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Jag sitter på tåget till Göteborg, där vårt årliga styrelseinternat ska gå av 
stapeln och landskapet susar förbi. Tänker på den tid som gått både som 
infektionsläkare och som styrelsemedlem i SILF. Visst tar föreningsarbetet 

en del tid, men det är det värt. Framför allt känner jag att den stimulans som 
mötet med medlemmar över hela landet och arbetet med styrelsen ger är värt 
en hel del. Vi har dessutom av och till mycket roligt ibland allvarliga utbild-
nings- och infektionsfrågor, många skratt i och mellan arbetspassen. Innan jag 
blir alltför sentimental måste en del viktiga frågor diskuteras. Planeringen av 
Infektionsveckan med mikrobiologerna är i full gång. Helsingborgsmötet blev 
minnesvärt och ingenting talar för att Karlskrona 2017 blir mindre intressant. 
När detta skrivs är plats för mötet 2018 inte bestämt. Vi räknar med att pla-
neringen innan mötet öppnas tar kring cirka 1 1/2 år. Det kräver förstås viss 
framförhållning och jag vill därför uppmana alla som går och tänker att ett 
infektionsmöte vore nog kul, slå till, hör av er så startar vi förberedelserna. Till 
saken hör att vi måste samplanera med mikrobiologerna och det styr en del 
av planeringen. Efter 2018 kommer val av arrangörsort att växla vartannat år 
mellan SILF och mikrobiologin.

Bland andra frågor som berör oss finns givetvis migrant- och flyktingsitua- 
tionen. Vi hanterar och kartlägger de behov av diagnostik och behandling 
av de infektionsproblem som följer med på ett utmärkt sätt i samarbete 
med Folkhälsomyndigheten. Ibland kan jag tycka att Zika-virus, med all 
respekt, får väl stor plats i debatten i relation till andra infektionsrelatera-
de problem vi står inför, som resistens, klimatförändringar med förändrad 
epidemiologi för redan kända infektioner, tuberkulos, diarrésjukdomar, 
HIV-läget globalt för att bara nämna några. Att ta emot nya kollegor, med 
ibland traumatisk bakgrund, är också en viktig uppgift. Läkarkåren i Sveri-
ge och infektion har alltid välkomnat nya arbetskamrater och kompetenser 
alldeles oavsett migrantläget idag.

Föreningen har tidigare ställt sig bakom ett upprop angående en natio-
nell plan för en nationell handlingsplan mot hepatit B och C. I maj antogs 
en global strategi med målet att eliminera viral hepatit till 2030 av 194 
länder, däribland Sverige, på World Health Assembly i Geneve.

Behovet av en nationell strategi i Sverige kvarstår dock. Ett brev un-
dertecknat av ett flertal specialitetsföreningar, inklusive SILF, har sänts till 
Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten för att ytterligare driva på 
i frågan, som är mycket angelägen och även kan anses belysa de problem vi 
har att få till vettiga vaccinationsstrategier i en uppdelad landstingsvärld. 

Som ni märker finns mycket att ”ta tag i”, 
som det heter, i föreningsarbetet och det ger 
också mycket. Så, när valberedningen ringer, 
tveka inte, styrelseuppdraget i SILF är bland 
det bästa du kan ta dig för under en period i 
ditt liv som infektionsläkare!

Eder ordförande
Göran Günther

Kära kollegor och vänner!
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  CNS-INFEKTIONER I NEPAL

Kan likvor på filterpapper användas
i diagnostiken vid CNS-infektioner?

Nepal ligger högt upp på listan över 
världens fattigaste länder. De be-
gränsade resurserna påverkar stan-
darden på sjukvården och gör även 
att medicinsk forskning är eftersatt. 
Under de senaste åren har jag fått 
möjlighet att delta i ett forsknings-
projekt om CNS-infektioner i Nepal. 
Som besökare i landet möts man av 
mycket värme och generositet. Be-
folkningen verkar på något sätt vara 
härdad av återkommande naturkata-
strofer och politisk instabilitet.

Tio timmars bussresa väster om 
Kathmandu ligger staden Tansen. 
Här ligger också United Mission 

Hospital Tansen, ett välfungerande sjuk-
hus med 170 vårdplatser. Ända sedan sjuk-
huset grundades 1955 har man haft som 
mål att inte bara erbjuda medicinsk vård 
av hög kvalitet utan även ge en rättvis vård. 
De patienter som inte har råd behöver inte 
betala, något som är väldigt ovanligt i Ne-
pal. Sjukhuset är mycket vackert beläget 
utmed en bergssida och har en hänföran-
de utsikt. Vid klart väder kan man se tre 
av världens tio högsta bergstoppar från 
sjukhusområdet. Den kuperade terrängen 
påverkar i hög grad patienternas möjlighet 
att ta sig till sjukhuset. Många patienter 
har flera timmars gångväg innan de ens 
kommer fram till en bilväg, vilket kan vara 
kritiskt vid akuta tillstånd. En del patien-
ter kommer också från slättlandet Terai, 
mot den indiska gränsen, som har ett mer 
tropiskt klimat.

På sjukhuset finns ett mindre mikro-
biologiskt laboratorium där vissa odlingar 
utförs, men diagnostiken av CNS-infek-
tioner baseras på klinisk bild och cellräk-
ning i likvor med differentiering av mono/
polynukleära celler. Ett bekymmer på hela 
den indiska subkontinenten är att perorala 
antibiotika med brett spektrum är lättill-
gängligt. Detta resulterar i en omfattande 
resistensproblematik men ökar även ande-
len av otillräckligt behandlade meningiter, 
där odlingar kan vara negativa och cell-
talet i likvor lågt trots att det rör sig om 
en bakteriell meningit. För att inte missa 
behandlingen av en så allvarlig infektion 

tvingas man till överanvändning av exem-
pelvis kloramfenikol med risk för allvarliga 
biverkningar.

För att få en uppfattning om vilka bak-
terier och virus som orsakar CNS-infektio-
ner vid sjukhuset i Tansen har likvorprover 
från ca 200 patienter samlats in konseku-
tivt under drygt ett år för att sedan ana-
lyseras med PCR. Proverna från dessa pa-
tienter har förvarats på två olika sätt, i fryst 
form samt på filterpapper som förvarats i 

rumstemperatur. Förhoppningsvis har de 
frysta proverna inte tagit skada av dagliga 
strömavbrott även om sjukhuset har die-
selgeneratorer som då ska starta automa-
tiskt, eller av de brutala jordbävningar som 
drabbade landet i april 2015.

Metoden att förvara likvor som drop-
pats på filterpapper inför PCR-analys har 
en begränsad dokumentation. Med eko-
nomiskt stöd från Svensk förening för 
tropikmedicin och internationell hälsa har 

Berg och dimma i Nepal
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  CNS INFEKTIONER I NEPAL

vi kunnat utföra metodologiska tester. 
Filterpapper (Whatman FTA Elute Mi-
cro Cards) har preparerats med känd 
förekomst av bakterier i form av pneu-
mokocker, Haemophilus influenzae, me-
ningokocker och grupp B streptokocker 
samt virus i form av herpes simplex (typ 
1 och 2) och herpes zoster virus. Kända 
koncentrationer av dessa agens har sedan 
analyserats med PCR-analys i MagnaPure 
Compact-instrument enligt standardpro-
tokoll och jämförts i samma körning med 
frysta likvorprover som inte förvarats på 
filterpapper.

I de flesta körningar kunde vi påvisa de 
aktuella agens och även arbiträrt kvantifie-
ra mängden virus eller bakterier. I försö-
ken såg vi att prover med högre koncentra-
tion blev positiva efter färre cykler under 
PCR-analysen. Vi noterade en något lägre 
känslighet efter förvaring på filterpapper. 
Sammantaget är vi nöjda med resultaten 
och bedömer att filterpapper är ett tillfred-
ställande transport- och förvaringsmedi-
um för likvor med olika infektiösa agens, 
både bakterier och virus enligt ovan.

Likvorproverna som samlats in i Nepal 
finns nu på molekylärbiologiska laborato-
riet i Örebro. Där har vi nyligen påbörjat 
multiplex PCR-analys (BioFire FilmArray 
Meningitis/Encephalitis panel) som de-
tekterar förekomst av S. pneumoniae, N. 
meningitidis, H. influenzae, E. coli K1, 
listeria, kryptokocker, HSV 1+2, HZV, 
HHV-6, EBV, CMV, humant parechovi-
rus samt enterovirus. Vi har hittills ana-
lyserat ca 15 % av de frysta proverna och 
har hittat enterovirus, pneumokocker, 
meningokocker och Haemophilus. Vi har 
även påvisat EBV vilket kanske mer talar 
för latent bärarskap än orsak till infek-
tionssymtom. När de frysta proverna har 
analyserats är planen att analysera likvor-
proverna som förvarats på filterpapper, och 
sedan jämföra de två förvaringsmetoderna. 
Resultaten från FilmArray kommer att 
jämföras med in-house realtids-PCR samt 
i vissa fall även med sekvensering i någon 
form.

Redan nu skissar vi på hur framtida pro-

jekt kan se ut, exempelvis med en kom-
bination av olika antigentest på likvor. En 
fördel med direkttester är att kollegorna i 
Nepal snabbt kan få en indikation på vil-
ket agens som orsakat infektionen. För-
hoppningsvis kan resultaten bidra till en 
bättre bild av vilka virus och bakterier som 

orsakar CNS-infektioner i det aktuella 
området, vilket kan leda till en mer preci-
serad behandling.

Olof Säll
Specialistläkare

Infektionskliniken Örebro

Likvorprover i frys

Sjukhusets laboratorium
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  NY REDAKTÖR

Ny redaktör med intresse för
världsmusik och medicinhistoria

Fredrik Månsson, infektionsläka-
re vid Skånes universitetssjukhus i 
Malmö, är ny redaktör för Infektions-
läkaren. Vid sidan av kliniskt arbe-
te och forskning om HIV, spelar han 
folk- och världsmusik och intresse-
rar sig för medicinhistoria.  

Som nybliven redaktör efter Kristina 
Cardell är han också ny i styrelsen för 
Infektionsläkarföreningen. 

– För två år sedan, och efter ett långva-
rigt medlemskap, var jag för första gången 
på en vårutbildning anordnad av Infek-
tionsläkarföreningen. Jag tyckte att det var 
både spännande och upplyftande att träffa 
kollegor från hela Sverige. Att jobba som 
redaktör ser jag som en bra möjlighet att 
vidga mitt kontaktnät och få en djupare 
kunskap om infektionsmedicin i Sverige, 
säger Fredrik Månsson.

Till vardags arbetar han på Infektions-
kliniken i Malmö. Han gick läkarutbild-
ningen vid Lunds universitet och blev klar 
specialist 2008. 

Valet av specialitet gjorde han tidigt un-
der grundutbildningen. Hans fascination 
för mikrobiologi öppnade dörren till in-
fektionsmedicin.

– Det är spännande med smittämnen 
och interaktionen mellan värd och patoge-
ner, men också hur man kan modulera den 
med behandling och smittskyddstekniska 
åtgärder.

HIV i Västafrika 
Han påbörjade sin forskarbana 2004 och 
disputerade 2012 på en avhandling om 
HIV-1, HIV-2 och andra sexuellt överför-
bara sjukdomar i Guinea-Bissau. Handle-
dare var Hans Norrgren, docent och över-
läkare vid Lunds universitet.

– Den viktigaste slutsatsen i min av-
handling, och som är ett resultat av många 
personers arbete under lång tid, är att 
den vanligaste virusvarianten som orsakar 
AIDS, HIV-1, blir mindre aggressiv när 
den infekterar en person som redan smit-
tats av den mildare varianten HIV-2.

Resultat från forskargruppen visade att 
den dämpande effekten av HIV-2 var oer-
hört stark och fördröjde signifikant sjuk-

domsutvecklingen. Tiden det tog att ut-
veckla AIDS ökade med cirka 50 procent 
bland de dubbelinfekterade, jämfört med 
dem som enbart bar på HIV-1 smitta.

Om några veckor packar Fredrik Måns-
son sin resväska igen för att åka tillbaka till 
Guinea-Bissau.

– Vår grupp fortsätter med forskning 
därnere och vi har ett omfattande nätverk 
av forskare inom virologi, immunologi 
och epidemiologi. Vi följer den intressanta 
utvecklingen av HIV-2, en infektion som 
sannolikt försvinner närmast spontant 
inom några decennier. Vårt största fokus 
nu är att mer detaljerat försöka reda ut vad 
HIV-2-infektionen gör med immunför-
svaret som gör att det är bättre rustat inför 
en efterföljande HIV-1-infektion. 

Ny typ av patienter
Mycket har hänt sedan han blev klar spe-
cialistläkare. Utvecklingen inom HIV och 
hepatit C-området har gått mycket snabbt 
de senaste åren med flera nya godkända 
läkemedel och förbättrade behandlings-
möjligheter.

– Det är naturligtvis oerhört spännande 

att vara med på denna utvecklingsresa och 
få nya möjligheter att hjälpa svårt sjuka 
patienter. 

Några av de största utmaningarna inom 
infektionsmedicinen, menar Fredrik Måns- 
son, är den fortsatt pågående utvecklingen 
av antibiotikaresistens; ett globalt hälsohot 
som många experter menar är i nivå med 
klimatfrågan. Utöver satsningar på en mer 
rationell och säker användning av antibio-
tika, är behovet av nya klasser av antibio-
tika stort.

– Vi har också en annan typ av patien-
ter nu jämfört med för tio år sedan. I takt 
med att vi får effektivare behandlingsme-
toder ser vi också fler immunsupprimera-
de patienter som får behandling för andra 
sjukdomar, framförallt cancer, blod- och 
reumatologiska sjukdomar. Det innebär 
att vi får hantera andra typer av infektioner 
och det kräver också fördjupade samarbe-
ten med andra specialister, säger Fredrik 
Månsson.

Synliggöra forskning
Som ny redaktör hoppas han kunna fort-
sätta förvalta det ambitiösa arbete som fö-
regående redaktör har bidragit med. Han 
skulle även gärna vilja föra in mer material 
i tidningen som visar på bredden av aktuell 
infektionsforskning i Sverige

– Det vore också spännande om vi kan 
hänga med i de internationella trenderna 
och snabbt fånga in relevant forskning på 
såväl grund- som på kliniknivå. Jag har 
också en förkärlek för historiska tillbaka-
blickar där man försöker återskapa vår spe-
cialitets historia och sätta infektionsmedi-
cinen i ett historiskt sammanhang, säger 
Fredrik Månsson.

Intresset för historia, även i ett bredare 
perspektiv, är stort. Det händer att han fö-
reläser för allmänheten och har hoppat in 
på Folkuniversitets kurser där han bland 
annat pratat om: ”Krigen och epidemier-
na- medicinska katastrofer och framsteg i 
konflikternas fotspår”.

Vid sidan av jobbet försöker han också 
hålla i gång så gott det går med tre aktiva 
barn i åldrarna 5, 7 och 9 år. Även om han 
har sprungit maraton och spelar fotboll 
regelbundet, vill han inte klassificera sig 
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Efter  fem och ett halvt år och tju-
goen nummer av Svenska Infektions-
läkarföreningens tidning, Infektions-
läkaren är det nu dags för mig att 
lämna över stafettpinnen till en ny 
redaktör och önska honom varmt 
lycka till och grattis till ett mycket 
roligt arbete.

Jag vill också passa på tillfället att tacka 
alla som på olika sätt har bidragit till 
innehållet i tidningen. Det har alltid 

varit med stor spänning jag tagit del av in-
skickade artiklar från olika författare, både 
sådana vi bett om själva och sådana som 
skickats in spontant. Jag vill också tacka alla 

medarbetare på Mediahuset för ett mycket 
gott samarbete.

Arbetet i styrelsen och som redaktör är 
mycket stimulerande, positivt och lärorikt.

Man får en insyn i sjukvårdsfrågor i 
allmänhet och infektionssjukvård i syn-
nerhet från en annan vinkel än den man 
får via sitt vanliga arbete. Det ger också en 
möjlighet att till viss del påverka i viktiga 
frågor för infektionssjukvården. Samarbe-
tet i styrelsen med övriga medlemmar från 
hela landet är mycket givande och har gett 
upphov till många glada skratt. Jag rekom-
menderar varmt en tids arbete i styrelsen! 

Kristina Cardell

Från och med detta nummer tar jag 
över som redaktör efter Kristina Car-
dell som med säker hand har rott tid-
ningen i land under många år.

Ingen liten kostym att fylla med andra 
ord och jag hoppas ödmjukt att jag 
med hjälp av alla kollegor runt om i 

landet ska fortsätta att göra tidningen läs-
värd och självklar för alla. Jag ser såklart 

gärna att ni fortsätter att bidra med ma-
terial och att när ni hittar något intressant 
i er kliniska vardag (eller för den delen på 
konferensen, på festen, på flyget eller var 
ni nu befinner er), tänker efter om det 
inte kan vara värdefullt att dela med er 
av kunskapen genom en skrivelse i Infek-
tionsläkaren. Tveka inte att skicka ett mail 
eller slå en signal för att diskutera om ni 
funderar på ett bidrag. Tidningen fyller 

för övrigt 20 år under 2017 och jag ser 
fram emot att hjälpa till att utveckla tid-
ningen för att fortsätta vara den självklara 
kommunikationskanalen infektionsläkare 
emellan, även de kommande 20 åren. 

 Bästa hälsningar
Fredrik Månsson

redaktör

  NY REDAKTÖR

som en av de hurtigaste infektionsläkarna, 
utan nöjer sig med att lägga sig i medel-
hurtig-kategorin. Det stora fritidsintresset 
är dock musik där han spelar olika bras-
sinstrument i det balkaninspirerade Mal-
möbandet ”Östblocket” som firar 20-års-
jubileum i år. 

På frågan vad som inspirerar honom, 
dröjer svaret.

– Det är så mycket. Men spontant säger 
jag mina kollegor, jag har många förebilder 
bland mina äldre kollegor. 

Och jag inspireras även av de yngre en-
tusiasterna som kommer in med nya idéer 
och ny energi.

Eva Nordin

Fakta

Namn: Fredrik Månsson
Aktuell: Ny redaktör för Infektionsläka-
ren
Ålder: 44
Arbetar: På infektionskliniken i Malmö 
(officiellt ”Verksamhetsområde Infek-
tionssjukdomar, Skånes Universitets-
sjukhus Malmö”)
Familj: Fru, 3 barn
Drivs av: Lika delar glädje, samvete, 
skam och ilska (inte säkert i den ord-
ningen…)
Skulle vilja: Paddla kajak runt hela 
Sveriges kust
Oroas av: klimatförändringar
Blir lycklig av: att dansa till en riktigt 
bra čoček. 
Ett genombrott jag gärna skulle vilja 
se: HIV-vaccin så klart!

Redaktörens tack!

Redaktören har ordet
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  INFEKTIONSVECKAN

Infektionsveckan i Helsingborg
Infektionsveckan och mikrobiologi- 
skt vårmöte är den största natio-
nella mötesplatsen för mikrobiologi 
och infektion, och hölls för andra 
året i rad, denna gång på Helsing-
borg Arena. Flyktinghälsa, hepatit, 
biofilmsinfektioner och antimicrobial 
stewardship var bara ett axplock av 
ämnen ur det omfattande program-
met.

Den återkommande fortbildnings-
veckan ett samarrangemang 
mellan de Mikrobiologiska för-

eningarna (FKM, RFM, SFM), Infek-
tionsläkarföreningen (SILF) och Infek-
tionssjuksköterskorna.

Totalt registrerades 1 900 besök under 
de fyra besöksdagarna.

Uppdraget att arrangera Infektionsveck-
an var roligt, arbetsamt och lärorikt, men-
ar Maria Josephson, infektionsläkare och 
sektionschef vid Helsingborgs lasarett.

– Vi hade ett väldigt bra teamarbete både 
på kliniken och med de andra arrangeran-
de föreningarna. Personligen uppskattade 
jag att få träffa personer från de andra för-
eningarna SFM, RFM, FKM och se vårt 
gemensamma område mikrobiologi och 
infektioner lite ur deras perspektiv. 

Om hon ska välja ut något ur program-
met som hon värdesatte extra mycket, 
var det professor Evelina Taconellis före-
läsning om multiresistenta gramnegativa 
bakterier– epidemiologi och behandling.

– Det var mycket inspirerande att lyssna 
på. Det var också fint att se hur medarbe-
tarna växte med sina uppdrag och gjorde 
ett fantastiskt jobb. Det är så många olika 
bitar som behöver falla på plats för att ett 
sånt här arrangemang ska fungera och det 
är härligt att kunna vara stolt över att vi 
genomförde det, säger Maria Josephson.

Flyktinghälsa i Sverige
En av flera stora symposier under Infek-
tionsveckan handlade om Flyktinghälsa i 
Sverige och infektionsmedicinska aspekter. 

Symposiet arrangerades av Svensk För-
ening för Tropikmedicin och Internatio-
nell Hälsa.

Allt fler tvingas lämna sina hem på 
grund av både nya och utdragna konflikter 
i världen. Enligt UNCHR:s rapport Mid-
Year Trends är antalet flyktingar i världen 

fler än 60 miljoner. Sedan 2014 har anta-
let asylsökande ökat med 78 procent. De 
länder varifrån flest människor tvingas fly 
är Syrien, Afghanistan och Irak. Även i Je-
men har cirka en miljon människor tving-
ats på flykt sedan inbördeskriget bröt ut i 
mars 2015. Medelåldern bland flyktingar 
är låg och mer än 50 procent var under 18 
år (2014).

Uppskattningsvis en miljon människor 
har försökt att ta sig till Europa över Med-
elhavet för att söka asyl.

Leif Dotevall, infektionsläkare och bi-
trädande smittskyddsläkare i Västra Göta-
landsregionen, inledde symposiet.

– Sedan andra världskriget ser vi fler 
människor på flykt än tidigare. I april och 
maj var 170 000 personer är inskrivna hos 
Migrationsverket, 140 000 väntade på be-
slut och cirka 80 000 beräknades få avslag 
på sin asylansökan. 

En ny omdiskuterad lagstiftning trädde 
i kraft i somras. Från att ha haft de mest 
generösa asylreglerna i Europa la sig Sve-
rige i juli 2016 på EU:s miniminivå. Möj-
ligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
gäller i tre år och innebär att alla skydds-
behövande, utom kvotflyktingar, bara får 
tidsbegränsade uppehållstillstånd. Även 
möjligheten till familjeåterförening är nu 
begränsad: endast de med flyktingstatus 
har rätt till familjeåterförening, de med så 
kallat alternativt skyddsbehov har det inte. 
Dessutom ställs krav på att de som vill ta 
hit sin familj kan försörja den.

– Den ökade flyktingströmmen innebär 

en stor utmaning för samhället och för 
hälso- och sjukvården. Vid hälsoundersök-
ningar behöver man ställa viktiga frågor 
som varifrån flyktingar kommer och vilken 
flyktväg de har tagit, säger Leif Dotevall.

Enligt uppgifter från Sveriges kommu-
ner och landsting blev endast 44 procent 
av de asylsökande hälsoundersökta (2014). 
Individuella hälsosamtal, bedömning av 
vaccinationsbehov samt eventuell provtag-
ning och kroppsundersökning bör ingå i 
hälsoundersökningen.

En kartläggning av infektionssjukdomar 
på asylboenden i Västra Götaland, visar en 
förekomst av lungtuberkulos (även mul-
tiresistent TB), scabies, vattkoppor och 
MRSA. Även fall av hepatit A, kutan difte-
ri, vivax-malaria samt kutan leishmaniasis 
var förekommande. 

Det finns en stor osäkerhet, menar Leif 
Dotevall, när det gäller oron för smitt-
spridning i samband med flyktingmottag-
ning. Många frågor handlar om risken för 
spridning av tuberkulos, hiv, hepatit B och 
C samt multiresistenta bakterier.

– De allra flesta flyktingar är friska och 
risken för smittspridning bedöms vara låg. 
Men det är självklart viktigt att sjukvården 
är uppmärksam på fall och stödjer pre-
ventiva insatser, framförallt att se till att 
tidiga hälsoundersökningar av asylsökande 
genomförs, säger Leif Dotevall.

Importerad TB
Under första halvåret 2016 rapporterades 
421 fall av tuberkulos i Sverige. Det är 

Anders Eilard, Soo Aleman, Sven Pischke
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en ökning med åtta procent jämfört med 
samma tid förra året, men en minskning 
med sju procent jämfört med andra halv-
året 2015. De flesta har smittats i andra 
länder och någon ökning av fall utanför 
riskgrupper har inte rapporterats.

De allra flesta fallen i Sverige är födda i 
Afrika (48 procent) och då främst i länder 
på Afrikas horn.

Högriskländer i Sverige just nu är So-
malia, Etiopien, Eritrea och Afghanistan. 
Och det är framförallt barn och unga vux-
na som tillhör de största riskgrupperna 
och som bör prioriteras till snabb hälsoun-
dersökning med TB-screening, menar Jer-
ker Jonsson, överläkare och TB-expert på 
Folkhälsomyndigheten. 

– Numera har vi en importerad TB-epi-
demi, majoriteten har smittats utanför 
Sverige. Vi har i dag en heltäckande rap-
portering och vi får kunskap om samtliga 
odlingsverifierade fall. Cirka 60 procent av 
fallen är lungtuberkulos, och den grupp 
som sticker ut är ensamkommande barn 
från Afghanistan och Somalia. 

När det gäller multiresistent TB är Sveri-
ge en spegel av världen, menar Jerker Jons-
son. Av de nio fall som rapporterats under 
det första halvåret 2016, kommer fyra från 
Somalia och resterande från Etiopien, Er-
itrea, Georgien, Peru och Sverige. Samtliga 
bedöms vara smittade utomlands.

Jerker Jonsson underströk betydelsen av 
att landets regioner och landsting snabbt 
kan erbjuda asylsökande hälsoundersök-
ning och påfyllnad av vaccinationer. 

– Tyvärr finns det flera hinder i vägen. 
Det handlar bland annat om avsaknad av 
samordningsnummer och kontaktinfor-
mation samt svårigheter med registrering 
och uppföljning. 

Malaria hos flyktingar
Anna Färnert arbetar som infektionsläkare 
på Karolinska universitetssjukhuset och är 
professor i infektions- och tropikmedicin 
på Karolinska institutet.

Mellan 2014 och 2015 har det skett en 
unik ökning av malaria i Sverige och Euro-
pa. Antalet malariafall som diagnosticerats 
i Sverige har under det senaste decenniet 
legat kring cirka 100 fall per år. Det har 
huvudsakligen varit fall orsakade av Plas-
modium falciparum som smittats i sam-
band med resor till tropiska Afrika, medan 
den näst vanligaste, Plasmodium vivax har 
stått för ca 10-15 fall årligen och främst 
från Asien. 

Under 2014 noterades 354 malariafall 

i Sverige, en ökning som visat sig utgöras 
främst av P. vivax hos unga nyanlända från 
Eritrea. Uppskattningsvis var 400 000 er-
itreaner på flykt 2014, många flydde från 
landets långa militärtjänstgöring. En lik-
nande bild av stort antal fall i denna grupp 
har även setts i andra europeiska länder.

– Det är en signifikant ökning av antalet 
vivax-fall. Flera av fallen har varit allvarliga 
och krävt intensivvård och patienterna har 
varit sjukare än vanligt. Vi tror det beror 
på en lång symtomduration och brist på 
sjukvård under migrationen. Var de har 
smittats vet vi inte säkert, troligtvis i sitt 
land eller under resvägen.

I Sverige finns ett bra anmälningssystem 
som många andra länder saknar. Det står 
dock inte alltid i smittskyddsanmälan om 
det handlar om en flykting eller ej.

– Eftersom det inte är obligatoriskt att 
uppge det, är det svårt att veta bakgrun-
den. Tack vare ett mycket bra samarbete 
med infektionsklinikerna och Folkhäl-
somyndigheten har vi fått en klarare bild, 
säger Anna Färnert.

Hepatit B, D, E
Symposiet handlade om uppdateringar 
kring behandling av hepatit B/D och en 
uppdatering av senaste behandlingsriktlin-
jerna. Det tog även upp det senaste nytt 
inom hepatit E- hur vanligt det är och när 
man som infektionsläkare bör ha infektio-
nen i åtanke.

Först ut var Anders Eilard, överläkare på 
Infektionskliniken på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset.

Uppskattningsvis 400 miljoner männi- 
skor globalt är smittade med hepatit B. 
Den högsta prevalensen är i Afrika, söder 
om Sahara och i sydöstra/östra Asien. He-

patit B och D är intimt förknippade med 
varandra; D kräver närvaro av hepatit B 
för att kunna bilda nytt virus.

De riktlinjer som finns tillgängliga räck-
er inte riktigt till, menar Anders Eilard, för 
att särskilja personer med inaktivt bärar-
skap från de med kroniskt aktiv sjukdom. 

– Det är viktigt att hitta de med im-
munaktivering innan levern fått för stora 
skador. Kvantitativt HBsAg, kan därför 
vara till hjälp för att identifiera inaktiva 
bärare och att avsluta interferonbehand-
ling som inte kommer att fungera.

När det gäller hepatit B och D har ing-
en ny terapi lanserats de senaste 10 åren. 
Lovande försök har gjorts när det gäller 
utveckling av potentiella läkemedel för he-
patit B, som utnyttjar helt nya verknings-
mekanismer. För hepatit D är det få po-
tentiella läkemedel under utveckling, men 
man kan dra nytta av en del nya läkemedel 
mot hepatit B, menar Anders Eilard som 
refererade till en artikel av David Durantel 
och Fabien Zoulim i Journal of Hepatolo-
gy 2016 (Vol. 65, Issue 2, p237–239).

– Framtiden ser emellertid ljus ut för be-
handling av hepatit B och förhoppningsvis 
är en virologisk bot inom räckhåll.

Hepatit E- en sovande tiger
Professor Sven Pischke, verksam vid The 
University Medical Center i Hamburg, 
beskrev hepatit E, en globalt utbredd vi-
russjukdom, som en sovande tiger. 

Immunsupprimerade patienter är i risk-
zonen, drabbas de av hepatit E-virus är ris-
ken stor att de utvecklar kronisk hepatit E, 
ett livshotande tillstånd. 

– Cirka 30 till 50 procent av de im-
munsupprimerade patienterna utvecklar 
kronisk hepatit. 

Leif Dotevall, Anna Färnert, Jerker Jonsson
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Hos immunkompetenta kan infektio-
nen leda till en tyst sjukdom, medan andra 
utvecklar en symtomatisk hepatit E med 
akut leversvikt till följd.

Sedan 2006 har det skett en dramatisk 
ökning av antalet rapporterade fall i Sve-
rige, från cirka fem till cirka 30 fall 2015. 
Tidigare var de flesta smittade utomlands, 
men alltfler rapporteras nu vara smittade 
i Sverige. Knappt tio procent är bärare av 
antikroppar mot hepatit E, många utan att 
veta om det. 

– Dessa patienter finns i vården, men de 
fångas inte upp eftersom de sällan utreds, 
om de inte varit utomlands, säger Sven 
Pischke. 

Vanliga smittvägar är via livsmedel och 
förorenade födoämnen och förorenat vat-

ten. Svinkött har visat sig vara en smitt-
källa, därför är det viktigt att steka köttet 
ordentligt då viruset dör vid 70 grader 
Celsius.

Men hepatit E har även smittats via 
blodtransfusion och bloddonationer. 

– Nya data från tyska och holländska 
studier visar att 1 av 800 till 1 av 400 blod-
donatorer testades positiva. 

Hepatit E orsakas av hepatit E-virus 
(HEV) och finns i fyra olika genotyper, 
1, 2 samt 3 och 4. De två första typerna 
är framförallt vanligt förekommande i ut-
vecklingsländerna, medan de två senare 
framförallt återfinns i de industrialiserade 
länderna.

När det gäller genotyp 1 och 2 rappor-
teras miljontals fall årligen. Cirka 70 000 

personer dör varje år i infektionssjukdo-
men. 

När det gäller genotyp 3 och fyra är det 
bara ett fåtal fall per år som diagnostiseras, 
mest utsatta är äldre män och patienter 
med underliggande leversjukdom.

Sammanfattningsvis, menar Sven Pisch-
ke, är det viktigt att ha i åtanke att hepatit 
E inte bara är begränsad till tropiska län-
der, utan också högst närvarande i väst-
världen. 

– Det är även viktigt att tänka på att 
svinkött och bloddonationer kan vara vik-
tiga smittkällor. 

Avslutningsvis, menar, Sven Pischke, är 
ribavirin ett både säkert och effektivt be-
handlingsalternativ (utanför indikation).

Moderator för symposiet var Soo Ale-
man, docent och biträdande överläkare 
Karolinska universitetssjukhuset, som av-
rundade symposiet med ett antal fallbe-
skrivningar. 

Biofilm-infektioner
Niels Høiby är läkare och professor i med-
icinsk mikrobiologi vid Köpenhamns uni-
versitet. Han har i flera decennier ägnat sig 
åt att bättre förstå biofilmväxande bakte-
rier och hur de regleras.

Hans föreläsning: ”Biofilm infections in 
the airways, ptahogenesis, prevention and 
treatment” startade med en definition; vad 
skiljer planktonbakterier från biofilmbak-
terier?

– En stor skillnad är att planktonbakte-
rier är enkla bakterier som är fritt flytande 
och som är mycket känsliga för alla typer 
av angrepp från exempelvis antibiotika. 
Biofilmbakterier är organiserade i fastsit-
tande aggregat och är extremt motstånds-
kraftiga mot antibiotika och många andra 

Niel Shoe
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konventionella antimikrobiella medel, och 
de har även en stor förmåga att kringgå 
värdförsvar, säger Niels Høiby.

Historiskt har den mesta forskningen 
fokuserat på planktonbakterier; antibioti-
ka utvecklades väsentligen mot dessa bak-
terier. Intresset för biofilmbakterier star-
tade sent. På 1920-talet upptäckte man 
problem med biologisk påväxt på båtar 
där bakterier koloniserade ytorna. Men det 
skulle dröja ända till början av 1970-talet 
innan man på allvar kunde börja studera 
biofilm.

– Kunskapen har utvecklats i takt med 
de tekniska framstegen. Vi startade klinis-
ka studier i vårt labb 1972 då vi undersök-
te slem från patienter med cystisk fibros. 
Vi såg då att slemmet var helt annorlunda 
än vad vi tidigare hade sett, bakterierna 
bildade komplexa i hopklibbade aggregat, 
säger Niels Høiby.

I början pratade man om kryptiska inva-
siva infektioner; det skulle dröja till mitten 
av 80-talet innan begreppet biofilm lan-
serades på allvar. Det stora genombrottet 
kom när konfokal laser scanning mikro-
skopi lanserades. Forskningen kunde ta 
ännu större kliv när tekniken kombinera-
des med utvecklingen av grönt fluoresce-
rande protein, GFP, som sattes på de bak-
terier man ville studera.

– Då kunde vi verkligen se vad som hän-
der med biofilmen och hur olika bakterier 
kom samman.

Nästa stora framsteg, menar Niels Høi-
by, är att bättre förstå hur biofilmbildning-
en regleras och vilken betydelse biofilm har 
för bakteriers interaktion med sin värd.

Orala biofilmmiljön
I vår munhåla har vi en rik mikrobiologi 
med cirka 600-700 olika bakteriearter. 
Saliven innehåller mer än 10 miljoner 
bakterier per millimeter, men den störs-
ta ansamlingen finns i form av biofilmer 
(plack) på tänderna som innehåller cirka 
en miljard bakterier per milligram.

Gunnel Svensäter, övertandläkare och 
professor vid odontologiska fakulteten vid 
Malmö högskola, höll en föreläsning med 
fokus på bakterier- på gott och ont.

– Bakterierna i munnen etableras bara 
några timmar efter födseln, de kommer 
från personer runt barnet, till exempel via 
hudkontakt och saliv från mamman eller 
pappan. Till en början är det i huvud-
sak streptokocker, men så snart tänderna 
kommer så händer det saker. Då kommer 
helt nya typer av streptokocker, men ock-

så exempelvis fusobakterier. Nästa etable-
ringsfas sker vid puberteten, säger Gunnel 
Svensäter. 

Bakterierna är i behov av en fast yta får 
att få fäste. Drabbas man av tandlossning 
och förlorar sina tänder, återgår mikrobio-
tan till den flora som fanns under späd-
barnstiden.

Fördelen med biofilmsbakterier i mun-
hålan är att de förhindrar sjukdomsfram-
kallande patogener att få fotfäste i mun-
nen. Nackdelen är att de kan orsaka karies 
och tandlossning.

– Enligt den så kallade ekologiska plack-
hypotesen är det miljön i placken som 
bestämmer bakteriernas aktivitet och som 
orsakar sjukdom. Det är enligt den hypo-
tesen obalansen i den ekologiska miljön Gunnel Svensäter
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samt aktiviteten, snarare än förekomsten 
av specifika bakterier som ger upphov till 
sjukdom.

Gunnel Svensäter menar att ett exem-
pelvis högt intag av kolhydrater tycks 
kunna skapa den här obalansen och gödsla 
placken med näring.

Studier har visat att cirka 60 procent av 
svenska 50-åringar har parodontit, inflam-
mation i vävnaden runt tanden. Cirka sju 
procent har en av allvarlig form av tand-
lossning och karies.

Om Gunnel Svensäter skulle önska ett 
genombrott inom sitt forskningsfält, skul-
le hon gärna vilja se en utveckling av ett 
salivprov eller biofilmsprov som på ett ti-
digt stadium skulle kunna prediktera för 
allvarliga sjukdomar i munnen. 

Stor utmaning för vården
Att bakterier bildar biofilm är ett stort 
problem för hälso- och sjukvården. Anna 
Holmberg, infektionsläkare och forskare 
vid Vårdhygien på Lunds universitet, pra-
tade om ledprotesinfektioner och biofilm-
praktiska synpunkter på diagnostik och 
behandling.

I Sverige får varje år drygt 30 000 perso-
ner en protes i höftled eller knäled. Infek-
tionsrisken vid insättning av en höftleds-
protes är en procent för höft samt en till 
fem procent för en knäledsprotes.

De mest vanliga patogenerna vid knä-
och höftledsinfektioner är grampositiva 
kocker, som utgör cirka 65 procent av 
mikrobiologin vid infektioner.

Anna Holmberg redogjorde för diagnos-
tik av protesinfektion samt symtom och 
den kliniska bilden. Hon berättade även 
kort om antibiotikaval vid biofilminfek-
tioner.

– Vissa antibiotika har ingen eller en 
mycket begränsad effekt på biofilm, som 
betalaktam- och glykopeptidantibiotika. 
Andra har mer eller mindre god effekt, 
som rifampicin, kinologer, fusidinsyra, 
klindamycin och linezolid, för att ta några. 
Men mot vissa mikroorganismer finns ing-
en lämplig biofilmsaktiv behandling alls, 
säger Anna Holmberg.

Viktigt att tänka på, menar hon, är 
bland annat att etablera ett gott samarbete 
med ortoped, att odla före antibiotikabe-
handling, att aldrig kombinera rifampicin 
med betalaktam/glykopeptid-antibiotika 
vid akuta infektioner med förmodat höga 
bakterietal, på grund av risken för resis-
tensutveckling.

– Bäst dokumenterad biofilmseffekt ses 

hos kinoloner vid enterobacteriaceae, samt 
kinoloner plus rifampicin vid stafylokock-
infektioner, säger Anna Holmberg.

Korruption bakom resistens
Infektionsveckan avslutades med en gäst-
föreläsning av Evelina Tacconelli, professor 
i infektionssjukdomar vid Universitets-
sjukhuset i Tübingen i Tyskland. Hen-
nes föreläsning handlade om sambandet 
mellan antibiotikaanvändning och ut-
vecklingen av resistens samt åtgärder för 
att förebygga spridning av gramnegativa 
bakterier: ”Multiresistant gramnegative 
bacteria-aspects on epidemiology and tre-
atment”.

Hon lyfte fram de europeiska riktlinjer 
som ges ut av ESCMID, European Society 
of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases. Dessa riktlinjer pekar på vilka 
åtgärder som är mest effektiva för att före-
bygga resistensutveckling.

– Hon refererade till att endast 28 pro-
cent av den totala variationen i antibioti-
karesistens mellan länder, kan kopplas till 
variationen i antibiotikaanvändning. An-
dra åtgärder såsom basala hygienrutiner, 
möjlighet till isoleringsvård och rengöring 
av den patientnära miljön har också bety-
delse.

Evelina Tacconelli lyfte även fram etiska 
och politiska aspekter av antibiotikaresis-
tens.

Hon menar att korruption kan vara en 
samhällsekonomisk faktor som kan utgöra 
en förklaring till skillnader i antibiotika-
resistens mellan länder. Det är en tydlig 
etisk fråga, som kräver ett politiskt engage-
mang. För att komma tillrätta med proble-
matiken räcker det inte med framsteg som 
främjar forskning och innovation samt di-
agnostiska och terapeutiska åtgärder. Det 
krävs också en politisk vilja.

– Vi behöver utbilda våra politiska led-
are om de ekonomiska fördelarna med 
infektionskontroll. Det krävs också andra 
typer av insatser som handlar om att ut-
värdera effekterna av budgetnedskärningar 
samt resultat av aktiviteter som syftar till 
infektionskontroll, i syfte att tydliggöra de 
ekonomiska fördelarna, säger Evelina Tac-
conelli.

Rationellare antibiotikaanvändning
Sist på programmet var ett symposium 
om antibiotikaanvändning inom svensk 
slutenvård- verktyg för analys och upp-
följning, behov, mål och utmaningar. Mo-
derator för symposiet var Eva Melander, 

enhetschef, medicinskt ansvarig för vård-
hygien i Region Skåne.

– Under de senaste fem till tio åren har 
vi sett riktigt tuffa fall av multiresistens. Vi 
ser också att den globala trenden av anti-
biotikaresistens nu sprider sig även till Sve-
rige. Det handlar om komplexa fall och vi 
står inför en gigantisk utmaning.

På symposiet medverkade även Stephan 
Stenmark, infektionsläkare och ordföran-
de för Strama i Umeå samt ordförande för 
det nationella programrådet för Strama i 
Sverige. Han berättade om antimicrobial 
stewardship och betydelsen av samordna-
de insatser som förbättrar användningen 
av antibiotika. Några av målen handlar 
om att följa upp och återkoppla använd-
ningen av antibiotika, att optimera anti-
biotikavalet, att begränsa utvecklingen av 
resistens, att minimera toxicitet och andra 
biverkningar och att minska sjukvårdens 
kostnader för infektioner.

Stephan Stenmark

Evelina Tacconelli
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– Vi behöver etablera ett gott samarbete 
med specialistföreningar, men också med 
myndigheter och politiker. Även om det 
finns en förståelse för frågan, är den på 
ett teoretisk plan. Vårt uppdrag är att vara 
pådrivande så att effektiva strategier kan 
implementeras.

Men, menar Stephan Stenmark, för att 
verkligen kunna göra skillnad när det gäl-
ler förebyggande insatser och strukturera-
de uppföljningar, krävs resurssatsningar. 

– De direkta sjukvårdskostnaderna för 
multiresistensta bakterier överstiger mång-
falt det landsting och regioner satsar på 
lokalt Stramaarbete

Stephan Stenmark uppmanade deltagar-
na att följa Stramas arbete på hemsidan där 
nyheter och utbildningar presenteras, men 
även på Twitter och Facebook.

– Man kan också hålla sig uppdaterad 
genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev 
via anmälan på Strama.se.

Det lönar sig
Inom öppenvården har det länge pågått ett 

systematiskt arbete kring rationell antibio-
tikaanvändning.

– Det är rimligt att utöka diskussionen 
kring hur vi systematiskt använder anti-
biotika rationellt på sjukhus, säger Fredrik 
Resman, infektionsläkare vid infektions-
kliniken på Skånes universitetssjukhus i 
Malmö, samt forskare vid Institutionen 
för translationell medicin vid Lunds uni-
versitet.

På symposiet redogjorde han för ett 
framgångsrikt projekt inom ”antibiotic 
stewardship” som startade 2013 på med-
icinkliniken i Malmö.

Syftet var att uppnå bästa möjliga utfall 
för varje patient med antibiotikabehand-
ling samtidigt som antibiotika skulle an-
vändas så rationellt som möjligt.

 – Frågan var hur vi skulle uppnå detta. 
Ett alternativ som övervägdes var att be-
gränsa möjligheten att använda vissa anti-
biotika för icke infektionsspecialister. Ett 
annat alternativ var att alla antibiotikaor-
dinationer på akutmottagningen skulle gå 
via en infektionsspecialist. Till slut valde vi 

istället att söka upp samtliga inlagda pa-
tienter som erhållit antibiotikabehandling 
vid två tillfällen per vecka, och diskutera 
varje individuell behandling med ansvarig 
läkare, säger Fredrik Resman.

Resultat från projektet visar att antibio-
tikaanvändningen minskade med cirka 30 
procent, utan att utfallet i form av mor-
talitet eller återinläggningar förändrades. 
Användningen av intravenös antibiotika 
förkortades och det blev en bättre ”anti-
biotikaprofil”. 

Projektet har övergått till en kliniskt 
schemalagd verksamhet. Motsvarande 
konsultverksamhet har även initierats på 
andra kliniker i Region Skåne.

Redan nu har planeringen inför nästa 
års Infektionsvecka och Mikrobiologiskt 
vårmöte inletts. Evenemanget kommer då 
att äga rum i Karlskrona den 16 till 19 maj 
2017.

Eva Nordin

Välkomna	*ll	Karlskrona		
Infek*onsveckan	och	mikrobiologiskt	vårmöte	

16-19	maj	2017	
	

En	världsarvsstad	miD	i	skärgården!		
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  KURS

Med ett nyligen uppdaterat vårdprogram och på återkommande begäran från er medlemmar kommer årets fort-
bildningskurs att handla om endokardit. Kursen kommer att beröra klinik, diagnostik och behandling med fördjup-
ningar inom bland andra följande områden: 

•	Nya	diagnostiska	metoder	som	PET-CT	och	DT	hjärta	 •	CIED-infektioner	och	behandling	av	biofilm
• Thoraxkirurgiska övervägningar • Graftinfektioner
• När det verkligen blir svårt – MRB, komplikationer • Användning av daptomycin

Kursen kommer att innehålla en blandning av katedrala föreläsningar med stort utrymme för spontana diskussio-
ner och även falldiskussioner i mindre grupper. 

Vi återkommer i år till Torekov Hotell dit man tar sig med flyg till Ängelholms flygplats eller med tåg till Båstad vari-
från det är ca 20 minuters färd med taxi. Vi hjälper gärna till och samordnar taxiresor. Kursstarten förläggs så att 
så många deltagare som möjligt skall kunna påbörja sin resa hemifrån första kursdagen.

Kostnaden är 8 400 kronor exkl. moms för infektionsläkareföreningens medlemmar, priset inkluderar boende två 
nätter och samtliga måltider. Resan ingår ej. 

Sista anmälningsdag är söndag 8/1. Deltagarantalet är begränsat till 42 personer. Infektionsläkareföreningens 
kurser blir oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång så anmäl dig tidigt för att vara säker på en plats, det 
är först till kvarn som gäller. Anmälningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på www.infektion.net. Fyll i den 
och skicka in den via mejl. All kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post så var särskilt noggrann med 
att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse samt faktu-
ror på anmälningsavgift etc. Slutgiltigt schema mejlas cirka tre veckor före avresan.

Varmt välkomna!

Utbildning/kurs

FORTBILDNINGSKURS ENDOKARDIT Torekov Hotell
27–29/3 2017

Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se

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

Region Skåne © Anders Tukler
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Årets Justus Ström-föreläsare
Marianne Jertborn är professor i in- 
fektionssjukdomar och en efterfrå-
gad föreläsare och expert i vaccin-
frågor. På Infektionsveckans vår-
möte höll hon en välbesökt Justus 
Ström-föreläsning om vaccination 
mot tarminfektioner ur ett globalt 
perspektiv.

I snart 40 år har hon arbetat som infek-
tionsläkare. Under hela sin karriär har 
hon varvat kliniskt arbete med prekli-

nisk forskning. Hon har också ett stort en-
gagemang i fortbildning- och utbildnings-
frågor och är en uppskattad pedagog. För 
fem år sedan fick hon Sahlgrenska akade-
mins pedagogiska pris efter att ha utveck-
lat den integrerade kursen i infektionssjuk-
domar, mikrobiologi och immunologi på 
läkarprogrammet.

– Det fanns en stor önskan bland stu-
denterna att skapa en bättre klinisk för-
ankring för de basvetenskapliga kurserna. 
Inom infektionsområdet är det viktigt att 
förstå de bakomliggande mekanismerna 
till när mikroorganismer ger upphov till 
sjukdom, säger Marianne Jertborn.

I slutet på 80-talet disputerade hon på 
en avhandling om oralt koleravaccin och 
hon har i sin forskning testat och utveck-
lat vaccinkandidater mot såväl kolera som 
ETEC diarré i ett framgångsrikt samarbete 
med forskarparet Jan Holmgren, professor 
i medicinsk mikrobiologi, och Ann-Mari 
Svennerholm, professor i mikrobiologi och 
immunologi, vid Sahlgrenska akademin.

– Varje år dör 6, 3 miljoner barn under 
fem år. Hälften av dödsfallen orsakas av 
infektionssjukdomar och i 9 procent av 
fallen är orsaken diarrésjukdomar, säger 
Marianne Jertborn.

Under de senaste åren har dock död-
ligheten i diarrésjukdomar bland små barn 
minskat från 1.3 miljoner till 0.6 miljo-
ner (mellan 2008 och 2013). Tillgången 
på effektiva behandlingsåtgärder som oral 
rehydrering, men även zink- och antibioti-
kabehandling har haft stor betydelse. Men 
det behövs också förebyggande insatser 
som att öka amningen av barn upp till sex 
månaders ålder, att förbättra kvaliteten 
och tillgången på rent vatten samt sani-
tets- och hygienförbättringar. Men, det 
handlar också om satsningar på vaccina-

tion och vaccinutveckling; ett av de mest 
kostnadseffektiva sätten att förbättra hälsa 
och rädda liv hos barn i de fattigaste län-
derna, menar Marianne Jertborn.

Utveckling av vacciner är dock en lång 
och mödosam process som är oerhört kost-
sam. Endast mycket få vaccinkandidater 
når fram till registrering. 

Det finns i dag effektiva vacciner mot 
kolera, tyfoidfeber och rotavirus. Lovande 
vaccinkandidater är även på väg att ut-
vecklas mot ETEC diarré och shigella. 

Under Justus Ström-föreläsningen gjor-
de Marianne Jertborn en resumé över någ-
ra aktuella vacciner och vilka skyddseffek-
ter de har vid implementering. 

Kolera
Det har gått drygt 35 år sedan Jan Holm-
gren och Ann-Marie Svennerholms fors-
karlag utvecklade ett drickbart koleravac-
cin. Vaccinet som är registrerat sedan 1993 
är godkänt av WHO och finns tillgängligt 
i ett 60-tal länder. I dag är kolera ende-
miskt i över 50 länder. Mellan en till två 
miljarder människor lever i riskområden 
och varje år inrapporteras mellan tre till 
fem miljoner fall av kolera, även om mör-
kertalet är stort.

– Flera kolerapandemier har drabbat 
världen. Sedan 1961 pågår den sjunde 
pandemin. I Bangladesh har vi tittat på 
flockimmunitet efter oral koleravaccina-
tion. Uppföljning efter ett år visar att 50 
procents vaccintäckning i ett endemiskt 
område ger ett 93-procentigt skydd.

Marianne Jertborn tog även upp kole-
rautbrottet på Haiti 2010 som hittills har 
skördat närmare 9 000 liv. Cirka 800 000 
personer insjuknade. Matematiska beräk-
ningar visar att om 30 procent av befolk-
ningen hade vaccinerats skulle antalet fall 
ha minskat med 55 procent och dödsfallen 
med drygt 3 300.

– Massvaccination mot kolera i samband 
med utbrott har visat sig vara effektivt. 
Med två doser av Dukoral eller ett oralt 
helcellsvaccin, som tillverkas i Indien, har 
man uppnått ett cirka 80 procentigt skydd 
mot kolera. 

Ett nytt förenklat oralt koleravaccin, 
Hikojima, är nu under utveckling för låg-
inkomstländer med hög koleraförekomst. 
Vaccinet som ges i form av syra-stabila 
enterokapslar innehåller formalininaktive-
rade bakterier från en kolerastam samt en 
toxoidkomponent. Tack vare en förenklad 
tillverkningsprocess kan kostnaderna hål-
las nere. Djurförsök visar att vaccinet har 
en jämförbar immunogenicitet med Du-
koral. 

– Kliniska prövningar planeras hösten 
2016, säger Marianne Jertborn.

ETEC diarré
Enterotoxinbildande E. coli-bakterier, 
ETEC, är den vanligaste orsaken till tu-
ristdiarré. Cirka 30 till 40 miljoner fall av 
turistdiarré rapporteras årligen. ETEC är 
också den vanligaste orsaken till akut bak-
teriell diarré hos mycket små barn i låg- 
och medelinkomstländer.

– Det är ett omfattande problem i dessa 
länder och ger upphov till undernäring 
och tillväxthämning. Glädjande nog kan 
genomgången ETEC-infektion skydda 
mot homolog CF-stam, men vi har dess-
värre många CF-stammar, säger Marianne 
Jertborn.

Det har varit svårt att utveckla ett 
fungerande ETEC-vaccin. Bakterierna är 
komplicerade och producerar olika ente-
rotoxiner samt uttrycker stora mängder av 
kolonisationsfaktorer (CFs) samt O-anti-
gener. 

– Den första generationens orala 
ETEC-vaccin visade sig ge ett 70-80 pro-
centigt skydd mot ETEC-diarré som var 
av den svårighetsgrad att den påverkade 
den dagliga aktiviteten hos resenärer. Dä-

Marianne Jertborn
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remot såg man inget skydd bland 6-18 
månader gamla barn i Egypten. Utma-
ningen är dock att få vaccinet att fungera 
även på små och ofta undernärda barn. 
Det går inte att ge full dos på grund av 
biverkningar, och när man ger lägre dos får 
man inte samma grad av immunsvar.

En andra generationens orala ETEC- 
vaccin, ETVAX, utvärderas nu som bäst. 
Med hjälp av genteknologi har Ann-Ma-
ri Svennerholms forskargrupp utveck-
lat ett rekombinant avdödat vaccin som 
innehåller flera ETEC stammar som över-
uttrycker CFs samt en toxoidkomponent 
från bakterien.

– Spännande studier där vi testat ET-
VAX på vuxna svenskar visar att vaccinet är 
säkert och att det ger utmärkta immunsvar 
mot de ingående vaccinkomponenter. Vi 
kommer nu att gå vidare till fortsatta stu-
dier i Bangladesh.

Rotavirus
Uppskattningsvis ansvarar rotavirus för 

600 000 dödsfall per år hos barn yngre än 
fem år. Sedan 2006 finns det två effektiva 
rotavirus-vaccin tillgängliga, RotaTeq och 
Rotarix, som bedöms vara likvärdiga i ef-
fekt. Världshälsoorganisationen, WHO, 
har sedan 2009 rekommenderat vaccina-
tion och hittills har 80 länder inkluderat 
vaccinen i sina barnvaccinationsprogram. 
Efter att rutinmässig rotavirus-vaccination 
infördes i USA har man sett en dramatisk 
minskning av antalet barn under 5 år som 
kräver sjukhusvård pga rotavirus.

– Generellt ser man en sämre effekt av 
orala vaccin i låginkomstländerna. När det 
gäller rotavirusvaccin finns det en signifi-
kant korrelation mellan BNP och skydd-
seffekt. Möjliga förklaringar är undernä-
ring, brist på vitamin A och/eller zink, 
påverkan av bröstmjölksantikroppar och 
parasitinfektioner.

Rotavirus är ett aggressivt smittämne 
och innebär en stor belastning för barn-
sjukvården, inte minst i Sverige.

– Drygt 60 procent av barn med diarré 

som söker akut vård i Sverige är smittade 
med rotavirus. Drygt 2000 barn kräver 
sjukhusvård årligen. 

Ett kunskapsunderlag från Folkhäl-
somyndigheten visar att rotavirus-vaccina-
tion av spädbarn i Sverige skulle minska 
andelen barn som behöver sjukhusvård 
med 92 procent. Även primärvården skul-
le avlastas och andelen fall skulle kunna 
minska med 74 procent.

– Rotavirus-vaccination är ett effektivt 
sätt att minska belastningen på vården och 
glädjande nog börjar nu flera landsting 
och regioner att introducera vaccinet, sä-
ger Marianne Jertborn.

Tyfoidfeber
Varje år drabbas 22 miljoner människor av 
tyfoidfeber, orsakad av bakterien, Salmo-
nella Typhi. 

Den högsta incidensen ses framförallt 
på den subindiska kontinenten och störst 
risk att drabbas är barn och ungdomar i 
resurssvaga områden. Sedan många år 
finns två godkända tyfoidvacciner som ges 
oralt respektive parenteralt. Vaccinerna är 
i stort sätt likvärdiga och ger ett 50 till 70 
procentigt skydd under cirka 3 år. Nyligen 
publicerades immunologiska data som ta-
lar för att man får en förstärkning av im-
munsvaren om båda vaccinerna ges samti-
digt. Kliniska skyddsdata saknas dock. 

– WHO rekommenderade redan år 
2000 att tyfoid-vaccin skulle ges till skol-
barn i områden där tyfoidfeber är ett 
omfattande hälsoproblem och där anti-
biotikaresistens mot Salmonella Typhi är 
vanligt förekommande. Tyvärr är följsam-
heten till WHO:s rekommendation inte 
särskilt stor, säger Marianne Jertborn.

Hon avslutade sin föreläsning med att 
framhålla att vårt behov av tarmvacciner 
är stort. Vi behöver vacciner mot fler tar-
minfektioner, framförallt mot ETEC di-
arré och shigella men även mot norovirus. 
Bättre leveranssystem för vaccinantigen 
och effektiva adjuvans behöver tas fram. 

– Önskvärt är att vaccinerna ger ett lång-
varigt skydd, flockimmunitet samt att de 
kan användas för att bekämpa epidemier 
i samband med utbrott. Men det kanske 
viktigaste av allt är att man måste utveckla 
vacciner som är billiga och möjliga att pro-
ducera lokalt i låginkomstländer så att de 
kan nå ut till världens fattiga befolkning. 

Eva Nordin
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Staffan Tevell, infektionsläkare på  
Centralsjukhuset i Karlstad samt  
forskare vid Institutionen för Medi- 
cinska vetenskaper vid Örebro univer-
sitet, berättade om Staphylococcus 
capitis, som orsak till ledprotesin-
fektioner.

S. capitis har förmågan att orsaka 
ledprotesinfektioner. Sannolikt sker 
smitta i anslutning till operation eller 

i det tidiga postoperativa skedet. Eftersom 
det finns farhågor om att bakterien kan 
vara en nosokomial patogen, bör övervak-
ning av ledprotesinfektioner som orsakas 
av S. capitis övervägas. 

Även typning med MALDI-TOF bör 
utföras, menar Staffan Tevell.

  PFIZERS INFEKTIONSSTIPENDIUM

Pfizers infektionsstipendium
Under Infektionsveckan i Helsing-
borg delade Pfizer, i samarbete med 
Svenska Infektionsläkarföreningen, 
ut ett stipendium i syfte att stödja 
klinisk forskning inom infektions-
området. Stipendiet är på 75 000 
kr och gick i år till forskarna Martin 
Kåberg samt Anton Reepalu.

Marin Kåberg är specialistläkare i 
Infektionsmedicin och överlä-
kare i psykiatri/beroendesjuk-

domar samt doktorand sedan 2014 vid 
Karolinska Institutet. Han är även med-
icinskt ansvarig för sprututbytet i Stock-
holm, vilket drivs av Infektionskliniken, 
Karolinska universitetssjukhuset. 

Hans projekt: "Hepatitis C in people who 
inject drugs in Stockholm – natural history 
and treatment as prevention" har till syfte 
att studera prevalens och sjukdomsbörda 
vad gäller Hepatit C hos en population av 
personer som injicerar droger i Stockholm. 

Det slutgiltiga målet att undersöka ef-
fekten av behandling mot HCV-infektion 
i denna population. Kåbergs långvariga ar-
bete bland personer som injicerar droger 
och uppbyggandet av InfCare Sprututbyte 
är ett unikt och viktigt arbete i en popula-

tion som annars kan vara svår att studera.
Anton Reepalu är ST-läkare vid Infek-

tionskliniken i Lund och doktorand vid 
Lunds universitet. Hans projekt handlar 
om att kartlägga förekomst och karaktä-
ristika av resistensmutationer mot ART i 
HIV-1 isolat hos behandlingsnaiva, HIV- 
positiva patienter vid hälsocentraler i Etio-
pien samt selektion av resistensmutationer 
under första året med ART hos dessa pa-

tienter. Projektet: ”Förvärvad och överförd 
antiretroviral resistens hos HIV samt patien-
ter vid etiopiska hälsocentraler” bedöms vara 
av stor internationell vikt, och har även be-
tydelse för vård och behandling av patien-
ter med HIV i Sverige. 

Eva Nordin

Martin Kåberg Anton Reepalu med dotter Emilia

Staffan Tevell

Posterutställning i Helsingborg
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Helgenomsekvensering, framtidens
verktyg för diagnostik & övervakning

Nya tekniker har gjort det möjligt att 
snabbt sekvensera en individs hela 
genuppsättning till en rimlig kost-
nad. Helgenomsekvensering kom-
mer inom de närmaste åren att vara 
ett viktigt verktyg, inte bara för fors-
kare, utan även i kliniken. Det menar 
David Eyre, forskare vid universitetet 
i Oxford. Tillsammans med professor 
Neil Woodford från London, höll de 
en gästföreläsning om nästa genera-
tionens sekvenseringsteknik, NGS.

Teknikutvecklingen inom gense- 
kvensering har gått rasande snabbt. 
För ett decennium sedan var det 

knappast någon som kunde tro att det 
skulle kunna vara möjligt att sekvensera 
fullständiga arvsmassor i olika organismer 
förhållandevis snabbt och enkelt.

Framstegen inom den storskaliga gen-
tekniken används i allt större utsträck-
ning, inte bara av forskare, utan även av 
kommersiella företag. I våras väckte ett 
genteknikföretag på Island en debatt då 
den isländska befolkningen ställdes inför 
ett etisk dilemma; vill individer i förväg 
veta om de bär på mutationer och har en 
skyhög ärftlig risk att drabbas av bröstcan-
cer och för tidig död? Medan genforskare 
försvarade tekniken och ansåg att kunska-
pen bör användas för att rädda liv, menade 
motståndare att det fanns alltför många 
etiska invändningar för att använda tekni-
ken på en hel befolkning. 

Effektivt verktyg
På vårmötet i Helsingborg i maj gästföre-
läste David Eyre om nästa generationens 
sekvenseringsteknik.

– Helgenomsekvensering av bakterier 
är ett verktyg med hög precision för bland 
annat artbestämning, antibiotikaresistens-
tester och kartläggning av smittvägar.

David Eyre berättade om hur tekniken 
kan appliceras för helgenomsekvensering 
av bakterier som C. difficile och M. tu-
berculosis. Han redogjorde även för en 
kohortstudie där över 1200 isolat från C. 
difficile sekvenserades. 

Det visade sig att smittspridningen kom 
från en genetiskt skiftande reservoar. Re-

sultatet, menar han, utmanar det tidigare 
antagandet att de flesta fall härrör från se-
kundär spridning på sjukhus. 

– Inom de kommande fem åren är det 
sannolikt att tekniken flyttat in på sjuk-
husklinikerna och används rutinmässigt. 
Men det kommer att bli en stor utmaning 
för sjukvården att ta hand om och hante-
ra all den information och kunskap som 
genereras. Det finns också ett behov av en 
standardisering och delade kunskapsbaser, 
innan tekniken kan användas rutinmässigt 
i vården, säger David Eyre.

Nya möjligheter resistensbestäm-
ning?
Neil Woodford är professor vid Imperial 
College i London och chef för AMRHAI 
(Antimicrobial Resistance and Health-
care Associated Infections), ett nationellt 
referenslaboratorium som ansvarar för att 
upptäcka och utreda antibiotikaresistens. 
Hans föreläsning handlade bland annat 
om helgenomsekvensering som en ny re-

volutionär metod vid resistensbestämning 
av bakterier.

Tekniken är effektiv och används mer 
och mer mikrobiologiska laboratorier. Ett 
enda test kan ge en mängd uppgifter om 
biologi och geninnehåll av patogener.

Neil Woodford presenterade även EU-
CAST, det europeiska nätverket för me-
todstandardisering som har sina rötter i 
svenska RAF-M.

Förra året, 2015, inrättade nätverket en 
kommitté för att utvärdera om helgenom-
sekvenseringstekniken kan användas för 
att förutsäga antibiotikakänslighet och/
eller resistens.

– Det kommer att dröja innan tekniken 
kan användas som ett beslutsstöd i klini-
ken. Vi behöver vetenskapligt utvärdera 
tekniken ordentligt innan den kan använ-
das kliniskt för resistensbestämning, säger 
Neil Woodford. 

Eva Nordin

Neil Woodford och David Eyre
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Vilka kliniska frågeställningar kan 
den nya DNA- tekniken svara på?

Den nya genomsekvenseringstek-
niken möjliggör mycket snabb och 
storskalig analys av DNA och RNA 
hos såväl virus som bakterier och 
parasiter. Den öppnar även dörrarna 
till radikalt förbättrade möjligheter 
inom smittspårning och diagnostik. 

Forskningsinstitutet Science for Life 
Laboratory, SciLifeLab bildades 
2010 på uppdrag av regeringen och 

är ett nationellt centrum för molekylär 
biovetenskap med inriktning på hälso- och 
miljöforskning. Institutet är ett samarbete 
mellan Karolinska Institutet (KI), Kung-
liga Tekniska Högskolan, KTH, Stock-
holms universitet och Uppsala universitet, 
men fungerar som en nationell resurs för 
hela Sverige. Det är beläget på två noder: 
en i Stockholm (på Campus Solna) och en 
i Uppsala. Fler än 200 forskargrupper är 
knutna till SciLifeLab.

En av plattformarna, Clinical Diagnos-
tics, vänder sig primärt mot vården och 
syftar till att implementera de senaste di-
agnostiska metoderna, såsom den nästa 
generationens sekvenseringsteknik.

Professor Lars Engstrand som är kli-
nisk bakteriolog i botten, är ansvarig för 
verksamhetsdelen som heter ”Clinical Ge-
nomics” i Solna.

– Vi fungerar som en translationell länk 

mellan grundforskning och den patient-
nära vården. Vår vision är att vara ett in-
ternationellt ledande center som utvecklar, 
använder och erbjuder de senaste sekven-
seringsteknikerna för implementering i 
sjukvården. 

Radikalt snabbare
Ett viktigt mål för verksamheterna vid 
SciLifeLab är att förstå, diagnosticera och 
behandla sjukdomar som cancer, hjärt- 
kärlsjukdom, Alzheimers sjukdom och in-
fektionssjukdomar. Genom att identifiera 
genetiska faktorer, biomarkörer och mole-
kylära mekanismer hoppas centrets forska-
re kunna bidra till att dessa sjukdomar kan 
diagnosticeras tidigt och behandlas med 
skräddarsydda läkemedel.

Ett annat fokus är ökad molekylär för-
ståelse av mikroorganismer. Genom att 
kartlägga människans mikrobiom, det vill 
säga de mikroorganismer som lever på och 
i människokroppen, hoppas forskare kun-
na upptäcka nya biomarkörer och läkeme-
delskandidater. 

Under det senaste decenniet har teknik-
utvecklingen gått i rasande fart.

– Jag trodde inte att det skulle gå så 
snabbt. År 2001 kostade det 100 miljoner 
dollar att sekvensera ett mänskligt genom. 
Med den senaste generationens teknik har 
kostnaderna för helgenomsekvensering av 

en människa dramatiskt sjunkit till cirka 2 
000 dollar, säger Lars Engstrand.

Förra året utökades den tekniska sekven-
seringsplattformen med teknikplattformen 
HiSeqX som kraftigt utökat kapaciteten. I 
dag tar det cirka tre dagar att sekvensera ett 
humant genom. Men det gäller att ta det 
försiktigt, varje så kallad flow cell kostar 
cirka 60 000 kronor.

Några exempel på teknikens tillämp-
ningsområden inom infektionsmedicin 
är exempelvis helgenomsekvensering av 
bakterier och övervakning av antibioti-
karesistens och genetisk karakterisering 
av resistenta stammar. Kartläggningen av 
bakteriers och andra mikroorganismers 
arvsmassa går idag snabbare än med kon-
ventionella tekniker.

– På kort tid kan vi analysera hela arvs-
massan hos sjukdomsframkallande agens. 
Det skapar helt nya möjligheter att mer 
förbehållslöst leta efter genetiska orsaker 
till varför vissa bakteriestammar sprids, 
men inte andra, säger Lars Engstrand.

Tekniken kan även används för en mer 
precis diagnostik med nya möjligheter att 
hitta orsaken bakom okända infektions-
sjukdomar.

Många andra nya användningsområden 
står för dörren. Ett kommande stort om-
råde är helgenomsekvensering inom can-
cerdiagnostiken, men även mikrobiell 
typning samt diagnostik av sällsynta sjuk-
domar.

Men, menar Lars Engstrand, det finns 
en rad flaskhalsar som bromsar utveckling-
en.

– För att hantera och analysera stora 
mängder biologiska data krävs bioinfor-
matiker, som det tyvärr råder brist på idag. 
Dessutom krävs mjukvaror som kan ta 
hand om data och göra den representativ. 
Utvecklingen har också gått väldigt snabbt 
och sjukvården har inte riktigt hunnit med 
att ta till sig den nya tekniken. Intresset är 
dock stort från både sjukvårdens och pa-
tienternas sida och teknikerna kommer 
inom några år att ingå i vårdens rutinun-
dersökningar säger Lars Engstrand.

Eva Nordin
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Infektionsläkareföreningen inbjuder härmed till en grundläggande kurs om HIV. Kursen riktar sig till dig som är 
ST-läkare under senare delen av din utbildning alternativt specialistläkare som ännu inte handlägger egna HIV-pa-
tienter.  Kursen kommer att hållas på Wiks slott utanför Uppsala den 2–3 februari 2017. Vi startar med lunch första 
dagen och avslutar med en sen lunch dag två så att alla deltagare hinner med resorna samma dag.

Föreläsare och kursledare är Aylin Yilmaz, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg samt Gabriel Westman, 
Akademiska sjukhuset Uppsala. Kursen är huvudsakligen baserad på katedrala föreläsningar men med stort ut-
rymme för frågor och diskussioner.

Priset är 3600 kronor exkl.moms och i priset ingår boende och samtliga måltider. Resan ingår ej. Vi hjälper gärna 
till och samordnar taxiresor från fl yg eller tåg när det är möjligt.

Senaste anmälningsdag är 16 oktober och anmälan görs via mejl till maria.menonen@hansen.se. I anmälan skall 
det framgå namn, klinik, adress, telefon (inklusive mobilnummer), mejladress, ev. specialkost samt hur många 
månader du har kvar till specialistkompetens. Dessutom vill vi gärna veta vilka erfarenheter du har av handlägg-
ning av HIV-patienter. Mejlet skall också innehålla faktureringsadress inklusive referensnummer. Märk mejlet med 
”HIV en grundkurs”. Deltagarantalet är begränsat till 30. Om det blir många anmälda till kursen tar vi oss friheten 
att göra en så bra sammansättning som möjligt utifrån vår målgrupp. Bekräftelse och faktura skickas efter att 
anmälningstiden har gått ut. 

Varmt välkomna!

Utbildning/kurs

HIV–EN GRUNDKURS Wiks slott, Uppsala
2–3 februari 2017

Karolina Prytz
Yngreläkarrepresentant SILF
karolina.liljedahl-prytz@regionorebrolan.se

Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se

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

foto: Gunnar Matti

  KURS
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  TROPIKNYTT

Tropiknytt
I skrivande stund planerar vi för ett 
symposium om epidemiologi, klinik 
och handläggning av infektioner med 
Zika-virus i Sverige.

Det är ett samarrangemang den 4 
oktober 2016 mellan Folkhälso- 
myndigheten, Svensk Förening 

för Obstetrik och Gynekologi och Svensk 
förening för Tropikmedicin och Interna-
tionell Hälsa.

I detta nummer kan ni läsa en artikel av 
Olof Säll, specialistläkare på infektionsk-
liniken i Örebro. Olof tilldelades Svensk 
Förening för Tropikmedicin och Inter-
nationell Hälsas stipendium i maj 2014 
för att använda i sin studie av filtrerpap-
per som transportmedium för likvor vid 
CNS-infektioner.

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

Maria Lundberg
ordförande

Mitt i den mörka nordiska vintern 
möttes 20-talet läkare med intresse 
för tropikmedicin. I november träffa-
des vi i Stockholm och tre månader 
senare och på en annan kontinent 
skildes vi åt i ett betydligt trevligare 
klimat!

Detta års upplaga av Swedish-Ethio-
pian Course in Tropical Medicine 
samlade huvudsakligen infek-

tionsläkare med olika lång erfarenhet, någ-
ra barnläkare och även AT-läkare och di-
striktsläkare. Vi kom från hela vårt avlånga 
land samt från Danmark och Finland och 
vi möttes på Huddinge sjukhus under tre 
separata veckor med intensiva dagar av 

föreläsningar, falldiskussioner och mik-
roskoperingsövningar. Vi hade också en 
självstudievecka där betydande mängder 
information skulle plöjas igenom.

De olika veckorna hade sina olika pro-
filer: Protozosjukdomar med fokus på 
malaria och leishmania en vecka, mask-
sjukdomar nästa och HIV/tuberkulos sista 
veckan. Självstudierna berörde ett hete-
rogent fält med allt ifrån tetanus, difteri, 
pest till rickettsioser, rabies och arbovirus 
för att nämna några.

Många olika, meriterade föreläsare gav 
sin syn på ämnena och pärmen blev allt 
fullare av kompendier. Tiden räckte inte 
alltid till då det finns så mycket mer att 
säga!

En mycket uppskattad del av utbild-
ningen var falldiskussionerna med kluriga 
fall med ibland helt oväntade upplösning-
ar. Det blev dynamiska diskussioner när 
teori skulle konkretiseras till en slutsats 
och handlingsberedskap – vad skulle jag 
gjort på min enhet?

Utrustade med denna mängd av ny och 
uppdaterad kunskap gav vi oss sedan iväg 
till Etiopien under två veckor.

På plats i Etiopien
Etiopien är ett land som varit ockuperat 
men aldrig kolonialiserat. Det är det näst 
största afrikanska landet sett till befolk-
ningsstorleken och består av ett 70-tal oli-
ka etniska grupper och lika många språk. 

Swedish-Ethiopian Course in Tropical 
Infections 2015-2016
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Landet är höglänt och klimatet subtro-
piskt. Det är hårt centralstyrt och räknas 
som ett av de fattigaste länderna i Afrika 
men tillväxten är hög. Befolkning är ung, 
enligt WHO 2013 är medianåldern 18 år. 
För exakt 150 år sedan, 1866, kom de för-
sta svenska missionärerna till Etiopien och 
de band som då knöts med landet har haft 
stor betydelse för svenskt bistånd under 
senare hälften av 1900-talet. Spåren kan 
fortfarande ses i form av många sjukhus 
som nu övergått i statlig regi.

Kursen möttes i Addis Ababa de sis-
ta dagarna i januari. Vi delades sen upp 
i fyra grupper och gav oss ut på vägarna 
till olika vårdinrättningar i södra Etiopien 
enligt ett intrikat program som kursledar-
na lagt upp. Det var ett vackert land som 
mötte oss när vi på riktigt bra vägar tog 
oss söderut. Vägstandarden har förbättrats 
markant sedan de första kurserna startade 
fick vi veta. Från bilfönstren betraktade vi 
landsbygden där människor fortfarande 
lever under mycket enkla omständigheter i 
lerhus. Överallt dök det upp kor och getter 
att väja för på vägarna och oftast fanns det 
med några pojkar som vallade dem. Kvin-
nor bar tungt, åsnor transporterade vatten 
och alla vandrade. Fantastiska vyer öppna-
de sig för våra ögon och landskapet blev 
allt grönare ju längre söderut vi kom i våra 
något begagnade LandRovers. Av svältka-
tastrofen som pågår såg vi inte några teck-
en där vi var.

Hälsovård
Etiopiens hälsovård har en struktur med 
Health Posts som enklaste nivån. Dessa 
bemannas av kvinnor som ger basala råd 
om barn- och mödravård, hygien och lik-
nande. Vi besökte inte någon Health Post 
men i Key Afar besökte vi nästa vårdni-
vå, en Health Station bemannad av bl a 
Health Officers, och där fanns service dyg-
net runt. Barnmorskor skötte förlossning-
arna och några övernattningsplatser fanns 
också. Några barn med svåra nutritions-
problem fick också vård där. Väggarna var 
tapetserade med statistik och målsättning-
ar, på ett sätt som skulle göra min egen 
sjukhuschef grön av avund.

Nästa nivå av sjukvård utgörs av Primary 
Hospital och det fick vi besöka i Gidole, 
Jinka och Konso. De var lite olika då Gi-
dole hade funnits där väldigt länge, medan 
Konso var helt nytt och inte riktigt hade 
blivit fullbemannat. Jinka låg långt från 
närmaste större sjukhus och verkade bättre 
utrustat. Där fick t ex några av oss se en 

operation av echinokockcysta i lever. Ge-
mensamt för denna vårdnivå är att sjukhu-
sen bemannas av helt unga läkare, direkt 
från utbildningen. De blir placerade under 
två år där de behövs och flyttar sedan oftast 
vidare tillbaka till städerna för att vidare-
utbilda sig. I Jinka fanns det dock både ki-
rurg och internmedicinare. Den sistnämn-
de var den tredje läkaren någonsin från 
Konsostammen, vars område inte ligger 
långt från Jinka. Överallt blev vi mottag-
na med generositet och öppna armar och 
fick se och ta del av sjukvårdspersonalens 
vardag. Bristen på diagnostiska resurser var 
dock slående och naturligtvis frustrerande 
för vårdpersonalen. I stort sett begränsa-
des diagnostiken till Hb, urinsticka, tjock 
droppe, faecesmikroskopi, sputummikro-
skopi –syrafasta stavar samt Widal (tyfoid) 
och Weil-Felixtest (tyfus). Röntgen fanns 
på sjukhusen liksom ultraljudsapparat.

Secondary Hospital
Vi fick också besöka Secondary Hospital 
i Arba Minch där läkarutbildning bedrivs. 
På ronderna här fick vi se patienter med 
malaria, ofta också gravida, något fall med 
tetanus, svåra hjärtsvikter till följd av reu-
matisk feber. Utredningsresurserna var här 
marginellt bättre med viss blodkemi åt-
minstone ibland.

I Arba Minch finns en enhet för leish-
maniavård och då vi var där var 10 patien-
ter inlagda i olika åldrar från kanske 4 år 
och uppåt. De flesta med visceral leishma-
nia, några med kutana manifestationer i 
ansiktet. Behandlingen utgjordes av intra-
muskulärt natriumstiboglukonat i kombi-
nation med paromomycin under 17 dagar.

Upplevelsen av barnavdelningens IVA-
del i Arba Minch stack ut på ett positivt 
sätt. Barnläkaren här hade varit en viktig 
del i uppbyggnaden av denna och även 
av barnmottagningsbyggnaden. Handhy-
gienen sköttes noga och barnen undersök-
tes dagligen. Många av dem låg inlagda 
pga neonatal sepsis. Vi fick även delta i 
ART-klinikens mottagning och tittade in 
på MDR-TB-enheten.

Black Lion Tertiary Hospital
I Addis Ababa hade vi under en förmid-
dag möjlighet att se landets högst rankade 
sjukhus, Black Lion Tertiary Hospital. Här 
kan man bedriva betydligt mer avancerade 
utredningar med t ex skopier och radiolo-
gi; det finns mikrobiologiskt laboratorium 
samt fler specialiteter. Det fanns ca 140 
sängplatser på medicinkliniken att jämfö-

ra med en befolkning på ca 96 miljoner. 
På medicinavdelningarna såg vi flera svårt 
AIDS-sjuka patienter med i huvudsak tu-
berkulos. Det var intressant att se IVA-av-
delningen där vården framför allt riktade 
sig mot andningssvikt.

Vi fick också en intressant dag på le-
prasjukhuset ALERT (All Africa Leprosy, 
Tuberculosis and Rehabilitation Training 
Centre), startat av Lepramissionen. Lepra 
och dess mångfacetterade komplikationer 
belystes väl och även hur man arbetar mot 
handikapp och stigmatisering på olika sätt 
i olika yrkesgrupper. Här behandlades 
också många mot leishmania med olika 
manifestationer.

Mat och kultur
Utöver de rent medicinska inblickarna har 
vi också fått ta del av kultur och liv i detta 
stolta land och inte minst prova nya mat-
rätter. Injera, den syrade basfödan gjord på 
teffmjöl, var för de flesta en ny upplevelse 
och antingen gillade man det eller så var 
man nöjd med att prova en enda gång. 
Berberi-kryddningen av maten var vi nog 
mer överens om att det var gott. Frånsett 
kortvariga magstörningar klarade vi oss 
bra som grupp avseende tarmsmitta men 
sanningen finns nu i frysar i Finland efter-
som vi har varit en kohort i forskningens 
namn med före-, under- och efterprover!

Jag kan varmt rekommendera denna 
kurs för dem som vill förkovra sig inom 
detta ursprungsfält av infektionssjukvår-
den. I Danmark krävs en längre tropikme-
dicinsk kurs för att bli infektionsspecialist. 
Varför värderar inte vi i Sverige ämnet 
lika högt? Att få världsperspektivet på vårt 
ämne särskilt i dessa allt mer globala tider 
borde stå högt på utbildningslistan.

Jag är tacksam över att efter några år som 
specialist ha fått möjligheten att ta del av 
Swedish-Ethiopian Course in Tropical In-
fections 2015/16 och riktar särskilt tack 
till Göran Sterners resestipendiefond som 
bidrog till att göra det möjligt.

Helena Lindberg
Infektionsspecialist, överläkare

Infektionskliniken
Hallands Sjukhus Halmstad
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  FORSKNINGSPROJEKT

Hiv-transmission bland riskgrupper
i Guinea Bissau belönas

Sedan 2013 har läkaren Jacob Lo-
patko Lindman arbetat för att öka 
tillgången till antiretroviral behand-
ling för hiv-infekterade kvinnliga 
sexarbetare i Guinea Bissau. På In-
fektionsveckan i Helsingborg tillde-
lades han ett stipendium i tropikme-
dicin och internationell hälsa.

Redan när han började på läkarpro-
grammet i Lund fanns tankarna på 
att arbeta internationellt. På våren 

2012 fick han möjligheten att för första 
gången åka till västafrikanska Guinea Bis-
sau för att delta i ett projekt och sedan dess 
har det blivit ytterligare ett 10-tal resor.

– Stipendiet är ett viktigt finansiellt till-
skott så att jag och vår forskargrupp kan 
fortsätta att genomföra vår studie.  

Han är legitimerad läkare och siktar på 
en ST-utbildning i infektionsmedicin. För 
närvarande arbetar han som vikarie på in-
fektionskliniken i Lund och som dokto-
rand vid Lunds Universitet. 

I slutet av september bär det återigen 
av till Guinea-Bissau för drygt tre veckors 
fältarbete. I samarbete med den ideella or-
ganisationen ENDA (Environmental and 
Development Action in the Third World) 
har forskargruppen startat en kohortstudie 
som bland annat omfattar kvinnliga sex-
arbetare. 

– Prevalensen av hiv-1, hiv-2 och hiv- 
dubbelinfektion hos kvinnliga sexarbetare 
är dåligt dokumentared i Guinea-Bissau. 
Preliminära data från vårt projekt visar 
att prevalensen av hiv-1 ligger på cirka 
20 procent, vilket är långt högre än i den 
övriga befolkningen i landet, säger Jacob 
Lopatko Lindman. 

Behoven stora
Guinea-Bissau är ett av världens fattigas-
te länder och ligger i Västafrika, inklämt 
mellan Gambia och Guinea. Sedan landet 
blev självständigt 1974, efter ett decenni-
um långt befrielsekrig, har den politiska 
situationen varit instabil. Majoriteten av 
befolkningen bor på landsbygden och sju 
av tio lever på mindre än två dollar om da-
gen. Landet ligger på plats 177 av 187 på 
FN:s index över mänsklig utveckling.

– Det känns verkligen meningsfullt att 
arbeta i ett land där behoven är stora och 
där vi kan göra skillnad. Men visst finns 
det en hel del praktiska utmaningar, ett ex-
empel är den oregelbundna tillgången på 
el vilket gör det svårt ibland vid laborato-
riearbete och när det gäller hanteringen av 
blodprover. Det kan också vara svårt att få 
tag på reservdelar när den mobila kliniken 
gått sönder och det kan dröja en månad 
innan den blir lagad. Men min handleda-
re Hans Norrgren har drivit forsknings-
projekt i Guinea-Bissau sedan början av 
90-talet och vi har bra medarbetare vilket 
minimerar svårigheterna.

Sexköp är inte kriminaliserat, enligt lag-
stiftningen i Guinea Bissau. Behovet av 
effektiva åtgärder och interventioner krävs 
för att minska risken för smittspridning av 
hiv, men också andra sexuellt överförbara 

sjukdomar som klamydia och gonorré.
– Behoven är stora, men resurserna är 

begränsade och det kan ibland kännas 
frustrerande. Vi skulle vilja göra så myck-
et mer, som att starta ett behandlingspro-
gram till exempel.

Mobilt team
Med hjälp av en mobil enhet/ambulans 
som regelbundet åker ut till olika platser 
nattetid enligt ett fast schema, försöker ett 
vårdteam med sjuksköterska och social-
arbetare att nå kvinnliga sexarbetare som 
erbjuds hivtestning (snabbtest) och rådgiv-
ning. Teamet delar även ut gratis kondo-
mer. De kvinnor som inkluderas i studien, 
får även fylla i ett frågeformulär som bland 
annat efterfrågar aktuella symtom och 
riskfaktorer. Därefter är målsättningen att 
dom skall följas upp var tredje månad.

– Samtliga kvinnor som har symtom 
som tyder på bakteriell sexuellt överförbar 
infektionssjukdom, erbjuds så kallad syn-
drombehandling enligt nationella riktlin-
jer. Hiv-positiva kvinnor hänvisas till det 
nationella AIDS-programmet som starta-
de 2006.

Syftet med studien, som är den första 
i sitt slag i Guinea-Bissau, är att förbätt-
ra diagnostik och behandling av sexuellt 
överförda infektioner inklusive hiv hos 
kvinnliga sexarbetare. 

– Vår förhoppning är att vår studie ska 
ligga till grund för framtida interventioner 
och uppföljande studier om effekten av 
dessa interventioner, säger Jacob Lopatko 
Lindman.

Eva Nordin

Jacob Lopatko Lidman
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  STYRELSEMÖTE

Organ
Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen

Tid 
2016-03-14
09.30-17.00
 
Plats
Danderyds Sjukhus, Stockholm
 
Närvarande
Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason
Kristina Cardell
Magnus Hedenstierna 
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Karolina Prytz

§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade 
mötet. 

§ 2  Till protokolljusterare jämte ordfö-
randen valdes Anita Hällgren.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemö-
tet den 1 december 2015 och telefonmöte 
den 10 februari 2016 godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Information om arbetet med att ta fram 
ett dokument för hur infektionsveckan 
skall arrangeras. Vi behöver utse en ny för-
troendeläkare. Olika namn inventerades. 
Ordföranden arbetar vidare med frågan. 
 
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden,
Magnus Hedenstierna

Representant till InfCare Hepatit: Sty-
relsen utsåg Agnar Bjarnason till styrelsens 
representant i InfCare Hepatit. På sikt bör 
även representanten i InfCare HIV sitta i 
styrelsen.

RAF stipendiat 2016: Ingen nominering 
har kommit in till styrelsen i tid och styrel-
sen beslutade därför att förlänga nomine-
ringstiden till den 15 april.

Ny representant till UEMS: Styrelsen 
beslutade att utse Karin Lindahl som ordi-
narie representant och Anna-Karin Lind-
gren till suppleant. Båda representanterna 
skall vid behov ha möjlighet att delta i 
UEMS möten. 

Remiss från Läkarförbundet: Läkarför-
bundets rekommendationer för allmänna 
kompetenser i ST. Besvaras av SPUK.

§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Nr 1 2016 har publicerats.  Manusstop för 
nr 2 är den 7 april och i det numret kom-
mer bland annat abstract till infektions-
veckan publiceras. Nr 2 kommer även 
att inkludera tropiknytt och kanske en 
artikel om Zikavirus? Fallbeskrivning från 
Göteborg och en reseberättelse för Göran 
Sterners resestipendium kommer också att 
finnas med.

Diskussion om Infektionsläkarens inne-
håll framöver. 

Manusstop för nr 3 är den 1 september 
och för nr 4 den 3 november. 
 
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvali-
tetsregistren, Agnar Bjarnason
Programgrupperna: Vårdprogrammet för 
endokardit håller på att uppdateras. 

Det vore bra med tydliga riktlinjer för 
hur ofta vårdprogrammen skall uppdateras 
och hur de skall vara utformade. 

Vilka kriterier skall vi ha för att fören-
ingen skall ställa sig bakom andra vård-
program som inte tagits fram av våra 
programgrupper? Detta kan till exempel 
vara regionala vårdprogram eller nationel-
la behandlingsrekommendationer från till 
exempel STRAMA. Agnar får i uppdrag 
att bereda frågan som också skall tas upp 
på föreningens årsmöte.

Hemsidan: Arbete pågår med en ST flik 
på hemsidan.

Kvalitetsregistren: Flytt till registercen-
trum syd pågår. Automatisk överföring av 
pneumoniepikris i Örebro skall fungera 
till sommaren.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK, Karolina Prytz

Årets ST tenta är klar och håller på att 
korrekturläsas. 

Vårens fallseminarium för ST läkare var 
mycket lyckat och fulltecknat. En extra 
omgång kommer att arrangeras v 35.

Ungt forum kommer att handla om 
pneumoni med bland annat Jonas Hed-
lund som föreläsare. Årets ungt forum är 
förlängt till en halv dag. 

Studierektorsmöte hålls under Infek-
tionsveckan.

Protokoll styrelsemöte
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En uppdaterad checklista för ST och ak-
tuella kurser kommer att läggas ut under 
ST fliken på hemsidan.

SK kurser: Information om aktuella 
kurser och vad som händer framöver.

§ 10 Styrelsemöte i Göran Sterners re-
sestipendiefond

Styrelsemöte för Göran Sterners resesti-
pendiefond hölls. Annons för årets sti-
pendium gick ut i Infektionsläkaren nr 4 
2015.

Styrelsen utsåg Helena Berggren, Upp-
sala till årets resestipendiat.

§ 11 Stiftelsen Göran Sterners resestipen-
diefond, firmatecknare för 2015

Beslutades att firmatecknare för Stiftel-
sen Göran Sterners resestipendiefond (or-
ganisations nr 812000-3077) är var för sig 
föreningens ordförande Göran Günther 
(540618-0157) samt skattmästare Ulf Ry-
ding (550928-4039).

§ 12 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, 
Anita Hällgren 

Infektionsveckan i Helsingborg: Anita 
och Anna-Karin informerade om hur ar-
betet med infektionsveckan fortlöper. 

39 abstracts har skickats in och granska-
des av styrelsen. 4 abstracts valdes ut för 
muntlig presentation under mötet. Styrel-
sen hade kompletterande frågor kring ett 
abstract och övriga abstracts accepterades 
för posterpresentationer.

Infektionsveckan 2017: Anita infor-
merade om arbetet med att ta fram ett 
ramprogram för mötet 2017. Anita och 
Göran skall träffa de mikrobiologiska för-
eningarna den 21 april för att diskutera 
och fatta beslut om detta. Styrelsen förde 
fram synpunkter och förslag.

Pfizerstipendiet: 7 ansökningar till Pfi-
zerstipendiet hade kommit in varav 6 upp-
fyllde de formella kriterierna och bedöm-
des av styrelsen. Styrelsen valde att i år dela 
ut stipendiet till två stipendiater.

Styrelsen beslutade att tilldela Martin 
Kåberg (Stockholm) och Anton Reepalu 
(Skåne) årets Pfizerstipendium.

Remisser: Från Sällskapet om synpunk-
ter på Göran Stiernstedts utredning SOU 
2016:2 Effektiv vård. Det är inte självklart 
att vi skall besvara remissen och vem som 
i sådana fall skall göra det. Anita bereder 
frågan.

Justus Ströms föreläsningsfond: Anita 
har kontaktat Sällskapet angående ändra-
de stadgar för fonden. Styrelsen vill ta över 

förvaltningen av fonden från Sällskapet 
om möjligt. Styrelsen behöver därtill no-
minera nya sakkunniga och suppleanter 
till föreläsningsfonden. Magnus och Anita 
bereder frågan.

§ 13 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin 
Lindgren

Vår- och höstutbildningarna 2016 kom-
mer att arrangeras som planerat. Anna-Ka-
rin och tillträdande utbildningsansvarig 
kommer båda att delta under höstutbild-
ningen så att Anna-Karin kan rapportera 
över på ett bra sätt.

§ 14 Rapport från skattmästaren. Inget 
under denna punkt.

 
§ 15 Övriga frågor.
Styrelsens arbetsformer:
Infektionsveckan 24-27 maj
Helsingborg 
• Förmöte 24 maj kl 12-13
• Årsmöte 25 maj kl 12.15-13.15
• Styrelsemöte 25 maj 17-20 med efter-

följande styrelsemiddag
• Styrelseinternat 24-26 augusti, Göte-

borg
• Chefmöte 20-21 oktober
• Vår gård, Saltsjöbaden
• Styrelsemiddag 19 oktober
• Telefonmöte 7 december kl 13-15
• Styrelsemöte i januari 2017
• Årsmöte i Göran Sterners resestipen-

diefond
• Firmatecknare för SILF och Göran 

Sterners resestipendiefond
 

§ 16 Ordföranden förklarar mötet avslutat 

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Anita Hällgren
Protokolljusterare
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Organ
Styrelsemöte Sv. Infektionsläkarföreningen 

Tid 
25 maj 2016 
 
Plats
Helsingborgs Arena
 
Närvarande
Ungefär 50 medlemmar utöver styrelsen.

§ 1 Ordförande Göran Günther förklara-
de mötet öppnat.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Gö-
ran Günther.

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes 
Magnus Hedenstierna.

§ 4 Till protokolljusterare valdes Peter 
Lanbeck och Veronica Svedhem-Johans-
son.

§ 5 Kallelseförfarandet till årsmötet god-
kändes.

§ 6 Dagordningen godkändes.

§ 7 Information från styrelsen.
Göran Günther informerade om att frågan 
om obligatoriskt medlemskap i Läkarsäll-
skapet för föreningens medlemmar är ak-
tuell. Bakgrunden är att SILF som specia-
litetsförening är en del av Läkarsällskapet 
och har rösträtt i Läkarsällskapets fullmäk-
tige. Det finns inget förslag att ta ställning 
till i nuläget men frågan har varit aktuell 
under ett par år. Deltagarna på årsmötet 
hade delvis olika åsikter om vilken nytta vi 
har av Läkarsällskapet och både ekonomis-
ka och verksamhetsrelaterade synpunkter 
fördes fram.

Anita Hällgren informerade om arbe-
tet med Infektionsveckan och Mikrobio-
logiskt Vårmöte. Sammarbetet med de 
mikrobiologiska föreningarna och sjuk-
sköterskeföreningen kommer att fortsätta 

åtminstone 2017 och 2018. AH tackade 
alla som bidragit till mötets vetenskapliga 
program och alla som bidrar till mötet ge-
nom att komma hit. 

SILF har under året besvarat ett antal 
remisser. Arbetet med att besvara remisser 
är många gånger omfattande och styrelsen 
vill tacka alla kunniga medlemmar som 
har hjälpt oss med det här viktiga arbetet.

Kristina Cardell informerade om arbe-
tet med Infektionsläkaren som ges ut med 
fyra nummer varje år. KC tackade alla som 
bidragit med material under året. Det 
finns ett önskemål om att fler sammanfatt-
ningar av aktuella avhandlingar skickas in 
till Infektionsläkaren.

Anna-Karin Lindgren informerade om 
SILFs utbildningsaktiviteter och om årets 
höstutbildning som har tema antibiotika-
resistens. Ett fåtal platser finns kvar.

AKL efterlyste fler SPUR inspektörer så 
att målsättningen med SPUR inspektion 
av landets kliniker vart femte år kan upp-
fyllas.

Agnar Bjarnason informerade om arbe-
tet med kvalitetsregistren som under året 
flyttats till en ny plattform (Registercen-
trum syd).

AB informerade även om arbetet i pro-
gramgrupperna. Arbete med större stan-
dardisering av vårdprogrammen pågår och 
även arbete med hur vi skall hantera min-
dre omfattande rekommendationer som 
till exempel behandlingsrekommendatio-
ner vid Clostridium difficile infektion. 
Rekryteringen till programgrupperna be-
höver också ses över så att vi även fortsätt-
ningsvis får en geografisk spridning och 
hög kompetens i grupperna.

Karolina Prytz informerade om årets 
aktiviteter för ST läkare. Ungt forum har 
utökats till en halvdag och har i år haft te-
mat pneumoni. Fallseminarierna är myck-
et uppskattade och ett extra seminarium 
hölls i februari i år för att möta den stora 
efterfrågan. Ett ordinarie fallseminarium 
hålls som vanligt i augusti.

Genom SPUK pågår arbete med de nya 
ST föreskrifterna.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 
2015-16 presenterades kort av Magnus He-
denstierna. Verksamhetsberättelse godkän-
des av årsmötet. Berättelse går att läsa på 
www.infektion.net under mötesprotokoll. 

Protokoll årsmöte
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§ 9 Skattmästaren Ulf Ryding redovisa-
de ekonomiskt bokslut för 2015 för SILF 
och för Göran Sterners resestipendiefond. 
Bokslutet godkändes av årsmötet. 
Föreningens budget för 2016 gicks ige-
nom.

§ 10 Revisionsrapporten lästes upp av 
Göran Günther som förordade ekonomisk 
ansvarfrihets för styrelse gällande förening-
ens ekonomi för 2015. Årsmötet gav sitt 
bifall till ansvarsfrihet.

§ 11 Valberedningens förslag till styrelse 
för 2016-2018 och övriga förtroendepos-
ter föredrogs av Giesela Otto. I valbered-
ningen har Stephan Stenmark (samman-
kallande), Jan Källman och Maria Werner 
ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt föl-
jande förslag:
• Ordförande: Göran Günther (omval 

2 år till årsmötet 2018)
• Vetenskaplig sekreterare: Anita Häll-

gren (omval 2 år till årsmötet 2018)
• Övrig ledamot, skattmästare: Ulf Ry-

ding (nyval 2 år till årsmötet 2018)
• Övrig ledamot, redaktör: Fredrik 

Månsson (nyval 2 år till årsmötet 
2018)

• Övrig ledamot, utbildningsansvarig: 
Maria Furberg (nyval 2 år till års-

mötet 2018) Till ordinarie revisorer 
för verksamhetsåret 2015-2016 val-
des Bengt Wittesjö (omval) och Lars 
Ljungström (omval) och till supple-
ant valdes Karlis Pauksen (omval).

Årsmötet godkände att styrelsen själva 
får utse ordinarie ledamöter och supplean-
ter till Svenska Läkaresällskapets fullmäk-
tige.

Årsmötet godkände att styrelsen själva 
får utse ordinarie ledamöter och supplean-
ter till specialitetsföreningarnas represen-
tantskap och fullmäktigemöte i Sveriges 
läkarförbund.

Val till valberedningen
Anna-Karin Lindgren och Erik Torell val-
des t.o.m. årsmötet 2019 respektive 2017. 
Maria Werner som är vald t.o.m. årsmötet 
2018 är sammankallande i valberedning-
en.

§ 12 Styrelsen föreslog oförändrad med-
lemsavgift på 250 kr för fullt betalande 
medlemmar, 60 kr för associerade och 0 kr 
för pensionerade medlemmar. De föreslag-
na medlemsavgifterna bifölls och fastställ-
des av årsmötet.

§ 13 Verksamhetsåret 2015-2016
Infektionsveckan 2017 kommer att an-

ordnas den 17-20 maj i Karlskrona. Mötet 
kommer som i år att sammarrangeras till-
sammans med de mikrobiologiska fören-
ingarna och IFIS. Styrelsen träffar de övri-
ga arrangerande föreningarna regelbundet 
och formeran för sammarbetet diskuteras 
och utvecklas fortlöpande. I nuläget har vi 
beslutat att fortsätta sammarbetet minst 
till och med 2018.

§ 14 Övriga frågor. Helena Hervius-Ask-
ling efterfrågade en representant från SILF 
till Folkhälsomyndighetens råd kring vac-
cinationsfrågor. Styrelsen kommer lösa 
detta så snart som möjligt.

§ 15 Ordförande tackade mötesdeltagar-
na och avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande

Magnus Hedenstierna
Sekreterare

Peter Lanbeck
Protokolljusterare

Veronica Svedhem-Johansson
Protokolljusterare
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Organ
Styrelsemöte Sv. Infektionsläkarföreningen 

Tid 
2016-05-25, 17.30-20.00
 
Plats
Hotell Mollberg, Helsingborg
 
Närvarande
Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason
Maria Furberg
Magnus Hedenstierna 
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Karolina Prytz
Ulf Ryding
Kristina Cardell (adj.)
Anna-Karin Lindgren (adj.)

§ 1 Ordf. Göran Günther öppnade mötet. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordfö-
randen valdes Fredrik Månsson.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemö-
tet den 14 mars godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther 
Ordföranden hälsade styrelsens nya med-
lemmar välkomna.

Representant till Folkhälsomyndighe-
tens vaccinationsgrupp. Styrelsen utsåg 
Ros-Marie Carlsson som ordinarie och 
Charlotta Rydgård som suppleant. Repre-
sentant till RAF. Styrelsen utsåg Daniel 
Bremell till ny representant för föreningen 
i RAF.

§ 6 Facklige sekr. ärenden, Magnus He-
denstierna

Styrelsens arbetsformer. Datum för sty-
relsens möten 2016 och adresslistan för 
styrelsen uppdaterades. Inkomna remisser. 
Inga remisser.

§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Car-
dell och Fredrik Månsson.

Kristina Cardell överrapporterade till 
föreningens nye redaktör Fredrik Måns-
son. Manusstop för nr 3 är den 1 septem-
ber och för nr 4 den 3 november. I num-

mer tre kommer en fallbeskrivning från 
Halmstad, reportage från Infektionsveck-
an och rapport från stipendiaterna. 

 
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvali-
tetsregistren, Agnar Bjarnason

Maillistorna till styrelsen och verksam-
hetscheferna fungerar inte som de skall. 
Det är sannolikt de mottagande servrarna 
som inte accepterar våra mail och det är 
svårt att åtgärda detta.

Programgrupperna: Formen för hur 
vårdprogrammen skall utformas och hur 
ofta de måste uppdateras behöver ses över. 
En annan fråga är hur nya medlemmar i 
programgrupperna skall utses. AB skall 
diskutera detta med programgrupperna. 
Vi behöver även fundera på hur vi skall 
ställa oss till mindre omfattande behand-
lingsrekommendationer och regionala 
vårdprogram som inte tagits fram av våra 
programgrupper. Frågan kan vara ett 
lämpligt ämne att ta upp på Chefmötet. 

Hemsidan: SILF:s vårdprogram och län-
kar till externa behandlingsrekommenda-
tioner är en viktig och ofta besökt del på 
hemsidan. Det behöver bli tydligare vad 
som är SILF:s vårdprogram och vad som är 
nationella eller lokala behandlingsrekom-
mendationer där SILF inte tagit fram eller 
granskat innehållet. 

Kvalitetsregistren: Per Arneborn kom-
mer att gå igenom kvalitetsregistren på 
mötet imorgon.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK, Karolina Prytz

SK kursen i tuberkulos kommer inte att 
hållas i år och det finns ingen kurs som 
ersätter den i nuläget. SK kursen i rese-
medicin och vaccination kommer också 
att upphöra och behöver ersättas framöver.

Fler kurser om vanliga infektionssjuk-
domar (pneumoni, urinvägsinfektioner 
etc) behövs. Fråga från Folkhälsomyndig-
heten och Smittskydd i Västra Götaland 
om en SK kurs om smittskydd. Styrelsen 
är positiv till detta. Ordinarie fallsemi-
narier kommer att hållas i augusti och är 
fulltecknade. 

§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, 
Anita Hällgren 

Justus Ströms stipendiefond. Det är 
mycket komplicerat att ändra något i sti-

pendiefondens stadgar och frågan om att 
ta över ansvaret från Läkarsällskapet kom-
mer inte att drivas vidare. Nya ledamöter 
till Justus Ström kommittén samt supple-
anter behöver utses. Anita bereder frågan.

Inkomna remisser: Från SLS om Infek-
tionsverktyget. Anita Hällgren besvarar 
remissen. Infektionsveckan och Mikrobio-
logiskt Vårmöte i Karlskrona. AH rappor-
terade om arbetet med Infektionsveckan 
2017. Värdklinik för Infektionsveckan och 
Mikrobiologiskt Vårmöte 2018 måste ut-
ses inom ett par veckor. Göran Günther 
ansvarar för frågan. Håkan Hanberger har 
lyft frågan om en nordisk utbildning om 
Antibiotic Stewardship med internationel-
la föreläsare. Styrelsen är positiv till iden 
men behöver fundera vidare på formerna 
för detta.

§ 13 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin 
Lindgren och Maria Furberg

Anna-Karin rapporterade över till sty-
relsens nya utbildningsansvarig Maria 
Furberg. Höstutbildningen 24-25 okto-
ber på Högberga Gård i Stockholm med 
tema antibiotikaresistens. Detta blir första 
gången kursen hålls och den kommer att 
upprepas nästa höst. Ann-Sofi Duberg 
slutar som SPUR-sammordnare och mås-
te ersättas. Det behövs även många nya 
SPUR-inspektörer. Det har visat sig vara 
svårt att rekrytera nya SPUR-inspektörer 
och det är inte tydligt vem som är ansvarig 
för att arbeta med detta. Styrelsen har tagit 
upp problemet på tidigare Chefmöten och 
vi får göra det i höst igen. Landets stora 
universitetskliniker behöver ta ett större 
ansvar för detta.

§ 14 Rapport från skattmästaren
Bokslut och budget presenterades på 

årsmötet. Ekonomin är mycket god.

§ 15 Övriga frågor
Ordföranden avtackade Anna-Karin Lind-
gren och Kristina Cardell.

 
§ 16 Ordf. förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna, Facklig sekr.
Göran Günther Ordförande

Fredrik Månsson Protokolljusterare

Protokoll styrelsemöte
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Kick-off, uppstartsmöten, klinikda-
gar, höstplaneringar. Same, same! 
Jag känner inte för det ännu. Jag be-
höver ha semester efter sommaren 
2016. Jag tror inte jag är ensam om 
det.

På min första semestervecka bröt jag 
armen. Ingen direkt spännande his-
toria, halkade bara i lite blött gräs. 

Men oj vad jag bröt ben. Efter operation 
och sex dygn inneliggande blev det gips 
resten av sommaren. Ett års rehabilitering 
(herregud, vem har den uthålligheten och 
motivationen?). "Det är nyttigt att vara pa-
tient ibland". Jaha. Vad lärde jag mig av det 
här då?
• Om någon säger att det gör för jävligt 

ont och deras arm ligger vriden helt 
fel - ge dem smärtstillande pronto. 

• Att ligga inlagd utan att tappa humö-
ret är svårt.

• Sjukhusmat faller sällan under kate-
gorin "smaskigt".

• Ortopeder följer inte till fullo hy-
gienreglerna vad gäller klädsel och de 
verkar inte vilja ha lättsamma tips om 
det heller.

• Ta hand om sköterskorna på akuten. 
Dom tar hand om dig när du har ont, 
ger dina barn en glass för att trösta 
dem när de väntar på att mammas 
arm skall bli bra igen och hjälper 
dig till toaletten när hela världen yr-
sel-snurrar. 

• Man känner sig inte piggare av att nå-
gon påpekar att man ser trött ut.

• Sjukgymnaster är envisa.
• Många säger saker bara för att ha nå-

got att säga. Typ " tur att det är vän-
ster arm" Nja, om man är högerhänt 
kanske.

Karolina Prytz
ST-läkare, Infektionskliniken i Örebro

karolina.liljedahl-prytz@
regionorebrolan.se

Yngreläkarspalten

  YNGRELÄKARSPALTEN
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Patienten är en tidigare väsentligen 
frisk 17-årig flicka som hösten 2015 
lades in på barnkliniken med en må-
nads anamnes på huvudvärk, trött-
het, värk bakom ögonen, avförings 
och miktionssymtom och muskulär 
svaghet. Hon utvecklade en total te-
trapares.

Utredning initierades på barnklini-
ken och fortsatte senare på neu-
rologkliniken dit hon överfördes. 

På MR såg man bl.a. en total myelitbild. 
Den slutliga diagnosen blev neuromyelitis 
optika. Så småningom insattes patienten 
på rituximab (Mabtera) och förbättrades 
successivt så att hon nu kan gå ganska 
långa sträckor. Jag blev inkopplad 12/11 
som infektionskonsult. Det var innan man 
fastställt diagnosen och frågeställningen 
var naturligtvis om det kunde röra sig om 
en infektion. Jag noterade då att patien-
ten 23/10 uppvisade en hepatit B-serologi 
med neg HBsAg, pos anti-HBc samt ett 
anti-HBs på 613. Sålunda bilden av en 
genomgången hepatit B. Patienten hade 
genomgått plasmaferes men provet var ta-
get innan dess så det kunde inte vara plas-
madonatorns antikroppar man detekterat. 
Dessutom får man ju inte vara blod/plas-
magivare om man uppvisar positiv hepatit 
B-serologi (eller…?). Patienten utfrågades 
noga men inga riskfaktorer för hepatit B 
framkom. Mamman provtogs och var 
helt negativ. Provtagning av pojkvännen 

planerades men hann aldrig bli av, av skäl 
som framgår nedan. Jag ordinerade en ny 
serologi som kontroll samt initierade ett 
kontrollprogram med HBV-DNA-prov-
tagning eftersom immunosuppressiv be-
handling planerades. Som deltidsarbe-
tande pensionär var jag sedan borta från 
kliniken några veckor och kom åter i kon-
takt med fallet först 22/12. Jag noterade 
då att den kontrollserologi jag ordinerat 
var neg i anti-HBc och att anti-HBs-nivån 
sjunkit till 142. Mellan provtagningarna 
hade dock patienten genomgått plasmafe-
res så fyndet skulle kunna förklaras av pa-
tientens eget immunglobulin delvis avlägs-
nats. HBV-DNA var för övrigt negativt. 
Jag ordinerade ytterligare en serologi som 
visade anti-HBs på 62 och fortsatt negativ 
anti-HBc. På laboratoriet kunde man nu 
gräva fram ett fruset prov (taget för ANCA 
eller dylikt) som var taget 9/10 d.v.s. två 
veckor före den första av ovannämnda se-
rologier. Där var patienten helt negativ i 
alla hepatit B-markörer!

Jag insåg nu att jag var tvungen att be-
kväma mig till att mer noga läsa journalen 
redan från start. Då framkom att patien-
ten, mellan den första, negativa, serologin 
och nr 2 med höga titrar hade fått sam-
manlagt 150 g intravenöst gammaglobu-
lin. Jag ringde upp tillverkaren och frågade 
om hur donatorerna screenas. Jag hävdade 
att man inte får vara donator om man har 
tecken på genomgången hepatit B, det vis-
te både jag och flera erfarna kolleger på in-

fektionskliniken. Tillverkaren var lite osä-
ker på den punkten men trodde att man 
trots allt får vara donator. Jag ringde därför 
upp blodcentralen och frågade hur de gör. 
Det visade sig att donationsförbudet vid 
positiv hepatit-serologi (som vid genom-
gången infektion) är borttaget sedan länge. 
Man får vara donator om anti-HBs-nivån 
ligger över 100. Patientens hepatit B-anti-
kroppar måste således rimligen ha kommit 
med gammaglobulinet hon fick. 

Jag tycker dock fortfarande att det är 
lite konstigt att hennes anti-HBs-titrar 
kunde bli så höga, det borde väl ändå 
vara en minoritet av plasmadonatorerna 
som har anti-HBs? Vid inläggningen hade 
patienten ett total-IgG i plasma på 12,7 
g/l. Om vi räknar med en blodvolym på 
5 liter (hon vägde 75 kg) och en hemato-
krit på 40% så blir den totala intravasala 
IgG-mängden c:a 40 g. En tillförsel av 150 
g IV gammaglobulin innebär således en 
betydande ökning men anti-HBs-nivåerna 
i gammaglobulinet måste ändå har varit 
ganska höga.

Metoder för påvisande av antikroppar 
mot specifika antigen, serologier, kan ge 
både falskt positiva och falskt negativa/låg-
titriga resultat. Falska i den meningen att 
de inte säger något om patientens aktuella/
genomgångna sjukdomar. Falskt positiva 
serologier kan förekomma om patienten, 
som i aktuellt fall, fått gammaglobulin el-
ler plasma som led i behandling. Det kan 
också förekomma vid gammaglobulinsub-
stitution för hypogammaglobulinemi. 
Falskt negativa/lågtitriga serologier kan 
ses om patienten genomgått plasmaferes 
eller inte kan producera egna immunglo-
buliner t.ex. vid hypogammaglobulinemi. 
Behandling med anti-B-cellsantikroppar 
(t.ex. rituximab) kan också minska vissa 
antikroppsvar (1).

Per Arneborn
Infektionskliniken

Örebro, 2016-05-20
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Den falska diagnosen eller varför man 
inte alltid kan lita på laboratoriefynd
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En 78-årig kvinna inremitterades 
från vårdcentralen till akutmottag-
ningen på grund agrafi, lättare ex-
pressiv afasi och högersidig svag-
het. Besvären hade debuterat tre 
dagar före inkomsten, då patienten 
upptäckte att hon inte kunde skriva 
en inköpslista på egen hand. 

Hon hade därefter blivit allmänt 
tröttare, fått svårt att hitta ord 
när hon talade och känt sig svag 

i höger arm. Efter en tidigare radiusfrak-
tur hade hon kontraktur i höger hand och 
brukade också känna av en artros i höger 
axel. Hon var därför inte säker på om 
svagheten i armen kunde härledas till den 
ökade värk som hon samtidigt haft i axeln. 
Det tillkom emellertid även svårigheter att 
få med höger ben när hon gick och hon 
hade också en lätt yrsel och huvudvärk.

Patienten hade på 1980-talet framgångs-
rikt behandlats för en gynekologisk cancer, 
med operation samt efterföljande cytosta-
tika och strålbehandling. Hon var kole-
cystektomerad och utredd för långvariga 
tarmbesvär utan patologiska fynd. Förut-
om Normorix, Metoprolol och Questran 
använde hon inga läkemedel. Hon var en-
samstående, klarade sig utan hjälp i hem-
met och levde ett aktivt liv, med intresse 
för bland annat körsång och film.

På akutmottagningen konstaterades att 
patienten var vaken och orienterad. Hon 
hade normala vitalparametrar, bortsett 
från en låggradig feber på 38,2 grader. 
Man noterade en lätt expressiv dysfasi utan 
dysartri, nedsatt känsel i höger ansikts-
halva, höger arm och hand samt fotrygg. 
Höger arm var svagare, liksom höger ben. 
Ingen nackstelhet sågs och inget annat av-
vikande i neurologstatus. Hon lades in på 
strokeavdelning.

En akut DT hjärna påvisade ingen blöd-
ning eller avgränsbar färsk infarkt. Man 
såg förkalkningar i basala ganglier och bi-
laterala vitsubstansförändringar förenliga 
med småkärlssjuka. Tillståndet bedömdes 
som stroke och patienten genomgick sed-
vanliga undersökningar och bedömningar 
på avdelningen. Logopeden fann en miss-
tänkt diskret högersidig facialispares och 
språkproblem som beskrivits tidigare – nu 
möjligen något förbättrade. Efter tre dygn 
fick patienten stigande feber upp mot 38,8 

grader. CRP var 7 och LPK något stigan-
de till 11,7. Man kontrollerade blod- och 
urinodlingar samt influensatest (negativt) 
och avvaktade med antibiotika. De föl-
jande två dagarna hade patienten fortsatt 
feber, blev tröttare och bortfallssymtomen 
framträdde tydligare. Labprover var oför-
ändrade och övriga vitalparametrar nor-
mala. Odlingar var utan växt. En ny DT 
hjärna utan kontrast under femte vårddyg-
net visade oförändrad bild. Röntgenläka-
ren noterade att man (liksom vid inkom-
sten) såg ett lågattenuerat område inom 
centrum semiovale på vänster sida, vilket 
skulle kunna motsvara aktuell infarcering.

Dagen därpå var patienten fortfarande 
febril och påverkad. Lungauskultation in-
gav misstanke om pneumoni. Behandling 
med bensylpenicillin 1 g x 3 påbörjades. 
Lungröntgen visade inga tecken på pneu-
moni och labproverna var oförändrade, 
men behandlingen fick fortgå. Man ut-
förde också en lumbalpunktion, där ana-
lyserna av likvor visade albumin 602, 10 
mononukleära leukocyter och inga polyn-
ukleära. Laktat var normalt och likvor/
plasma-glukoskvoten var 0,61. Likvorprov 
skickades för analys avseende neurotropa 
virus, men ingen likvorodling.

De kommande dagarna uppmättes ing-
en feber och patienten blev något piggare. 

Tio dagar efter inkomsten återkom dock 
feber, nu över 40 grader. Patienten beskrev 
lätt huvudvärk, talet var försämrat och 
hon sjönk i medvetandegrad, motsvaran-
de RLS 2-3. Infektionskonsult undersökte 
patienten och bedömde att det fanns en 
lätt nackstelhet. En ny LP genomfördes 
med analyssvaren albumin 447, mono 
40, poly 202 och erytrocyter 3. Lätt för-
höjt laktat 2,7. Likvor/plasma-glukoskvot 
0,55. Intravenös behandling med merope-
nem 2 g x 3, betametason 8 mg x 4 och 
aciklovir påbörjades. Likvorprov skickades 
för odling och ny virusdiagnostik.

En akut DT hjärna genomfördes och 
visade att det i vänster hemisfär tillkom-
mit flera små hyperdensa områden i fron-
talloben, insula och thalamus. Bedömdes 
som blödningsinslag. Man såg också dis-
kreta infarktförändringar, bland annat i 
centrum semiovale. Bilden tolkades som 
hemorragisk transformation inom infark-
tområde.

EEG utfördes med ospecifik bild, som 
bedömdes förenlig med encefalit. MR 
hjärna visade vitsubstansförändringar dor-
salt i frontalloben, med fortsättning ner 
mot basala ganglierna och vidare till vän-
ster storhjärnspedunkel och vänstra hälf-
ten av mesencefalon. De områden med 
blod som sett på DT framträdde som låg-

Feber på strokeavdelningen

	

MR hjärna 15 dagar efter debut av neurologiska symtom. T2-viktad FLAIR. 
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signalerande på T2-sekvens och efter kon-
trast avgränsades multipla små olikstora 
fläckformiga förändringar områden cen-
tralt (se figur). Bilden bekräftade misstan-
ken om encefalit. Patienten hade fluktu-
erande medvetandegrad och påverkan på 
sväljningen. Hon fick sond för nutrition. 
Febern vek efter två dygns behandling. 
Trettonde dagen efter inkomsten kom be-
sked om växt av Listeria monocytogenes 
i likvor. Meropenem byttes till ampicillin 
3 g x 4, aciklovirbehandlingen avslutades 
och patienten flyttades till infektionsklini-
ken.

På infektionsavdelningen var patienten 
hela tiden feberfri. Initialt mycket slö, 
men successivt förbättrades både kommu-
nikation och motorik. Betametason utsat-
tes efter fyra dagars behandling. Patienten 
överfördes efter nio dygn på infektionsav-
delning till rehabklinik med fortsatt anti-
biotikabehandling.

Förnyad MR tre veckor efter påbörjad 
behandling visade minskad utbredning av 
förändringar och inga tecken på abscessut-
veckling. Tre dagar senare byttes ampicillin 
mot trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 
mg x 2 per os, med planerad total behand-
lingstid på sex veckor. Behandlingsdag 38 
uppstod ett generellt exantem och i samråd 
med infektionskonsult avslutades antibio-
tikabehandlingen. Patienten förbättrades 
kontinuerligt under vårdtiden och kunde 
två månader efter inkomsten skrivas ut 
till hemmet. Hon kunde då självständigt 
förflytta sig med hjälp av rullator, utföra 
hushållssysslor och skriva läsligt, men hade 
vissa kvarstående minnessvårigheter. Hon 

hade behov av KAD på grund av blåstöm-
ningsbesvär och behövde hjälp i hemmet 
två gånger dagligen och vid duschning.

Vid återbesök till infektionsmottagning-
en två månader efter utskrivningen hade 
patienten fortsatt förbättrats. Upplevde en 
viss kvarstående ostadighet och trötthet 
och använde rullator vid längre förflytt-
ningar utomhus. Hon hade kunnat av-
veckla KAD, kunde läsa böcker och klara 
dagliga sysslor i hemmet på egen hand. En 
efterföljande utredning visade inga tecken 
på bakomliggande immunbrist.

Diskussion
Listeria monocytogenes är en välkänd or-
sak till bakteriell meningit, framför allt hos 
äldre och immunsupprimerade. Listeria-
meningiter är dock relativt ovanliga, och 
etiologi till 4% av fallen i det svenska kva-
litetsregistret (1). Till skillnad från andra 
bakterier som orsakar meningit har Liste-
ria även tropism för själva hjärnvävnaden, 
i synnerhet hjärnstammen. Detta medför 
att många patienter med listeriameningit 
snarare uppvisar tecken på meningoence-
falit, med en klinisk bild som kan inne-
fatta medvetandepåverkan, kramper och 
motorikstörningar (2). Listeria kan också 
orsaka encefalit utan samtidig meningit, 
både i form av mer sällsynt cerebrit – som 
tros vara ett tidigt steg i utvecklingen av en 
abscess i anslutning till cortex – och som 
encefalit lokaliserad till hjärnstammen och 
cerebellum – i engelskspråkig litteratur ofta 
benämnt rhombencephalitis. Även denna 
typ av encefalit är ovanlig. Anmärknings-
värt nog drabbar detta – till skillnad från 

andra listeriamanifestationer - ofta per- 
soner i medelåldern utan immunsuppres-
sion (3).

Klinisk bild
Vid genomgång av publicerade beskriv-
ningar av listeriaencefaliter ser man ofta 
ett bifasiskt förlopp, där en prodromalfas 
med mer ospecifika symtom som feber, 
huvudvärk, illamående eller kräkningar 
under några dygn föregår utvecklingen av 
neurologiska symtom. Dessa utgörs van-
ligen av kranialnervsbortfall, cerebellära 
symtom eller påverkan på motorik och 
sensorik. Hos vår patient framkom att hon 
dagarna före insjuknandet haft ÖLI-sym-
tom och möjligen också feber. Meningism 
förekommer i hälften av fallen och med-
vetandepåverkan hos en tredjedel. Cirka 
40% utvecklar respiratorisk svikt.

I likvor ses vanligen låggradig pleocytos 
– ibland med mononukleär övervikt – och 
ofta normal glukoshalt. Likvorodlingar ut-
faller positivt i omkring 40% av fallen och 
blododlingar hos drygt 60% – i båda fallen 
klart under den frekvens som förväntas vid 
listeriameningit (3). MR har betydligt hö-
gre sensitivitet för att påvisa encefalitför-
ändringar jämfört med DT, speciellt vid 
lokalisation i hjärnstammen. Vi misstanke 
om listeriaencefalit rekommenderas därför 
MR tidigt i förloppet (4). 

Tillståndet kan lätt misstas för stroke 
eller andra sjukdomar, eftersom tecken på 
CNS-infektion – som feber och nackstel-
het – ibland saknas. Att DT initialt kan 
vara normal –liksom sedvanliga likvora-
nalyser och odlingar – gör också att di-
agnosen blir svår att ställa (5) (6) (7) (8). 
Hjärnstamsencefalit kan också (mer säl-
lan) orsakas av andra infektioner, autoim-
muna sjukdomar och paraneoplastiskt 
syndrom. Bland infektionerna bör herpes 
simplex-encefaliter med denna lokalisa-
tion nämnas, eftersom detta är ett tillstånd 
med hög mortalitet och möjlighet till spe-
cifik behandling (9).

Prognos
Bland publicerade fall är mortaliteten för 
listeriaencefaliter kring 35% och tidigt 
insatt verksam antibiotikabehandling har 
visat sig avgörande för prognosen. 55% av 
överlevande får neurologiska sekvele (10).

Behandling
Det saknas jämförande studier med olika 
behandlingsalternativ för listeriainfektion.  
 De antibiotikarekommendationer som 

	

MR hjärna 15 dagar efter debut av neurologiska symtom. T1-viktad bild med kontrast.
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finns baseras mestadels på erfarenheter från 
behandling av meningiter. För listeriame-
ningiter rekommenderas vanligen en kom-
bination av ampicillin och aminoglykosid. 
Anledning till detta är den långsamma 
baktericida effekt som betalaktambehand-
ling har på Listeria och den synergism som 
setts vid tillägg av aminoglykosid in vitro 
och i djurmodeller (1). Denna behandling 
har även rekommenderats vid encefalit (2) 
(10).

God klinisk erfarenhet finns av behandling 
med trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/ 
SMX), som rekommenderas vid listeri-
ameningit hos patienter med penicilli-
nallergi (1). TMP/SMX har även givits i 
kombination med ampicillin och då i en 
studie uppvisat bättre resultat jämfört med 
kombinationen ampicillin-aminoglyko-
sid (11). I flera fall har TMP/SMX också 
framgångsrikt använts för tidig peroral be-
handling vid listeriameningit (12).

Meropenem och nyare kinoloner, som 
levofloxacin och moxifloxacin, har god 
aktivitet in vitro och har fungerat väl vid 
listeriameningit, men den kliniska erfa-
renheten bedöms vara begränsad (1). Även 
linezolid är effektivt in vitro, men endast 
ett fåtal fallbeskrivningar finns publicerade 
(13).

Vid listeriainfektion med abscess eller 
encefalit har antibiotikabehandling under 
minst 6 veckors tid rekommenderats, lik-
som uppföljande kontroll(er) med DT el-
ler MR under behandlingen, för att bedö-
ma eventuell abscessutveckling (2). Nyttan 
av steroidbehandling vid listeriaencefalit 
är oklar. I en liten retrospektiv studie sågs 
mindre neurologiska sequele hos patienter 
som fått dexametason (14), men prospek-
tiva studier saknas.

Vår patient behandlades således intra-
venöst med enbart ampicillin under tre 
veckor, varefter detta byttes mot peroral 
behandling med trimetoprim/sulfametox-
azol under ytterligare knappt tre veckor. 
Hon fick också betametason under fyra 
dygn.

Detta fall beskriver således en listeriain-
fektion med encefalit engagerande såväl 
hjärnstammen som högre belägna struk-
turer. Lokalisationen avviker därmed från 
de flesta fall i litteraturen. Fallet illustrerar 
vikten av att skyndsamt utreda tecken på 
CNS-infektion hos patienter med neuro-
logiska symtom. Vid tecken på encefalit 
lokaliserad till hjärnstammen bör man 
snarast påbörja behandling mot såväl Lis-
teria som herpes simplex-virus. 

Encefalit orsakad av Listeria monocy-
togenes är en ovanlig manifestation, med 
hög risk för svåra sekvele och död. I vårt 
fall dröjde det innan adekvat antibiotika-
behandling påbörjades, även om fyra dygn 
med bensylpenicillin möjligen kan ha haft 
en positiv effekt. Dessbättre blev förloppet 
relativt okomplicerat och den efterföljande 
rehabiliteringen framgångsrik.

Daniel Wide
Infektionskliniken

Hallands sjukhus Halmstad
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Hör ni till dem som älskar att läm-
na små sentenser, hängande i luften 
som ett litet dammoln, där ni drar 
fram? De droppas ofta som en liknel-
se över något vardagsfenomen. Mitt 
problem är att jag blir stående och 
tänker, vad är det jag inte fattar? Po-
ängen, dumskalle! Fast jag kanske 
problematiserar alldeles för mycket.

När citatet snurrat in och ut ur alla 
hjärnvindlingar och undertexten 
småningom träder fram ur dim-

man skall den läggas på minnet. Men det 
är som med gamla vitsar, halveringstiden i 
hjärnan är kort, mycket kort. 

Så jag har samlat några av mina bäs-
ta citat på en liten lapp som ligger och 
dräller på skrivbordet. Det hade väl varit 
bättre med en av de otaliga citatböcker 
som finns, eller varför inte använda nätet, 
kanske någon tycker? Men själva finessen 
med lappen är att de som finns där bety-
der något särskilt. De är särskilt utvalda. 
Lappen lever ett eget liv och kommer och 
går på mitt skrivbord som den vill. Som en 
liten mus kilar den hit och dit mellan pap-
pershögarna. Nu anar ni kanske att ord-
ningen på mitt skrivbord är ”landet som 
icke är” och måhända tvärtemot vad Edith 
Södergran tänkte när hon namngav sin 
diktsamling, en känslomässig och faktisk 
virvelstorm. ”Visa mig ditt skrivbord och 
jag skall säga vem du är” (okänd PR eller 
livskonsult). Jojo, en titt på mitt skulle få 
vem som helst mörkrädd. Den själen, den 
själen…

Men nu när lappen är infångad en liten 
stund, så kör vi. George Bernhard Shaw 
ansåg att ”av historien lär vi oss att vi ing-
enting lär av historien”. Detta citat vill jag 
särskilt tillägna de politiker, tjänstemän 
och forskningsansvariga som anser att Sve-
rige som ett av få länder inte behöver satsa 
resurser på forskning om nya, nygamla och 
snabbt uppdykande infektionssjukdomar. 
När Zikaviruset visade sig inte vara Den-
guevirusets fullt så snälla kusin, var Sverige 
återigen ett av de länder som inte gick in 
med akuta bidrag för forskning. Nej, vi 
skall söka anslag i sinom tid och helst när 
det hela är över. Dessutom har ju ingen 
hört ett pip om Zika förut, förutom från 
en och annan galen myggforskare förstås. 
Nej svensk forskningspolitik kör på enligt 

gamla trygga principer, lika trygga som 
”vård, skola och omsorg” (okänd politi-
ker multiplicerat gånger många), och har 
aldrig någonsin levt efter den Einsteinska 
principen ”den idé som inte är orimlig 
från början finns det inget hopp för”. Fast 
egentligen är det ju inte alldeles sant om vi 
tänker efter en liten stund och lägger vårt 
största sjukhus och medicinska universitet 
under luppen. I hybrisdimmorna var det 
de verkligt orimliga idéerna som plötsligt 
var de mest rimliga. Egentligen fantas-
tiska svindlande tankar, om världen och 
immunsystemet verkligen sett ut som på 
Hogwarths trolleriskola. Fast det gör det 
väl inte, eller? Eller var det kanske bara så 
banalt som att där pengar går in går vettet 
ut? För klargöra detta måste vi använda 
FBI´s allmängiltiga princip ”Follow the 
money” (okänd agent). När vi ändå är inne 
på ämnet kan vi också fundera en stund 
över vilken bäring Charlie Chaplins tanke 
”på nära håll är livet en tragedi, på långt 
håll en komedi” har i sammanhanget. Ni 
fattar. Dessutom vill jag inte trycka in mer 
i texten eftersom jag försöker leva efter 
Voltaires litterära princip ”konsten att trå-
ka ut är att berätta allt”. Och det är förstås 
inte kokboksförfattarna som kom på något 
sådant. Jämrans snyggt efternamn förres-
ten, undrar om de är släkt? Erkänn att ni 
funderat på det.

Nej, nu tar vi tag i de mer förborgade, 
men satt i relation till det förra resone-
manget, mer begripliga frågorna. Vi börjar 

med Frans Kafka som faktisk var en riktig 
muntergök. ”Meningen med livet är att 
det tar slut”. Sug på den karamellen när 
ni går och lägger er ikväll. Om ni inte är 
jour förstås, då kan ni greppa frågan någon 
gång i ”vargtimmen” mellan 02.00 och 
03.00. Vi andra utan synd, skuld och skam 
(Nya Testamentet) kan vaggas till sömns 
av den för mig okända begåvning som 
menade att ”livet är en glimt mellan två 
oändligheter”. Och för de som ännu inte 
somnat på grund av en överhettad hjärna 
kan jag rekommendera att för att behålla 
förståndet och söka frid tänka på nästa se-
mester i Maurice Maeterlincks anda att ” 
de levande är bara döda på semester”. 

Memento mori. Karoshi finns…

Björn Olsen

Små sentenser hängande i luften

  KRÖNIKA
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17-21 okt Globala infektioner
 Jönköping
 http://plus.rjl.se/education_calendar_detail.jsf?
 nodeId=40210&childId=5037

24-25 okt Infektionsläkarföreningens höstutbildning: Antibiotika  
 och antibiotikaresistens ID week
 Högberga gård, Stockholm
 www.infektion.net

26-30 okt ID (Infectious Diseases) week
 New Orelans, USA
 www.idweekinternational.com/Home.aspx

7-11  nov SK-kurs: Sepsis på akuten och IVA
 Linköping
 www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016/
 sepsispaakutenochiva

11-15 nov The Liver meeting 2016, AASLD
 Boston, USA
 www.aasld.org/events-professional-development/
 liver-meeting

6-9 dec Allvarliga akuta infektioner. Fallbaserad kurs om dia- 
 gnostik och behandling av allvarliga akuta infektioner
 Uppsala
 www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

12-16 dec Klinisk handläggning av HIV och viral Hepatit.
 Stockholm
 www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

25-26 jan Primär immunbrist – PID steg 1
 Johannesbergs slott, Stockholm

 www.lipus.se/www/templates/courses.cfm
26-27 jan Infektioner hos patienter med hematologiska
 maligniteter
 Stockholm
 www.lipus.se/www/templates/courses.cfm

2-3 feb Infektionsläkarföreningens utbildning:
 HIV- en grundkurs
 Wiks slott, Uppsala

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

27-29 mars Infektionsläkarföreningens vårutbildning: Endokardit
 Plats: Under planering

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

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

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

16-19 maj Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte
 Karlskrona 
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SILF Nya medlemmar
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Ordinarie
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Christoffer Ruus ST läkare Göteborg
Klara Sondén ST-läk Karolinska sjukhuset Stockholm
Karolina Nissen ST-läk Uppsala
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