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Iskrivande stund så har vi nyligen avslutat chölmötet som denna gång hölls 
på Högberga gård i Stockholm. Alla infektionskliniker var representerade vid 
mötet och diskussionerna var livliga och stimulerande. Nytt för i år var att 

den traditionsenliga verksamhetsrapporten som med stor möda sammanställts av 
Per Arneborn ersatts av NYSAM-rapporten. Den presenterades för 2011 av Bengt 
Wittesjö. 18 kliniker är med i NYSAM, som står för nyckeltalssamverkan. I denna 
rapport som innehåller olika produktionsdata finns mycket information att hämta 
och förhoppningsvis kommer även de ca 10 kvarvarande klinikerna att ansluta sig.

En stor del av mötet ägnades åt att diskutera riksstämmans utveckling och tänkbara 
scenarier för Silfs vetenskapliga möte i framtiden. Årets riksstämma kommer att 
gå av stapeln som vanligt och vår yrkesförening är en av de största aktörerna med 
ett starkt vetenskapligt program som jag verkligen vill göra PR för och jag hoppas 
att få se er där. Vad som händer med riksstämman och Silfs medverkan nästa år är 
oklart. Vid chölmötet fördes diskussion i grupp, med mentometer och slutligen 
en gemensam diskussion där jag uppfattade att det fanns ett stöd för den målbild 
som vi i styrelsen presenterade när det gäller våra framtida vetenskapliga möten. 
Den målbilden som syftar till år 2014 och framåt, kommer att läggas fram som 
ett förslag till medlemsmötet under riksstämman. 
I grova drag innebär förslaget:
•	 Inrättande	av	en	infektionsvecka	(4	eller	5	dagar)	under	april	eller	maj	för	

Sveriges alla infektionsläkare inklusive ST.
•	 Ett	möte	för	vetenskap	och	kunskapsutbyte.
•	 En	attraktiv	och	rolig	social	mötesplats.
•	 En	mötesplats	för	befintliga	och	nya	nätverk	(Ungt	forum,	programgrupper,	
kvalitetsregister	etc).

•	 Ett	möte	som	också	är	attraktivt	för	medverkan	från	industrin.
•	 Arrangerande	klinik	utgör	organisationskommitté	men	har	också	representa-

tion	i	den	vetenskapliga	kommitté	som	styrelsen	ansvarar	för.	

På medlemsmötet kommer det också att väljas en ny ordförande och facklig 
sekreterare då jag och Stephan Stenmark nu avslutar våra uppdrag. Jag tycker 
verkligen det har varit ett roligt och stimulerande uppdrag där jag funnit många 
vänner, inte minst i styrelsen, som vill utveckla infektionsspecialiteten.
Samtidigt vill jag välkomna den nya ordföranden och facklige sekreteraren och 
önska er och hela styrelsen lycka till i det framtida arbetet.

Slutligen önskar jag att ni uppskattar det här numret av Infektionsläkaren och 
vill också gratulera Borås infektionsklinik som i samband med Chölmötet till-
delades det nyinstiftade Silfs kvalitetspris för sin höga registreringsfrekvens i de 
olika kvalitetsregistren.

Allra sist ...
Gott slut, God jul och Gott nytt år!

Jan Källman 
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Det var många fall av influensa som 
härjade vintern 2011–12. Ovanligt 
många för en ”vanlig” influensa-

säsong.
– Men naturligtvis var det betydligt värre 

under pandemin 2009–10, säger Hans.
Han förklarar att influensan går runt pla-

neten i en årligt återkommande cykel.
– Den börjar på södra halvklotet och så 

kommer den till oss under vintersäsongen.

Uppskattade siffror i Stockholm
Exakt	hur	många	som	insjuknade	vet	man	
naturligtvis inte – alla söker inte vård när 
de blir sjuka. Men Hans kan ändå plocka 
fram vissa data.

– Man gjorde en överslagsberäkning i 
Stockholms läns landsting i samarbete med 
Smittskyddsinstitutet, och då kom man fram 

till att ungefär 6% av befolkningen blev sjuka 
i influensa, berättar han.

När det gäller antalet rapporterade fall 
placerade sig Stockholm ungefär på medel-
värdet för landet som helhet.

– Influensan slog till lite olika i olika län – 
så ser det ut i ett avlångt land, fortsätter Hans.

Värst verkar det ha varit i Västerbotten 
samt i Örebro län, där Hans är verksam. Men 
de siffrorna kan bero på diagnostik – att det 
i dessa län finns en ökad provtagningsbe-
nägenhet.
–	Enligt	samma	statistik	var	det	på	Got-

land och i Östergötland – som är ett av de 
län som vi har som grannar – som man kom 
lindrigast undan. Lite konstigt är det ju att 
ett av länen med flest fall ligger granne med 
ett där man hade minst. Det stärker misstan-
ken om att diagnostiken spelar in…

Känselspröt i landstingen
Därför behövs det annan övervakning för att 
kunna få en bild av hur det ser ut i landet.
Hans berättar om den s.k. sentinelöver-
vakningen. 

– Det finns vårdcentraler runt om i landet 
som rapporterar in till Smittskyddsinstitutet 
(SMI)	veckovis.	De	meddelar	hur	många	
patienter som har en influensaliknande sjuk-
dom. Man kan säga att de utgör en sorts ”kän-
selspröt” som finns ute i landstingen. På så 
sätt kan man få en överblick av spridningen.

Dessutom får SMI prover från patienter 
med misstänkt influensa från vissa sentinel-
enheter och kliniker. Dessa analyseras sedan 
av SMI. Mikrobiologiska laboratorier rap-
porterar också veckovis antalet influensa-
diagnoser som ställts inom ramen för rutin-
diagnostiken.

Influensasäsongen 2011–12

Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro, sammanfattar vinterns influensa.



Varje vinter drabbas vi av en influensa säsong. Under den vinter som var startade den ganska sent, 
men den varade också längre än normalt. Infektionsläkaren bad Hans Fredlund, smittskyddsläkare 
i Örebro, att sammanfatta vinterns influensa.
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– Med dessa mätinstrument kan vi visa 
att toppen i år nåddes först under vecka 8 
och 9. Själva starten var först efter nyår, och 
influensasäsongen höll på ända in i april, 
säger Hans.

Starten skedde alltså lite senare än vanligt. 
Det normala är att ju tidigare influensan 
kommer, desto svårare influensa är det frågan 
om.

– Men det stämde alltså inte i år, konsta-
terar Hans.

Klassisk säsong
Framför allt så var det de äldre som drab-
bades svårast av årets influensa.

– Det skapar problem i sjukvården – man 
hade bekymmer med att skapa vårdplatser 
åt alla. Om det är mest yngre som insjuk-
nar klarar man oftast att ta hand om dem i 
öppenvården, påpekar Hans.

Men det är vanligt att det framförallt är 
de äldre som är i majoritet av dem som blir 
sjuka, och enligt Hans var det en ”klassisk” 
säsong som vi hade.

– Det var en virusstam som tillhör 
A(H3N2)	som	slog	till.	Den	har	varit	åter-
kommande under många år – så det var 
förväntat. Det är även den som vi förväntar 
oss ska komma nästa säsong.

Vi frågar om det finns några uppgifter om 
mortalitet och överdödlighet.

–	Från	den	här	säsongen	har	vi	inga	exakta	
data, men vi vet att vi har en överdödlighet 
under just influensasäsongerna, svarar han. 

Det finns inte heller några säkra uppgifter 
om antalet sjukskrivningar.

Förtroendet måste återupprättas
Det var en väldigt liten	andel	A(H1N1)-virus	
som cirkulerade under årets influensa.

– Kanske berodde det på att befolkningen 
blev så väl vaccinerad 2009, fortsätter Hans.
En	teori	man	kan	fundera	över	är	att	

efter pandemivaccineringen så blev många 
skrämda av rapporter om biverkningar, och 
att det därför var färre som vaccinerade sig 
med säsongsvaccinet denna säsong.

– Och att vi därför fick en svårare influ-
ensaepidemi i år. Vi har inga hårda data som 
bekräftar detta, men det förefaller som om 
att det är så.

I så fall har vi en viktig uppgift, slår Hans 
fast:

– Vi måste återupprätta förtroendet för 
influensavaccin	i	Sverige!	En	nyhet	i	år	
kommer att vara att vi kommer att kunna 
ge det som nässpray – som innebär att det 
blir betydligt enklare att ge till barn. Det har 
inte funnits i landet förut.

H3n3 med vissa gener från 
svininfluensan
Vi frågar också om användningen av läkeme-
del, och Hans svarar att han personligen tror 
att vi på riksnivå använder för lite antivirala 
läkemedel.

– I Sverige har vi inte haft några stora 
svårigheter med spridning av resistenta stam-
mar. Men det finns rapporter om sådana 
ute i världen, fast det är ännu inte ett stort 
problem, säger han.

När det gäller den influensa som kommer 
att komma i vinter så tror Hans att det 
kommer att bli samma virus som förra vin-
tern.
–	I	USA	har	man	hittat	en	A(H3N2)-vari-

ant med vissa gener som kommer från svin-
influensan. De liknar alltså delvis stammen 
från pandemin 2009. Men det är än så länge 

bara ett par hundra fall rapporterade – och 
majoriteten av de drabbade är personer som 
haft kontakt med grisar.

Så om denna stam kommer att utveck-
las till något stort, eller till något som mest 
bara är av vetenskapligt intresse – det vet 
man inte.

– Men det blir spännande att följa!

Tre komponenter i året vaccin
I	år	är	det	främst	A(H3N2),	och	varianter	på	
det viruset, som cirkulerar på södra halvklotet.

– Årets vaccin består som vanligt av tre 
olika	delar:	Först	är	det	en	ny	A(H3N2)-vari-
ant som man tror ska passa bättre för årets 
influensa, jämfört med förra årets vaccin. 
Dessutom	finns	det	en	del	A(H1N1)	som	är	
med och sedan en B-variant.

Som vanligt kan vi inte i förväg veta hur 
årets influensa verkligen kommer att se ut.

– Det skulle vara lite överraskande om 
det nu kommer helt nya virus i andra delar 
av världen – och det har vi inga signaler om 
ännu i alla fall, avslutar Hans Fredlund.

PEr lUndblad

Vi måste återupprätta förtroendet för influensavaccin i Sverige! En nyhet i 
år kommer att vara att vi kommer att kunna ge det som nässpray – som 
innebär att det blir betydligt enklare att ge till barn.
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Sedan fyra år finns i Östergötland ett 
nätverk, Tinnerökliniken, med sjukvårds-
personal och andra frivilliga som erbju-
der vård och hjälp att nå den ”ordinarie 
vården” till papperslösa individer som 
befinner sig i länet. allt arbete sker ide-
ellt. Kliniken startades efter inspiration 
från liknande nätverk och kliniker som 
finns till exempel i Stockholm, Göteborg 
och malmö.

bakgrund
Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur 
många papperslösa som befinner sig i Sverige 
eftersom det ligger i sakens natur att inga 
register eller folkbokföringsdata finns till-
gänglig. Uppskattningsvis finns det mellan 
10 000 och upp till 35 000 papperslösa per-
soner, varav ca 3 000 beräknas vara barn.

Som lagstiftningen ser ut idag har en 
papperslös person rätt till ”akut sjukvård” 
och i landstinget i Östergötland även ”vård 

som inte kan anstå”, enligt Hälso- och sjuk-
vårdslagen (HSL). Det åligger dock den 
papperslösa att betala hela vårdkostnaden. I 
praktiken innebär det att vård blir oåtkomlig 
för de flesta papperslösa då det i regel är 
personer med mycket små ekonomiska mar-
ginaler. Förutom detta finns ofta en rädsla 
hos de papperslösa att söka den ”ordinarie” 
vården på grund av oro för att bli anmälda 
till polisen eller upptäckta på annat vis och 
därmed utvisade.

Vad som utgör ”akut sjukvård” och ”vård 
som inte kan anstå” är inte definierat i lagtext 
vilket gör att bedömningen alltid måste 
göras av den enskilda vårdgivaren. Patient 
kan således vägras behandling för ett sjuk-
domstillstånd av en läkare medan en annan 
ger vård för samma tillstånd. Ett aktuellt 
exempel på detta gäller en patient med typ 
II-diabetes som sökte vård för hyperglykemi. 
Initialt bedöms detta som akut och accepte-
ras för vård. Då hyperglykemin väl korrige-

rats hänvisades patienten till att tillståndet 
är kroniskt och inte kan betraktas som akut 
varpå denna nekas fortsatt vård. Utan adek-
vat uppföljning leder detta naturligtvis till 
försämring i sjukdomen och framtida behov 
av akuta besök istället för en fungerande 
långsiktig behandling.

Ur smittskyddssynpunkt är nuvarande 
lagstiftning problematisk då papperslösa 
patienter med en potentiellt allmänfarlig 
sjukdom kan förväntas bli undersökta och 
provtagna mer sällan, vilket ökar risken för 
smittspridning. Läkemedelsbehandling för 
samhällsfarliga sjukdomar, som för svenska 
medborgare och asylsökande är kostnads-
fria, är för papperslösa helt osubventione-
rade. Enligt rådande lagstiftning åligger det 
således också här den papperslösa att fullt 
ut bekosta behandlingen. Smittskyddslagens 
övriga bestämmelser gäller dock för alla 
personer som vistas i Sverige, således även 
papperslösa.

Vård för papperslösa i Östergötland

Foto: David Brohede
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Tinnerökliniken – vård för papperslösa i 
Östergötland
Tinnerökliniken hjälper papperslösa genom 
besök på vår egen mottagning där vi träffar 
patienter en kväll varannan vecka och genom 
kontaktförmedling med personer i vårt nät-
verk som kan hjälpa patienterna som del av 
sitt ordinarie arbete eller på sin fritid. Klini-
ken drivs ideellt. För att komma i kontakt 
med kliniken finns ett telefonnummer där 
patienterna eller en kontaktperson kan tala 
in sitt ärende för att senare bli uppringda, 
alternativt kan patienterna skriva om sitt 
vårdbehov via vår hemsida.

De problem som patienterna söker för är 
till stor del det man ser på en ”vanlig” vård-
central. Många patienter är också påverkade 
av vad de varit med om innan och under 
sin flykt till Sverige samt till stor del de 
upplevelser de möts av här. Tillvaron som 
papperslös är i många fall socialt och psykiskt 
belastande, möjligheterna till försörjning är 
små, utan ett giltigt personnummer är man 
utestängd från många av de samhällsfunktio-
ner som vi andra tar för givna. Många lever 
också under en ständig oro för att gripas av 
polisen, bli angivna av grannar eller på annat 
sätt riskera att utvisas från landet. Detta 
leder ofta till psykisk påverkan i form av 
stressymptom, sömnstörningar och tecken 
till depressioner och i extremfallen närmast 
apatiska tillstånd. 

I de fall där patienterna har symptom på 
akut sjukdom eller där en snabbare hand-
läggning krävs än ett besök på vår mottag-
ning hänvisas patienterna till akutmottag-
ningen och ibland medföljer någon person 
från nätverket för att underlätta för och 
hjälpa patienten. Arbetet på kliniken är 
engagerande, frustrerande och samtidigt 
medför det en stark känsla av att faktiskt 
göra nytta. Patienterna tar ingenting för givet 
och är tacksamma för att bli tagna på allvar 
och få hjälp med något så grundläggande 
som sjukvård. 

Förslag på ny lagstiftning
Den aktuella lagstiftningen och den prak-
tiska tillämpningen vad gäller tillgång till 
vård för papperslösa har tidigare fått kritik 
från FN då tillämpningen och regelverket 
bryter mot FN:s konvention om ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheter. 
I maj 2011 presenterades en utredning 
som slog fast att papperslösa bör få rätt 
till sjukvård på samma villkor som svenska 
medborgare. Utredningen kom dock aldrig 
ut på remiss trots ett starkt önskemål från 
i stort sett alla organisationer som arbetar 

med frågan liksom flera fackliga organisa-
tioner inklusive läkarförbundet. Nu under 
hösten kom så slutligen ett konkret förslag 
om utökad rätt till vård för papperslösa. 
Man föreslår att papperslösa från 1 juli 2013 
ska få samma rätt till vård som asylsökande 
har idag, det vill säga rätt till subventionerad 
”akut sjukvård” och ”sjukvård som inte kan 
anstå”. Förslaget är för närvarande ute på 
remiss till bland andra Infektionsläkarför-
eningen.

Går förslaget igenom i nuvarande form 
kommer det innebära en förbättrad situa-
tion för papperslösa vad gäller tillgången 
till subventionerad vård. De otydliga defi-

nitionerna kring akut vård och vård som 
inte kan anstå kvarstår, vilket fortfarande 
medför att vårdgivarens ställningstagande 
blir avgörande i beslutet kring att erbjuda 
vård eller ej.

Vi är flera personer från infektionskli-
niken i Östergötland som är eller har varit 
engagerade på Tinnerökliniken. Möjligen är 
det en slump eller kanske leder ett intresse 
för infektionssjukdomar med i många fall 
globala aspekter också till ett ökat engage-
mang i denna fråga.

daVId EKqVIST
ST-läkare, Infektionskliniken i Östergötland

Ordförande Tinnerökliniken

Källor och ytterligare läsning:
Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig 

rättighet? Betänkande av Utredningen om vård 
för papperslösa m.fl. Statens offentliga utred-
ningar SOU 2011:48

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i 
Sverige utan tillstånd. Departementsprome-
moria Ds 2012:36 http://www.regeringen.se/
sb/d/15860/a/200285

Tinnerökliniken – vård för papperslösa i Östergöt-
land: www.papperslosa.se

Papperslös – från franska begreppet ”sans 
papier”. Person som uppehåller sig inom 
landet utan att ha uppehållstillstånd till 
exempel efter att ha fått avslag på asylan-
sökan men därefter ändå stannat eller en 
person som aldrig sökt uppehållstillstånd 
eller visum men tagit sig till Sverige trots 
detta. På engelska motsvaras begreppet 
vanligen av ”undocumented migrants”.

Foto: David Brohede
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På vår klinik i Stockholm hade vi 
hunnit samla på oss en ansenlig grupp 
patienter som väntade på behand-

ling, huvudsakligen pga. uteblivet svar på 
tidigare dubbelterapi med peginterferon 
(PEG) och ribavirin (riba). Vi hade redan 
sex månader innan läkemedlen godkändes 
gjort upp ett lokalt prioriteringsförfarande 
huvudsakligen baserat på histologi/leverskada 
eftersom vi hade ca 150 patienter i kö som 
vi ville behandla.

Vi har nu hunnit behandla närmare 200 
patienter och sammanställning pågår, men 
ännu så länge är det för tidigt att utvär-
dera utläkningsfrekvensen eftersom de 
flesta patienterna har cirrhos eller allvarlig 
leverfibros och/eller haft dåligt svar på tidi-
gare behandling, vilket innebär 48 veckors 
behandling. Endast en handfull patienter 
har genomgått den kortare behandlingen 
till dags dato. Endast ett fåtal är uppföljda 
24 veckor efter avslut. Vid vår klinik har 
majoriteten av patienterna fått telaprevir, 
så vår erfarenhet av boceprevir är begränsad.

Vid en sammanställning med data hämtad 
från InfCare Hepatit av de första 67 patien-
terna som i april 2012 hade fått åtminstone 
4 veckors behandling visade sig 18 stycken 
vara tidigare nullresponders på dubbelbe-
handling med PEG och riba, Två stycken 
var partial responders, d.v.s. de hade gått 
ner 2 log vid behandlingsvecka 12 men 
aldrig blivit virusfria. Fjorton patienter hade 
relapsat på tidigare terapi och förväntas 
därmed ha ett utmärkt svar på trippelterapi, 
eftersom denna patientgrupp är selekterad 
på ett redan relativt bra svar på s.k. ”back-
bone therapy” dvs. PEG och riba. Trots 
köbildningen av terapierfarna patienter var 
hela 33 av 67 patienter behandlingsnaiva 
vid denna genomgång. Eftersom huvud-
kriteriet för prioritering var leverskada hade 
45/67 (67%) cirrhos. Diagnosen var ställd 

med histologi F4 enligt LudwigBatts grade-
ring (n=3) eller leverelasticitet > 12 kPa enl 
fibroscanmätning (n=38) alternativt klinisk 
diagnos (n=4). Totalt 6 patienter stod på 
opiatsubstitution med metadon/buprenorfin 
och två patienter hade hepatit C-associerad 
vaskulitsjukdom. Av dessa två hade en dess-
utom RA och en patient genomgick dialys. 

Endast en patient hade fått boceprevir och 
när genomgången gjordes hade 27 patienter 
(40%) genomgått mer än 12 veckors behand-
ling, 24 stycken hade hunnit få 4–12 veckors 
behandling och den patient som hade fått 
längst behandling hade nått behandlings-
vecka 29, dvs. drygt halva behandlingen. 
Virologiska data är inte sammanställda ännu, 
men vi ser helt klart att betydligt fler patien-
ter uppnår virusfrihet behandlingsvecka 4 
(RVR) jämfört med standardbehandling 
med PEG och riba. Detta trots avancerad 
leversjukdom och ofta dåligt behandlings-
svar tidigare på standardbehandling. Tret-
ton patienter, dvs. en femtedel i den här 
genomgången hade avbrutit pga. uteblivet 
behandlingssvar och hos nästan alla sågs 
virusgenombrott i behandlingsvecka 4–8. 
Något förvånande sågs hos fem patienter en 
långsam och smygande viral ”break-through” 
i behandlingsvecka 18–24 hos patienter som 
initialt haft ett bra terapisvar.

biverkningarna är dock mer frekventa vilket 
leder till tätare kontroller. Vanligtvis följs 
patienterna varannan vecka av hepatitsjuk-
sköterska under behandlingens första hälft. 
Eftersom hudutslag och klåda ofta behöver 
snabb åtgärd leder detta även till täta läkar-
kontroller för många patienter under de 
första 12 behandlingsveckorna. Alla patien-
ter bedöms av ansvarig PAL vid vecka 4–5 
under telaprevirbehandling, samt vecka 
12 för att utvärdera virologiskt svar samt 
biverkningar. I denna patientgrupp avbröts 

behandlingen hos tre pga. biverkningar. En 
av dessa patienter insjuknade i en MRSA 
sepsis och vårdades på IVA pga. chock med 
multiorgansvikt, sedermera dekompensa-
tion med ascitesutveckling och utreds nu 
inför eventuell levertransplantation. Detta 
är en typ av biverkan vi inte sett tidigare 
men som rapporterats i ett material från 
Frankrike, den s.k. CUPIC-studien. Man 
gick där igenom 450 patienter med gt 1 och 
cirrhos som fått trippelbehandling och såg 
sex dödsfall. Detta är uppseende väckande 
många och även om detta var leversjuka 
patienter så var i stort sett alla välkompen-
serade cirrhotiker med CHILD-PUGH A. I 
åtminstone fem fall såg man svåra infektio-
ner, dvs. pneumoni, sepsis och septisk chock.

Vid en genomgång av dosreduktioner i 
patientgruppen sågs att hela 24 patienter 
(25%) reducerat PEG-dosen vid något till-
fälle under de första 12 veckorna. Eftersom 
man i de studier som ligger till grund för 
registreringen av proteashämmarna sett att 
utläkningen inte påverkas nämnvärt kan 
detta göras i större utsträckning än vad vi 
är vana vid sedan tidigare. Ingen dosreduk-
tion av telaprevir eller boceprevir är gjorda 
på dessa patienter förstås, men 12 patienter 
fick avbryta sin telaprevirbehandling i förtid 
pga. biverkningar, huvudsakligen utslag och 
klåda. Om man tvingas förkorta behand-
lingstiden av telaprevir är det bra om man 
når behandlingsvecka 8, därefter minskar 
chansen till utläkning (SVR) endast mar-
ginellt. Sju patienter vid denna genomgång 
tvingades dock till avbrott innan vecka 8, 
vi får studera hur utläkningen blir för dessa 
patienter.

I de registreringsstudier som är gjorda för 
boceprevir och telaprevir sågs anemi i högre 
grad i boceprevirstudierna. Det rekom-
menderas att denna biverkning först och 

Första året med ”miraculir” 
– vad har vi sett?

För ganska precis ett år sedan godkände läkemedelsverket två helt nya läkemedel för patienter med 
kronisk hepatit C och genotyp 1, boceprevir och telaprevir. Sedan flera år har resultat för dessa båda 
proteashämmare redovisats vid olika internationella konferenser och förväntningarna var höga. 
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främst ska hanteras med dosreduktion av 
riba, erytropoetin (epo) gavs också i boce-
previrstudierna. Senare data talar för att 
ribavirinreduktion kan göras utan att man 
förlorar utläkningseffekt, jämfört med till-
lägg av epo. Vid genomgång av de första 67 
patienterna vid vår klinik sågs påfallande 
mycket anemi, i vissa fall uttalad (se tabell). 
Åtta patienter hade ett HB fall till under 100 
g/l redan vecka 4. Ribavirinkoncentration 
var tagen hos 32 (47%) patienter i behand-
lingsvecka 4, endast 21 patienter hade inte 
lämnat någon ribavirinkoncentration under 
behandlingen. Medelkoncentrationen låg på 
10 µmol/l (2,4-16,9) vilket ligger något över 
genomsnittet i tidigare studier där enbart 
standarddoserat PEG och riba ingår. Något 
förvånande är att några patienter redan vecka 
4 ligger på nivåer som vi bara sett i behand-
lingsstudier av högdoserat, koncentrations-
monitorerat riba tidigare. Detta trots att 
startdosen av riba ändå var reducerad hos 
flera patienter (se tabell). Patienter som 
ligger över 15 µmol/l i ribakoncentration 
kan ”luftas”, dvs. ribavirin sätts ut under 
5–7 dagar för att sedan återinsättas i lägre 
dos. Detta förfarande fungerar bättre för 
att snabbt sänka koncentrationen i steady 
state, detta pga. den långa halveringstiden. 
Om patienten endast har måttlig anemi 
och riba-koncentration under 10µmol/l 
kan dosreduktion av 200–400 mg dagligen 
var tillräckligt. Majoriteten av patienterna, 
39 stycken (58%) hade vid något tillfälle 
dosreducerat riba vid denna genomgång. 
Sex patienter har krävt blodtransfusion pga. 
anemi och 12 gavs epo.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi med 
stor sannolikhet kan och ska dosreducera 
både PEG och riba utan att förlora utläk-
ningsfrekvens, och trösklarna för detta bör 
vara lägre än tidigare eftersom vi ser fler 
och ibland mer allvarliga biverkningar än 
under tidigare antiviral terapi för hepatit 
C. Bestämning av ribavirinkoncentration 
vecka 4 kan vara ett hjälpmedel för att i tid 
hitta patienter som ligger för högt, så att 
dosreduktion och vissa fall kort uppehåll i 
ribadosering kan göras innan anemin blir 
riskfylld. Vi ser fram emot nya antivirala 
medel med bättre biverkningsprofil och 
större utläkningsfrekvens. Mycket tyder 
på att detta inte ligger särskilt långt in i 
framtiden!

KarIn lIndaHl
Överläkare

Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

baseline V 4 V 12

HB (g/dl)
medel (range)

146 (176-106) 118 (153-85) 110 (142-89)

HB < 100 (g/dl) n=8 n=2

Rib konc
(μmol/L)
medel (range)

10 (2,5-16,9)

Rib dos
baseline

400 mg n=1
600 mg n=4
800 mg n=2
1000 mg n=28
1200 mg n=29
1600 mg n=1

Rib dos ändring vid ngt tillfälle

n=39

Epo vid ngt tillfälle
n=12

Transfusion vid ngt tillfälle
n=6

Sammanfattning 1. 
Trippelbehandling för kronisk hepatit C första året.
• Många fler når virusfrihet behandlingsvecka 4 (EVR), trots att många patienter svarat 

dåligt tidigare på standardbehandling och har avancerad leverskada.
• Fler och allvarligare biverkningar under trippelbehandling.
• Dosreduktion av PegInterferon och ribavirin behövs oftare än vi är vana vid.
• Viral breakthrough ses ända fram till v 24 hos ett fåtal patienter.

Sammanfattning 2.
• Både boceprevir och telaprevir har anemiproblem.
• Ribavirinkoncentrationen kanske ligger lite högre under trippelterapi?
• Dosreducera ribavirin tidigt, gärna ”i förväg”.
• Koncentrationsbestämning kan var en hjälp.
• Epo kan behövas.

Infektionskliniken 
Falu lasarett
söker

Specialist i infektionssjukdomar

Mer information av 
Verksamhetschef Lars Hagman 
tel. 023 - 492 658 eller
Överläkare Helena Ernlund
tel. 023 - 492 861

Sista ansökningsdag 
 2012-12-03

Hälso- och sjukvården

Sök via: www.offentligajobb.se

Tabell.
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Fallbeskrivning 

En olycklig kombination av två sjukdomar

detta fall handlar om en 22 år gammal kvinna som är väsentligen frisk sedan tidigare. 
Hon studerar musik på högskola och tränar regelbundet. I april 2012 söker hon en kväll på 
primärvårdsjouren med 3–4 dagars anamnes på tilltagande huvudvärk, feber och kräkningar. 
En vecka innan insjuknade hon i vad hon själv tolkat som förkylning med lite feber, halsont och 
värk i kroppen. Hänvisas direkt till akutmottagningen vid länssjukhuset med frågeställning 
infektion alternativt migrän.



Vid inkomst till akuten är hon klar 
och redig men smärtpåverkad. 
Medvetandegrad 1 enligt RLS. 

Temp 36,8°C, andningsfrekvens 30/min, 
saturation 88% på luft. Kardiellt stabil. 
Ljud- och ljuskänslighet samt viss nackstyv-
het noteras. Labprover visar P-CRP 0.7 
mg/L, B-LPK 20.9 x 109/L, B-Hb 155 g/L, 
TPK 237 x 109/L och Kreatinin 52 µmol/L. 
Man utför en lumbalpunktion som visar 
LPK poly 5750 x 106/L, LPK mono 550 x 
106/L, och tydliga tecken på glukoskonsum-
tion med CSV-glukos < 0,2 mmol/L samt 
CSV-laktat 11,5 mmol/L. Direktmikro-
skopi samt antigentest av likvor negativa. På 
misstanke om bakteriell meningit insättes 
Meronem i meningitdos samt sedvanlig 
Betapredbehandling. Efterföljande morgon 
är patienten lätt medvetandesänkt, tillta-
gande nackstyv och syrgaskrävande 7 liter 
på mask. Lungröntgen visar spridda glesa 
förtätningar inom vänster lungas underlob 
och små rundade, oregelbundna områden 
av oklar karaktär. Hon förbättras successivt 
de närmaste dagarna men är fortsatt syrgas-
krävande och har kvarstående huvudvärk. 
Fyra dygn efter provtagning larmar likvor-
flaskorna med fynd av anaeroba gramne-
gativa stavar. Symtomen vid insjuknandet 
med feber och halsont tillsammans med 
odlingssvar inger misstanke om infektion 
med Fusobakterier – Lemierres syndrom. 
Flagyl adderas till behandlingen.

man går vidare med DT-thorax och skalle 
som visar en 17 x 15 mm stor abscess på 
platsen för basala ganglierna på höger sida 
med omgivande lätt ödem samt en liknande 
förändring cirka 8 mm stor occipitalt i höjd 
med bakhornet av höger sidoventrikel. I 
svaret beskriver man dessutom en defekt i 

vena jugularis på vänster sida som vid trom-
bos. Kompletterande MR visar även trombos 
i sinus sigmoideus samma sida. I lungorna 
påvisas bilaterala kärlmissbildningar med 
misstanke om arteriovenös shuntning. 

Slutsvar på likvorodling visar så små-
ningom växt av Fusobacterium species och 
Streptococcus intermedius. Detta tillsam-
mans med de radiologiska fynden bekräf-
tar diagnosen Lemierres syndrom. Efter 
resistensbestämning övergår man under 
en period till Bensyl-penicillin + Flagyl. 
Enligt bedömning av neurokirurg vid 
regionsjukhuset behöver hjärnabscesserna 
ej dräneras. Insättes på heparindropp för 
att förhindra ytterligare proximal spridning 
av tromboserna. Kontroll av DT-hjärna två 
veckor efteråt visar begynnande regress av 
hjärnabscesser.

Trots adekvat behandling är patienten fort-
satt syrgaskrävande. Anamnestiskt fram-
kommer att hon även tidigare haft dålig ork 
och lättutlöst andfåddhet trots regelbunden 
träning. Ibland har hon noterat blåa läppar. 
Hon har också besvärats av återkommande 
näsblödningar. Vid undersökning återfinner 
man ett antal mindre teleangiektasiliknande 
hudförändringar i hudkostymen. Det fram-
kommer att patientens far, farmor och far-
bror hade kärlmissbildningar i näsan. Fadern 
hade även kärlmissbildning i en lunga samt 
någon episod av meningit och hjärnabscess 
i barndomen. Även patientens syskon har 
rödaktiga hudförändringar i ansikte och på 
armarna samt upprepade näsblödningar. Ett 
syskon till patienten avled vid 1½ års ålder 
av sepsis, sannolikt pneumokocksepsis. Allt 
detta inger misstanke om den hereditära 
sjukdomen Osler-Weber-Rendu syndrom, 
vilket ingen av de anhöriga kände till.

Betapred seponeras efter två veckors 
behandlingstid men hon får då ökad huvud-
värk och subfebrilitet. Ny MR-hjärna visar 
viss progress av abscessen i anslutning till 
basala ganglierna med ödem och nytillkom-
men medellinjeförskjutning. Trombotise-
ringen är oförändrad. Betapred återinsättes 
och neurokirurgen kontaktas ånyo. Hon 
förflyttas till regionsjukhuset och opereras 
två dagar senare med dränering av den större 
hjärnabscessen via stereotaktisk punktion. 
Den bakre abscessen har sannolikt spontant 
dränerats i ventrikeln. Hjärnabscessodlingar 
visar växt av samma bakterier som i tidigare 
likvorodling. Postoperativt byts Bensyl-PC 
till Meronem.

Efter en veckas vårdtid flyttas patienten 
tillbaka till länssjukhuset. Hon är då fort-
satt syrgaskrävande och saturationen på 
luft pendlar mellan 85–90%. Efter kon-
takt med Oslercentrum i Uppsala övertas 
patienten dit för utredning och behandling. 
Där trombotiseras de största pulmonella 
AV-missbildningarna med coiling och i en 

bild 1. DT hjärna visar den större abscessen.
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andra seans även de mindre. Antibiotikabe-
handlingen fortsätts med peroralt Dalacin 
och Metronizadol i en månad och Waran 
i ett halvt år.

Vid återbesök efter drygt 2 månader mår 
patienten relativt bra men besväras av lätt 
yrsel vid uppresning och enstaka episo-
der av huvudvärk. Det finns inga kliniska 
tecken till recidiv och kognitivt är hon ua. 
Uppföljande DT-hjärna visar att föränd-
ringarna försvunnit nästan helt. Patienten 
erbjuds vaccination mot Pneumokocker 
samt Haemophilus influenzae med tanke på 
predisponerande faktorer för hjärnabscess 
och meningit. 

En månad senare, i slutet av augusti 2012, 
återkommer hon till akutmottagningen 
med andningskorrelerad bröstsmärta. DT 
angio pulmonalis visar en cirka 2 cm stor 
parenkymblödning varför Waran sepone-
ras. Patienten blir nu sjukskriven och tar 
studieuppehåll pga. uttalad uttröttbarhet.

lemierres syndrom
Lemierres syndrom eller den glömda sjukan 
har fått alltmer uppmärksamhet. Det är 
framför allt yngre personer mellan 14–24 
år som drabbas. De flesta fallen orsakas av 
Fusobacterium necrophorum, en anaerob 
gramnegativ bakterie, som tillhör normalflo-
ran i övre luftvägarna. Typiskt insjuknande 
är faryngit eller tonsillit med efterföljande 
septisk tromboflebit i vena jugularis vilket 
kan leda till septiska embolier till lungorna 
med abscessbildning eller parenkymnekro-
ser. Mikroabscesser kan även uppstå i stora 
leder. CNS är oftast inte involverat pga. 
blodflödesriktningen i v jugularis. I litteratu-
ren finns endast 22 fall beskrivna med retro-
grad spridning av infektion och trombos till 
CNS. Symtomen utgörs av tonsillit, feber, 
frossa, svullnad och ömhet över den sida av 
halsen där den septiska trombosen föreligger. 
Vid lungpåverkan ser man även hosta och 
bröstsmärta. Diagnosen bekräftas av positiv 
blododling med växt av F. necrophorum 
och DT-undersökning för att påvisa trom-
botisering. Rekommenderad behandling är 
hög dos Bensylpenicillin, Klindamycin eller 
Metronidazol i 4–6 veckor. Antikoagulantia 
rekommenderas normalt inte.

Osler-Weber-rendu syndrom
Mb Osler eller Osler-Weber-Rendu syndrom 
är en autosomalt dominant ärftlig sjukdom. 
Den kliniska bilden utgörs av teleangiekta-
sier och arteriovenösa missbildningar som 
kan drabba olika viscerala organ, till exempel 
hjärnan, lungorna, GI-kanalen och levern. 

bild 2. CT angio pulmonalis visar 
kärlmissbildning till vänster i thorax.

Symtomen beror på shuntning eller blöd-
ningar i det afficerade organet. Diagnosen 
fastställs med hjälp av de så kallade Curacao-
kriterierna (återkommande näsblödningar, 
teleangiektasier, AV-missbildning i minst ett 
visceralt organ, förstagrads familjmedlem 
med bekräftad diagnos Mb Osler) och gene-
tisk analys av ENG eller ACVRL1-generna.

Sammanfattning
Vid Lemierres syndrom och samtidig Mb 
Osler med AV-missbildning i lungorna ökar 
risken för hjärnabscess då septiska embolier 
som normalt fastnar i lungcirkulationen 
istället shuntas till CNS. Familjemed-
lemmarna till en patient med Mb Osler 
bör utredas avseende bl.a. pulmonell AV-
missbildning då framgångsrik behandling 
av denna kan minska risken för framtida 
intracerebrala komplikationer.

GábOr bacSKUIn
Underläkare 

Infektionskliniken Sundsvall

Referenser:
Kuppalli K, Livorsi D, Talati NJ, et al. Lemierre’s 

syndrome due to Fusobacterium necrophorum. 
Lancet Infect Dis. 2012; 12: 808-15

Mathis S, Dupuis-Girod S, Plauchu H, et al. Cer-
ebral abscesses in hereditary haemorrhagic 
telangiectasia: a clinical and microbiological 
evaluation. Clin Neurol Neurosurg. 2012 
Apr;114(3):235-40. Epub 2011 Nov 16.

Cajander S, Eliasson H. Mb Osler: ökad risk för 
infektioner och livshotande komplikationer. 
Läkartidningen. 2012. Vol. 109. No. 37. 1613-
1615

Pfizerstipendiet 2013
Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med Svenska 
Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera 
icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till 
infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som 
mest uppgå till totalt 75 000 kr. 2013 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens Sekreterare Stephan Stenmark, stephan.stenmark@vll.se 
senast den 7 mars 2013. Ansökan bör innehålla summarisk curriculum vitae, en beskrivning av forskningsprojektet samt en planerad 
stipendieanvändning. 

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

Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman i samband med Infektionsläkarnas vårmöte i maj månad eller vid 
nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.
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Föreningen som bildades 1981 är en 
rikstäckande förening för legitime-
rade sjuksköterskor med ett intresse 

av infektionssjukvård. Man behöver alltså 
inte nödvändigtvis arbeta direkt med infek-
tionssjukvård för att vara medlem. Idag har 
vi ca 250 medlemmar över hela landet.

Nästan samtliga infektionskliniker i landet 
är representerade i föreningen. Grundtaken 
med IFIS är att verka för ett samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan landets infektions-
kliniker, att ge medlemmarna en fördjupad 
utbildning inom specialitén och verka för 
utveckling inom infektionssjukvård.

Den populära Infektionssjukvårdskursen 
(distans) som Linnéuniversitet i Kalmar 
står för är till exempel född som en motion 
i IFIS.

Föreningen har haft årligen återkommande 
studiedagar och årsmöte på vårkanten. Lan-
dets kliniker har turats om att hålla i detta. 
År 2012 hölls dessa dagar i Malmö.

Upplägget på dessa dagar har varit att 
man haft föreläsningar, både av klinikens 
egen personal men också av externa förelä-
sare. Ämnena har varit till exempel MRSA-

problematiken, Vårdprogram vid Sepsis/
meningit och så vidare. Dagarna har alltid 
varit mycket uppskattade och antalet del-
tagare har under senare år varit mellan 80 
och 150. Detta beroende på vart i landet 
dagarna har hållits.

Styrelsen består idag av sju personer. Vi 
träffas tre gånger om året och har däremellan 
flertalet konferenser via telefon eller inter-
net. De frågor som vi på senare tid arbetat 
mest med är framtiden för föreningen. Vi 
i styrelsen har känt att det inte hänt något 
nytt i föreningen på flera år. Detta vill vi 
ändra på, bland annat genom att börja synas 
mer i både sociala medier, på klinikerna 
samt i det som händer runt den moderna 
infektionssjukvården.

Vid besök på klinikerna, alltså utanför de 
ordinarie studiedagarna, har kollegorna ofta 
framfört frågan vad IFIS gör och vad vi 
står för. Detta budskap är det vår vision att 
sprida! Vi vill att IFIS skall vara en förening 
som medlemmarna vänder sig till för att nå 
andra kollegor i landet, att vi ska vara ett 
forum för att sprida den kunskap, de nya 
idéer och tankar som finns ute hos med-

lemmarna. Genom att skapa en sida på det 
sociala nätverket Facebook och genom en 
ny och modern hemsida http://www.ifis.nu 
hoppas vi kunna åstadkomma detta.

Ett annat led i detta förändringsarbete är 
även det nyligen inledda samarbetet med 
Infektionsläkarföreningen. Vi hoppas och 
tror att detta samarbete kommer att lyfta 
båda våra föreningar, då vi jobbar tillsam-
mans kan och ska vi även ha fortbildning 
tillsammans. Nyheter som rör infektions-
sjukvården presenteras oftast på just kon-
ferenser och att sådan information når så 
många kollegor som möjligt så fort som 
möjligt är en given del i att utveckla och 
kvalitetssäkra den vård vi bedriver vid våra 
kliniker.

Jag hoppas att vi ses i Örebro i Maj 2013 och 
att det blir början på ett långt och givande 
samarbete.

IFIS styrelse genom 

KrISTOFEr VIKSTrÖm
Ordförande

Intresseföreningen för 
infektionssjuksköterskor (IFIS)

© Seb Geo 

Oavsett var 
katastrofen är. 
Inom 36 timmar 
kan vi vara där.

I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. 
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda 
fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller 
gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. 
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En god vän skickade mig Infektionsläkaren, där hon trodde att jag skulle finna intressant läs-
ning för mitt arbete som infektionssjuksköterska. Och det var bra tänkt, i nummer 3/12 finns 
mycket läsvärt. Men när jag kom till slutsatserna i Boris Kans presentation av den retrospektiva 

studien av LTBI-behandling blev jag fundersam.

Studiens resultat kan vara korrekt, att somalier oftare än andra hade avbrutit behandlingen. Men 
slutsatserna: att det som behövs är kulturorienterad intervention och läsning av CDC:s broschyr? 
Varför inte istället fråga om vårdgivarna använt tolk? Hur ofta och på vilket sätt intresserade de sig 
för patienten utöver frågor om compliance, vikt och transaminasstegring? Är sjuksköterskans roll på 
kliniken att ta blodprov eller har hen tid att lyssna och svara på frågor, som patienten tror läkaren ska 
tycka är dumma/pinsamma, eller som patienten kom på först en vecka efter besöket?

Enligt CDC:s handledning “Promoting Cultural Sensitivity: A Practical Guide for Tuberculosis 
Programs That Provide Services to Persons from Somalia” ska man tänka på att alla somalier inte är 
somalier, de kan också vara bantu, alla kan inte läsa, mannen kan vägra låta kvinnan tala för sig själv, 
kvinnor vill ha kvinnliga tolkar, en del håller på muslimsk tradition vad gäller att ta i hand och kvinnor 
som omskurits kan finna det känsligt att tala om detta med västerländska läkare.

Hur tycker ni vi ska vara mot bantus? Mot kurder, vietnameser, bolivianer, norrmän och vitryssar? 
Skulle ni acceptera att en kvinna inte får svara på frågorna själv vid läkarbesöket? Alla kvinnor från 
Somalia vill inte ha kvinnliga tolkar, en del vägrar. Svenska tonåringar tar sällan i hand, en del ortodoxa 
muslimer från olika länder avstår, men väldigt många somalier gör det. Alla människor kan inte läsa – 
men de kan ha någon hemma som gör det. Omskärelse är kanske inte den första frågan som kommer 
upp utanför kvinnokliniken, men många kvinnor har talat om detta med sina svenska infektionsläkare 
och sjuksköterskor när förtroendet funnits. För det är väl det alltihop handlar om, förtroende? Varför 
skulle man gå igenom en lång behandling om man inte hade förtroende för läkaren som ordinerat den?

cdc:s broschyr förmedlar också bra saker, det är bara så osorterat och framställningen är inte direkt 
vetenskaplig. Somaliska hälsoföreningens broschyr, som nämns i referatet, verkar intressantare. Har ni 
granskat den?

Förtroende kan man inte läsa sig till och man kan definitivt inte intervenera fram det. Om någon 
söker en vetenskaplig reflektion kring detta, så rekommenderar jag Elisabeth Björk Brämbergs avhandling 
Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett individorienterat perspektiv, Institutionen för vårdvetenskap 
och socialt arbete, Växjö universitet 2008. Den är så lättläst så det var först efteråt jag förstod hur 
mycket den lärt mig. Angående compliance, eller hellre concordance, anbefalls Ann-Charlotte Mårdbys 
avhandling General Beliefs about Medicines among Pharmacy Clients, Healthcare Students and Professionals. 
Group Differences and Association with Adherence, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2008.

anna VallGårda
Sjuksköterska vid Infektionsmottagningen 

SU/Östra sjukhuset i Göteborg

Boris Kan har givits tillfälle att läsa igenom inlägget  
och replik kommer i nästa nummer (nr 1/2013).

all kunskap finns inte hos cdc
– men patienten vet mycket

Debatt
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Täckningsgraden för kvalitetsregistren 
varierar fortfarande stort mellan kliniker 
och delregister, men har dock stigit för 
registret som helhet – från tidigare c:a 
50% till c:a 70% 2011.
Infektionskliniken vid Södra älvsborgs 
Sjukhus (SäS) i borås fick vid Svenska 
Infektionsläkarföreningens chefmöte 
den 11–12/10 på lidingö ett nyinrättat 
kvalitetspris för sitt arbete med kvali-
tetsregistren.

Motiveringen till att priset tillföll 
Borås var främst att de var den 
klinik som i särklass matat in 

flest patienter i de fem registren – endokar-
dit, pneumoni, bakteriell meningit, artrit 
samt sepsis. 

Att man är noga med att mata in patienter 
är en förutsättning för att få ut bra data.

Det var Per Arneborn, som är ansvarig 
för kvalitetsregistren, som delade ut priset 
till Rolf Jungnelius – verksamhetschef vid 
Infektionskliniken i Borås. 

Infektionsläkaren ringde upp honom för 
att gratulera, och passade samtidigt på att 
ställa ett antal frågor.

Sekreterare nyckelperson
Hur kommer det sig att Borås har lyckats där 
så många andra misslyckats, nämligen att få 
så många inmatade patienter i registren?
– För pneumoni – som är den dominerande 
delen – har vi en bra rutin: I samband med 
epikris, dikteras även anmälan till registret. 
Avdelningarnas sekreterare, Marie Louise 
Nilsson, följer upp att de anmäls till registret, 
svarar Rolf.

För de andra registren är det läkare vid 
kliniken som har ansvar att följa upp att 
registrering görs. Det är Rolf själv som har 
ansvaret för ett det fungerar.

– När vi ligger efter, delar vi på bördan. 
Hur stor andel tror du ni har matat in av 
alla patienter – eller för att utrycka det på ett 
annat sätt – hur stort är bortfallet? 
– När det gäller pneumoni har vi inget bort-
fall. För sepsis har vi säkerligen ett bortfall på 
runt 20%, men det är svårt att veta vad det 
är man inte registrerar. Vad artrit anbelangar 

så är vi inte med där – de patienterna vårdas 
på ortopeden och endast en försumbar andel 
hos oss.
Varför är det så hög andel icke-registrerade 
för just sepsis?
– Vi har bristande system för att söka ut 
vilka patienter som är aktuella. 

data används sjukhusövergripande
Har ni utsedda ansvariga för respektive regis-
ter?
– Ja. Varje register har en ansvarig läkare 
här på kliniken.
Använder ni registren för egen kvalitetsupp-
följning?
– För närvarande tittar vi på antalet behand-
lingsdagar med antibiotika för pneumoni. 
Det drar jag ut varje månad, och jämför sedan 
med riket som helhet. Det är ett område som 
kan förbättras.

Rolf berättar att de även årligen följer upp 
resultaten i endokardit-registret.

– Men vad beträffar meningit så hade vi 
endast två fall här i Borås förra året, så det 
är svårt att dra slutsatser av dessa.
Kan du ge exempel på något som höjt kvalitén 
som en direkt följd av resultaten i registren?
– Utdata från pneumoni-registret stöder 
den process som klinikerna arbetar med på 
ett sjukhusövergripande plan. En av våra 
läkare har ansvaret för det, och även tid 
avsatt för detta.

Rolf understryker att de resultat de får 
ut utnyttjar de även i arbetet på hela SÄS.

– Resultat från sepsis-registret används 
på samma sätt – i den övergripande sepsis-
processen på hela sjukhuset.

Patientnytta
Finns det ytterligare förbättringar ni kan göra 
i ert arbete med registren?
– Ja, det gör det. Till exempel kan vi vara 
snabbare i att lämna feedback vad gäller 
resultat från registren. Vi kan också minska 
eftersläpningen i registreringen av endokar-
dit och sepsis.
Har du några tips att ge till andra kliniker 
för att komma igång med sitt arbete på ett 
bättre sätt?
– Det är att se till att man har särskilda 
registeransvariga som även får tid för arbe-
tet. Även att man har bra nyckelfunktioner 
(sekreterare) som följer upp att registreringen 
verkligen utförs.
I en nära framtid kommer det att krävas att 
även omvårdnadsfaktorer och patientrapporte-
rade data ingår som kvalitetsindikatorer. Har 
du några tankar kring detta?
– I så fall är det viktigt att det finns en verklig 
patientnytta i det. Men den frågan känns – 
för mig – mer viktig när det gäller de kro-
niskt sjuka, jämfört med dem som kommer 
till akutsjukvården. Vi gör ju regelbundet 
patientenkäter här redan idag.

Utveckla det vi plockar ut
Prissumman är på 20 000 kronor. Har ni 
några planer på hur ni ska använda dessa 
pengar?
– Jag har haft några angenäma dagar att 
fundera över det. Vi har redan använt en 
liten del – igår bjöds alla här på tårta.
Rolf förklarar att de ska använda dem för 
att avsätta tid till att gemensamt lära sig mer 
om registren.

– Hur vi ska bli bättre på att nyttja dem. 
Nu har vi fått ett pris för att vi är bra på att 
fylla på – men det gäller också att utveckla 
det vi plockar ut!
Då vill vi bara avsluta med att gratulera!
– Tack, säger Rolf Jungnelius.

PEr lUndblad

Infektionskliniken i borås prisad 
för sitt arbete med kvalitetsregistren

Rolf Jungnelius – verksamhetschef 
vid Infektionskliniken i Borås.



ANNONS



23I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  4  •  1 2

Fallseminarium på Comwell Aspenäs 
i Lerum 7–8 Februari 2013

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare 
i infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 7–8 februari ordnas 
ett seminarium för 16 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen 
skall ses som ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i 
fallseminarium 1–2 gånger under sin ST.

Kurslokal: Comwell Aspenäs i Lerum, ca 2 mil från Göteborg och ca 2 mil från Landvetter 
flygplats.

Kurstid: 7–8 februari. Vi startar med lunch och avslutar efterföljande dag med sen lunch.

Pris: 4 500 kr exklusive moms. Priset inkluderar boende i enkelrum samt alla måltider.

Varmt välkommen med anmälan senast den 4 december 2012. 

Detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.

Anmälan skall innehålla namn, klinik, adress, telefon (inkl mobil), mailadress, ev. specialkost 
samt hur många månader du har kvar till specialistkompetens samt hur många fallseminarium 
du har deltagit i tidigare och när. Skriv också om du har din verksamhetschefs godkännande 
och faktureringsadressen inklusive referensnummer. Märk mailet: Fallseminarium. 

Bekräftelse och faktura skickas efter att anmälningstiden har gått ut. Vår målsättning är att 
snarast efter att anmälningstiden har gått ut ge besked om vilka som har antagits. Vi kommer 
att prioritera de som inte har varit med tidigare och de som har kort tid kvar till specialistkom-
petens samt att sträva efter god spridning mellan olika kliniker.

Vid frågor kontakta Anna Widell, e-mail: anna.widell@vgregion.se
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Yngreläkarspalten
regnet smattrar på fönsterrutan och 
det är mörkt ute. Höstrusk. med tanke 
på hur barnens ytterkläder ser ut när 
jag hämtar dem på dagis, och som en 
följd av detta även vår hall, så längtar 
jag verkligen efter snö och vinterkyla!

Iseptember hölls kongressen ”Framti-
dens specialistläkare” i Malmö och spe-
cialistutbildningskommitténs (SPUKs) 

ordförande Jonas Ahl, som är specialist och 
studierektor i Malmö, var där. Han har 
skrivit följande rapport därifrån:

rapport från FSl 5–7 september 2012
Framtidens specialistläkare är ett möte som 
lockar runt 1200 deltagare och som har ST-
frågor i fokus. Detta år gavs kurser i kvali-
tetetsarbete, handledning och vetenskapligt 
arbete. Under de tre dagarna är det många 
parallella föredrag, workshops och kurser.
Jason Frank från Canada, inbjuden från 
Karolinska universitetssjukhuset höll en 
inspirerande föreläsning om hur framtida 
ST kan komma att se ut. I Kanada har man 
jobbat på ett nytt sätt sedan 1994. De har 
lämnat ”ad hoc-modellen” där ST-läkaren 
lär sig det som passerar i dennes väg (utan 
att man verifierarade vad ST-läkaren lärt 
sig) samt ”tea bag-modellen”, en tidsstyrd 
utbildning där ST-läkaren förväntas ha 
rätt kompetens efter fem år (tepåsen har 
dragit lagom länge). De har nu ett målstyrt 
system där ST-läkarna hela tiden utvärderas 
och kliver vidare i ett trappsystem när de 
uppnått en viss kompetens. Liknande mål-
styrda utbildningssystem är nu införda i bl.a. 
Kanada, USA, Australien, Nederländerna, 

Danmark. Frank menade att fördelarna med 
ett målstyrt system är att öka trovärdigheten 
på utbildningen gentemot myndigheter 
och medborgarna som betalar för utbild-
ningen och därmed vill försäkra sig om att 
läkaren har uppnått vissa färdigheter. I ett 
sådant system måste ST-läkarna redan tidigt 
fundera över vilka mål de har för att nå 
specialistkompetens och med målen fram-
för ögonen avgöra vilka steg de behöver ta 
för att nå dit i form av olika tjänstgöringar 
och utbildningar. Man måste då uppvisa 
att man uppnått de mål man hade för varje 
sidotjänstgöring för att få gå vidare. 

Varje utbildande enhet hade liknande inspek-
tioner som våra SPUR-inspektioner där 
de skulle visa upp att de har struktur och 
kompetens att utbilda ST-läkare. Alla ST-
läkare i Kanada hade liknande mål som 
vi har avseende de mjuka parametrarna 
kommunikation, etik, vetenskap etc. men 
de skulle även lära sig att ta ansvar för sam-
hällsfrågor och hälsa i samhället som rör den 
egna specialiteten. 

Företrädare från Socialstyrelsen (SoS) 
hade flera föreläsningar och seminarier och 
pratade om att nya ST kommer att revideras 
och en ny ST kommer att börja gälla från 
och med 1/1 2014. För vår specialitet rör 
det sig sannolikt om mindre förändringar av 
målen men det finns möjlighet att förändra 
detta genom att skicka in synpunkter till 
SoS före 31/12 2012. Det kommer också 
att göras en ny specialistindelning och det 
som är mest intressant för vår del är att 
vårdhygien blir en egen specialitet där man 
kan ha infektionsmedicin som basspecialitet.

det råder fortfarande en stor ovisshet kring 
IPULS verksamhet men den kommer med 
största sannolikhet att läggas under SoS från 
och med årsskiftet. IPULS huvudsakliga 
uppgift är idag att granska och prioritera 
SK-kurser. Har även tagit sig an SPUR-
inspektionerna men kommer sannolikt att 
ändra dess form något. Bland annat vill de 
digitalisera hela processen för att öka kon-
troll och svarsfrekvens samt kunna skapa 
tydligare rapporter med högre tillgänglighet 
och integritet för de som svarar. En harmo-
nisering av frågorna planeras så att samma 
frågor ställs till flera av de tillfrågade grup-
perna för att kunna jämföra svaren. Av detta 
skapar man olika kvalitetsindex samt även ett 
samstämmighetsindex för att se om det finns 
en samsyn på klinikens utbildningssituation 
mellan ST-läkare, handledare, studierektorer 
och chefer.

Stort tack till Jonas för hans kongressrapport!

Jag passar än en gång på att göra reklam 
för fallseminariet den 7–8 februari 2013. 
Missa inte detta lärorika och mycket trevliga 
utbildningstillfälle! Hur man går tillväga för 
att anmäla sig hittar du på infektion.net.

Samtidigt vill jag lobba för Ungt forum 
den 27 november i Stockholm med ämnet 
urinvägsinfektioner, som kommer att bli 
mycket intressant och även detta väldigt 
trevligt! Jag hoppas att vi ses där!

camIlla lOranT
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

 Utan is ingen björn
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TROPIK- OCH RESEMEDICIN
Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs på Torekov Hotell 22–24 April 2013

Vårens fortbildning hålls på Torekov hotell som ligger vid havet på idylliska Bjärehalvön i nordvästra Skåne.
Årets tema kommer att vara Tropik- och resemedicin. Kursen kommer att innefatta:
•	 Malaria
•	 Utredning	av	feber	efter	tropikvistelse
•	 Parasitinfektioner
•	 Utredning	av	eosinofili
•	 Tropiska	virus	och	rickettsioser
•	 Reseprofylax

Den pedagogiska metoden är en blandning av katedrala föreläsningar och interaktiva diskussioner kring patientfall i grupp.
Föreläsare är:
Anders Björkman, professor infektion, malariaforskare, Karolinska
Jonas Bläckberg, infektionsläkare, tropikansvarig Lund
Leif Dotevall, infektionsläkare, tropikmedicinare, bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland
Helena Hervius Askling, bitr. smittskyddsläkare, Stockholm, ordf. Svensk förening för resemedicin
Charlotta Rydgård, infektionsläkare, tropikteamet, Karolinska
Sirkka Vene, virolog, SMI

Kostnaden är 7100 kr exkl. moms för infektionsläkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen och inkluderar boende 
samt	alla	måltider.	Resan	ingår	ej.	Närmsta	flygplats	ligger	i	Ängelholm	dit	det	går	flyg	från	både	Arlanda	och	Bromma.	
Närmsta	tågstation	är	Båstad.	Från	såväl	flygplatsen	som	stationen	är	det	ca	20	minuters	färd	med	taxi.	Vid	önskemål	hjälper	
jag till att samordna taxiresor. Starttiden förläggs så att de flesta deltagare skall kunna påbörja sin resa hemifrån på första 
kursdagen.

Senaste anmälningsdatum: 9/1. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer. Infektionsläkarföreningens kurser 
blir numera oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång, så anmäl dig tidigt för att vara säker på en plats. 
Anmälningsblanketten	kommer	att	finnas	tillgänglig	på	www.infektion.net. Fyll gärna i den och skicka in via mejl, eftersom 
detta underlättar vår hantering. Kommunikation inför avresan kommer att ske via e-post, så var särskilt noggrann med att 
din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse samt fakturor på 
anmälningsavgift m.m. Slutgiltigt schema skickas mejlledes cirka tre veckor före avresan. 
Vår kontaktperson Maria Menonen svarar gärna på frågor.
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
Åvägen 17 F
412 51 Göteborg
Telefon: 031-755 87 05
E-mail: maria.menonen@hansen.se

Välkommen till fortbildningsmötet!
Anna-Karin Larsson, fortbildningsansvarig
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Jonas Gardell har utkommit med första 
delen av sin triptyk som skildrar HIV/
aids inträde i Sverige. Redan titeln 

”Torka aldrig tårar utan handskar” anger 
en konflikt mellan barriärvård och empati. 
Smittvägarna var okända och extrema 
smittskyddsåtgärder vidtogs till en början. 
Samtidigt hade patienterna dagarna innan 
levt i samhället och ofta åkt tunnelbana till 
sjukhuset. Om det verkligen var så smitt-
samt kunde man ha blivit smittad på många 
ställen i Stockholm och det blev för många 
ologiskt att behandla personer så annorlunda 
bara för att de var innanför entrén till en 
infektionsklinik.

romanen följer rasmus och Benjamin, två 
unga män som 1982 påbörjar sitt liv som 
homosexuella i Stockholm. De kommer 
båda från miljöer där man blivit dåligt 
förberedd för livet som bög; Rasmus från 
en mindre bruksort och Benjamin från en 
strängt religiös familj. På sitt flyhänta sätt 
porträtterar Gardell Stockholm vid denna tid 
och de förhållanden som rådde när aids bör-
jade blir en realitet. Rasmus och Benjamin 
möter ett Stockholm där homosexualitet inte 
är något man talar om utan man får själv 
hitta fram i den subkultur som fortfarande 
är en knopp som ännu inte slagit ut. Båda 
är födda på 60-talet och tillhör därmed den 
åldersgrupp homosexuella män i Sverige 
som drabbats hårdast av hiv-epidemin. Och 
mycket riktigt lurar hotet mellan raderna 
allt tydligare för romanfigurerna.

Faktarutor i texten berättar vad som hände 
i det officiella Sverige. Vi som levde i Stock-
holm 1982 befann oss till en början i för-
nekelse. När jag själv hösten 1982 efter AT-
tjänstgöring i Visby kom till Infektionskli-
niken på Danderyds sjukhus dök samtidigt 
de första aids-patienterna upp. Sjukdomen 
sågs som ett marginellt fenomen och var 
obehaglig så till vida att man inte visste hur 
den smittade eller hur den skulle behand-
las. Man blev också tvungen att diskutera 
sexualitet, något som inte var vanligt bland 
infektionsläkare 1982. Sålunda blev dessa 
patienter något som yngste underläkaren 
fick ägna sig åt. Föga anade jag då att jag 

30 år senare skulle kunna se tillbaka på ett 
yrkesliv där HIV/aids varit dominerande 
och ej heller kunde vi ana att Danderyds 
infektionsklinik fem år senare skulle ha sex 
vårdavdelningar och en helt ny mottagning 
för att ta hand om det växande antalet HIV/
aids-patienter.

när man läser romanen inser man hur 
mycket som har hänt på 30 år och hur lätt 
det är att ta vissa saker för givet idag. Den 
första ”homosexuella frigörelsen” dateras 
till 1969 då man på Stonewall Inn i New 
York gjorde motstånd mot polistrakasserier. 
I det politiskt medvetna 70-talet började 
gamla sanningar ifrågasättas och 1979 tog 
Socialstyrelsen bort sjukdomsstämpeln och 
just 1982 ordnades den första ”Frigörelse-
veckan” i Stockholm. Det händelserika året 
1982 startade också min nuvarande arbets-
plats, Venhälsan, på Södersjukhuset. Många 
homosexuella män kände sig ej välkomna på 
de befintliga venerologiska mottagningarna 
i Stockholm. Som ett svar på detta startade 

en grupp läkare och sköterskor inom RFSL 
volontärt en mottagning en kväll i veckan för 
provtagning för könssjukdomar i en miljö 
där man inte behövde känna sin sexualitet 
ifrågasatt. Hudkliniken på Södersjukhuset 
lånade ut lokaler för verksamheten. Även på 
denna mottagning gjorde HIV/aids snart 
sitt intåg. Trots alla landvinningar vad gäller 
sociala och politiska rättigheter kvarstår dock 
att det 2012 liksom 1982 är lättare att hitta 
sex än kärlek även om det är det senare vi 
söker. Och även om mycket är annorlunda 
är en ung människa med dålig självkänsla 
och behov av bekräftelse en person som kan 
leva farligt även i dagens Stockholm.

Trots att Gardell i boken målar med breda 
penseldrag lyckas han även beskriva den 
känsla en förälder kan känna inför ett älskat 
barn som glider en ur händerna. Hur skall 
man kunna släppa kontrollen och låta barnet 
bli en vuxen självständig individ även när 
man som förälder har svårt att acceptera de 
val barnet gör?

Boken är lättläst och trots den skissartade 
stilen blir Rasmus och Benjamin levande 
och närvarande som individer. Med den 
dramaturgi som Gardell är mäktig blir man 
delaktig i ett skede där man vill veta fort-
sättningen även om vi anar att den inte 
blir så ljus. Historien hade kanske rymts i 
en bok, men Gardell har valt att dela upp 
historien i tre volymer, så som i en följetong 
får vi nu vänta på nästa bok för att veta 
hur det går. Vi kan vi nog i ”Sjukdomen” 
och ”Döden” vänta oss en mera ingående 
granskning av hur vi som infektionsläkare 
hanterade den utmaning HIV/aids ställde 
oss inför på många olika plan. 

andErS blaxHUlT
Infektionsläkare

Infektion/Venhälsan
Södersjukhuset

Torka aldrig tårar utan handskar: 
1. Kärleken

Gardell, Jonas 
Norstedts Förlag

ISBN: 978-91-1-304392-0

En infektionsläkares reflektioner kring 
”Torka aldrig tårar utan handskar”
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Så är det höst, och detta nr av Infektions-
läkaren presenterar två nya, årstidsak-
tuella avhandlingar! I år har säsongen 

givit svampletarna rik lön för mödan med 
alldeles ovanligt mycket av skogens gull i 
korgarna! Och efter en stillsam promenad med 
nära kontakt med naturen, floran och dess 
småkryp får vi se upp och inspektera huden. 

Säsongen fortsätter ännu ett bra tag, så 
den avhandling som lades fram av Marika 
Karlsson Nordberg känns alldeles ovanligt 
”up-to-date”! Marika bor på Åland, en ögrupp 
känd för bland annat fästingöverförda infek-
tioner. Kanske bäddade denna geografiska 
förankring för Marikas intresse inom medici-
nen. Kliniskt arbete med infektionssjukdomar 
bl.a. på Akademiska Uppsala, där vi arbetade 
samman under en period, och vetenskaplig 
forskningsverksamhet rörande infektioner 
överförda av fästingar, med arbetet förlagt 
till Linköping. Ingen lär vare sig i Sverige 
eller på Åland vara okunnig om Borrelia med 
sitt karakteristiska erytem. I en delstudie 
inkluderades 206 patienter varav 174 med 
erytema migrans, det ena inklusionskriteriet 
i studien. Det andra kriteriet, enbart ”oklara 
symptom eller feber” förelåg hos en minoritet 
av patienterna, bland vilka man fann två TBE-

infekterade och 20 fall av fästingfeber, human 
granulocytär anaplasmos (HGA) där sjukdoms-
namnet till trots 13 av de 20 inte hade feber, 
varvid den uppmärksamma läsaren inser att 
oklara symptom förekommer oftare än feber. 
Kombinationer av agens som Borrelia och 
Anaplasma phagocytophilum noterades, de 
senare påverkar immunsvaret via Th1-celler 
med möjlig effekt på utvecklingen av Bor-
reliainfektionen. Överföring av >1 agens via 
en och samma fästing eller att bli utsatt för 
flera fästingar i områden rika på dessa kryp 
ter sig inte helt osannolikt. 

redan i januari i år kom Erik Backhaus 
avhandling från trycket på temat pneumo-
kocksjukdom som grund för val av pneumo-
kockvaccin. Vaccin mot lunginflammation, som 
erbjuds riskgrupper, tillsammans med den just 
nu aktuella influensavaccinationen erbjuds ju 
riskgruppen >65 år varför även denna avhand-
ling har stor aktualitet just under hösten. Erik 
är verksam i Skövde och har under Rune 
Anderssons aktiva handledning presenterat 
en avhandling av stort intresse, och betydelse 
för valet av vaccin eftersom de befintliga inne-
håller olika antal och serotypskombinationer. 
Studien innefattar 836 isolat, vilka typats, 
och med glädjande låg frekvens av nedsatt 

antibiotikakänslighet. Värt att notera är också 
att man inte fann någon ökad incidens av 
invasiv pneumokocksjukdom hos personer 
med astma. I jämförelse över de senaste 45 
åren har incidensen av invasiv sjukdom totalt 
sett ökat tre gånger medan mortaliteten i 
sjukdom sjunkit från 20 till 10%, visade viss 
koppling till särskilda stammar, medan menin-
gitincidensen ligger stabilt över perioden, men 
glädjande även där med minskad ”case fatality 
rate” från 33 till 13%. Att visa på effekt av 
pneumokockvaccin är angeläget, inte minst 
mot bakgrund av den skepsis generellt mot 
vacciner det squalén adjuvans-innehållande 
influensapandemivaccinet under senaste åren 
lett till i samhället. En av våra viktiga uppgifter 
inom infektionsmedicinen just nu är att se 
till att information kommer ut så att vi ökar 
uppslutningen till vaccination, i detta fall i 
riskgrupperna. De nya vetenskapliga rön Erik 
och medarbetare presenterat ger verktyg för 
vaccinplaneringen som vi kan luta oss mot 
i vår kliniska verksamhet. Som sångare och 
med professionell lärare i familjen kan säkert 
Erik göra sin stämma hörd, och vi andra får 
försöka bilda kör! 

cEcIlIa rYdén

Efter läkarexamen 1996 vid Hälsouniversitetet i Linköping och 
genomförd AT påbörjade jag min infektionsläkarbana 1999 vid 
infektionskliniken i Linköping. Jag hade innan dess vikarierat 
på ortopedkliniken i Linköping, ett intressant och roligt arbete, 
men jag drogs mer och mer till infektionernas värld. Ganska snart 
kom jag i kontakt med eldsjälen Pia Forsberg och fästingburna 
infektioner. Eftersom jag är född och uppvuxen på Åland, ett hype-
rendemiskt område för borrelios, kändes fästingburna infektioner 
spännande. Ett samarbete med Borreliagruppen i Linköping och 
Borreliagruppen på Åland inleddes och många forskningsarbeten 
med både kliniska och immunologiska aspekter har producerats 

de senaste åren. Jag flyttade tillsammans med familjen till Uppsala 
2005 och blev färdig infektionsspecialist vid infektionskliniken, 
Akademiska i Uppsala i december 2006. Sedan några år bor jag 
åter på Åland tillsammans med min man Tommy och våra två 
barn (5 och 10 år). Min förhoppning är att, som under de senaste 
åren, fortsätta kombinera kliniskt arbete med forskning. Det finns 
ännu många obesvarade frågor beträffande immunförsvaret och 
fästingburna infektioner. På fritiden gillar jag att umgås med familj 
och vänner, att sporta, med löpning, gym eller längdskidor. Total 
avkoppling uppnås på Brändö i den yttre åländska skärgården där 
vi har vår stuga.

Två avhandlingar – Fästingburna infektioner 
respektive skydd mot svåra pneumokocksjukdomar 

Tick-Borne Infections in Humans 
Aspects of immunopathogenesis, diagnosis and co-infections 
with Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum

marIKa nOrdbErG
Avdelningen för Infektionsmedicin och Klinisk immunologi,
Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings universitet.
Verksam vid Medimar Scandinavia samt Ålands Centralsjukhus, Mariehamn, Åland.
Disputation 7 september 2012.
Opponent: Professor Christine Wennerås, Avd för Klinisk bakteriologi/Sektionen för hematologi och koagulation, 
Sahlgrenska akademin, Göteborg. 
Huvudhandledare: Professor Pia Forsberg.
Bihandledare: Professor Christina Ekerfelt, med dr Ingvar Eliasson.
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De fästingburna patogenerna B. 
burgdorferi, A. phagocytophilum 
och TBE-virus, kan alla initialt 

ge upphov till allmän sjukdomskänsla med 
muskelvärk, ledvärk och feber. Infektionerna 
varierar i svårighetsgrad från milda, ibland 
subkliniska, till dramatiska, i vissa fall med 
postinfektiösa restsymtom. Blandinfektioner 
kan förekomma vilket kan försvåra den 
kliniska bilden.

Ett av syftena med avhandlingsarbetet har 
varit att försöka öka kunskapen om dessa 
fästingburna infektioners epidemiologi, 
framförallt med avseende på förekomst av 
blandinfektioner med flera av de aktuella 
smittämnena. Ett andra syfte var att stu-
dera immunpatogenesen vid borreliainfek-
tion, och eventuell påverkan på denna av 
tidigare genomgången infektion med A. 
phagocytophilum. Ett försök att förbättra 
den laborativa diagnostiken av borreliain-
fektioner i centrala nervsystemet, dvs. Lyme 
neuroborreliosis (LNB) har även utförts.

I en prospektiv studie rekryterades 
patienter baserat på inklusionskriterierna; 
1) patienter med ospecifika symtom eller 
feber, och 2) patienter med erythema mig-
rans (EM), med känt eller misstänkt fästing-
bett. Vi identifierade 186 fall av Lyme bor-

relios (LB), varav 174 med EM bland 206 
patienter som fullföljde studien. Tjugo fall 
av human granulocytär anaplasmos (HGA), 
även kallad fästingfeber, identifierades, likaså 
två fall av TBE. Tretton av HGA-fallen hade 
ingen feber, vilket var anmärkningsvärt efter-
som feber i de flesta tidigare rapporter om 
HGA har varit en del av sjukdomsdefinitio-
nen. Bland patienterna som hade EM utan 
kliniska symtom hittades 22 patienter med 
en samtidig, subklinsk infektion med A. 
phagocytophilum, baserat på serologi. 

Vi undersökte utsöndringen av IL-12p70 
hos patienter med en pågående LB med 
patienter med eller utan tidigare infektion 
med A. phagocytophilum. Patienter med sero-
logiska belägg för en tidigare genomgången 
A. phagocytophilum-infektion hade lägre B. 
burgdorferi-inducerad IL-12p70 utsöndring. 
Eftersom IL-12p70 inducerar Th1-svaret 
indikerar detta fynd att en genomgången 
anaplasmainfektion möjligen kan orsaka ett 
kvarstående, reducerat Th1-svar. 

Förhöjda nivåer av cytokiner associe-
rade med cytotoxicitet i cerebrospinalvätska 
(CSF), inkluderat det nyligen beskrivna 
cytokinet IL-17 påvisades hos patienter 
med LNB. Ett modifierat ELISPOT-test 
utvärderades där celler (framförallt T-lym-

focyter) från CSF testades med avseende 
på cytokinfrisättning efter stimulering med 
borreliaantigen. Tanken var att ELISPOT 
skulle kunna vara ett komplement i LNB-
diagnostiken. Våra resultat visade att den 
diagnostiska prestandan var för svag, och vi 
kan därför i detta skede inte rekommendera 
testet för rutindiagnostik.

Sammanfattningsvis visade sig blandinfek-
tioner med flera samtidiga fästingburna 
smittämnen vara vanliga i vårt patientma-
terial från sydöstra Sverige. Våra HGA-fall 
upptäcktes ofta som en parallellinfektion 
med LB, hade huvudsakligen milda symtom 
och feber saknades ofta. Immunsvaret vid 
LNB skedde i målorganet CNS, med cyto-
kinfrisättning i CSF. Våra fynd indikerar 
en möjlig långtidseffekt på Th1-svaret efter 
genomgången A. Phagocytophilum-infektion. 
Detta antagande bygger på att vi kunde 
visa en reducerad IL-12p70-utsöndring hos 
patienter med aktuell LB. Om Th1-svaret 
på något sätt störs av en anaplasmainfek-
tion så kan det vara till nackdel när Th1-
reaktiviteten ska påbörjas som svar på B. 
Burgdorferi-infektion. Om så är fallet, kan 
samspelet mellan dessa infektiösa patogener 
vara av vikt för det kliniska förloppet. ■

Invasive Pneumococcal Infections
ErIK bacKHaUS
Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
Disputation: 13/1 2012 i Göteborg.
Opponent: docent Hans Holmberg, Örebro.
Huvudhandledare: Rune Andersson.
Bihandledare: Birger Trollfors, Stefan Berg, Birgitta Henriques Normark. 

Infektionsintresset väcktes redan under stu-
dierna i Uppsala på 90-talet. Efter avslutad 
AT värvades jag av dåvarande chefen Christer 
Franzén till infektion i Skövde, och blev kvar. 
Att jag gifte mig med min sånglärare bidrog 
förstås till att jag körde ner bopålarna i den 
västgötska myllan. Under ST-tiden började 
jag samla in kliniska data i första delarbetet, 
men det var först i samband med att jag blev 
färdig specialist 2004 som jag registrerades 
som doktorand. Rune Andersson var vid den 
tiden adjungerad professor i Skövde och drog 
igång många projekt på kliniken. Under åren 
som gått har jag varvat klinik och forskning, 
och även hunnit med tre föräldraledigheter. 
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S treptococcus pneumoniae, är en ledande 
orsak till sjukdom och död i hela 
världen. Paradoxalt nog bär upp till 

hälften av alla barn under två års ålder pneu-
mokocker i nasofarynx utan att bli sjuka av 
dem, liksom ett par procent av alla i högre 
åldrar. Sjukdomspanoramat sträcker sig från 
okomplicerade övre luftvägsinfektioner, via 
lunginflammationer av varierande svårig-
hetsgrad till svåra och ibland livshotande 
invasiva pneumokockinfektioner, vilket defi-
nitionsmässigt är de infektioner där man 
kan odla fram bakterierna från i normala 
fall bakteriefria lokaler, framför allt blod 
eller likvor.

Pneumokockerna, med 93 skilda kända 
serotyper, omges av en polysackaridkapsel 
som skyddar mot immunförsvarets angrepp. 
Vissa typer dominerar vid bärarskap, och 
andra vid sjukdom. Polysackaridvacciner 
innehållande 23 serotyper finns sedan lång 
tid, men dessa ger inte skydd hos barn under 
två års ålder, varför man utvecklat konjugat-
vacciner, det först framtagna omfattande 7 
serotyper (PCV-7) vilket infördes i barnvac-
cinationsprogrammet i USA år 2000. Åren 
dessförinnan hade frågan om också Sverige 
skulle införa detta i sitt barnvaccinations-
program varit aktuell. Min avhandlings 
första studie initierades av Birger Trollfors 
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och Stefan Berg rörande hur stor del av 
invasiva pneumokockinfektioner bland barn 
och vuxna i Västsverige som orsakades av 
serotyper som ingående i PCV-7. Vi stude-
rade om det förelåg skillnader mellan olika 
serotyper avseende vem som drabbades, 
samt hur det gick för patienterna. Sam-
manlagt 839 konsekutiva patienter från 
Västra Götaland och Halland mellan 1998 
och 2001 identifierades, kliniska data inklu-
sive uppgifter om sjukdomsmanifestationer 
och bakomliggande sjukdomar inhämta-
des från journalerna och alla bakterieisolat 
serotypades. Av alla infektioner orsakade av 
pneumokocker utgjordes 42% av serotyper 
ingående i PCV-7, en internationellt sett 
mycket låg siffra. Bland barn, den primära 
målgruppen för vaccinationen, var andelen 
vaccinserotyper något högre. Andelen sero-
typer som ingår i de konjugatvacciner med 
skydd mot 10 respektive 13 serotyper, som 
under 2010 och 2011 har ersatt PCV-7, var 
mycket högre. Högsta andelen serotyper, 
som teoretiskt sett skulle kunna förhindras, 
hade det gamla 23-valenta polysackaridvac-
cinet (> 90%). Vi fann också intressanta 
skillnader mellan olika serotyper avseende 
vem som insjuknar, vilken sjukdomsmani-
festation de utvecklar och hur det går för 
dem. Dödligheten i infektioner orsakade av 
serotyp 1 och 7F var lägre än i infektioner 
orsakade av andra serotyper, men en stor 
del av dessa skillnader kunde förklaras av att 
patienterna var yngre och att färre av dem 
hade bakomliggande sjukdomar. Serotyp 
19A verkade orsaka högre dödlighet än de 
andra, men de patienterna var också äldre 
och fler hade bakomliggande sjukdomar än 
övriga serotyper.

Eftersom antibiotikaresistens hos pneumo-
kocker är ett ökande problem globalt sett 
undersöktes samtliga isolat med E-test mot 
sex olika antibiotika i det andra delarbetet. 
Vi såg att resistenta pneumokocker var en 
ovanlig orsak till invasiv sjukdom, men att 
de serotyper som ingår i PCV-7 var van-

ligare bland bakterier som hade nedsatt 
antibiotikakänslighet än bland fullt känsliga 
stammar, varför vaccination sannolikt skulle 
kunna bidra till att hålla tillbaka en framtida 
resistensutveckling.

Ett problem när man försöker förstå 
pneumokockepidemiologin är att olika 
isolat med samma serotyp kan tillhöra olika 
genotyper, och att isolat med olika serotyper 
kan vara genetiskt mycket närbesläktade, 
dvs. tillhöra samma klon. I det tredje del-
arbetet undersökte vi klontillhörigheten 
hos alla isolerade stammar, och dessutom 
ytterligare drygt 400 isolat från barn och 
vuxna från Stockholmsområdet. Analyserna 
med PFGE och MLST utfördes av Birgitta 
Henriques grupp på SMI i samarbete med 
högskolan i Skövde. Syftet var att se om 
även genotypen korrelerade till manifesta-
tion, bakomliggande faktorer och hur det 
gick för patienten. Vissa kloner kunde kor-
releras till högre letalitet än andra, och dessa 
skillnader kunde endast till viss del förklaras 
av serotypen. Samband förelåg även mellan 
klontillhörighet, sjukdomsmanifestation och 
bakomliggande sjukdomar.

För att kunna utfärda vaccinationsrekom-
mendationer behöver man aktuella data 
angående hur många som insjuknar, vem 
som insjuknar och vem som dör av invasiv 
pneumokocksjukdom. Dessa data är dess-
utom viktiga för att för att kunna utvärdera 
effekten av barnvaccinationen, som infördes 
i Sverige januari 2009. Vi studerade journal-
uppgifter från ca 3 000 patienter som insjuk-
nat med invasiv pneumokocksjukdom under 
åren 1996–2008 i Västra Götaland. Vi jäm-
förde våra resultat med två tidigare studier 
av Birger Trollfors från Göteborgsområdet, 
för att se hur epidemiologin hade ändrat sig 
under en 45-årsperiod. Fortfarande dör ca 
10% av patienterna med invasiv pneumo-
kockinfektion inom en månad efter diagnos. 
Risken att insjukna och risken att dö, samt 
vilken sjukdomsmanifestation patienten 
utvecklar, påverkas starkt av patienternas 

ålder och eventuella kroniska sjukdomar. 
Små barn och gamla löper störst risk att 
insjukna, och de gamla löper störst risk 
att dö. Stora variationer sågs mellan olika 
bakomliggande sjukdomar, t.ex. var risken 
att insjukna 150 gånger högre för patienter 
med myelom än för andra. Patienter med 
KOL, hjärtkärlsjukdom, cancer samt njur-
sjukdom var också hårt drabbade. Risken att 
dö var högre för män än för kvinnor, även 
om man tog hänsyn till ålder och andra 
sjukdomar. Under 45-årsperioden tredubb-
lades antalet diagnostiserade fall, från 5 till 
15 per 100 000 invånare och år, sannolikt 
mest beroende på att man blododlar mer 
nuförtiden. Risken att dö mer än halverades 
under samma tid, trots en ökad andel äldre 
patienter. Insjuknanderisken i hjärnhin-
neinflammation var ganska konstant under 
perioden, medan mortaliteten halverades. 
Andel män i förhållande till kvinnor som 
insjuknar med invasiv pneumokocksjukdom 
har gått från 2,1:1 till 1:1. Denna ökade 
jämställdhet kunde bara delvis förklaras av 
att andelen grava alkoholister som drabbas 
hade minskat jämfört med tidigare studier, 
och kunde inte heller förklaras av en ändrad 
ålderssammansättning i befolkningen. 
Risken att dö var högre för män, trots att 
de var yngre än kvinnorna.

Sammanfattningsvis har avhandlingen bidra-
git till att kartlägga vilken sjukdomsbörda 
invasiva pneumokockinfektioner orsakar, 
hur stor andel som går att förebygga med 
olika vacciner, samt i vilken utsträckning 
sjukdomsförloppet påverkas av bakterieegen-
skaper såsom kapsel och arvsmassa, och av 
patientegenskaper som ålder och samtidiga 
sjukdomar. Denna kunskap kommer att 
vara användbar både för att planera och 
utvärdera effekterna av barnvaccination och 
vaccination av vuxna riskgrupper, inte minst 
eftersom konjugatvaccin nu även kommer 
att börja användas på de vuxna riskgrupper 
vilka får otillräckligt skydd av polysacka-
ridvaccin. ■

Inbjudan till extra SK-kurs ”Infektioner hos immunsupprimerade”
Tid: 11–14 mars 2013

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Denna kurs ges nu som extra IPULS-certifierad SK-kurs på grund av ett stort behov enligt SPUK. 

Samma kurs återkommer som ordinarie SK-kurs hösten 2013.
För anmälning och mer information gå in på www.ipuls.se
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Onsdagen den 28 november 

HALL	A,	(17-43)	
09.00-17.00 Posterutställning:
Utställarna	kommer	att	var	på	plats	vid	sin	poster	kl.	1000-1100.	
Därefter kommer tre postrar från Infektionssektionen och tre 
från	mikrobiologisektionen	att	presenteras	och	diskuteras	i	sal	A4	
muntligt	kl.	1100-1200.	
Moderatorer: Johan Westin och Lena Serrander

1P. Handhygien är viktigt, inte bara för vårdpersonal utan även 
för patienter. 
Göran Hedin, Annika Blomkvist, Marianne Janson, 
Anders	Lindblom.	(17)	

2P. An Antithrombin III product containing biologically active 
hepatocyte growth factor may be beneficial in deep ulcer infections. 
Johanna	Lönn,	Gabriel	Almroth,	Lars	Brudin,	Fariba	Nayeri.	(18)

3P. Humoral immune response to pathogens and in vitro 
antibody mediated immunodetection. 
Sravya	Sowdamini	Nakka,	Johanna	Lönn,	Fariba	Nayeri.	(19)	

4P. Hepatocyte growth factor (HGF) i tarm vid aktiv respektive 
kronisk inflammation. 
Fariba Nayeri, Sravya Sidhar, Johanna Lönn, Sven Almer, 
Hans	Olsson.	(20)

5P. Zoonotisk Cryptosporidium-smitta på två svenska gårdar. 
Charlotte Silverlås, Mona Insulander, Jens Mattsson, 
Bo	Svenungsson,	Marianne	Lebbad.	(21)

6P. The epidemiology of MRSA in southern Sweden in relation 
to spa-typing. 
Anna-Karin	Larsson,	Eva	B.	Gustafsson,	Hugo	Johansson,	
Inga	Odenholt,	Ann	Cathrine	Petersson,	Eva	Melander.	(22)

7P. Natural course and treatment outcome in liver transplant 
patients with HCV recurrence: influence of donor and recipient 
IL28B rs12979860 genotype. 
Malin Ackefors, Jessica Nyström, Annika Wernerson, 
Henrik	Gjertsen,	Anders	Sönnerborg,	Ola	Weiland.	(23)

8P. Perceptions of and compliance to travel health advice and its 
impact on travel related illness. 
Martin	Angelin,	Birgitta	Evengård,	Helena	Palmgren.	(24)

9P. Opsonofagos (OPA) för utvärdering av 
pneumokockvaccination vid B-cellssjukdom. 
Johanna Karlsson, Harriet Hogevik, 
Kerstin	Andersson,	Leyla	Roshani,	Björn	Andréasson,	
Christine	Wennerås.	(25)

10P. Utbrott på ett äldreboende i Blekinge orsakat av Haemophilus 
influenzae med nedsatt känslighet för betalaktamantibiotika. 
Madelen	Andersson,	Rickard	Eitrem,	Fredrik	Resman,	Kristian	
Riesbeck,	Gunnar	Kahlmeter,	Peter	Drobni,	Martin	Sundqvist.	(26)

11P. Smittspridning av MRSA förekommer även inom 
primärvården. 
Eva	Melander,	Eva	B.	Gustafsson,	Hugo	Johansson.	(27)

12P. Ett nytt fibrosindex inkluderande en icke-kolesterol-sterol kan 
med hög noggrannhet prediktera HCV-relaterad levercirrhos. 
Magdalena Ydreborg, Martin Lagging, Gunnar Norkrans, 
Court Pedersen, Mads Rauning Buhl, Åsa Alsiö, 
Peer B Christensen, Vera Liskovskaja, Hannu Nuutinen, 
Urpo	Nieminen,	Kristine	Mørch,	Nina	Langeland,	Johan	Westin,	
Martti	Färkkilä.	(28)

13P. Brister i epidemiologisk övervakning av svår invasiva grupp 
A-streptokockinfektion. 
Eva	B.	Gustafsson,	Simon	Werner,	Niclas	Winqvist,	
Ann-Catherine	Petersson.	(29)

14P. Varför ökar TBE i Sverige? 
Thomas GT Jaenson, Marika Hjertqvist, Tomas Bergström, 
Åke	Lundkvist.	(30)

15P. Syfilisinfektion; incidens, prevalens och riskfaktorer i en 
poliskohort i Guinea-Bissau. 
Jacob Lopatko Lindman, Fredrik Månsson, Antonio Biague, 
Zacarias	Da	Silva,	Sören	Andersson,	Hans	Norrgren.	(31)

16P. Studie av immunförsvaret vid sorkfeberinfektion. 
Therese Thunberg, Lisa Pettersson, Niklas Björkström, 
Joacim	Rocklöv,	Jonas	klingström,	Magnus	Evander,	
Clas	Ahlm.	(32)

17P. Synactentest och CMV-associerad adrenalit hos patienter 
med AIDS. 
Sven	Grützmeier,	Johan	Bergström,	Inger	Nennesmo,	Eric	
Sandström,	Anneka	Ehrnst.	(33)

18P. CC5, CC8, CC15 and CC25 is dominating within 
invasive isolats. 
Gunlög	Rasmussen,	Stefan	Monecke,	Ralf	Ehricht,	
Bo	Söderquist.	(34)

19P. Cross-transmission of Staphylococcus aureus originating 
from the throat. 
Sara	Mernelius,	Per-Eric	Lindgren,	Sture	Löfgren,	
Andreas	Matussek.	(35)
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20P. Dientamoeba fragilis detection in enterobius 
vermicularis eggs. 
Jessica Ögren, Olaf Dienus, Sture Löfgren, Peter Iveroth, 
Andreas	Matussek.	(36)

21P. Utvärdering av microarray-baserad plattform för snabb 
identifiering av patogener hos patienter med misstänkt sepsis. 
Ida	Owemyr,	Helena	Enroth,	Lars	Ljungström,	
Anna-Karin	Pernestig,	Diana	Karlsson.	(37)

22P. Snabbtester för HIV; rekommendationer för användning. 
Maria	Axelsson,	Irene	Silhammar,	Maarit	Maliniemi,	Ronnie	Ask,	
Anders	Blaxhult,	Rigmor	Thorstensson.	(38)	

23P. Strukturerad screening för ESBL-bildande bakterier hos 
barn i neonatalvård är en effektiv metod för att förebygga 
smittspridning och infektion. 
Eva	Melander,	Helena	Rybczynska,	Fredrik	Lundberg.	(39)

24P. Genetisk karaktärisering av samhällsförvärvade 
meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) med 
DNA-microarray analys. 
Bo	Söderquist,	Stefan	Monecke,	Ralf	Ehricht.	(40)

25P. Protesinfektioner; kan diagnostiken bli bättre?
Malin Bergman, Bengt Horn af Åminne, Lena Serrander, 
Åsa	Nilsdotter.	(41)

26P. Investigation of Staphylococcus aureus multiclonality 
in wound samples using spa-Denaturating Gradient Gel 
Electrophoresis. 
Andreas Matussek, Anna Jogenfors, Sture Löfgren, 
Ann-Sofie	Ekblom,	Lisa	Stark.	(42)

27P. Hur följs tidsrutinerna för antibiotikabehandling vid sepsis? 
En retrospektiv studie vid Helsingborgs lasarett. 
Fredrik	Aronsson,	Matilda	Varenius,	Cecilia	Rydén.	(43)

SAL	A	4	
11.00-12.00 Postersession. 
Moderatorer: Johan Westin och Lena Serrander. 

SAL	A	4	
12.30-14.00 Fria Föredrag
Moderatorer: Johan Westin och Lena Serrander

12.30-12.45 
28. Diarréorsakande tarmparasiter detekteras med hög känslighet 
med realtids-PCR. 
Joakim	Forsell,	Margareta	Granlund,	Birgitta	Evengård.	

12.45-13.00 
29. Lösligt CD26 predikterar behandlingsresultat och är associerat 
till funktionen hos HCV-specifika T-celler vid kronisk hepatit C 
genotyp 1 infektion. 
Jonas Söderholm, Jesper Waldenström, Massimo Pilli, 
Pierre-Yves Bochud, Francesco Negro, Galia Askarieh, 
Jean-Michel Pawlotsky, Stefan Zeuzem, Carlo Ferrari, 
Avidan	U.	Neumann,	Bart	L.	Haagmans,	Gabriele	Missale,	
Kristoffer Hellstrand, Martin Lagging. 

13.00-13.15 
30. Retrospective study on outcome of antibiotic treatment, 
open debridement and exchange of tibial insert in infected 
knee arthroplasty. 
Anna Holmberg, Valdis Thorhallsdottir, Anna Stefansdottir, 
Otto Robertsson, Anette W-Dahl. 

13.15-13.30 
31. Kliniska manifestationer och molekylär epidemiologi vid 
human cryptosporidios i Sverige – en slutrapport. 
Mona Insulander, Charlotte Silverlås, Lillemor Karlsson, 
Jens Mattsson, Marianne Lebbad, Bo Svenungsson. 

13.30-13.45 
32. Underdiagnostik av luftvägsagens hos patienter med 
misstänkt sepsis. 
Lars Ljungström, Jesper Karlsson, Gunnar Jacobsson, 
Berndt	Claesson,	Helena	Enroth.	

13.45-14.00 
33. Vitamin D3 supplementation reduces infectious symptoms and 
antibiotic consumption among patients with antibody deficiencies and 
frequent respiratory tract infections – a randomised controlled trial. 
Peter Bergman, Anna-Carin Norlin, Susanne Hansen, 
Rokeya Sultana Rekha, Birgitta Agerberth, Linda Björkhem Bergman, 
Lena	Ekström,	Jonatan	D	Lindh,	Jan	Andersson.	

SAL	A	4	
14.30-16.00 Symposium: Varför (och hur?) skall vi lära oss leva med 
”vinterkräksjukan”? 
Moderator:	Lars-Magnus	Andersson.	Se	SY	11.	

1830-
Kvällssymposium arrangerat av MSD med Medicinhistoriskt tema, 
Hotell Clarion Sign, Se separat inbjudan.

Torsdagen den 29 november 

SAL	A	4	
08.30-10.00 Symposium: Framtidens infektionsdiagnostik 
– Vi är nästan där, men är vi redo? 
Moderator:	Martin	Sundqvist.	Se	SY	26.	

SAL	A	4	
10.30-12.00 Årsmöte Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF)

SAL	A	4	
12.30-13.30 
34F. Gästföreläsning: Justus Strömföreläsning, Hepatit A-E 
– forskningsframgångar och utmaningar. 
Professor Ola Weiland, Karolinska Institutet

SAL	A	4	
14.30-16.00 Symposium: Närmar vi oss slutet på antibiotikaeran? 
Utmaningarna från en global värld. 
Moderator:	Rune	Andersson.	Se	SY	48.	

SAL	A4
16.30-18.00 Symposium: Tecken på allvarlig infektion hos barn.
Moderator:	Christer	Norman.	Se	SY	53.
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1P. 
HaNdHygieN är viktigt, iNte bara för vÅrdpersoNal 
utan även för PatIenter

Göran Hedin, Avd för Klinisk Mikrobiologi, Falu lasarett, Falun 
Annika Blomkvist, Hygiensjuksköterska Smittskyddsenheten, Landstinget 
Dalarna, Falun 
Marianne Janson, Hygiensjuksköterska Smittskyddsenheten, Landstinget 
Dalarna, Falun 
Anders Lindblom, Smittskyddsenheten, Landstinget Dalarna, Falun 

bakgrund
För att minska smittspridningen inom sjukvården är det viktigt att vårdperso-
nalen desinfekterar sina händer, vilket är allmänt accepterat. En alternativ, 
men mindre uppmärksammad smittspridningsväg går via patienters händer 
till ytor i miljön och vidare till andra patienters händer.

metod
Vi undersökte vilka patogena bakterier som patienterna på en rehabiliterings-
klinik hade på sina händer, ocn vi tog även prov på en annan grupp patienter, 
inneliggande på medicinkliniken eller infektionskliniken som just fått diagno-
sen Clostridium difficile-orsakad diarré. Prov för kvantitativ odling togs separat 
från varje patients hand genom att samtliga fingertoppar trycktes mot ytan på 
olika typer av agarplattor.

resultat
På rehabiliteringsavdelningen var odling från åtminstone ena handens fingrar 
positiv för följande bakterier och jästsvampar, angivet i procent av totala 
antalet odlingstillfällen: E. coli eller Klebsiella spp 16%, enterokocker 45%, 
S. aureus 40%, jästsvamp 29%, Clostridium difficile 0%. Efter en intervention 
där man uppmanade patienterna att börja använda ett alkoholbaserat desin-
fektionsmedel före måltider och efter toalettbesök var motsvarande siffror: 
E. coli eller Klebsiella spp 3%, enterokocker 35%, S. aureus 34%, jästsvamp 
22% och Clostridium difficile 0%. Handdesinfektion hade en statistiskt sig-
nifikant effekt endast när det gällde reduktionen av mängden tarmbakterier 
på händerna och denna effekt var störst och sannolikt viktigast efter den 
handdesinfektion som genomfördes före måltiderna. I gruppen patienter 
med Clostridium difficile-diarré har hittills endast 25 patienter undersökts. 
Positiv odling från åtminstone ena handen har gett följande resultat, angivet 
som procent av antalet provtagna patienter: E. coli eller Klebsiella spp 4%, 
enterokocker 92%, S. aureus 12%, jästsvamp 56%, Clostridium difficile 76%. 
Majoriteten av dessa patienter hade alltså Clostridium difficile och entero-
kocker på sina fingrar. De hade inte uppmanats till eller fått någon särskild 
hjälp med att sköta handhygienen under sjukhusvistelsen. Många var äldre 
och i dåligt skick, de hade långa naglar och ibland hade de en intravenös 
kanyl på handryggen.

Sammanfattning
Patogena bakterier förekom ofta på patienternas fingrar i denna studie. 
Mängden patogena tarmbakterier på fingrarna kunde signifikant minskas 
genom handdesinfektion. Patienters möjlighet att utföra handtvätt och hand-
desinfektion under vårdtiden bör uppmärksammas.

2p. 
an antIthrombIn III Product contaInIng bIologIcally 
actIve hePatocyte growth factor may be benefIcIal 
In deeP ulcer InfectIons

Johanna Lönn, Peas Institut, Söderleden 1 587 23 Linköping och avdel-
ningen för Klinisk Medicin, Örebro Universitet, Örebro 
Gabriel Almroth, Njurmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 
Lars Brudin, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet, 
Linköping 
Fariba Nayeri, PEAS Institut, Söderleden 1 587 23 Linköping och 
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 

bakgrund
Widely studied for the past 20 years, hepatocyte growth factor (HGF) has 
been identified as a regenerative marker and an important factor in the 
development and healing of injuries. Antithrombin III (AT III) is a protein in the 
blood stream with anti-thrombotic and anti-inflammatory properties and has 
been used as an adjuvant treatment along with antibiotics in severe sepsis. 
The aim of the study was to analyse the content and properties of HGF in 
plasma-derived AT III products, and the regenerative effect in severe deep 
ulcer infections.

metod
Commercial AT III products were analyzed for the presence and biological 
activity of HGF by using ELISA and surface plasmon resonance (SPR). One AT 
III product containing biologically active HGF was used to treat 18 cases of 
critical, deep ulcer infections scheduled for major invasive intervention. The 
patients were followed up for 6-60 months.

resultat
The AT III products contained HGF with different biological activity. No adverse 
reactions were observed after local administration of AT III during the study or 
follow-up period. In 16 out of 18 cases no surgical intervention was needed 
within the first six month of inclusion.

Sammanfattning
AT III products containing biologically active HGF may contribute to regen-
eration and healing in severe deep ulcer infections which do not respond 
adequately to different combinations of antibiotics alone.

3P. 
humoral Immune resPonse to Pathogens and In vItro 
antIbody medIated ImmunodetectIon

Sravya Sowdamini Nakka, Researcher PEAS Institut AB, Söderleden 1, 
587 23 Linköping 
Johanna Lönn, PhD student PEAS Institut AB, 58723 Linköping, Sweden 
Fariba Nayeri, PEAS Institut, Söderleden 1 58723 Linköping 
och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 

bakgrund
The humoral immune response has been widely studied through the ages to 
understand the pathogenesis of infection for immunotherapy and vaccination. 
Subsequent exposure to invasive pathogens play a critical role in triggering 
B-cell mediated host immune response. Upon antigen recognition, B cells 
proliferate into antibody secreting plasma cells. The study aims to investigate 
the cell mediated antibody secretion in response to subsequent infection of 
biofilm forming pathogens. Additionally, the antibodies produced in vitro were 
used for developing a method for immuno-detection of bacteria in patient 
samples, such as in ulcer secretions.

metod
Lymphocytes were isolated from patients with chronic ulcers (n=8) with culture 
verified bacterial infections. The lymphocytes were cultured and subsequently 
stimulated with the same pathogenic bacteria infecting the patient, after two 
weeks the antibodies in the culture medium were gathered. The immune cells 
were studied before and after stimulation by flow cytometry and light micros-
copy. The antibodies produced in vitro were subjected to functionality assays 
and tested for specificity, using ELISA and surface plasmon resonance (SPR).

resultat
Compared to control lymphocytes, upon stimulation with the specific patho-
gen, lymphocytes reacted with changes in morphology and expression of cell 
surface receptors. The antibodies developed in vitro were found to be mono-
specific IgG in all subgroups (IgG 1-IgG 4). Immobilization of antibodies on the 
sensor chip in SPR showed high sensitivity and specificity in recognizing the 
bacterial flora in ulcer secretions of the patients.

abstrakt, sektionen för infektionssjukdomar, 
medicinska riksstämman 2012
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Sammanfattning
In the present work we introduce an in vitro method for antibody production 
using human lymphocytes. The produced antibodies are efficient for real-time 
detection of bacterial flora in body fluids enabling sensitive, real time detec-
tion and an immediate treatment of deadly diseases. This study improves the 
understanding of the humoral immune response and could be used in strate-
gies of vaccine development as well as for immunotherapy.

4P. 
hePatocyte growth factor (hgf) I tarm vId aktIv 
resPektIve kronIsk InflammatIon

Fariba Nayeri, PEAS Institut, Söderleden 1 587 23 Linköping och 
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 
Sravya Sidhar, PhD student Peas Institut 
Johanna Lönn, forskar studerande Peas Institut 
Sven Almer, EM kliniken, US Linköping 
Hans Olsson, Kliniken för Patologi, Universitetssjukhuset, Linköping 

bakgrund
Diarré kan vara det första symptomet vid inflammation i tarmen. Ändå finns 
det så många orsaker till diarré som är i behov av akut omhändertagande av 
patienten. De tillgängliga diagnostiska metoderna tar åtminstone 1-3 dagar 
att utföra. Redan 2003 observerade vi inom gruppen att patienter med infek-
tiös gasteroenterit hade hög koncentration av HGF i feces och att HGF hade 
affinitet till heparan sulfat proteoglycan (HSPG) som är känd bindningssite 
för HGF på cell-membranet. Vid kronisk inflammatorisk tarm sjukdomar, hade 
HGF nedsatt affinitet till HSPG.

metod
Fecesprov från patienter med Clostridium deficile infection som hade akut 
tarminflammation (n=20), kronisk tarminflammation (n=27), Kolon cancer 
(n=6) och friska personer (n=7) samlades och analyserade med Elisa för 
mängden av HGF, surface plasmon resonance (SPR, Biacore) för att studera 
affiniteten till HSPG och antikroppar mot HGF, SDS-Page och western blot 
för förekomsten och molekylär vikten. I två patienter med känd ulcerös kolit 
och infektion med Clostridium deficile, förekomsten och expression av HGF, 
HGF receptor samt Calprotectin på cellnivå studerades och presenteras som 
fallbeskrivningar.

resultat
Det var ingen skillnad i mängden av HGF i feces mellan de två grupperna 
med akut respektive kronisk tarminflammation. Ändå feces från patienter 
med akut tarminflammation hade signifikant högre bindning till HSPG samt 
dextran sulfat i SPR-system. Hos en patient vid 25 cm ifrån anus fanns det 
ett klart gränsområde mellan akut och kronisk tarminflammation som var 
PAD-verifierad. HGF-expression skilde sig med hög signifikans i övre och undre 
delen av denna gräns som verifierade förekomsten av HGF på område vid 
akut tarmskada men inte tvärtom. Högre expression av Calprotectin påvisa-
des i område med kronisk inflammation hos samma patient.

Sammanfattning
Mängden av HGF ökar i feces hos alla patienter med tarmskador. Ändå finns 
det en klar skillnad mellan HGF-bindningen till HSPG mellan akut och kronisk 
inflammation som kan utnyttjas för att identifiera fall med infektös gastroente-
rit från exacerbation av kronisk inflammation i tarmen. Den här observationen 
kan ha betydelse i patofysiologiska studier i tarmsjukdomar, utveckling av 
diagnostiska tester samt behandlingsstrategier.

5P. 
ZooNotisk Cryptosporidium-smitta pÅ tvÅ sveNska gÅrdar

Charlotte Silverlås, Bitr. statsveterinär, VMD Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt 
Mona Insulander, Epidemiolog Smittskydd Stockholm 
Jens Mattsson, Docent Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm 
Marianne Lebbad, BMA Smittskyddsinstitutet 

bakgrund
Vatten- och matburna utbrott orsakade av Cryptosporidium har rönt stor upp-
märksamhet i Sverige under senare år. Person-till-person-smitta på daghem 
eller inom familjen har också beskrivits. Zoonotisk Cryptosporidium-smitta 

misstänks ibland, men oftast har källan varit omöjlig att säkerställa. Numera 
finns dock molekylärbiologiska metoder med tillräcklig upplösning för tillför-
litlig smittspårning. Här presenteras två Cryptosporidium-fall där zoonotisk 
smittspridning verifierats genom att identiska subtyper påvisats hos både 
människa och djur.

resultat
Tre personer anställda på en gård insjuknade sommaren 2011 med diarré. En 
av dem sökte läkarvård och Campylobacter samt oocystor av Cryptosporidium 
påvisades. Smittspårning inleddes, varvid Cryptosporidium-oocystor hittades 
hos flera av gårdens djur. Man konstaterade också att hönsägg tvättades i 
köket, att slaktkycklingarna hade diarré och att smittskyddsbarriärer mellan 
olika djurgrupper saknades. Med PCR (HSP70 genen) följt av sekvensering 
påvisades samma subtyper av Cryptosporidium meleagridis hos patienten, 
gårdens höns och slaktkycklingarna. Därmed kunde fjäderfä antas vara smitt-
källan. C. meleagridis, som ursprungligen påvisades hos kalkoner, är den 
enda Cryptosporidium-art som infekterar både fåglar och däggdjur och den 
tredje vanligaste orsaken till human cryptosporidios. Detta är det första veri-
fierade inhemska fallet av C. meleagridis och första gången någonsin som 
en zoonotisk smittkälla har fastslagits. I januari 2012 insjuknade en 12-årig 
pojke med diarré och kraftiga magsmärtor en vecka efter att han hade besökt 
sin mammas arbetsplats – en gård som föder upp ca 200 kalvar per år. 
Denna gård har under många år haft problem med Cryptosporidium-orsakad 
diarré hos kalvarna och flera humanfall med misstänkt zoonotisk smitta har 
förekommit. Initialt misstänktes blindtarmsinflammation hos pojken, men då 
avföringsprov togs efter ytterligare en vecka konstaterades cryptosporidios. 
Molekylära analyser (GP60 genen) av detta prov och prov från gårdens kalvar 
visade en identisk subtyp av Cryptosporidium parvum, IIaA22G1R1, i samtliga 
prov. Denna subtyp har inte tidigare påvisats i Sverige, vare sig hos männis-
kor eller hos djur.

Sammanfattning
Dessa fall visar att zoonotisk transmission av Cryptosporidium kan ske både 
vid yrkesmässig hantering av djur och djurprodukter samt vid tillfälliga besök 
på bondgård. Cryptosporidium-infektion bör misstänkas vid inhemsk diarré 
och speciellt efter kontakt med sjuka djur.

6p. 
the ePIdemIology of mrsa In southern sweden 
In relatIon to sPa-tyPIng

Anna-Karin Larsson, Infektionsenheten Helsingborgslasarett 
Eva B. Gustafsson, Läkare Smittskydd Skåne, Malmö 
Hugo Johansson, Vårdhygien Skåne, SUS Lund Sölvegatan 23, 
221 85 Lund 
Inga Odenholt, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset MAS 
Ann Cathrine Petersson, Mikrobiolog Klinisk Mikrobiologi, 
Universitetssjukhuset i Lund 
Eva Melander, Vårdhygien, Region Skåne 

bakgrund
All notified MRSA cases in Skåne County have been followed since 2000 and 
spa-typing and detection of the PVL-gene have been performed on all isolates. 
In this retrospective study we wanted to investigate if there was a change in 
the epidemiology over time, if some spa-types were more prone to spread 
generally, if some spa-types were more prone to spread among household 
contacts or in the healthcare setting, if some spa-types caused more infec-
tions, and if there was a connection between spa-type and the country of 
origin or infection of the MRSA index cases. Knowledge of these parameters 
could influence the handling and follow up of MRSA cases in our county.

metod
All cases with an MRSA-positive culture in Skåne County during the period 
2000–2010 (n=1807) were eligible for the study. Of these 1020 were index 
cases. Infection or colonization with MRSA and community- or healthcare-
association was noted for each case. For the index cases the following was 
registered and related to spa-type: number of household contacts, number of 
MRSA-positive household contacts, country of origin of the family and country 
of contracting infection. The 10 most common types (54 %) were studied fur-
ther in relation to presence of the PVL-gene and causing infection.

resultat
There was a constant increase of MRSA cases during the study period (from 
31 to 315). 233 different spa types were found. There was a change of the 
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epidemiology of MRSA during the study period, and there was a connection 
between different spa types and different regions and of contracting MRSA 
with either non-Swedish origin or travelling and staying abroad with only 24 % 
being of Swedish origin and having contracted MRSA in Sweden. 36 % of the 
screened household contacts were positive for MRSA with a non-significant 
variation between the spa types. The PVL positive strains caused more infec-
tions than the PVL-negative strains with t008 PVL+, t019 PVL+ and t044 
PVL+ causing significantly more skin infections compared to the other inves-
tigated types

Sammanfattning
Conclusion Our results support screening for MRSA in patients having had 
health care contacts abroad and to perform cultures in patients with skin 
infections contracted outside Sweden and that screening of all patients 
probably is not yet worthwhile. It also supports continued contact tracing of 
household contacts and that deregistration should be done when all house-
hold members are negative for MRSA. The strong connection between the 
spa-type of the MRSA and a certain country of origin or recent travel in an 
index case may have implications on the contact tracing around the index 
case

7P. 
natural course and treatment outcome In lIver 
transPlant PatIents wIth hcv recurrence: Influence 
of doNor aNd reCipieNt il28b rs12979860 geNotype

Malin Ackefors, Bitr. överläkare Infektionskliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge 
Jessica Nyström, PhD Inst för Virologi 
Annika Wernerson, Docent, överläkare Institutionen för Patologi; Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge 
Henrik Gjertsen, Överläkare Transplantationskirurgiska kliniken, karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge 
Anders Sönnerborg, Infektionskliniken och Klinisk Virologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge 
Ola Weiland, Professor, Överläkare Infektionskliniken. Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge; Inst för Medicin 

bakgrund
Background and aims: The IL28 gene is highly associated with sustained 
viral response (SVR) after standard of care (SOC) treatment with peg-IFN 
and ribavirin, both in liver transplant and non-transplant patients with chronic 
hepatitis C virus (HCV) genotype 1 infection. In liver transplant recipients with 
HCV relapse it also seems to be associated with fibrosis progression and the 
IL28B snp in the donor. We studied the importance of recipient and donor 
IL28B genotype for response to SOC treatment and fibrosis progression in 
liver transplant recipients.

metod
Metods: The IL28B association to rapid viral response (RVR), complete early 
viral response (cEVR), SVR, and fibrosis progression was analysed in 54 liver 
transplant recipients and 45 of their donors. Fibrosis stage (F) was defined as 
mild when F ≤ 2 and severe when F ≥ 3 in a liver biopsy according to Ludwig 
and Batts (Metavir) or according to liver elasticity analysis with FibroScan® 
with a cut-off of 9,5 kPa.

resultat
Results: We found a significantly lower prevalence of IL28B SNP CC than 
non-CC in the recipients compared to the donors, 12/54 versus 30/45, p < 
0.0001. SVR was seen in 62% recipients with mild versus in 27% with severe 
fibrosis pre-treatment, p= 0.01. Recipients with IL28B CC tended to have less 
advanced fibrosis prior to treatment initiation, thus mild fibrosis was seen in 
64% versus 41% in non-CC patients, a non-significant difference, p = 0.087. 
At follow-up after treatment, significantly more recipients with CC had mild 
fibrosis, 82% compared to 44% in non-CC patients, p= 0.0037, and all CC 
recipients with SVR had mild fibrosis.

Sammanfattning
Conclusion: We found that liver transplant recipients with IL28B CC had less 
advanced fibrosis prior to SOC treatment and in particular after treatment, 
and that all recipients with IL28B CC who achieved SVR had mild fibrosis at 
follow-up. Our findings have potentially important implications for the manage-
ment of HCV recurrence after liver transplantation.

8P. 
PercePtIons of and comPlIance to travel health advIce 
and Its ImPact on travel related Illness

Martin Angelin, Klinisk mikrobiologi, Infektionskliniken, Norrlands 
universitetssjukhus, Umeå 
Birgitta Evengård, Professor, överläkare Klinisk mikrobiologi, 
Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Helena Palmgren, Universitetslektor, överläkare Klinisk mikrobiologi, 
Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 

bakgrund
The objective of the study was to investigate how travellers conceive and 
adhere to health advice given by a travel medicine clinic and how health 
advice affects the amount of health problems experienced by the travellers.

metod
We conducted a prospective questionnaire study among travellers visiting a 
publicly owned travel medicine clinic in Umeå, Sweden 2009-2012.

resultat
1277 individuals were included in the study. The response rate to the ques-
tionnaire was 85%. Most participants thought that our advice was appro-
priate and beneficial during their trip and that the advice fully or partially 
helped them to avoid illness. Two thirds stated that they followed the advice 
given. One third of participants fell ill during travel, where diarrhoea was the 
dominant ailment followed by respiratory tract infection. Regression analysis 
showed that young age of the traveller and travel to India was related to 
increased risk of health problems during travel. Reported adherence to advice 
was not connected to less disease and neither was sex or travel length. 
Women were better at following hygiene precautions but that did not protect 
them from travel diarrhoea. 8% of travellers had sex with a new partner during 
travel but only 50% always practiced safe sex.

Sammanfattning
The majority of travellers claimed they followed the health advice given at the 
travel medicine clinic. Younger travellers are a risk group for illness as well as 
displaying risk behaviour during travel. Adherence to advice was not always 
related to less health problems. Factors not easily influenced by the traveller 
play an important role in the prevalence of disease during travel.

9P. 
oPsonofagos (oPa) för utvärderIng av 
PneumokockvaccInatIon vId b-cellssjukdom

Johanna Karlsson, Infektionskliniken, NU-sjukvården 
Harriet Hogevik, Avd för infektionssjukdomar, Sahlgrenska akademin 
Kerstin Andersson, BMA Bakteriologiska laboratoriet, SU/Sahlgrenska 
Leyla Roshani, BMA FoU-enheten, NU-sjukvården 
Björn Andréasson, Sektionen för hematologi, NU-sjukvården 
Christine Wennerås, Bakteriologiska laboratoriet och sektionen för hemato-
logi, SU/Sahlgrenska, Göteborg 

bakgrund
Pneumokockinfektioner är en viktig orsak till sjukdom och död hos patienter 
med B-cellsmaligniteter. Även om det 23-valenta pneumokockpolysackaridvac-
cinet (PPV) rekommenderas till äldre patienter är dess nytta hos patienter 
med B-cellsmaligniteter ifrågasatt. Vi har tidigare undersökt vaccinsvar på PPV 
och 7-valent konjugerat pneumokockvaccin (PCV7) med serologisk metod hos 
äldre patienter med multipelt myelom (MM), Waldenströms makroglobulinemi 
(WM) och monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS). Vi redovisar nu 
kompletterande data över funktionaliteten hos dessa pneumokockantikroppar.

metod
Pre- and post-vaccinationssera från femtiosex patienter ≥ 60 år med diagno-
serna MM (n = 24), WM (n = 15) och MGUS (n = 17) samt 20 åldersmatchade 
kontroller har tidigare analyserats med serotypspecifik ELISA och nu med en 
multiplexmetod för opsonofagocytos (OPA) avseende pneumokockserotyp 4 
och 14. Patienterna hade randomiserats till en dos av antingen PPV eller PCV7.

resultat
Preliminära OPA-data bekräftar tidigare ELISA-resultat med lägst antikropps-
nivåer i MM-gruppen följt av WM, MGUS och kontroller före såväl som efter 
vaccination. Någon uppenbar skillnad mellan vaccingrupperna har inte kunnat 



40 I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  4  •  1 2

ses. Enstaka patienter framför allt med MM-diagnos uppvisade oväntat höga 
antikroppstitrar vid ELISA. Motsvarande OPA-titrar var i ett flertal fall omätbara 
eller låga, vilket stärker misstanken om förekomst av dysfunktionella och/
eller korsreagerande antikroppar hos dessa patienter.

Sammanfattning
Undersökning av funktionellt antikroppssvar med opsonofagocytos tycks vara 
en mer tillförlitlig metod än serotypspecifik ELISA för att utvärdera pneumo-
kockvaccination hos patienter med B-cellsmaligniteter.

10p. 
utbrott pÅ ett äldreboeNde i blekiNge orsakat av HaemopHilus 
Influenzae med nedsatt känslIghet för betalaktamantIbIotIka

Madelen Andersson, Infektionskliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
Rickard Eitrem, Smittskyddsenheten, Karlskrona 
Fredrik Resman, Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö 
Kristian Riesbeck, Professor Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö 
Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi, Centrallasarettet, Växjö; 
Uppsala Universitet 
Peter Drobni, Molekylärbiolog Avd för Klinisk Mikrobiologi, C-lasarettet, 
351 85 Växjö 
Martin Sundqvist, Avd för Klinisk Mikrobiologi, Växjö och Inst för medicinska 
vetenskaper, Uppsala Universitet 

bakgrund
Haemophilus influenzae (HI) är en vanlig orsak till luftvägsinfektioner hos 
äldre. Trots detta har det sällan beskrivits utbrott på äldreboenden. I oktober 
2011 insjuknade tre vårdtagare på ett äldreboende i Blekinge med nedre luft-
vägsinfektion som krävde sjukhusvård. Etiologin till utbrottet var en betalak-
tamasnegativ HI med MIC värden balanserande på gränsen mellan känslig/
resistent för ampicillin och cefotaxim. Vi beskriver utredningen av utbrottet 
och de åtgärder som vidtogs för att begränsa spridningen.

metod
Under den första veckan initierades förbättrade hygienrutiner på äldreboendet 
och nasopharynxodlingar togs från vårdtagare (7) och personal (50). En odling 
från lungvävnad togs i samband med obduktion. Samtliga fynd av HI testades 
för antibiotikakänslighet enligt EUCAST. Tretton isolat analyserades med Multi 
Locus Sequence Typing (MLST) samt med sekvensering av fts1-genen. En 
retrospektiv journalgenomgång genomfördes av samtliga odlingsverifierade fall.

resultat
Sammanlagt insjuknade 5 av 11 boende. Fyra krävde sjukhusvård. En avled 
på äldreboendet av en obduktionsverifierad pneumoni. I tretton nasopharynx-
odlingar (7 boende och 6 personal) samt i biopsin från obduktion kunde en 
betalaktamasnegativ HI isoleras. MIC för ampicillin och cefotaxim var 1 och 
2 mg/L (S≤1 mg/L, R>1 mg/L) respektive 0.125 och 0.25 mg/L (S≤0.125 
mg/L, R>0.125 mg/L). Alla isolat uppvisade samma fts1-gens sekvens och 
samma sekvenstyp. Efter att utbrottet konstaterats och förbättrade hygienru-
tiner införts upptäcktes inga fler fall.

Sammanfattning
Tack vare bra kommunikation mellan ansvarig läkare på vårdboendet och 
smittskyddsläkaren kunde utbrottet tidigt identifieras och omhändertas. De 
insatta åtgärderna bedömdes effektiva. Den sekvenstyp som orsakade utbrot-
tet har tidigare rapporteras vid invasiva infektioner i Sverige, men detta är 
den första beskrivnigen av ett lokalt utbrott. Bakterier med MIC-värden nära 
en klinisk brytpunkt är svåra att från laboratoriet uppmärksamma som nära 
relaterade. En god kommunikation mellan kliniker, laboratorium och smitt-
skyddsenheter är av stor betydelse för att identifiera möjlig spridning av 
stammar som denna.

11P. 
smittspridNiNg av mrsa förekommer äveN iNom primärvÅrdeN

Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne 
Eva B. Gustafsson, Smittskydd Skåne 
Hugo Johansson, Vårdhygien, Labmedicin Skåne 

Sammanfattning
Sårmottagning – en riskutsatt verksamhet. Under 2008-2011 har vi detekterat 
smittspridning med MRSA på åtta vårdcentraler i Skåne. Vi har med hjälp av 

spa-typning och noggrann genomgång av tidigare vårdkontakter och hushålls-
kontakter hos nyupptäckta MRSA-patienter kunnat identifiera smittkedjorna 
och att vårdcentralernas sårmottagning varit den enda gemensamma kontakty-
tan mellan patienterna. Sår är alltid mer eller mindre koloniserade med bakte-
rier och patienter med sår som kräver behandling/omläggning i vården utgör 
därför en risk att både sprida och förvärva bakterier. Vårdhygiens genomgång 
visade på brister i rutinerna för städning, rengöring och materialhantering. 
Miljöodlingar visade på förekomst av Staphylococcus aureus på material och 
inredning i vårdlokaler och väntrum. Att spridning av MRSA skett är en indika-
tor på att smittspridning med andra bakterier, både antibiotikakänslig - och 
resistenta kan förekomma i vårdcentralsmiljö. Att bli smittad i vården är en 
allvarlig komplikation och i synnerhet smitta med en resistent bakterie efter-
som en infektion orsakad av denna kan vara svår att behandla. Tillämpning 
av basala hygienrutiner och goda vård- och städrutiner förebygger Den exakta 
smittspridningsvägen har ej kunnat påvisas, men smitta har mest sannolikt 
skett via bristande följsamhet till basala hygienrutiner hos personalen, konta-
mination av sårodlingsmaterial eller av miljön i vårdrum eller väntrum. Vikten 
av god följsamhet till basala hygienrutiner vid alla patientbesök, oavsett om 
patienten har en konstaterad smitta eller inte. Vidare krävs det generellt goda 
rutiner för materialhantering, städning och rengöring. Sårodling vid svårläkta 
hudåkommor ökar möjligheten till tidig upptäckt En stor andel av de MRSA-
positiva sårpatienterna hade haft upprepade besök på vårdcentralen med 
såromläggning och även fått antibiotika utan att sårodling tagits. För många av 
patienterna påvisades deras MRSA på annan vårdinrättning än den vårdcentral 
där han/hon sannolikt blivit smittad. Att odla mer frekvent från svårläkta sår, 
bölder och andra hudåkommor även om antibiotikabehandling inte planeras 
ökar möjligheten för tidig upptäckt av MRSA. Det bidrar till att patienten kan få 
rätt antibiotikabehandling och förebygger sannolikt smittspridning.

12p. 
ett nytt fIbrosIndex Inkluderande en Icke-kolesterol - 
sterol kan med hög noggrannhet PredIktera hcv-relaterad 
levercIrrhos

Magdalena Ydreborg, Avdelningen för Infektionssjukdomar, 
Göteborgs universitet 
Martin Lagging, Avdelningen för Infektionssjukdomar, Göteborgs universitet 
Gunnar Norkrans, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset-Östra, 
Göteborg 
Court Pedersen, Läkare Dept. of Infectious Diseases, 
Syddansk University, Denmark 
Mads Rauning Buhl, Läkare Dept. of Infectious Diseases, 
Aarhus University, Denmark 
Åsa Alsiö, Infektionskliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde 
Peer B Christensen, Dept. of Infectious Diseases, 
Odense University Hospital, Odense, Denmark 
Vera Liskovskaja, Statistiker Dept. of Mathematical Sciences, Chalmers 
University of Technology and Gothenburg University, Gothenburg, Sweden 
Hannu Nuutinen, Dept. of Gastroenterology, 
Helsinki University, Helsinki, Finland 
Urpo Nieminen, Dept. of Gastroenterology, 
Helsinki University, Helsinki, Finland 
Kristine Mørch, Läkare Dept. of Infectious Diseases, 
Bergen University, Norway 
Nina Langeland, Läkare Dept. of Infectious Diseases, 
Bergen University, Norway 
Johan Westin, Avdelningen för Infektionssjukdomar, Göteborgs universitet 
Martti Färkkilä, Läkare Dept. of Gastroenterology, Helsinki University, Finland 

bakgrund
Icke-kolesterol steroler avspeglar absorption och intrahepatisk syntes och har 
associerats med leverskada vid primär biliär cirrhos. Syftet med denna studie 
var att skapa en modell för att prediktera levercirrhos utifrån olika biokemiska 
markörer, inkluderande en panel av icke-kolesterol steroler.

metod
Studiekohorten är hämtad från en fas III multicenter behandlingsstudie av 
HCV genotyp 2 och 3 (NORDynamIC; n=382). Leverbiopsier granskades cen-
tralt och bedömdes enligt Ishaks scoringsystem. Ålder, BMI och biokemiska 
markörer som sedan tidigare visats avspegla cirrhos samt ett antal icke-
kolesterol steroler (Δ7-latosterol, cholestanol, campesterol, and sitosterol) 
analyserade med gas-vätske kromatografi, relaterades till levercirrhos (Ishak 
fibrosstadium 5-6). En modell för prediktion av levercirrhos skapades med 
hjälp av logistisk regression.
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resultat
För sammanlagt 284 patienter fanns en bedömningsbar leverbiopsi och 
serumprover för analys av fibrosmarkörer tagna vid baseline. Medianåldern 
var 43 (IQR 34-50) år, 59 % var män. Fibrosstadium enligt Ishak fördelade sig 
enligt följande: F 0-2 n=140 (49 %), F3-4 n=107 (38 %), F 5-6 n=37 (13 %). 
Ålder, Body Mass Index (BMI), Δ7-latosterol, Trombocytkoncentration (TPK) 
och Protrombinkomplex-INR (PK-INR) visade sig prediktera cirrhos i en multipel 
logistisk regressionsmodell. Log-odds för cirrhos utifrån olika stadier av fibros 
beräknades med hjälp av följande modell: (-12,17 + (ålder x 0,11) + (BMI x 
0,23) + (Δ7-latosterol x (-0,13)) + (TPK x (-0,18)) + (PK-INR x 3,69). Arean 
under ROC-kurvan för 1-specificitet vs sensitivitet var 0,91.

Sammanfattning
Detta nya fibrosindex kan prediktera levercirrhos vid Hepatit C-infektion med 
hög tillförlitlighet och kan utgöra ett användbart komplement till andra icke-
invasiva leverfibrosmarkörer.

13P. 
brister i epidemiologisk övervakNiNg av svÅr iNvasiva 
gruPP a-strePtokockInfektIon

Eva B. Gustafsson, Smittskydd Skåne 
Simon Werner, Smittskydd Skåne 
Niclas Winqvist, Epidemiolog Smittskydd Skåne 
Ann-Catherine Petersson, Klinisk Mikrobiologi och immunologi, 
Universitetsjukhuset i Lund 

Sammanfattning
Svår invasiv infektion med Streptococcus pyogenes, grupp A-streptokocker 
(GAS) är en infektion där dödligheten fortfarande är hög. Ett snabbt omhän-
dertagande av den enskilda patienten kan vara helt avgörande för att 
begränsa infektionens skadeverkningar. Incidensen varierar påtagligt över 
tid och när det sker en anhopning av fall är det viktigt att kunna informera 
vården så att uppmärksamheten skärps. Invasiv GAS är en anmälningspliktig 
sjukdom enligt Smittskyddslagen. Laboratorierna anmäler isolat från blod, 
likvor eller annan normalt steril lokal. Detta innefattar allt från bakteremi vid 
erysipelas, som inte brukar vara livshotande, till svår invasiv GAS med mani-
festationer som STSS (streptococcal toxic shock syndrome), nekroticerande 
fasciit samt puerperal sepsis. Behandlande läkare kan smittskyddsanmäla 
dessa svåra tillstånd på klinisk misstanke men odling ska alltid säkerställas. 
Våren 2012 kontaktade flera infektionsläkare Smittskydd Skåne då man sett 
en anhopning av patienter med svår invasiv GAS-infektion. Totalt anmäldes 
53 fall första halvåret. 15 (28 %) av dessa patienter hade svår invasiv GAS-
infektion: nio fall hade nekroticerande fasciit, varav fyra var del i ett utbrott 
kopplat till elektiv kirurgi på en operationsenhet, tre fall hade STSS och tre 
fall puerperal sepsis. Informationsbrev skickades i detta läge ut till vården. 
Emm-typning utfördes av de kliniska isolaten vid klinisk mikrobiologi i Skåne. 
Eftersom emm1 och emm3 är förknippade med allvarliga manifestationer av 
GAS ville vi veta förekomsten av dessa stammar. 51 av 53 isolat fanns spa-
rade och kunde subtypas: 23 fall (45 %) hade emm1, 9 fall (18 %) emm28, 7 
fall (14 %) emm3, 5 fall (10 %) emm89, övriga 7 fall fördelade sig på 5 olika 
subtyper. 14 av de 15 svåra GAS-fallen hade emm1 eller emm3. Fördelningen 
av subtyper skiljde sig tydligt från den senaste rikstäckande undersökningen 
2002-2004 med typning av över 700 invasiva isolat, där emm89 var vanligast 
förekommande med 16 % och emm1 endast förekom i 12 %. Under dessa 
år förkom heller ingen anhopning av svår invasiv GAS. En god epidemiologisk 
övervakning förutsätter fortlöpande typning av GAS-isolat och möjlighet för 
behandlande läkare att på ett enkelt sätt kunna lämna betydelsefull informa-
tion så att vården snabbt ska kunna informeras vid ansamling av svår invasiv 
GAS-infektion.

14P. 
varför ökar tbe I sverIge?

Thomas GT Jaenson, Professor i medicinsk entomologi Institutionen 
för organismbiologi, Uppsala universitet 
Marika Hjertqvist, Epidemiolog Smittskyddsinstitutet 
Tomas Bergström, Institutionen för biomedicin 
Åke Lundkvist, Chefsmikrobiolog Smittskyddsinstitutet 

bakgrund
Under 2011 rapporterades 284 personer ha insjuknat i TBE i Sverige och det 
är den högsta incidens som någonsin observerats i Sverige under ett enskilt 

år. TBE-viruset överförs till människor via fästingar, som under de senaste 
decennierna ökat i antal både på kontinenten och på den skandinaviska 
halvön. I Sverige är rådjuret det viktigaste värddjuret för fästingen. Det förser 
samtliga aktiva fästingstadier – larver, nymfer och vuxna honor – med deras 
enda föda, d.v.s. blod, och är dessutom en viktig mötes- och parningsplats 
för de fullt utvecklade fästingarna. Fästingarna blir oftast TBE-virusinfekterade 
genom s.k. co-feeding, som innebär att mottagliga larver suger blod intill 
infektiösa nymfer på smågnagare. En kall vinter och därefter snabbt stigande 
vårtemperaturer är en optimal väderlekssituation för att larver och nymfer ska 
bli aktiva samtidigt och därmed kunna parasitera på samma värddjursindivid 
under våren.

metod
Vi undersökte TBE-infektionens epidemiologi och ekologi, speciellt de faktorer 
som från 1980-talet lett fram till en ”fästingexplosion” och ett ökande antal 
TBE-sjuka människor.

resultat
Under 1980- och 90-talen fanns mycket rikligt med rådjur i Sverige. Detta 
ledde till en individrik fästingpopulation. Under 1990- och 2000-talen mins-
kade antalet rådjur gradvis, vilket sannolikt ledde till ökande prevalens av 
TBE-virusinfektion i fästingarna. Klimatförändringen har haft betydelse, då de i 
genomsnitt varmare vintrarna och den längre växtsäsongen med tidigare vårar 
och senare höstar har gynnat både rådjurets och fästingens överlevnad och 
förökning. Antalet rådjur minskade kraftigt under och strax efter de senaste 
två snörika vintrarna 2009/2010 och 2010/2011, vilket ledde till att fästing-
arnas viktigaste födokälla inte längre var så lättillgänglig för dem. Under 2010 
kom därför fästinglarver och nymfer att suga blod från smågnagare, som 
fanns i stort antal det året. Resultatet blev optimal TBEV-transmission mellan 
dessa fästingstadier och att många larver TBEV-infekterades under 2010. 
Det var huvudsakligen dessa fästingar, som under våren och sommaren 2011 
hade nått nymfstadiet, som då kom att suga blod från människor. Gynnsam 
väderlek och god svamptillgång under 2011-2012 främjade kontakten mellan 
infekterade fästingar och mottagliga människor.

Sammanfattning
En samverkan mellan faktorer som rådjursstammens kraftiga uppgång och 
gradvisa nedgång, stort antal fästingar, gnagarpopulationernas variationer och 
klimatförändringen har lett till en ökad TBE-förekomst.

15P. 
syfIlIsInfektIon; IncIdens, Prevalens och rIskfaktorer 
I en PolIskohort I guInea-bIssau

Jacob Lopatko Lindman, Läkarstudent Medicinska fakulteten 
Lunds universitet 
Fredrik Månsson, Infektionskliniken SUS Malmö 
Antonio Biague, National Public Health Laboratory, Bissau, Guinea-Bissau 
Zacarias Da Silva, National Public Health Laboratory, Bissau, Guinea-Bissau 
Sören Andersson, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Örebro 
Hans Norrgren, Docent Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Lund 

bakgrund
Prevalensen av syfilis varierar mellan olika länder i Afrika men är generellt sett 
hög. Det har nyligen visats att prevalensen av syfilis minskar i den allmänna 
befolkningen i Västafrika. Syftet med denna studie var att undersöka förändringar 
i prevalensen och incidensen av syfilis i Guinea-Bissau mellan 1990 och 2010 
samt att identifiera riskfaktorer associerade med syfilis.

metod
Från 1990 fram till 2011 har alla poliser i Guinea-Bissau blivit inbjudna att 
delta i en öppen prospektiv kohortstudie av HIV. Kliniska kontroller med blod-
prov för bl.a. HIV och syfilis har planerats med 12–18 månaders intervall. 
4792 poliser har blivit inkluderade och av dem har 4788 poliser ett bokfört 
serologiskt syfilisresultat vid inklusionen. Bortfallet i denna studie var 23,8 
%. Prevalensen och incidensen av syfilis analyserades i tidsperioder om 2 
till 3 år.

resultat
Mellan 1990 och 2010 varierade syfilisprevalensen mellan 7,8 % och 20,3 %. 
Vi hittade ingen signifikant nedåtgående trend av syfilisprevalensen (p=.73) 
även om prevalensen var signifikant lägre i tidsperioden 2008-2010 jämfört 
med tidigare tidsperioder (p=.0019). Incidensen av syfilis varierade mellan 0,56-
2,22/100 personår. Vi observerade en kraftig nedgång av syfilisincidensen från 
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1,84/100 personår 1996-6:e juni 1998 till 0,56/100 personår 2001-2002. 
Mellan 2008-2010 var incidensen förhållandevis låg (0.91/100 personår) jämfört 
med den totala incidensen sett över hela studieperioden (1,33/100 personår). 
Vi fann att hög ålder, etnicitet och HIV infektion var signifikanta riskfaktorer för 
positivt Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA) resultat vid inklusionen. 
I motsats till den generella uppfattningen att Treponema Pallidum-specifika 
tester såsom TPHA är positiva livslångt efter genomgången syfilisinfektion, 
observerade vi att en del poliser blev negativa i uppföljande prover.

Sammanfattning
Vi fann att syfilisincidensen och prevalensen är fortsatt hög bland poliser i 
Guinea-Bissau vilket visar att syfilis fortsatt sprids fortlöpande åtminstone i 
vissa samhällsgrupper. HIV var signifikant associerat med serologiska tecken 
på syfilis. Inför framtiden är det viktigt att fortsätta övervaka trender beträf-
fande syfilis, framförallt för att rikta preventivt arbete mot de personer som 
är i risk för att smittas.

16p. 
studIe av Immunförsvaret vId sorkfeberInfektIon

Therese Thunberg, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 
enheten för infektionssjukdomar, Umeå Universitet 
Lisa Pettersson, Institutionen för klinisk mikrobiologi-virologi, 
Umeå Universitet 
Niklas Björkström, Centrum för infektionsmedicin, 
Karolinska institutet 
Joacim Rocklöv, statistiker institutionen för epidemiologi och global hälsa 
Jonas Klingström, forskare Smittskyddsinstitutet 
Magnus Evander, professor Institutionen för klinisk mikrobiologi-virologi, 
Umeå Universitet 
Clas Ahlm, professor, överläkare institutionen för klinisk mikrobiologi, 
enheten för infektionssjukdomar 

Sammanfattning
Sorkfeber, en norrländsk blödarfeber sprids till människa via inhalation av 
viruspartiklar utsöndrade från kroniskt infekterad skogssork. Puumalaviruset 
som orsakar sjukdomen är ett hantavirus, som ger en blödarfeber med varie-
rande grad av njurengagemang. Klassiska symtom på sjukdomen är ett plöts-
ligt insjuknande med hög feber, muskelvärk, huvudvärk, buk och ländryggs-
märta. Ungefär en tredjedel av patienterna får blödningsmanifestationer. 
Sorkfeber är en mildare form av blödarfeber jämfört med hantavirus infektio-
ner i Asien och Amerika, men gemensamt hos dessa virus är att de orsakar 
ett kapillärt läckage hos människa. Vår studie syftar till att undersöka immun-
svaret hos sorkfeberpatienter för att förstå mer om patogenesen bakom 
sjukdomen. Över 100 patienter har inkluderats i denna prospektiva studie 
från akut insjuknande till konvalescensfas. Vi har studerat NK-och T-cellsvaret 
hos en andel av patienterna via flödescytometri. NK-cellssvaret undersöktes 
hos 16 patienter och hos dessa kunde en kraftig NK-cells expansion ses 
under första veckan efter symtomdebut. Den förhöjda nivån av NK-celler var 
kvarstående upp till 2 månader efter insjuknandet, något som aldrig tidigare 
observerats. Analys av T-cellssvaret hos ytterligare 15 patienter visar att det 
även sker en kraftig expansion av cytotoxiska T-celler vid akutinsjuknandet, 
men som försvinner successivt redan andra veckan efter symtomdebuten. Ett 
tidigt och starkt IgG antikroppssvar hos våra patienter verkar vara skyddande 
mot att utveckla svår sjukdom (p<0.05), medan ett högt anslag av leukocyter 
är kopplat till sämre utfall hos patienten (p<0.05).

17P. 
synactentest och cmv-assocIerad adrenalIt 
hos PatIenter med aIds

Sven Grützmeier, Infektion/Venhälsan Södersjukhuset 
Johan Bergström, Infektion/Venhälsan Södersjukhuset 
Inger Nennesmo, Patologen Huddinge Sjukhus 
Eric Sandström, Infektion/Venhälsan Södersjukhuset 
Anneka Ehrnst, MTC Karolinska Institutet Stockholm 

bakgrund
Cytomegalovirus (CMV) infektion är en viktig opportunistisk infektion hos 
patienter med hivinfektion och uppträder oftast när CD4 är <100x106/L. 
Adrenalit är hos dem en vanlig CMV-manifestation, men diagnosticeras sällan 
innan döden. ACTH-stimuleringstest (Synactentest) är en metod at diagnos-
ticera binjuresvikt.

metod
Patienter med hivinfektion följdes från diagnos till döden 1989-1996. 
Patienter med CD4<100x106/L undersöktes avseende CMV infektion i 
blodet vid tecken på binjuresvikt. Patienter med trötthet, feber, lågt blodtryck 
undersöktes med Synactentest. Vid obduktion undersöktes CMV i binjurarna 
med hematoxylin/eosinfärgning och immunhistokemi. Fynd av CMV infek-
terade celler, inflammation och atrofi i binjurarna noterades. Alla patienter 
behandlades med cortison vid patologisk Synactentest och senare även med 
Gancicklovir och Foscarnet.

resultat
Många patienter var CMV-seropositiva, 217/221 (98%). Av dessa hade 180 
(82%) CMV i blodet. Synactentest utfördes på 142 patienter varav 58% var 
patologiska. Binjurararna analyserades postmortem och 43/46 (93%) binju-
rar uppvisade tecken på CMV-infektion. Av de 3 med normala binjurar var en 
CMV-seronegativ. Hos patienter vars binjurar bedömdes vid obduktion hade 
35 genomgått Synactentest. Den var patologisk hos 27 (77%) och normal 
hos 8, varav en var CMV-seronegativ. Mediantiden från testen till mors hos 
de med normal Synactentest var 2 månader (range: 0-3) och hos de med 
patologisk Synactentest 7 månader (range: 2-12), vilket tolkades som att 
de med en normal Synactentest befann sig i ett tidigare stadium av sin CMV 
adrenalit. Patienter med atrofi av bark och märg 25/27 (92,6%) hade en 
patologisk Synactentest signifikant oftare än de med en normal test 0/7, 
P=6.7 x 10-6. Patienter med en normal Synactentest hade istället mer inflam-
mation 7/7, visavi de 3/27 med en patologisk Synactentest, P= 2.2 x 10-5. 
Cortisonbehandlingen hade en gynnsam effekt på patienternas livskvalitet.

Sammanfattning
Synactentest kan användas för att diagnosticera CMV-adrenalit tillsammans 
med påvisande av CMV-infektion i blodet. De normala Synactentesterna 
hos patienter med uttalad inflammation vid obduktion samt fynd av CMV-
infekterade celler antyder att det kliniska förloppet av CMV-infektionen börjar 
med inflammation i binjurarna, åtföljt av atrofi. En normal test utesluter inte 
att patienten har en begynnande CMV-adrenalit. Synactentesten bör därför 
utföras igen vid kvarstående misstanke.

18P. 
CC5, CC8, CC15 aNd CC25 is domiNatiNg witHiN iNvasive isolats

Gunlög Rasmussen, Department of Infectious Diseases, 
Örebro University Hospital, Örebro, Sweden 
Stefan Monecke, Alere Technologies GmbH, Jena, Germany 
Ralf Ehricht, Alere Technologies GmbH, Jena, Germany 
Bo Söderquist, Laboratory Medicine, Clinical Microbiology, 
Örebro University Hospital, Örebro, Sweden 

Sammanfattning
S. aureus is a common bacterium with a clinical picture ranging from nasal 
carriage to invasiveness, sometimes with life-threatening bacteremia and 
hematogenous complications such as infective endocarditis (IE). The signifi-
cance of different virulence factors has been investigated in previous studies 
with partly contradictory results. The aim of this study was to clarify if there 
was an association between S. aureus invasiveness and bacterial genotype 
in terms of clonality and genes encoding potentially important virulence and 
adhesion factors using DNA microarray analysis. S. aureus isolates (n=134), 
all MSSA, from 3 clinical groups (nasal carriage n=46, bacteremia n=88, of 
which 35 had concomitant IE) were analyzed. DNA microarray-based genotyp-
ing (Alere StaphyType DNA microarray) covering 185 distinct genes for detec-
tion of clinically relevant virulence factors, MSCRAMMs, capsule type, and 
resistant determinants were used. The isolates were also assigned to different 
clonal complexes (CCs) and sequence types (STs). The isolates represented 
18 different CCs. The dominating were CC5, CC8, CC15, CC25, CC30 and 
CC45 and constituted together 112/134 (88%). Of isolates belonging to CC5, 
CC8, CC15 and CC25 37/46 (80%) were of invasive origin. Seven out of 11 
isolates representing CC5 isolates originated from patients with IE. All isolates 
were assigned to capsule type 5 or 8 following CCs affiliation. Capsule type 5 
was more prevalent among invasive isolates and IE (35% and 42% respectively 
compared with 17% in the nasal carriage group). Of 15 examined MSCRAMM 
genes, fib, fnbB and sasG were more common among invasive isolates. The 
presence of fib and sasG were in concordance with CCs affiliation. Regarding 
leukocidins and other virulence genes, lukD/lukE as well as splA and splB 
were more prevalent among invasive isolates. Among the enterotoxin genes, 
the most common were those of the enterotoxin gene cluster, but there were 
no difference in frequency between isolates of different origin. The haemo-
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lysins were found in almost all isolates while the exfoliative toxins were rare. 
Our study concludes a predominance of invasive isolates within CC5, CC8, 
CC15 and CC25. Regarding CC5 most of the isolates were isolated from 
patients with concomitant IE.There was also a correlation between invasive-
ness and capsule type as well as genes encoding for some adhesion factors. 
In most cases, however, this was in accordance with affiliations to CCs.

19P. 
cross-transmIssIon of staPhylococcus aureus 
orIgInatIng from the throat

Sara Mernelius, Molekylärbiolog Mikrobiologiska laboratoriet, 
Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
Per-Eric Lindgren, Docent Avdelningen för medicinsk mikrobiologi, 
Klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet 
Sture Löfgren, Läkare Mikrobiologiska laboratoriet, 
Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
Andreas Matussek, Läkare Mikrobiologiska laboratoriet, 
Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 

bakgrund
In order to prevent hospital-acquired infections, it is of great importance 
to hinder bacterial transmission in health care. A study suggested that 
Staphylococcus aureus throat carriage is more frequent than carriage in the 
anterior nares. We investigated how common S. aureus throat colonization is 
and if transmission of S. aureus originating from the throat do occur.

metod
Swab-samples from nares, throat, and skin lesions, were collected from par-
ents arriving at, and staff working at three delivery wards at three hospitals. 
Swab-samples from the nares and umbilical were collected from infants. 
Swabs were incubated in enrichment broth over night, 10µl was cultured on 
BBL™ CHROMagar™ Staph aureus medium and incubated over night in 37 
°C. spa-typing was used to determine transmission-routes of S. aureus from 
adults to infants.

resultat
Throat colonization was significantly more common than colonization of the 
anterior nares and skin lesions. Colonization of the anterior nares and throat 
was more common among males than females. More than half of the infants 
were colonized with S. aureus during hospitalization. In 6 % of the cases the 
spa-type colonizing infants was only isolated from throat in adults. In 12 % of 
the cases it was only isolated from nares. The most commonly isolated spa-
type was t084, both in throat and nares. In a study from our region six years 
ago, this spa-type was not isolated, but it is now common both here and in 
Northern Norway. Among the five most commonly isolated spa-types from 
nares and throat, four were identical in both sites.

Sammanfattning
We show that S. aureus throat colonization is more common than colonization 
in any of the other sites among the parents and staff. We also show evidence 
that transmission of S. aureus originating from the throat do occur. The 
clinical relevance of these findings in infections and transmissions in hospital 
settings still has to be investigated. However, our data underlines the need 
to perform throat sampling when screening for S. aureus, both methicillin-
susceptible and methicillin-resistant.

20p. 
dIentamoeba fragIlIs detectIon In enterobIus vermIcularIs eggs

Jessica Ögren, Biomedicinsk analytiker Clinical Microbiology Laboratory, 
Department of Laboratory Medicine, Division of Medical Services, 
County Hospital Ryhov, Jönköping, Sweden 
Olaf Dienus, Bioteknolog Clinical Microbiology Laboratory, 
Department of Laboratory Medicine, Division of Medical Services, 
County Hospital Ryhov, Jönköping, Sweden 
Sture Löfgren, Clinical Microbiology Laboratory, Dpt of Laboratory Medicine, 
Division of Medical Services, County Hospital Ryhov, Jönköping, Sweden 
Peter Iveroth, Department of infectious disease control, 
County hospital Ryhov, Jönkoping, Sweden 
Andreas Matussek, Clinical Microbiology Laboratory, Department of 
Laboratory Medicine, Division of Medical Services, County Hospital Ryhov, 
Jönköping, Sweden 

bakgrund
Dientamoeba fragilis is a flagellate of the human gastrointestinal tract first 
described by Jepps and Dobell in 1918. A pathogenic role for D. fragilis has 
recently been reported but little is known about transmission routes, and a 
transmissible stage has not been described. It has been hypothesised that 
Enterobius vermicularis may serve as a vector for D. fragilis, since data indi-
cate a higher than expected co-incidence of E. vermicularis and D. fragilis in 
clinical samples. A recent preliminary study showed that D. fragilis specific 
sequences could be amplified from DNA extracted from E. vermicularis eggs 
from one patient, however, successful culture of D. fragilis trophozoites from 
the eggs has yet to be demonstrated.

metod
Clear sticky tape samples from 80 children with D.fragilis in feces were col-
lected and E. vermicularis eggs were found in 17(21%) cases. E. vermicularis 
eggs were detached from tape using ethyl acetate. Eggs were washed twice 
before an external lysis step. DNA from wash solutions and pellets with eggs 
was extracted and purified. The presence of D. fragilis and E. vermicularis 
DNA was detected by duplex real-time PCR.

resultat
In 14 (82 %) out of 17 samples DNA from D. fragilis was found and all 17 
samples contained DNA from E. vermicularis . The analysis of the wash 
solutions revealed that two of them contained D. fragilis DNA, however, the 
concentrations were 10 and 100 fold lower than in the E. vermicularis eggs, 
respectively.

Sammanfattning
By using real-time PCR we detected D. fragilis DNA in the majority (82 %) of 
samples of E. vermicularis eggs collected with sticky tape from patients posi-
tive for D. fragilis in feces. This indicates that E. vermicularis may have an 
important role in the transmission of D. fragilis.

21p. 
utvärderIng av mIcroarray-baserad Plattform för 
snabb IdentIfIerIng av Patogener hos PatIenter med 
mIsstänkt sePsIs

Ida Owemyr, Fil mag Forskningscentrum för systembiologi, 
Högskolan i Skövde 
Helena Enroth, MedDr Klinisk molekylärbiologi, Unilabs AB, 
Kärnsjukhuset, Skövde 
Lars Ljungström, Infektionskliniken, Skövde 
Anna-Karin Pernestig, Med dr Forskningscentrum för systembiologi, 
Högskolan i Skövde 
Diana Karlsson, Med dr Forskningscentrum för systembiologi, 
Högskolan i Skövde 

bakgrund
Vid misstanke om sepsis är snabb diagnostik och tidig insättning av adekvat 
antimikrobiell behandling avgörande parametrar för patientens överlevnad. 
Det finns ett behov av nya diagnostiska tester som snabbt och tillförlitligt kan 
identifiera etiologiska agens vid sepsis. Målet med studien var att utvärdera 
en kommersiell microarray-baserad plattform, Prove-itTM Sepsis (Mobidiag, 
Finland), för snabb identifiering av patogener i blod hos patienter med miss-
tänkt sepsis. Prove-itTM Sepsis identifierar 60 bakterier, 13 svampar samt 3 
resistensmarkörer i positiva blododlingsflaskor.

metod
En prospektiv, konsekutiv studie, ”Förekomst och tidig identifiering av sam-
hällsförvärvad svår sepsis och septisk chock hos vuxna i Skaraborg”, har 
genomförts under perioden sep 2011- jun 2012. För utvärderingen av Prove-
itTM Sepsis analyserades totalt 538 blododlingsflaskor insamlade under 
feb–apr 2012. För varje patient togs blod från det par blododlingsflaskor, 
en aerob och en anaerob, (BacT/ALERT® FN, BioMérieux) som härrörde från 
första punkturstället och dessa poolades före extraktion av DNA (MagNAPure 
Compact System, Roche). Resultaten från microarray-analysen jämfördes med 
de rutindiagnostiska metoderna vilket inkluderade konventionell blododling 
och därefter artbestämning med MALDI-TOF MS.

resultat
Fynd av koagulasnegativa stafylokocker bedömdes som ej kliniskt relevanta 
och exkluderades från analysen. Totalt detekterades 55 positiva prover med 
Prove-itTM Sepsis och 58 positiva prover med rutinmetodik. Varken svamp 
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eller resistensmarkörer kunde påvisas i detta material. För sex prover var 
de identifierade arterna ej samstämmiga mellan metoderna. Tio prover var 
positiva endast med Prove-itTM Sepsis. Elva prover var funna positiva endast 
med rutinmetodik. Av dessa var nio fynd arter som ej ingick i Prove-itTM 
Sepsis. Andelen matchande prover var 96.7 % då dessa nio fynd exkluderats. 
Sensitiviteten för Prove-itTM Sepsis var 74.1 %, men ökade till 87.8 % då de 
nio fynden uteslutits. Specificiteten var 97.5 %. Tid till identifiering från blod-
odlingsflaska uppskattades till fyra timmar för Prove-itTM Sepsis vilket ligger 
inom samma tidsram som referensmetoden.

Sammanfattning
Studien visar att Prove-itTM Sepsis är en relativt snabb och tillförlitlig metod 
för identifiering av bakterier från positiva blododlingsflaskor, men nyttan av 
den begränsas av att flera kliniskt relevanta arter ej ingår i kitet. De tio prover 
där bakterier påvisades enbart med Prove-itTM Sepsis saknar troligtvis klinisk 
relevans.

22p. 
snabbtester för hIv; rekommendatIoner för användnIng

Maria Axelsson, Smittskyddsinstitutet, Solna 
Irene Silhammar, Smittskyddsinstitutet, Solna 
Maarit Maliniemi, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm 
Ronnie Ask, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm 
Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm 
Rigmor Thorstensson, Smittskyddsinstitutet, Solna 

Sammanfattning
Inom hälso- och sjukvården ökar intresset starkt för patientnära tester inom 
flera områden, även inom HIV/STI-diagnostik. Patientnära tester, så kall-
lade snabbtester, för HIV erbjuds i landet och användningen förväntas öka 
både inom och utanför hälso- och sjukvården. Det är mycket viktigt ur folk-
hälsoperspektiv och för enskilda individer att det finns enhetliga rekom-
mendationer för användning, speciellt som patientnära HIV-tester också kan 
användas utanför den allmänna vården. Testerna är lätta att använda, ger 
snabbt resultat och kräver inget venöst prov. Detta innebär inte att testerna 
lämpar sig för alla sammanhang, utan istället ställs höga krav på säkerhet 
och kvalitet av testning och uppföljning av resultat. Dessutom finns juri-
diska aspekter på patientnära testning för HIV eftersom sjukdomen lyder 
under smittskyddslagen. För att främja kvaliteten på HIV-testning i Sverige har 
Smittskyddsinstitutet, tillsammans med Venhälsan, Södersjukhuset, utvär-
derat en av de nya versionerna av HIV-snabbtest, en 4de generationens test 
som samtidigt detekterar HIV-antikroppar och antigen (Determine HIV 1/2 
Ag/Ab Combo). Testutvärderingen av Determine HIV 1/2 Ag/Ab Combo, visar 
att antikroppsdetektionen fungerar utmärkt på olika provtyper (kapillärblod 
och serum) och kan rekommenderas användning för detektion av etablerad 
HIV-infektion. Både våra egna och andra resultat visar dock låg känslighet 
för upptäckt av antigen vid tidig HIV-infektion, därför kan SMI inte rekom-
mendera användning av denna kombitest under de första 3 månaderna efter 
infektionstillfället. SMI kommer att ställa samman resultatet av utvärderingen 
i ett kunskapsdokument, som även kommer att innehålla rekommendationer 
för användning av HIV-snabbtest, deras betydelse ur preventionssynpunkt 
och juridiska aspekter. Rekommendationerna för användning kommer att 
behandla frågorna; i vilka sammanhang HIV-snabbtester bör användas; hur 
testproceduren bör gå till; rutiner som bör finnas för att ta hand om positiva 
resultat och hur kvaliteten på tester och testning säkerställs.

23p. 
strukturerad screenIng för esbl-bIldande bakterIer 
Hos barN i NeoNatalvÅrd är eN effektiv metod för att 
förebygga smIttsPrIdnIng och InfektIon

Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne 
Helena Rybczynska, Blekingesjukhuset 
Fredrik Lundberg, Neonatalavdelningen, Linköpings Universitetssjukhus 

bakgrund
ESBL-bildande bakterier (ESBL) är ett ökande hot i sjukvård och samhälle. 
På senare år har ett flertal utbrott inom svensk neonatalvård beskrivits, där 
de flesta av barnen varit enbart bärare men några haft svår klinisk infektion 
varav enstaka med dödlig utgång. Ett utbrott med ESBL på neonatalavdel-
ningen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) inträffade 2009-2010. Som ett 
led i åtgärderna för att förebygga infektion och smittspridning med resistenta 

bakterier infördes en strukturerad screening för bärarskap av ESBL och andra 
resistenta bakterier i skånsk neonatalvård i juli 2010. En studie för att utvär-
dera interventionen startades då.

metod
Alla barn inneliggande på SUS neonatalavdelningar odlades 1 gång per vecka 
under perioden för intervention juli 2010-juni 2012 (strukturerad screening). 
Täckningsgrad, antal odlingar, prevalens, tid innan upptäckt, antal sekundär-
fall samt förekomst av infektioner och dödsfall utvärderades jämfördes med 
motsvarande resultat för alla inneliggande barn under en 2-årsperiod före 
interventionen juli 2008-juni 2010 (ostrukturerad screening).

resultat
Signifikanta resultat noterades för täckningsgrad, antal odlingar per unik 
patient, antal sekundärfall samt klinisk infektion. Prevalensen ESBL-positiva 
barn var ca 2%. Strukturerad screening är mer effektiv än ostrukturerad 
då förekomsten av sekundärsmitta och infektioner minskar. Ingen skillnad 
kan påvisas vad gäller tid innan upptäckt. Utöver det blir en större andel av 
patienterna kontrollerade, trots att antalet odlingskontroller inte ökar, och 
antalet odlingar per unik patient minskar.

Sammanfattning
Strukturerad screening för ESBL är ett effektivt sätt att förebygga smittsprid-
ning och infektion med dessa bakterier på neonatalavdelning.

24p. 
genetIsk karaktärIserIng av samhällsförvärvade 
metIcIllIn-resIstenta staPhylococcus aureus (mrsa) 
med dna-mIcroarray analys

Bo Söderquist, Kliniskt Mikrobiologiska Kliniken, 
Universitetssjukhuset, Örebro 
Stefan Monecke, Alere Technologies GmbH, Jena, Tyskland 
Ralf Ehricht, Alere Technologies GmbH, Jena, Tyskland 

bakgrund
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en nosokomial pato-
gen som har spridits över hela världen. Sverige är fortfarande ett lågende-
miskt område och förekomsten av MRSA har fortsatt att vara låg, cirka 1%. 
Emellertid har en förändring avseende epidemiologin nyligen observerats 
och samhällsassocierad (CA) MRSA ökar. Under 2010 har totalt 1580 fall av 
MRSA rapporterats i Sverige och > 60% av dessa var CA-MRSA. Syftet med 
denna studie var att undersöka molekylär epidemiologi samt distribution av 
genetiska egenskaper såsom förekomst av virulens- och resistens-gener hos 
CA-MRSA-isolat som isolerats i ett lågendemiskt land som Sverige.

metod
CA-MRSA-isolat (n = 114) som isolerats från kliniska infektioner samt från 
screeningprover (nares, svalg och perineum / ljumske) i Örebro län, (befolk-
ning ca. 280.000 invånare) analyserades. DNA microarray-baserad typning 
med hjälp av Alere StaphyType DNA microarray som innehåller 334 målsek-
venser motsvarande ca. 170 olika gener och deras allelvarianter utfördes.

resultat
CA-MRSA-isolat som isolerats från 114 indexpatienter uppvisade 34 olika 
klonala komplex (CC) eller sekvenstyper (STs) innehållande 1 till 26 isolat. De 
tre dominerande CCs var CC80-MRSA-IV European caMRSA Clone (n = 26), 
ST8-MRSA-IV USA300 (n = 10) och CC5-MRSA-IV paediatric clone (n = 10), 
som utgjorde 46/114 (40%). Fördelningen av SCCmec typerna var; typ I (n = 
2), typ II (n = 3), typ IV (n = 95), och SCCmec typ V (n = 14). PVL påvisades 
hos nästan alla isolat. De gener som kodade för stafylokockenterotoxiner A, 
B och C påträffades hos 14, 4 respektive 3 isolat och 9 isolat hyste TSST-1-
genen. Förekomsten av gener som kodade för antibiotikaresistensgener var 
låg. Generna Aaca-aphD som kodar för resistens mot gentamicin och AAD 
som kodar för resistens mot tobramycin påträffades hos 14 (12%) respektive 
9 (8%) isolat. Genen mupR som kodar för resistens mot mupirocin hittades 
inte hos något isolat.

Sammanfattning
De CA-MRSA som återfinns i vårt lågendemiska område är heterogena och 
uppvisar flera olika genetiska bakgrunder. Emmellertid, utifrån tidigare kända 
geografiska bakgrunder för några av dessa CCs, är det sannolikt att import 
av flera av dessa kloner från epidemiska områden till Sverige har förekom-
mit.



ANNONS



47I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  4  •  1 2

25p. 
ProtesInfektIoner; kan dIagnostIken blI bättre?

Malin Bergman, PhD, Biolog Klinisk Mikrobiologi, 
Universitetssjukhuset i Linköping 
Bengt Horn af Åminne, Ortopedkliniken, Aleris specialistvård, Motala 
Lena Serrander, PhD, Med Dr Klinisk Mikrobiologi, 
Universitetssjukhuset i Linköping 
Åsa Nilsdotter, PhD, Med Dr Infektionskliniken, 
Universitetssjukhuset i Linköping 

bakgrund
Protesinfektioner är svårbehandlade och kräver ofta stora medicinska och 
kirurgiska insatser, och medför dessutom många gånger långvarit lidande för 
drabbade patienter. Dagens rutindiagnostik, och golden standard, för protes-
infektioner är odling i upp till 12 dygn, enligt Kamme-Lindberg. Dessa odlingar 
är inte sällan negativa trots stark misstanke om infektion. Detta kan bero på 
att bakterierna är avdödade eller svaga och inte växer tillräckligt snabbt för 
att ge upphov till synliga kolonier i odlingsmediet. För att detektera och art-
bestämma dessa bakterier krävs då andra metoder än odling. I detta projekt 
avser vi att utvärdera om man kan snabba upp odlingsförfarandet och sam-
tidigt utveckla alternativa eller kompletterande molekylärbiologiska metoder. 
Projektet, som planeras pågå i 3 år, sker i samarbete med Ortopedkliniken, 
Aleris specialistvård i Motala som konsekutivt skickar oss vävnadbiopsier från 
patienter med misstänkt protesinfektion.

metod
Vävnadsbiopsierna delas i två delar, där en del analyseras med odlingsteknik. 
Odling sker i TG-buljong under högst 10 dagar, med utodling på plattor varje 
dag. Den andra delen av vävnadsprovet lyseras och extraheras för utvinning 
av nukleinsyra. DNA analyseras med två olika molekylärbiologiska metoder. 
Den ena är en mikroarraybaserad analys (Mobidiag®), där PCR-amplifierat 
bakterie-DNA detekteras genom hybridisering till artspecifika prober applice-
rade på ett litet chip. Målsekvenserna vid denna analys finns i variabla delar 
av topoisomerasgenerna gyrB och parE. Den andra molekylärbiologiska analy-
sen är PCR-amplifiering och sekvensering av 16s rRNA-genen.

resultat
Preliminära resultat, på de prover som hittills analyserats, visar att odling, i 
de flesta fall, är den känsligaste metoden. Dock visade sig Mobidiags micro-
array kunna ge positiva svar i två prover som var odlingsnegativa från en 
patient med andra odlingspositiva prover. De odlings-positiva proverna är ofta 
detekterbart positiva redan efter 1-2 dygn i TG-buljong. PCR med påföljande 
sekvensering av 16s genen har relativt hög sensitivitet och en god artöver-
ensstämmelse med odlingsresultaten.

Sammanfattning
Den preliminära hypotesen är att odlingstiden i vissa fall kan kortas och att 
PCR-baserade metoder kan vara ett viktigt komplement till odling för svårod-
lade eller nedsatta bakterier.

26p. 
InvestIgatIon of staPhylococcus aureus multIclonalIty 
In wound samPles usIng sPa-denaturatIng gradIent gel 
electroPhoresIs

Andreas Matussek, Clinical Microbiology Laboratory, 
County Hospital Ryhov, Jönköping, Sweden 
Anna Jogenfors, Student Clinical Microbiology Laboratory, 
County Hospital Ryhov, Jönköping, Sweden 
Sture Löfgren, Clinical Microbiology Laboratory, 
County Hospital Ryhov, Jönköping, Sweden 
Ann-Sofie Ekblom, Technician Clinical Microbiology Laboratory, 
County Hospital Ryhov, Jönköping, Sweden 
Lisa Stark, PhD student Clinical Microbiology Laboratory, 
County Hospital Ryhov, Jönköping, Sweden 

bakgrund
The understanding of the population dynamics of Staphylococcus aureus 
carriage and infection is limited, and often it is presumed that a single iso-
lated strain gives rise to the infection. The issue of multiclonal infections is 
clinically important, since culture methods based on susceptibility testing of 
a single colony, might result in the identification of an antibiotic-susceptible 
strain rather than a more resistant strain. Thus, the antibiotic treatment might 

be impaired. In this study we use a recently developed spa-Denaturating 
Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) method (Matussek et al. 2011 JCM) 
to investigate possible multiclonal infections of S. aureus in clinical wound 
samples and compare the data to routine reports and conventional culture by 
picking three colonies.

metod
A total of 149 consecutive clinical swab (Copan, Brescia, Italy) samples from 
wounds with S. aureus growth collected in December 2011 to January 2012 
at the Clinical Microbiology Laboratory in Jönköping, Sweden, were included 
in the study. Swabs were plated onto BBL™ CHROMagar™ Staph aureus 
medium (BD, Franklin Lakes, NJ), then inoculated into 5 ml of enrichment 
broth and incubated over night at 37 °C. Antibiotic susceptibility testing was 
performed by the disc diffusion method. spa-typing and spa-DGGE was per-
formed as described previously (Matussek et al. 2011 JCM).

resultat
The resistance level was in general low, however, we found two MRSA iso-
lates. In 8 out of 149 (5.4 %) samples two different spa-types could be 
detected by picking three colonies. Using the Agilent 2100 Bioanalyzer 
(Agilent Technologies,Inc.), two spa-bands with different DNA sizes were 
detected in 17 (11.4 %) samples. Using spa-DGGE preliminary data indicate 
multiclonal infection with two to four different S. aureus isolates in an even 
higher proportion.

Sammanfattning
In conclusion, using spa-DGGE we found a high rate of multiclonal S. aureus 
infections in clinical wound samples where routine reports from the labora-
tory, based on culture, only revealed one S. aureus. This can influence the 
outcome of antibiotic treatments, we here found two MRSA of which one of 
them would have been missed using traditional methods. The use of novel 
molecular methods may change diagnostics in clinical routine practice and 
thereby enhance patient safety.

27p. 
hur följs tIdsrutInerna för antIbIotIkabehandlIng vId 
sePsIs? en retrosPektIv studIe vId helsIngborgs lasarett.

Fredik Aronsson, Läkarstuderande Lunds universitet 
Infektionskliniken Helsingborg 
Matilda Varenius, Läkarstuderande Lunds universitet 
Infektionskliniken Helsingborg 
Cecilia Rydén, docent, överläkare, bitr. chefläkare Helsingborgs lasarett, 
Infektionskliniken Akutcentrum 

bakgrund
Syfte: I studien undersöktes hur implementeringen av tidigt given antibioti-
kabehandling av sepsis, inom 60 min, skett på Helsingborgs lasarett 2008-
2011efter införande av Infektionsläkarföreningens vårdprogram för sepsis 
2008, jämfört med 2006-2007.

metod
Retrospektiv journalstudie där diagnos inkluderande sepsis samt positiv 
blododling utgjort inklusionskriterier, och där svår sepsis skiljts från sepsis.

resultat
Från 2007 till 2008 minskade mediantiden till första antibiotikados från 5,2 h 
till 1,6 h för patienter med svår sepsis. År 2009 minskade mediantiden ytter-
ligare till 1,3 h för att under efterföljande år, 2010 och 2011, öka till 3,3 h 
respektive 3 h. Mellan åren 2006 och 2011 avled 19 patienter, av vilka drygt 
68% tillhörde gruppen svår sepsis. Av de avlidna fick ca 31% antibiotika inom 
60 minuter. Under 2007 fick 18,2 % av patienterna med svår sepsis antibio-
tika insatt inom en timme efter ankomst till akuten, 42,9 % år 2008, då vård-
programmet implementerades. 2009 sjönk andelen som fick antibiotika inom 
en timme till 25 % för att 2010 då ingen patient med diagnosen svår sepsis 
fick antibiotika inom 1 h, Åå 2011 21,1 %. År 2008 behövde ingen patient 
med svår sepsis vänta längre än 3 h på första antibiotikados, jämfört med 
2007 73 %. Andelen patienter med svår sepsis som fick vänta 6 h eller mer 
på antibiotikados nr 1 var år 2007 18,2 % och minskade till 0 % under både 
2008 och 2009, för att återigen öka till 18,8 % 2010 resp. 26,3 % 2011.

Sammanfattning
Utöver de 257 jourmaler som togs med i studien, undersöktes ytterligare 
899, exkluderade pga. negativ blododling, ett inklusionskriterium i studien. 
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Antalet patientjournler med avsaknad av inscannade akutdokument har mins-
kat markant under åren, från över 100 till ca 10 per år. Dessa utgjorde 54% 
av bortfallet 2006, 8% 2011. Den gråzon av patienter med symptom och 
lab-data som placerar dem i gruppen ”sepsis”, men som efter några timmars 
väntan utvecklar en svår sepsis utgör ett problem i en retrospektiv studie. 
Patienter som kvalificerar sig till sepsisgruppen bör observeras noga, erhålla 
antibiotika snarast efter uteslutande av annat tillstånd. Sammanfattningsvis 
är det svårt att på basis av vår studie dra generella slutsatser kring sepsis 
patienter i Helsingborg. År 2008 ser man en fördubbling i andelen som fått 
antibiotika insatt inom en timme, något som skulle kunna innebära att vård-
programmet kan ha haft inverkan under just det året då en annonskampanj 
genomfördes på lasarettet.

28. 
dIarréorsakande tarmParasIter detekteras med hög 
känslIghet med realtIds-Pcr

Joakim Forsell, läkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, 
Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Margareta Granlund, Överläkare, P hD Klinisk mikrobiologi, 
Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Birgitta Evengård, Professor, överläkare Klinisk mikrobiologi, 
Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 

bakgrund
Encelliga tarmparasiter som orsakar diarré förekommer globalt men är vanli-
gare i länder med varmt klimat och låg hygienisk standard. Det är dock inte 
ovanligt med inhemsk smitta i Sverige av vissa tarmparasiter som exempelvis 
Giardia och Cryptosporidium. Entamoeba histolytica är en tarmparasit som 
bidrar till stor global morbiditet och mortalitet då den ger upphov till amö-
badysentri och extraintestinala abscesser. I Sverige ses främst importfall 
av denna parasit. Den patogena Entamoeba histolytica kan vid mikroskopi 
inte skiljas från den vanligare och förmodat apatogena arten Entamoeba 
dispar. För detta krävs molekylära metoder såsom PCR. Infektion med Giardia 
lamblia ger diarré och vid kronisk infektion även malabsorbtion. I Sverige 
rapporteras årligen 1500 fall, men sjukdomen är troligen mycket vanligare 
än så. Dientamoeba fragilis har haft omdebatterad patogenicitet, men man 
anser nu att den kan ge mag-tarmsymtom, särskilt hos barn i förskoleåldern. 
Dientamoeba har ingen cystform varför den inte detekteras vid rutinmässig 
undersökning för cystor och maskägg. Cryptosporidium sp. kan ge en mycket 
långvarig och ibland livshotande diarré hos immunsupprimerade. Hos immun-
kompetenta ger den vattnig diarré under 1-2 veckor. I Östersund 2010 och 
Skellefteå 2011 skedde dricksvattenburna utbrott med Cryptosporidium sp. 
där tiotusentals personer insjuknade i diarré.

Sammanfattning
På laboratoriet för klinisk mikrobiologi i Umeå har vi satt upp en multiplex 
realtids-PCR för detektion av Entamoeba histolytica och Entamoeba dispar 
samt en multiplex realtids-PCR för detektion av Giardia lamblia, Dientamoeba 
fragilis och Cryptosporidium sp. Dessa metoder används i en pågående 
studie kring parasitförekomst hos barn i Zanzibar. 109 barn under 10 års 
ålder med varierande symtomatologi är hittills inkluderade. Delresultat från 
denna studie visar på en hög prevalens av Giardia hos barn i Zanzibar både 
hos de med diarré och hos de utan diarré. Vid mikroskopi återfanns Giardia 
hos 14,7% medan realtids-PCR detekterade Giardia-förekomst hos 57,8% av 
barnen. Vidare analyser av resultaten pågår men det står klart att realtids-
PCR är betydligt känsligare än mikroskopi och kommer därför att föras in i 
rutindiagnostiken.

29. 
lösligt Cd26 predikterar beHaNdliNgsresultat oCH är 
assocIerat tIll funktIonen hos hcv-sPecIfIka t-celler vId 
kronIsk hePatIt c genotyP 1 InfektIon

Jonas Söderholm, PhD Institute of Biomedicine, Dept. of Infectious 
Diseases/Virology. Guldhedsgatan 10B, SE-413 46 Göteborg, Sweden 
Jesper Waldenström, Institute of Biomedicine, Dept. of Infectious Diseases/
Virology. Guldhedsgatan 10B, SE-413 46 Göteborg, Sweden 
Massimo Pilli, Azienda Ospedaliera di Parma, Parma, Italy 
Pierre-Yves Bochud, Service of Infectious Diseases, Department of Medicine, 
University Hospital and University of Lausanne, Switzerland 
Francesco Negro, Hospital University of Genève, Genève, 
Switzerland 

Galia Askarieh, PhD Department of Infectious Diseases, 
University of Gothenburg, Sweden 
Jean-Michel Pawlotsky, Hôpital Henri Modor – Université Paris XII, 
Creteil, France 
Stefan Zeuzem Saarland, University Hospital, Homburg/Saar, Germany, 
Carlo Ferrari, Azienda Ospedaliera di Parma, Parma, Italy 
Avidan U. Neumann, Bar-Ilan University, Ramat – Gan, Israel 
Bart L. Haagmans, Department of Virology, Erasmus MC, Rotterdam 
Gabriele Missale, Azienda Ospedaliera di Parma, Parma, Italy 
Kristoffer Hellstrand, Avdelningen för Infektionssjukdomar, 
Göteborgs universitet 
Martin Lagging, Avd.för Infektionssjukdomar/Klin.Virologi, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

bakgrund
Kombinationsbehandling med interferon och ribavirin till patienter med kro-
nisk hepatit C virus (HCV) infektion leder i 50-80% fallen till utläkning. En rad 
faktorer kan användas för att prediktera utfallet av behandlingen, t.ex. kön, 
ålder, BMI, fibrosgrad, ALAT, HCV-RNA, IP-10-koncentration och IL28B SNPs. 
Tilläggsbehandling med de nyligen godkända proteasinhibitorerna för HCV 
genotyp 1 ger i de flesta fall en mycket snabb nedgång av HCV-RNA i blodet, 
vilket har försvårat användandet av viruskinetik för utvärdering av behand-
lingseffekt. Därför är det möjligt att användandet av prediktiva markörer 
kommer få större vikt i framtiden. CD26 är ett multifunktionellt protein som 
bl.a. har associerats till T-cellsaktivering och till ett Th-1-viktat immunsvar och 
intressant är att HCV-specifika T-celler hos patienter med kronisk hepatit C 
ofta är dysfunktionella.

metod
Plasma från provtagning före behandlingsstart från 153 genotyp 1 patienter i 
en randomiserad internationell fas 3 behandlingsstudie, analyserades för kon-
centration och enzymatisk aktivitet av lösligt CD26 (sCD26). Proverna hade 
tidigare analyserats för IP-10-koncentration och IL28B SNPs. Funktionen av 
HCV-specifika CD8+ T-celler utvärderades genom att mäta antalet CD8+IFN-γ+ 
T-celler efter in vitro stimulering med peptider som motsvarar kända HLA-A2 
och HLA-A3 epitoper från HCV genotyp 1a.

resultat
Patienter infekterade med HCV genotyp 1 som efter behandling med pegylerat 
interferon-α (peg-IFN-α) och ribavirin blev virusfria, hade lägre koncentration 
av sCD26 i plasma jämfört med patienter som inte läkte ut sin infektion (p 
=0,001). Patienter som hade en koncentration under medianvärdet (600 
ng/ml) av sCD26 hade ett signifikant högre antal HCV-specifika CD8+IFN-γ+ 
T-celler efter in vitro expansion (p= 0.02).

Sammanfattning
Låg koncentration av sCD26 predikterar en högre sannolikhet för utläkning 
hos patienter med HCV genotyp 1 infektion som behandlats med pegylerat 
interferon-α (peg-IFN-α) och ribavirin. Möjligtvis beror detta på associationen 
mellan CD26 och funktionen hos HCV-specifika CD8+ T-celler.

30. 
retrosPectIve study on outcome of antIbIotIc treatment, 
oPen debrIdement and exchange of tIbIal Insert In Infected 
knee arthroPlasty

Anna Holmberg, Infektionskliniken,Lund, Skånes Universitets sjukhus 
Valdis Thorhallsdottir, Medicinska fakulteten, University of Island 
Anna Stefansdottir, Ortopediska kliniken, Lund 
Otto Robertsson, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund 
Anette W-Dahl, Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhuset, 

bakgrund
Aim: Prosthetic joint infection (PJI) is the most common reason for early revi-
sion after a total knee arthroplasty (TKA). Two stage revision arthroplasty has 
been the gold standard for treating TKA, this is a demanding intervention for 
the patient and the healthcare system in many aspects. Open debridement 
and exchange of the tibial insert, followed by antibiotic treatment, has been 
described as a treatment option in early infections but the reported results 
have been varying. The purpose of the study was to examine the success 
rate of this treatment in a material derived from 45 orthopaedic departments 
in Sweden. Further, we aimed to identify factors predictive of outcome with 
focus on type of infecting pathogen, antibiotic treatment and the timing of 
debridement.



49I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  4  •  1 2

metod
Methods: The Swedish Knee Arthroplasty Register (SKAR) was used to iden-
tify 151 infected knees in 150 patients that underwent a primary TKA and an 
open debridement with exchange of tibial insert because of deep infection 
during the years 2000 – 2008. The distribution of patients were 84 (56 %) 
male and 66 (44%) female, the mean age at primary operation was 70 (44 
– 91) years, and the diagnosis was osteoarthritis in 89% of cases. The infec-
tions were classified according to the time from primary arthroplasty until 
appearance of infection. In 134 patients (88,7%) infections were early (within 
3 months) with a median time of 14 days. Information from medical records 
and culture reports was retrospectively collected and analyzed together with 
information from the SKAR . The outcome variables were re-revision due to 
infection, and failure to eradicate infection. Failure was defined as death 
within 60 days, re-revision due to infection, clinical signs of infection in the 
knee at latest follow-up, or persistent antibiotic treatment.

resultat
Results: The median time from primary TKA until debridement was 23 
(2–360) days. Further revision were performed in 27 (17.9%) of the cases 
and 37 (24.5%) cases were classified as failure to eradicate the infec-
tion. Patients operated with a revision type of implant (9/151) had higher 
risk of failure. In early infections (within 3 months) there was a tendency 
towards higher risk of failure in cases where the time from primary opera-
tion until debridement exceeded 4 weeks. The most common pathogen was 
Stafylococcus aureus (36,1%) followed by Coagulase negative staphylococcus 
(CoNS) (25,7%), streptococci (5,6%) and enterococci (2,8%). Polymicrobial 
infection were found in 27 patients( 18,8% ) were the dominating pathogens 
were streptococci, enterococci and CoNS. Bacteriology did not affect the 
results whereas staphylococcal infections treated without rifampicin had a 
higher failure rate than those treated with a combination including rifampicin, 
with a failure rate of 50% and 17.6%, respectively.

Sammanfattning
Infection after a primary knee arthroplasty can be successfully treated by a 
combination of antibiotics, open debridement and exchange of tibial insert at 
least up to 4 weeks after primary operation, irrespective of which pathogen 
causes the infection. A success rate of 75,5% in eradicating early PIJ was 
found in our material. Our data also confirm when treating staphylococcal 
infections it is mandatory to include rifampicin in the antimicrobial treatment.

31. 
klInIska manIfestatIoner och molekylär ePIdemIologI 
vId human cryPtosPorIdIos I sverIge – en slutraPPort

Mona Insulander, Epidemiolog Smittskydd Stockholm 
Charlotte Silverlås, Bitr. statsveterinär, VMD Statens Vet.medicinska Anstalt 
Lillemor Karlsson, BMA Klin.mikrobiol.lab. 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 
Jens Mattsson, Docent Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
Marianne Lebbad, BMA Smittskyddsinstitutet 
Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm 

bakgrund
Infektion med Cryptosporidium har alltmer uppmärksammats som orsak till 
tarminfektion hos människa både i Sverige och internationellt, flera omfat-
tande vattenutbrott har rapporterats. Molekylärbiologiska metoder har utveck-
lats för att beskriva epidemiologin vid cryptosporidios och innebär ett vär-
defullt komplement vid utbrottsutredningar. Vi har tidigare presenterat en 
delrapport avseende kliniska manifestationer vid cryptosporidios (Medicinska 
Riksstämman 2007). I följande studie presenteras molekylärbiologisk karak-
terisering av Cryptosporidium-isolat och samband mellan symtom och arter/
subtyper av Cryptosporidium.

metod
Patienter som diagnostiserats med cryptosporidios inom Stockholms län april 
2006 till november 2008 inkluderades i studien, symtomatologi inhämtades 
via enkäter. På samtliga Cryptosporidium-isolat som diagnostiserats vid para-
sitol. lab. på Karolinska Solna utfördes artidentifiering med PCR-RFLP (COWP 
och 18S rRNA) alternativt sekvensering av 18S rRNA genen. Subtypning uför-
des på alla C. hominis och C. parvum isolat (Gp60 genen).

resultat
271 patienter, medianålder 32 år (range 0-73 år), inkluderades, varav 157 
(58 %) smittats utomlands. Artfördelning av 194 isolat: C. parvum, 111 

(57%), C. hominis, 65 (34%), C. meleagridis, 11 (6%), C. felis, 2 (1%), C. 
chipmunk genotyp 1, 2 (1%), C. viatorum, 2 (1%). Subtypning av C. hominis 
resulterade i 5 allelfamiljer (Ia, Ib, Id, Ie, If) varav IbA10G2 dominerade, och 
av C. parvum i 5 allelfamiljer (IIa, IIc, IId, IIe, IIo), varav zoonotiska subtyper 
IIaA16G1R1 och IIaA17G1R1 dominerade. Inhemsk smitta förekom i 56 % 
av C. parvum-fallen och 26 % av C. hominis-fallen. Det förelåg marginella 
skillnader i kliniska manifestationer mellan olika arter/subtyper. Diarré varade 
längre hos patienter med C. parvum jämfört med C. hominis- och C. meleag-
ridis-fall. Vid uppföljning efter 2-3 år uppgav 15 % av patienterna fortsatta 
diarrébesvär. I vardera fyra sjukdomsutbrott och 13 familjekluster kunde en 
specifik subtyp påvisas, talande för en gemensam smittkälla.

Sammanfattning
Detta är den första skandinaviska studien som genetiskt karakterise-
rat humana Cryptosporidium-isolat och korrelerat arter/subtyper till kli-
niska manifestationer. Skillnaderna i kliniska symtom mellan olika arter av 
Cryptosporidium var endast marginella, 15% av patienterna uppgav fortfa-
rande tarmbesvär efter 2-3 år. Genotypning indikerar zoonotisk smittspridning 
i Sverige och är av stort värde vid utredning av utbrott.

32. 
underdIagnostIk av luftvägsagens hos PatIenter 
med mIsstänkt sePsIs

Lars Ljungström, Infektionskliniken, Skövde 
Jesper Karlsson, FilMag Klinisk molekylärbiologi, Unilabs, 
Kärnsjukhuset, Skövde 
Gunnar Jacobsson, Infektionskliniken Skaraborgs sjukhus Skövde 
Berndt Claesson, Klinisk mikrobiologi, Unilabs AB, Kärnsjukhuset, Skövde 
Helena Enroth, MedDr Klinisk molekylärbiologi, Unilabs AB, 
Kärnsjukhuset, Skövde 

bakgrund
”Förekomst och tidig identifiering av samhällsförvärvad svår sepsis och sep-
tisk chock hos vuxna i Skaraborg” är en prospektiv, konsekutiv, epidemio-
logisk studie av alla personer >18 år som lagts in på sjukhuset i Skövde/
Lidköping under perioden sept 2011- juni 2012. Totalt har 2963 (16%)av 
18685 inlagda patienter inkluderats. Inklusionskriteriet var ordination på 
intravenös antibiotikabehandling vid misstanke om samhällsförvärvad sepsis. 
Vi analyserade luftvägsagens, både virus och bakterier, på nasofarynxprover 
med odling och PCR-baserade metoder för att utvärdera om denna diagnostik 
är viktig vid misstänkt sepsis.

metod
Under studietiden har patienter med misstänkt luftvägsfokus och oklar sepsis 
provtagits från nasofarynx (eSwab) för bakterieodling, och sedan sparats i 
frys. Förekomst av Mycoplasma pneumoniae har analyserats med PCR på 
800 prover från sept 2011-jan 2012. Dessutom analyserades 400 prover 
som samlats in under jan-mars 2012 med två kommersiella luftvägsvirus-
paneler som påvisar infektion med 15 vanliga virus, inklusive influensa A. 
Resultaten från dessa prover har sedan jämförts med de analyser som 
varit kliniskt indicerade och fortlöpande analyserats för M. pneumoniae och 
Influensa A under samma tidsperiod.

resultat
En kraftig säsongsvariation av Mycoplasma pneumoniae och influensa A 
kunde tydligt påvisas i vårt provmaterial. PCR-fynden av både M. pneumoniae 
och Influensa A korrelerade till klinisk sjukdom i luftvägarna. Kliniskt indicerad 
provtagning med specifik frågeställning om luftvägsagens förekom endast 
i ungefär hälften av fallen med positiva fynd. Även andra luftvägsvirus än 
Influensa A korrelerade till klinisk sjukdom. Infektioner med både bakterier 
och virus förekom hos 14% av patienterna. Hos 45% av patienterna påvisa-
des inga luftvägsagens i nasofarynx. Influensa A påvisades i vårt studiema-
terial ca 2 veckor innan provtagningen på klinisk misstanke om influensa 
startade i vårt upptagningsområde.

Sammanfattning
Vi har i denna studie visat att luftvägsagens, både bakterier och virus, är 
underdiagnostiserade hos svårt sjuka patienter trots förekomst av luftvägs-
symtom. Detta kan medföra nosokomial spridning till medpatienter som 
redan är svårt sjuka. Detta kan även leda till överförbrukning av antibiotika 
och en underförskrivning av antivirala medel. Vi har även visat att säsongs-
starten för influensa inträffar ett par veckor innan man misstänker den i 
kliniken.
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33. 
vItamIn d3 suPPlementatIon reduces InfectIous symPtoms 
and antIbIotIc consumPtIon among PatIents wIth antIbody 
defIcIencIes and frequent resPIratory tract InfectIons 
– a randomIsed controlled trIal

Peter Bergman, ST-läkare, PostDoc Klinisk Mikrobiologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
Anna-Carin Norlin, Specialistläkare, doktorand Klinisk Immunologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
Susanne Hansen, Sjuksköterska, enhetschef Immunbristenheten, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
Rokeya Sultana Rekha, MSc, PhD-student 
Dept of Medical Biochemistry and Biophysics, KI 
Birgitta Agerberth, Professor 
Dept of Medical Biochemistry and Biophysics, KI 
Linda Björkhem Bergman, Avd för Klinisk Farmakologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm 
Lena Ekström, Docent Avd för Klinisk Farmakologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
Jonatan D Lindh, Avd för Klinisk Farmakologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm 
Jan Andersson, Professor Center for Infectious Medicine, 
Karolinska Institutet, F59, Karolinska University Hospital Huddinge, 
141 86 Stockholm, Sweden 

bakgrund
Low serum levels of 25-OH vitamin D3 are associated with an increased risk 
of respiratory tract infections (RTIs). Vitamin D3 affects the immune system 
at many levels, including induction of antimicrobial peptides and anti-inflam-
matory effects on T-cells. Clinical trials with vitamin D3 against tuberculosis, 
influenza and respiratory tract infections have been carried out but the data 
are so far not conclusive. Thus, there is a need for additional randomized 
controlled trials of effects of vitamin D3 on infections.

metod
A double-blind randomised controlled trial where vitamin D3 (4000 IU) or pla-
cebo was given daily for one year to 140 patients with antibody deficiencies 
and frequent RTIs was carried out. The primary endpoint was an infectious 
score based on five parameters: symptoms from respiratory tract, ears and 
sinuses, malaise and antibiotic consumption. Secondary endpoints were 
serum levels of 25-OH vitamin D3, microbiological findings and levels of 
antimicrobial peptides (LL-37, HNP1-3) in nasal fluid. The effect of different 
vitamin D related genotypes on the primary end-point was evaluated.

resultat
A significantly reduced severity of RTIs – as measured by overall infectious 
score – was observed for patients allocated to the vitamin D-group. The mean 
score was 200 points in the intervention group versus 246 points in the pla-
cebo group (adjusted relative score 0•771, 95% CI 0•604-0•985). The prob-
ability of receiving antibiotics during the study period was reduced by 63•5% 
(OR 0•365, 95% CI 0•153-0•872) for the vitamin D group.

Sammanfattning
Supplementation with vitamin D3 has the potential to reduce disease burden 
and antibiotic consumption in patients with frequent respiratory tract infec-
tions. Although the effect was observed among a selected group of patients, 
the results provide a solid rationale for future interventional trials with vitamin 
D, especially in patients with high antibiotic consumption. ■

Program och abstrakt finns att läsa i sin helhet 
på abstrakt.sls.se

© Gwenn Dubourthoumieu
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§ protokoll fört vid styrelsemöte svenska infektionsläkarföreningen

Fjällbacka 29–31 augusti 2012

Närvarande: Jan Källman (ordförande), Hans Norrgren, Kristina Cardell, Camilla Lorant, Stephan Stenmark, 
Maria Werner, Johan Westin, Anna-Karin Larsson

§1. Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2. Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Camilla Lorant.

§3. Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll från styrelsemötet 
den 21/5 2012 granskades och godkändes. 

§5. Ordförandes ärenden J.K. 
Gick igenom förutsättningar för att starta en 
infektionsfond. Krävs ett startkapital och ett 
stort arbete för att kunna bedriva en seriös 
verksamhet. I nuläget bedömer styrelsen inte 
att vi har resurser för ett sådant arbete. H.N. 
får i uppdrag att utreda om vi kan öppna för 
en möjlighet att skänka pengar till Göran 
Sterners resestipendiefond.

Diskussion om samarbetet med Medi-
ahuset. Hemsida och appen fungerar bra. 
Vi har fått förfrågan om ett samarbete med 
industrin där de kan lägga ut informtion 
om e-learning via vår hemsida. Eventuella 
former för detta ska utredas vidare. Plane-
rar att under kommande år distribuera vår 
tidning till infektionskliniker i Danmark 
och Norge.

Vi har fått respons på förslag till SBU för 
kommande utredningar. Totalt 70 inskickade 
ämnen. Av våra fem föreslagna områden 
har man valt att neuroborrelios hänvisas till 
SBU:s alertråd som ska ta ställning till en 
eventuell alertrapport.

Ägarna av IPULS har beslutat att IPULS 
läggs ned. Socialdepartementet har beslutat 
att huvudmannaskapet för kärnverksamhe-
ten, SK-kurserna, ska återgå till Socialsty-
relsen från 1 jan 2013. Vad detta kommer 
att få för konsekvenser för SK-kurser och 
inspektioner av klinikernas utbildningsverk-
samhet är i nuläget oklart. SPUK har sedan 
tidigare ett planerat samarbete under hösten 
för att fortsätta en dialog om vilka kurser som 
ska bedrivas i framtiden med utgångspunkt 
i målbeskrivningen. Bland annat ska man 
ta fram ett webbaserat program för behovs-
inventering av kurser. Vår förhoppning är 
att det arbetet kan genomföras trots byte av 
huvudmannaskap.

CL ska bevaka SK-kurserna och A-C.L. 
inspektionsverksamheten för att kunna åte-

rapportera utvecklingen i Infektionsläkaren 
och på chefmötet.

SILF har fått förfrågan om den årliga 
TBE-rekommendationen som tas fram i 
ett samarbete mellan smittskyddsenheter, 
infektionsläkare, barnläkare kan lyftas upp 
till nationella rekommendationer. Vi beslutar 
att stödja detta.

SILF beslutar att stödja nomineringen 
av Karin Tegmark Wisell till NSCMIDS-
styrelsen som gemensam representant för 
FMM och SILF på 3 år.

Socialstyrelsen har avsatt pengar som man 
kan söka för att ersätta arbete i kvalitetsre-
gistret. JK återkommer om detta.

Rapport från pågående planeringen av 
vårmötet i Örebro 22-24 maj 2013. Beslutar 
att det ska genomföras en utvärdering av 
mötet för att få återkoppling på den nya 
ordningen.

§6. Chefmötet
Genomgång av vilka punkter som ska tas upp 
under styrelsen informerar på medlemsmötet 
och utformar en agenda för mötet.

§7. Rapport från facklige sekreteraren S.S. 
Socialstyrelsen har godkänt vårt namnbyte 
på specialitén till Infektionssjukdomar.

Rapport om det fortsatta arbetet i PRISS 
med expertgrupper under hösten kring opti-
mering av patienter inför kirurgi, optimal 
antibiotikaprofylax och tidig uppföljning av 
patienten för att tidiga infektioner upptäcks. 
Diskuterade namn på lämpliga representan-
ter i arbetet.

PRISS har inbjudit till en regional erfa-
renhetskonferens 22/11 i Hässleholm.

K.C. representerar SILF på SLF:s repre-
sentantskap för specialitetsföreningar i läkar-
förbundet 2/10 2012.

§8. Rapport från vetenskaplige sekr. J.W.
Inkommande remiss: Tre remisser via SLS 
som vi inte ska besvara för att frågorna ligger 
utanför det som berör vår profession.
Besvarad remiss: Ingen
Riksstämman: Redovisning av planerat pro-
gram för 28-29/11.

Avgift på 1600 kr för 2 dagar och 2000 
kr för 3 dagar för medlemmar. Detta har 
skapat oro för hur man rent praktiskt ska 

kunna arrangera ett bra program och hur det 
kommer att påverka deltagarantalet.

28/11 på kvällen planeras infektionsmedi-
cinskt minisymposium och en middag med 
prisutdelning för bästa föredrag och postrar.

Beslut om urvalsstruktur för inkomna 
abstrakt. Programmet ska vara helt klart 
12/9 2012.

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

§10. Rapport från fortbildningsansv. A-K.L.
Höstutbildningen 18-19/10 i Stockholm. 
Annonseras i Infektionsläkaren 2/2012. Tema, 
ortopediska infektioner. God tillströmning 
av anmälningar. Planerar för 30 deltagare. 

Vårens fortbildningsmöte blir 22-24/3 
2013 i Torekov. Tema, Tropik- och rese-
medicin.

§11. Rapport från skattmästaren H.N.
Presenterade aktuellt bokslut.
Inga nya medlemmar antogs.

§12. Frågor angående yngre läkare och 
SPUK. Skriftlig rapport C.L. 
Kurser: Under höst kommer en extra TB-
kurs och v 11 nästa år kommer en kurs om 
infektioner hos immunsupprimerade.

Förslag från styrelsen att fråga om pro-
gramgrupperna kan ordna en 2-3 dagar lång 
betalkurs för ST-läkarna efter att program-
men uppdaterats.

Ungt forum 27/11 kommer att ha UVI 
som tema, Föreläsare är Torsten Sandberg, 
Peter Ulleryd och Gisela Otto.
Studierektorsmötet blir 5/11.
Nästa fallseminarium feb 2013.

§13. Programgrupper, hemsida, 
kvalitetsregister M.W.
Programgrupper:
Uppdateringen av vårdprogrammet för endo-
kardit är publicerat på hemsidan.

Fortsatt arbete med att förbättra layouten 
av vårdprogrammen.

Programgruppen för Urinvägsinfektioner 
har startat upp sitt arbete.
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Kvalitetsregister:
Genomförd revision av programvaran i kva-
litetsregistret. 

Det finns ekonomi för 0,5 sekreterartjänst. 
TB meningit kommer att inkluderas i 

registret för bakteriell meningit. 
Medlemmarna i styrgruppen planerar för 

besöksresor till de olika klinikerna. 
Krav från SKL att omvårdnadsfrågor ska 

inkluderas i registren i framtiden. Formerna 
för detta har börjat diskuteras.

Planer på att knyta Infektionsregistret till 
Kompetenscentrum syd som precis som vi 
använder Comporto, Kan vara en fördel vid 
service och support av registret.

M.W. ska påminna klinikerna att lägga 
in uppgifter så att man kan logga in med 
SITHS-kort.

Inga nyheter i processen att automatiskt 
få in journaldata i registret.

Viktigt att ansvariga för registren är 
behjälpliga när ST-läkare tar kontakt för 
att göra vetenskapliga arbeten baserat på 
registren som del i sin specialistutbildning.

Planering för det kommande kvalitets-
priset 2012.

J.K. kontaktar styrgruppen för InfCare 
hepatit för att få klarhet i mötesplaneringen. 
M.W. är SILF:s representant i styrgruppen.

Hemsidan:
Arbete med pågående uppdateringar av hem-
sidan och rutiner för hur gammal informa-
tion ska tas bort.

§14. Styrelsens mötesplanering för 
2012-2013
11/10 Styrelsemöte på förmiddagen  
11-12/10 Chefmötet 
28-30/11 Medicinska riksstämman i  

Stockholm 
29/11 Årsmöte
22/1 Styrelsemöte i Stockholm
13/3 Styrelsemöte i Stockholm
22/5 Styrelsemöte på förmiddagen i 

Örebro, middag kvällen innan
22-24/5 Vårmöte i Örebro
28-30/8 Styrelseinternat
10-11/10 Chefmötet
10/10 Styrelsemöte på förmiddagen, 

middag kvällen innan
27-29/11 Läkarstämman

§15. 
Ordförande J.K. avslutade mötet.

Stephan Stenmark 
Facklig sekreterare

Jan Källman 
Ordförande

Camilla Lorant 
Protokolljusterare

Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper 
inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder 
för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarför-
eningens styrelse.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller 
medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning.
Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt 
annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik). Vid 
val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom de kunska-
per som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto av erlagda kostnader.
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 14 000 kr. Skriftlig ansökan 
med kortfattad meritförteckning samt beskrivning av målsättningen med resan/konferensen 
skall insändas elektroniskt till Sekreteraren Stephan Stenmark stephan.stenmark@vll.se.
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2013.

Stadgar för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond:

1§ Stiftelsens ändamål är att bidra till fördjupade kunskaper inom fältet infektionssjukdo-
mar i vidaste mening men också att befrämja framtagande av effektivare vårdmetoder 
för personer med infektioner.

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

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

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

5§ Styrelsen beslutar i alla angelägenheter. För giltigt beslut erfordras minst tre medlem-
mars närvaro. Ordinarie sammanträde med styrelsen äger rum årligen en gång före 
februari månads utgång. Ytterligare ett ordinarie styrelsesammanträde skall hållas 
för beslut om utdelning av resestipendium. Extra sammanträde hålls när så av någon 
styrelseledamot påkallas.

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

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

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

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

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

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

12§ Stiftelsens säte är Stockholm och dess adress är Svenska Infektionsläkarföreningen 
c/o Svenska Läkarsällskapet, Box 738, Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35 Stockholm.
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§ protokoll fört vid styrelsemöte svenska infektionsläkarföreningen

Högberga gård, 11 oktober 2012

Närvarande: Jan Källman (ordförande), Hans Norrgren, Kristina Cardell, Camilla Lorant, Stephan Stenmark, 
Maria Werner, Johan Westin, Anna-Karin Larsson

§1. Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2. Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Hans Norrgren.

§3. Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll från styrelsein-
ternatet 29-31/8 2012 granskades och god-
kändes. 

§5. Ordförandes ärenden J.K. 
J.K. har inte möjlighet att delta i regionalt 
PRISS-möte 121122 i Hässleholm. Vi ska 
kolla upp vem som kan representera SILF.

Infektionsverktyget. Diskussion om hur 
vi ska följa fortsatt processen. Styrelsen ska 
bjuda in representanter från Uppsala och 
Västra Götaland för att redovisa fortsatta 
erfarenheter från införandeprocessen till 
medlemsmötet på vårmötet. 

§6. Chefmötet
Genomgång av vilka punkter som ska tas upp 
under styrelsen informerar på medlemsmö-
tet och går igenom agenda för mötet. Alla 
kliniker är representerade vid årets möte.

§7. Rapport från facklige sekreteraren S.S. 
PRISS. SILF har inte kunnat hitta deltagare 
till två av tre expertgrupper. Optimering av 
patienter inför kirurgi och optimal antibio-
tikaprofylax. Vi får hitta alternativa vägar att 
påverka processen ändå.

Förslag på stadgeändringsförslag har skick-
ats för kännedom till SLF och SLS.

§8. Rapport från vetenskaplige sekreteraren 
J.W.
Riksstämman:
SILF har ett av stämmans mest omfattande 
program.
27 postrar, 6 fria fördrag, tre symposier och 
Justus Strömföreläsningen.
Inkommande remiss:
Flera remisser som inte ska besvaras.
En remiss om papperslösa flyktingar kommer 
att besvaras.

§9. Redaktörens ärenden K.C. 
SVA har i samarbete med andra producerat 
en engångstidskrift som man ska distribu-

era till landets veterinärer. Man önskade ett 
utdrag av vårt medlemsregister för distribu-
tion. SILF beslutade att inte tillhandahålla 
adresser utan angav andra alternativ att nå 
våra medlemmarna, t.ex. via klinikerna.

Rapport från SLF:s representantskapsmöte 
för specialitetsföreningarna 2/10 . Bland 
annat diskuterades vad som kommer att 
hända med AT. Mycket talar för att det 
kommer ett förslag med 6 års grundutbild-
ning där man blir legitimerad i samband 
med examen. Detta kommer att få stor bety-
delse för hur specialistutbildningen behöver 
struktureras. SILF ser med oro på den här 
förändringen och har ett ansvar över att 
bevaka hur utbildningen i infektionsmedicin 
kan påverkas av detta.

Fortsatt oklarhet över hur SPUR ska fung-
era nu när IPULS läggs ned. Fortfarande 
kan man dock som klinik anmäla sig till 
inspektion. SILF vill verka för ett fortsatt 
system med en extern organisation som leder 
granskningarna av klinikerna. Granskning 
via intern organisation inom specialitetsför-
eningen ses som ett klart sämre alternativ.

Presentation av innehållet i Infektionslä-
karen nr 4/2012. Deadline för nr 4: 16/10.
Idéer för kommande artiklar diskuterades. 

§10. Rapport från fortbildningsansv. A-K.L.
Vårens fortbildningsmöte blir 22-24/3 2013 
i Torekov. Tema, Tropik- och resemedicin 
annonseras i nr 4/2012. Sex föreläsare enga-
gerade med en blandning av föreläsningar, 
gruppövningar och fallpresentationer.

§11. Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade aktuellt bokslut.
Nya medlemmar:
Stina Johansson, ST-läkare, Infektionsklini-
ken Centralsjukhuset i Karlstad; Ida Chen, 
ST-läkare, Infektionskliniken Centralsjukhu-
set i Karlstad; Miriam Karlsson, ST-läkare, 
Infektionskliniken i Borås.

§12. Frågor angående yngre läkare och 
SPUK. C.L. 
Rapport från möten med IPULS om fram-
tida kursutbud. Vi är en av tre föreningar 
som ska få prova webbverktyget Utbildnings-
planeraren, en hjälp för att marknadsföra och 
prioritera kurser.

§13. Programgrupper, hemsida, 
kvalitetsregister M.W.
Programgrupper:
Nationella rekommendationerna för TBE 
kommer att presenteras på hemsidan under 
vårdprogram.
Pneumonigruppen har startat en ny revision.

Det kommer ett nytt program för infek-
tionsprofylax inom tandvården vilket också 
innehåller nyheter om endokarditprofylax.

Programgrupperna har tillfrågats om att 
arrangera extra SK-kurser inom sitt ämnes-
område. Programgrupperna för endokardit, 
pneumoni, och sepsis har gett respons. Sty-
relsen skriver ihop ett underlag med förut-
sättningarna för dessa kurser ska arrangeras
Kvalitetsregister:
Rapport från styrgruppsmöte i Örebro. Kva-
litetsregistret är tekniskt reviderat och en 
uppdatering av innehållet i registren är på 
gång. SKL kräver också omvårdnadsdata och 
patientregistrerade data. PREM. Patientens 
upplevelse av service och delaktighet. Det 
första register som ska prova data från enkät 
till patienterna är meningitregistret. Varje 
register har i uppdrag att hitta tre parametrar 
som man vill lyfta fram för öppna jämfö-
relser gentemot allmänheten. Diskuterades 
förutsättningar för anslutning till regionalt 
kompetenscentrum. Planeras att registerhål-
larna ska åka ut och besöka klinikerna för att 
stimulera ökat täckningsgrad i registreringen.

Ansökan om medel för registret till SKL 
för 2013 har gått iväg.

Borås Infektionsklinik tilldelas kvalitets-
pris på 20 000 kr för god täckningsgrad.

SILF har fortsatt kontakt med styrgruppen 
för InfCare hepatit för att få delaktighet i 
arbetet. H.N. rapporterar från styrgruppen 
från InfCare HIV.

§14. Övriga frågor
Förslag på nationella fall diskussioner via 
videokonferens, SILF är positivt men det 
behövs en utredning kring förutsättningarna.
Nationellt antibiotikaforum.

§15. Ordförande J.K. avslutade möte

Stephan Stenmark Facklig sekreterare
Jan Källman Ordförande

Hans Norrgren Protokolljusterare
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Kongresser & möten 2012/2013

21-23 nov II International conference on antimicrobial 
research – Icar2012 
Lisbon, Portugal 
http://www.formatex.org/icar2012/

23 nov Hiv, Hepatit b & c – Evidensbaserad medicin och 
Patientfall 
Göteborg, www.ipuls.se

25-28 nov Infektioner hos immunsupprimerade, ipuls-kurs 
Stockholm, www.ipuls.se

27-nov Virologisymposiet 
Stockholm, www.ipuls.se

28-30 nov medicinska riksstämman 2012,  
Tema: Framtidens hälsa 
Stockholm 
http://www.sls.se/riksstamman/

10-14 dec allvarliga infektionsrelaterade sjukdomstillstånd, 
IPUlS-kurs 
Uppsala, www.ipuls.se

3-7 dec HIV and Opportunistic Infections – diagnostics, 
Treatment and Gender Perspective, internationell 
kurs 
Dar es-Salaam, Tanzania 
http://edu.ipuls.se/www/_public/pub_course.
cfm?courseid=8551

4–7 dec HIV darT 2012 – Frontiers in drug development for 
antiretroviral Therapies 
San Diego, California, United States 
www.informedhorizons.com/hivdart2012

7-8 dec EaSl monothematic conference: HIV and the liver 
London, UK 
http://www2.kenes.com/london2012/Pages/Home.
aspx

14-15 dec 2nd Global Workshop on HcV Therapy advances 
Rome, Italy 
http://www.virology-education.com

16-18 jan 2nd EScmId conference on Invasive Fungal Infections 
Rome, Italy 
www.escmid.org

24-25 jan Infektioner hos patienter med hematologiska 
maligniteter, IPUlS-kurs 
Stockholm 
www.ipuls.se

11-12 mar livshotande infektioner 
Stockholm 
www.ipuls.se

18-22 mar Tuberkulos 
Stockholm 
www.ipuls.se

22-24 mar 2nd EScmId conference on The Impact of Vaccines on 
Public Health 
Prague, Czech republic 
www.escmid.org

8-12 apr Klinisk tropikmedicin 
Stockholm 
www.ipuls.se

22-26 apr Sepsis på akutmottagningen och IVa 
Linköping 
www.ipuls.se

24-28 apr Ilc-International liver congress, EaSl 
Amsterdam, The Netherlands 
http://www2.kenes.com/liver-congress/pages/home.
aspx

27-30 apr EccmId 
Berlin, Germany 
http://www.congrex.ch/eccmid2013/

22-24 maj Infektionsläkarföreningens vårmöte  
Örebro

nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen  

välkomnar följande nya medlemmar som tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Stina Johansson, Karlstad

Ida Chen, Karlstad
Miriam Karlsson, Borås

Ovanstående anmälda till styrelsemötet 2012-10-11.
Om ni inte får tidningen, inte finns med i matrikeln eller inte  

får SJID var goda och kontakta vår kassör
Svenska Infektionsläkarföreningen

c/o Hans Norrgren
Vallkärratorns bygata 14

226 50 Lund
Hans.Norrgren@med.lu.se
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