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Kära vänner!
År 2007 har övergått i 2008 och jag förmo-
dar att många av er tycker att 2007 först 
kom och sedan passerade utan att man 
riktigt hann fatta var tiden blivit av. 

En minut, en timme, en vecka etc. var 
precis lika långa under 2007 som alla tidi-
gare år, men samhällsutvecklingen med ett 
ständigt ökande informationsflöde, ett allt 
större utbud av tjänster/varor etc. medför 
att vi både kan och vill hinna med mer och 
mer och då blir nog priset att det känns som 
om tiden går fortare. För många är detta helt 
naturligt och stimulerande, medan andra 
upplever mer eller mindre stress. Jag ska inte 
bli alltför filosofisk, men jag tror att det är 
viktigt att man hittar ett sätt att förhålla sig 
till omvärldens krav och förväntningar för 
då har man bättre förutsättningar att må 
bra och hitta balans i tillvaron. Detta kräver 
reflektion och inför ett nytt år kan det väl 
vara läge att ta sig den tiden…

För mig har 2007 gått väl fort, men det 
har varit ett händelserikt, roligt och spän-
nande år. 

Det är en förmån att sitta i infektions-
läkarföreningens styrelse och både få vara 
med och driva viktiga frågor och på nära 
håll följa utvecklingen inom specialiteten. 
Det finns många saker som hänt som är 
värda att diskutera. Jag väljer att fokusera 
på några. 

Under året sjösattes kvalitetsregistren 
och som en mycket trevlig julklapp blev de 
godkända för nationell finansiering. Jag vill 
särskilt lyfta fram Tomas Vikerfors, för utan 
hans stora engagemang och tålamod tror jag 
inte vi nått det målet så snabbt. Jag vill också 
passa på att tacka alla andra kollegor som 
bidragit till att ta fram registren och också er 
som fyllt i dem, vilket varit en förutsättning 
för att få dem accepterade som nationella 
register. Nu är den viktiga grunden lagd, 
men både för att vi ska ha nytta av registren 
och för fortsatt central finansiering måste vi 
använda och vidareutveckla registren. Mer 
om detta finns längre fram i tidningen. 

HIVregistret, InfCare, med Anders Sön-
nerborg som initiativtagare förtjänar också 
en eloge. Alltfler kliniker ansluter sig och 
även om InfCare inte ingår i föreningens 

kvalitetsregister, finns ett samarbete med 
infektionsläkarföreningens styrelse, som 
också är representerad i InfCares styr-
grupp.

Framtidsdokumentet är också daterat 
2007 och visar vilken dynamisk speciali-
tet vi är. Det är uppenbart att vi behövs 
och det är förvisso en styrka. Samtidigt är 
resistensutvecklingen, inte minst på den 
gramnegativa sidan, oroväckande och jag 
hoppas att den ekonomiska åtstramningen 
inom flera landsting inte leder till okloka 
kortsiktiga besparingar som sedan får förö-
dande konsekvenser för både patienter och 
ekonomin. 

År 2008 ser också ut att kunna bli ett inne-
hållsrikt år sett med infektionsögon. Några 
av huvuduppgifterna blir att driva projekten 
som sjösatts under 2007 vidare framåt. 
Under 2008 planeras förstås fortbildningar 
och i det sammanhanget vill jag passa på 
att tacka Per Follin och Karin Lindahl, 
som lämnar styrelsen, för sina fina insat-
ser som vetenskaplig sekreterare respektive 
utbildningsansvarig och välkomnar Jonas 
Hedlund och Jonas Sundén-Cullberg till 
att ta över dessa uppdrag. 

Eftersom vårmötet i år går av stapeln i Lund 
blir det mycket Lund i detta nummer av 
Infektionsläkaren. Vi hoppas att ni ska 
finna både det vetenskapliga och sociala 
programmet väl värt att delta i och att Lund 
ska visa sig från sin absolut vackraste sida 
med magnolior i full blom! Ni är varmt 
välkomna!

Så, till sist, vill jag önska er ett riktigt fint 
år 2008!

Åsa 
HallgÅrdE
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I detta nummer kan jag presentera 
två kliniskt orienterade avhandlingar, 
som behandlar problem som varje in-
fektionsläkare stöter på i sin dagliga 
gärning. Christian fullföljer de studier 
som påbörjades i Uppsala för flera år 
sedan som gäller plötslig hjärtdöd hos 
unga idrottsutövare medan Marcus 
analyserat antibiotikaförbrukning och 
antibiotikaresistens inom IVa-vården 
i sverige.

Christian Ehrenborg är 37-årig trebarns-
pappa och blev infektionsspecialist 2006. 
Sin tid fördelar han mest mellan arbete 
som avdelningsläkare på Infektionsklini-
ken i Uppsala, där han varvar klinik med 
undervisning och forskning, och vila. Här 
ingår också en del idrottsutövning, främst 
löpning med den snart omspringande so-
nen Gustav, och umgänge med familjen. 
Högläsning av Bamse står ofta på menyn. 
På kliniken sitter Christian med i olika äm-
nesområdesgrupper och MRSA utgör det 
huvudsakliga intresseområdet. Christians 
avhandling hade titeln ”Bartonella Infec-
tions in Sweden- Clinical Investigations 
and Molecular Epidemiology” som han 
försvarade i maj 2007. Huvudhandledare 
har Martin Holmberg varit med support från 
Göran Friman och Eva Hjelm. Opponent var 
professor Gunnar Sandström från Karolin-
ska Institutet.

Från Christians avhandling kan vi bl.a. lära 
oss att Bartonella henselae sprids från 
klösande katter med kattloppan, därav 
namnet kattklössjuka, och visar sig som 
papel och regional lymfadenopati. Inte helt 
lätt att tänka på. I enstaka fall kan man 
se endocardit, myocardit eller osteomyelit, 
men oftast självläker den. B.quintana sprids 
via klädlusen och ger upphov till skyttegravs-
feber och endocardit. Hos oss är Bartonel-
laendokardit ovanlig, men så är inte fallet 
i Frankrike. Det kan vara värt att påminna 
om orienterardöden som drabbade unga, 
tidigare friska ungdomar under början av 
1990-talet, där Göran Friman kom att spela 
en central roll i jakten på dess förklaring. 
Först arbetade man med hypotesen att det 
rörde sig om en twarinfektion på basen 
av fynd i myocardiet. Senare kunde grup-
pen visa att det var fråga om Bartonella 
som korsreagerat med twar i tester. En 
multicenterstudie som inkluderar alla icke 
ischemiska hjärtdödsfall med myocardit-
tecken vore säkert värt att initiera för att 
verifiera gruppens hypotes.

Marcus Erlandsson läste medicin i Linköping 
och Håkan Hanberger lockade honom att 
göra sitt examensarbete vid infektionsklini-
ken och därmed startades 1998 intresset 
för att vetenskapligt utreda antibiotikaan-
vändning och resistensutveckling inom 
svensk intensivvård. AT gjordes i Borås 
där han träffade sin blivande hustru, som 

  aktuella avhandlingar

Två kliniskt orienterade avhandlingar
råkade bo i Stockholm, så det fick bli Stock-
holm. Hustrun fick sedan arbete i Helsing-
borg, varför den nu utökade familjen for dit. 
Kniven lockade mer än infektion och Marcus 
är nu specialistläkare i kirurgi i Helsingborg. 
Skidåkning är Marcus stora fritidsintresse, 
vilket dock torde stöta på vissa svårigheter, 
åtminstone i den nya hemstaden.

Marcus disputerade i oktober 2007 med 
avhandlingen “Surveillance of Antibiotic 
Consumption and Antibiotic Resistance in 
Swedish Intensive Care Units” och bygger 
på studier som är gjorda i samarbete mellan 
projektet Intensivvårdsstrama, Smittskydds-
institutet och Hälsouniversitetet.

Håkan Hanberger har varit Marcus huvud-
handledare med Lennart E Nilsson och Sten 
Walther som bihandledare. Resistensläget 
synes enligt Marcus resultat tillfredsstäl-
lande i Sverige, åtminstone i jämförelse 
med t.ex. USA där risken att avlida är högre 
för hospitaliserade MRSA-patienter(5%) 
än för dem med TBC (4%). För den som 
anser sig behöva en repetition i de olika 
mekanismer som leder till antibiotikare-
sistens kan Marcus ramberättelse varmt 
rekommenderas. 

Infektionsläkarens redaktion liksom alla 
kollegor gratulerar Christian och Marcus till 
välförkänd framgång!

Hans glaUMann
Infektionskliniken

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Hans.glaumann@karolinska.se

I förhoppning om att tidningen Infektionsläkaren, i större utsträckning än vad som hitintills varit fallet, ska fungera 
som en kanal för nyhetsförmedling från den egna kliniken till kollegorna runtom i landet inför vi från och med detta 
nummer den så kallade Skvallerspalten. Här rapporteras exempelvis nya tjänstetillsättningar, eventuella vikariatsbe-
hov och andra nyheter i kortform. Verksamhetscheferna ombedes kontakta redaktören (anna.jerkeman@med.lu.se) 
för bidrag.

Anders Rubenson och Lena Romhed har tillträtt som överläkare vid Infektionskliniken i Karlstad. 
Mikael Nilsson har på samma klinik tillträtt som specialistläkare.

David Edenvik har tillträtt som ST-läkare vid Infektionskliniken i Jönköping.

Tone Hölvold har tillträtt som ST-läkare och Gabriela Stanciu som Specialistläkare vid Infektionskliniken i Uddevalla.

Lisa Labbé har tillträtt som ST läkare vid infektionskliniken i Kalmar.

skVallersPalteN
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Infektioner med bakterien Bartonella 
ger sällan symptom hos naturliga vär-
dar, till skillnad från tillfälliga värdar 
som blir sjuka. Bartonella överförs 
oftast från djur till människa. det mest 
kända exemplet är kattklössjuka. Bar-
tonella-infektioner kan ta sig olika ut-
tryck och drabba olika organsystem. 
Infektionerna kan vara allt från självlä-
kande till mycket allvarliga beroende 
på den infekterades immunförsvar. 
Målen med denna avhandling var att 
(1) identifiera och karakterisera fall 
med Bartonella-infektion i sverige, (2) 
att undersöka förekomsten av tecken 
till Bartonella-infektion bland vissa 
grupper av människor, och (3) att jäm-
föra naturliga populationer av olika 
Bartonella-arter.

Flera fall med sjukdom orsakad av B. 
henselae hittades med hjälp av under-
sökning av antikroppsförekomst 

och påvisande av bakteriernas arvsmassa. 
Detaljerad undersökning av korta delar av 
genomet hos B. henselae-isolat från Europa 
och USA visade, att vissa delar av arvsmassan 
är användbara för att särskilja mellan olika 
Bartonella-stammar.

Myocardit var ett vanligt fynd hos svenska 
elitorienterare som dött i plötslig hjärtdöd. 
Förhöjda antikroppsnivåer mot Bartonella 
och påvisandet av arvsmassa från Bartonella 
i hjärtmuskel samt avsaknad andra påvis-
bara sjukdomsframkallande smittämnen gav 
slutsatsen att Bartonella-infektion bidrog till 
sjukdomsförloppet.

Det första fallet av hjärtklaffsinfek-
tion orsakad av Bartonella hos en svensk 
patient påvisades. Arvsmassa från Bartonella 
quintana hittades i patientens hjärtklaf-
far, som kirurgiskt avlägsnats i samband 
med en hjärtklaffsoperation. Tidigare hade 
patientens symptom tolkats som uttryck 
för en reumatisk sjukdom, varför man gett 
behandling för att undertrycka patientens 
immunförsvar. Troligen aktiverade patien-
tens nedsatta immunförsvar en kronisk B. 
quintana-infektion.

Det fanns en statistiskt säkerställd skillnad 
i förekomst av antikroppar mot Bartonella 
mellan en grupp hemlösa i Stockholm och 
friska blodgivare. De hemlösa hade oftare 
antikroppar mot Bartonella än kontroll-
gruppen, men saknade löss. Avsaknaden av 
klädlöss förklarar varför de inte visade några 
tecken till Bartonella quintana-infektion, 
vilket annars är vanligt bland hemlösa med 
klädlöss i andra länder. 

Arvsmassan hos B. grahamii-stammar, 
isolerade från små gnagare i Uppsala-trakten, 
jämfördes. Det sågs en koppling mellan 
fångstplats, men inte värddjur, och arvs-
massa. Geografiska faktorer inverkar på 
spridningen av olika Bartonella-stammar. 

  aktuella avhandlingar

CHrIsTIan EHrEnBOrg
Infektionskliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala 
christian.ehrenborg@medsci.uu.se

Bartonellainfektion i Sverige: 
Klinik och molekylär epidemiologi

I.	 Ehrenborg, C., L. Wesslen, A. Jakobson, G. Friman, 
and M. Holmberg. 2000. Sequence variation in the 
ftsZ gene of Bartonella henselae isolates and clinical 
samples. J Clin Microbiol 38:682-7.

II.	 Wesslen, L., C. Ehrenborg, M. Holmberg, S. 
McGill, E. Hjelm, O. Lindquist, E. Henriksen, C. 
Rolf, E. Larsson, and G. Friman. 2001. Subacute 
Bartonella infection in Swedish orienteers suc-
cumbing to sudden unexpected cardiac death or 
having malignant arrhythmias. Scand J Infect Dis 
33:429-38.

III.	Berglund, E., C. Ehrenborg, O. Vinnere, M. Holm-
berg, and S.G.E. Andersson. 2007. Evolutionary 
Genomics of Geographically Close Bartonella 
grahamii Populations Infecting Woodland Rodents. 
Manuscript.

IV.	Ehrenborg, C., R. Byström, E. Hjelm, G. Friman, 
and M. Holmberg. 2007. High Bartonella spp. 
seroprevalence in a Swedish homeless population 
but no evidence of trench fever. Accepted in Scand 
J Infect Dis.

V.	 Ehrenborg, C., S. Hagberg, S. Mäkitalo, G. Myrdal, 
E. Larsson, E. Hjelm and G. Friman. 2007. Blood 
culture-negative Bartonella quintana endocarditis 
requiring heart valve replacement: First reported 
case of Bartonella endocarditis in Sweden. Manu-
script.
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Sjukhusrelaterade infektioner är en 
vanlig orsak till dödlighet och lidande 
runt om i världen. Ett allt större 

intresse har visats detta ämnesområde bland 
annat från WHO. Problemet är störst på 
sjukhusens intensivvårdsavdelningar där de 
sjukaste patienterna vårdas. Förekomsten av 
bakterier som är resistenta mot ett eller flera 
antibiotika är också störst på dessa avdel-
ningar. Europeiska studier visar att risken 
som patient att drabbas av en sjukhusförvär-
vad infektion på intensivvårdsavdelning är 
ungefär 20%. Det är därför av största vikt att 
smittspridning mellan patienter och personal 
förhindras. För att kunna göra detta behövs 
grundläggande kunskaper om hur förhål-
landena ser ut på svenska intensivvårdsav-
delningar idag vad det gäller förekomst av 
bakterier med resistens och användningen 
av antibiotika samt basala fakta om vårdhy-
gieniska rutiner. Avhandlingen är ett över-
gripande arbete baserat på dessa uppgifter 
från svenska intensivvårdsavdelningar med 
fokus på antibiotikaresistenta bakterier och 
antibiotikakonsumtion och till viss del vård-
hygieniska aspekter. 

Syftet med avhandlingen har varit att 
undersöka och kartlägga antibiotikaresistens 
hos framodlade bakterier och konsumtionen 
av antibiotika samt korrelera dessa till inten-
sivvårdspecifika data och vårdhygieniska 
data. Mer specifika syften var att studera 
på vilka indikationer antibiotika förskrivs 
samt på djupet studera smittspridning av 
bakterien Pseudomonas aeruginosa som är 
en känd som en lömsk bakterie på grund 
av sin anpassningsbarhet och snabba resis-
tensutveckling under pågående antibioti-
kabehandling. 

delarbetena I–III
De första tre delarbetena i avhandlingen 
kartlade resistensläget och antibiotikakon-
sumtionen på flertalet IVA i Sverige under 
perioden 1997–2001, dessa data korrelera-
des till specifika IVA-data. Det första arbetet 

var en pilotstudie i sydöstra Sverige medan 
de andra två var nationella studier som täckte 
intensivvårdsavdelningar som sammanslaget 
hade 4–6 miljoner invånare i sina upptag-
ningsområden. Cefalosporiner var det mest 
förekommande antibiotikavalet och stod 
för 26% medan oxacilliner, karbapenemer 
and kinoloner stod för 13%, 10% och 8% 
respektive. Förskrivningsmönstren varierade 
inte speciellt mellan olika sjukhustyper. 
Cefuroxim stod för 79% av förskrivningen 
av cefalosporiner följt av cefotaxim (13%) 
and ceftazidim (4,5%). Tre huvudbudskap 
framkom ur studierna. Den första var att 
antibiotikakonsumtionen var relativt hög 
jämfört med internationella studier och 
att genomsnittspatienten erhöll mer än en 
antibiotikatyp per dag. Det andra var att 
resistensnivåerna hos Stafylokockus aureus, 
E.coli och Klebsiella var låg trots den rela-
tivt sett höga antibiotikakonsumtionen. 
Det tredje var att KNS och Enterokockus 
faecium var oroande hög liksom cefotaxim-
resistensen hos enterobakter och kinolon- 
och karbapenem-resistensen hos Pseudo-
monas aeruginosa.

delarbete IV 
Det fjärde arbetet tittade prospektivt på anti-
biotikaförskrivningen under en två veckor 
lång period. Detta i ett försök att svara på 
frågan till vilka patienter som antibiotika 
förskrevs samt på vilka grunder detta gjor-
des. Förhoppningen var att kunna iden-
tifiera några av de patientnära data som 
finns lätt tillgängliga runt varje patient. 
Något sådant kunde vi inte hitta. Däremot 
identifierades ett problem i uppföljningen 
av insatt antibiotika där en utvärdering av 
det insatta läkemedlet endast undantagsvis 
gjordes planerat. Detta ökar risken för att 
man slentrianmässigt skall fortsätta den 
redan inslagna behandlingen istället för 
att rikta den eller rent av sätta ut den om 
behandlingen inte har avsedd effekt. Vidare 
såg vi att insatt behandling på de patienter 

där blododlingar förelåg var adekvat enligt 
antibiogram i 95 procent av fallen. 

delarbete V
I det sista arbetet undersöktes resistensen 
hos 101 isolat av Pseudomonas aeruginosa 
och smittspridningen av denna bakterie 
inom respektive enhet. Sex av isolaten var 
resistenta mot alla undersökta β-laktam-
antibiotika och dessa testades för metallo-
β-laktamaser. En var positiv men då den 
testades med realtids-PCR visade det sig 
vara ett falskt positivt resultat. Alla isolaten 
genotypades med AFLP och 68 unika stam-
mar identiferades. En misstanke om smitt-
spridning verifierad med genotypisk metod 
förelåg hos 10% av isolaten. Detta är lägre 
än tidigare svenska studier på stafylocker, 
men indikerar ett hygienproblem.

Utrymme för bättre övervakning, rutiner och 
uppföljning
Slutsatsen man kan dra från avhandlingsar-
betet är att multiresistenta bakterier inte är 
ett större problem på svenska IVA. Tecken 
på smittspridning kunde ses vilket indikerar 
ett vårdhygieniskt problem vilket till viss 
del kan åtgärdas med enkla förbättringar i 
barriärvård och utformandet av riktlinjer för 
hur dessa problem skall skötas. Ett behov för 
bättre uppföljning av den ordinerade anti-
biotikan visade sig uppenbart. Med fortsatta 
övervakningsstudier lokalt men också natio-
nellt och internationellt som återkopplas kan 
man minska och förhoppningsvis förhindra 
smittspridning och fortsatt antibiotika-resis-
tensutveckling.

Avhandlingens engelska titel: Surveillance 
of Antibiotic Consumption and Antibi-
otic Resistance in Swedish Intensive Care 
Units.

Länk till avhandlingen och ingående del-
arbeten: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:
nbn:se:liu:diva-10049

  aktuella avhandlingar

Antibiotikaförbrukning och -resistens 
vid intensivvårdsavdelningar i Sverige
MarCUs ErlandssOn
Kirurgkliniken, Helsingborgs lasarett och 
Hälsouniversitet, Linköping och IVA Strama
marcus.erlandsson@skane.se
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Infektionsläkaren kommer på besök i 
Lund på en torsdag. Det innebär att det 
första vi får vara med om är ett utökat 

morgonmöte.
– Varje torsdag lägger vi på en halvtimme 

på morgonmötet för en mikrobiologirond, 
förklarar Åsa Hallgårde, som är verksam-
hetschef i Lund.

– Det innebär att bakteriologer, virolog, 
smittskydds- och hygienläkare är med på 
mötet, där de drar det viktigaste som hänt 
sedan förra veckan. Det blir naturligtvis kom-
primerat med endast en halvtimme, men det 
fungerar ändå väldigt bra. Vi får en uppdate-
ring, och man lär sig oftast något nytt.

Den här morgonen diskuterades olika 
fall av smittspårning. Några överraskande 
resistensfall redogjorde man också för.

Universitetsklinik
Kliniken i Lund är präglad av närvaron till 
Lunds Universitet. 

– Jag tycker också att det är viktigt att en 
universitetsklinik ska vara verksam på det 
nationella planet – delta i Infektionsläkar-
föreningens arbete, delta i programgrupper 
för att utveckla nationella PM, aktivt ställa 
upp och delta i Läkemedelsverkets work-
shops samt gärna vara aktiv i det europeiska 
samarbetet via UEMS, svarar Åsa när vi ber 
henne beskriva vad det innebär.

– Allt det där gör vi, tillägger hon.
Ungefär 130 personer är anställda på kli-

niken totalt. Av dessa är drygt 20 läkare, 
45 sjuksköterskor och 45 undersköterskor. 
Man har dessutom tio sekreterare, två sjuk-
gymnaster, en kurator, en BMA och ett 
labbiträde anställda.

Normalt förfogar man över 38 vårdplatser, 
men vid tidpunkten för vårt besök pågår en 
ombyggnad så antalet är tillfälligt reducerat 
till 28.

– Vi har naturligtvis de vanliga infektions-
patienterna, men dessutom får vi även ta 

hand om de svåra infektionsfallen som hänger 
ihop med att det bedrivs högspecialiserad 
sjukvård på sjukhuset. Men en del av dessa 
patienter vårdas på sina ”hemmakliniker”, 
t.ex. thorax- och neurokirurgiklinikerna med 
stöd av infektionskonsult, fortsätter Åsa.

Infektionskliniken i lund 
– värd för vårmötet 2008

En klinik där många har arbetat under lång tid, och där man vittnar om ett gott, prestigelöst samarbete. 
En klinik som till stor del är präglad av närvaron till den akademiska universitetsmiljön – men också en 

klinik som under lång tid varit känd som ”den omhändertagande kliniken”.
Det är några av de bestående intryck vi fick när vi tillbringade en dag på Infektionskliniken i Lund.

Kollegorna i Lund samlade efter morgonmötet.

Verksamhetschef Åsa Hallgårde
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Samverkan	med	ortopedi
Man har stor erfarenhet av att arbeta med 
ortopediska infektioner. Åsa berättar att 
Bertil Christensson, som arbetar som infek-
tionsläkare vid kliniken, har i samverkan 
med ortopedläkare utvecklat stor kompetens 
och erfarenhet inom detta område.

Bertil har varit verksam på kliniken i Lund 
sedan slutet av 70-talet, och enligt honom 
var det hans handledare på den tiden – Sven-
Åke Hedström – som fick honom intresserad 
av ortopediska infektioner redan då.

– Jag och ortopeden Kaj Knutsson har 
gemensam mottagning en gång i veckan, 
säger Bertil.

– Vi träffar patienten tillsammans och 
bestämmer terapin tillsammans – han den 
kirurgiska och jag över antibiotika. Patienten 
vårdas sedan här – både de som är nyopere-
rade och de som ska opereras. Detta för att 
de ska få rätt infektionsbehandling.

Bertil var med och utarbetade Infektions-
läkarföreningens program för just ortope-
diska infektioner.

– Det har skett ett paradigmskifte när 
det gäller ledprotesinfektioner. Både när det 
gäller vilken typ av antibiotika man ska sätta 
in, men också när det gäller den kirurgiska 
delen. Det är idag en paketlösning, som 
inte har varit helt enkel att implementera, 
anser Bertil.

God	stämning
Han säger själv att han flera gånger funderat 
över vad det kommer sig att han stannat på 
kliniken i Lund i över 30 år.

– Det handlar om den stämning som råder 
bland läkarkollektivet här. Den är, och har 
alltid varit, bra – och jag har upplevt många 
kollegor genom alla år, förklarar han.

Han tillägger att det är ett omdöme som 
sträcker sig ut på avdelningen. Den övriga 

personalen är också mycket trevlig att arbeta 
med, anser han.

– Men tempot har ökat, och det har tyvärr 
medfört att vi fått en större omsättning på 
personalen, tillägger Bertil.

Utvecklande
Bertil får medhåll av Ann-Christine Zäll 
Friberg, sjuksköterska och avdelningschef 
för öppenvårdsverksamheten. Ann-Christine 
bör veta vad hon talar om – hon har varit här 
ännu längre än Bertil. Hon har arbetat på 
kliniken sedan 1971, och blev avdelningschef 
redan 1977(!)

– Det här är en bra klinik, som haft bra 
chefer genom åren. Det är det som gör att 
man har orkat. Åsa är en sådan chef – hon 

Läkarutbildningen
Det visar sig att det finns flera som har varit 
på kliniken i Lund under lång tid.

Ingrid Nilsson-Ehle blev anställd här 1972 
– och då hade hon redan tidigare varit här 
under sin utbildning. Med undantag för åren 
74–76, då hon var i USA, har hon funnits 
på kliniken i Lund sedan dess.

– Jag har vuxit fast här, förklarar hon.
Det finns framför allt tre orsaker till att 

det blivit så.
– Infektion är ett dynamiskt och spän-

nande område, anser Ingrid.
– Det här har alltid varit en väldigt trevlig 

klinik, med bra personal och bra hand-
ledning, och det är kul att arbeta på ett 
sjukhus som har alla specialiteter, eftersom 
vi interagerar med så många andra.

Ingrid är ansvarig för hela termin 7 vid 
läkarutbildningen vid Lunds universitet. 
Där ingår infektion, men också medicinsk 
gastroenterologi, reumatologi, nefrologi 
samt även beroendelära.

– Den ”röda tråden” är alltså inflamma-
tion och försvar, förklarar hon.

Ingrid har varit terminsansvarig i sju år, 
men fram till för två år sedan var det under 
termin 11, eftersom infektion ingick där. 
Hon tycker det är mycket bättre nu, eftersom 
infektion då kommer in under ett tidigare 
skede av utbildningen.

– Antibiotikakunskapen kom in för sent 
då – de var ju redan ute och vikarierade 
innan termin 11.

Infektionsläkare Bertil Christensson

Sjuksköterska och avdelningschef 
Ann-Christine Zäll Friberg

Infektionsläkare Ingrid Nilsson-Ehle

kan lyssna, hon är närvarande och kan stötta 
om det behövs, säger Ann-Christine.

– Den största skillnaden mellan nu och 
då, är att kliniken har krympt, fortsätter 
hon.

– Sjukdomspanoramat har också för-
ändrats. Man ser inte barnsjukdomarna på 
samma sätt idag, som man gjorde då t.ex. 
Men de flesta diagnoser som man såg på 
den tiden finns kvar ändå, men i allmänhet 
sköts de polikliniskt idag.

Däremot har det tillkommit nya, som hiv 
och hepatit C, påpekar Ann-Christine.

– Dessutom tar vi över fler och fler TBC-
patienter från lungkliniken. MRSA har 
tillkommit, och andra nya diagnoser som 
borrelia och TBE. På den tiden talade man 
om oklara meningiter…

Vi ber henne sammanfatta hur det har 
varit att vara chef under 30 år.

– Utvecklande! På 70-talet arbetade man 
inte lika självständigt. På den tiden fanns det 
en chef mellan mig och verksamhetschefen 
som kallades klinikföreståndare. Den posi-
tionen är borta idag.

Målinriktad	pedagogik
Ingrid trivs med uppgiften att vara ansvarig 
för termin 7.

– Det är ett privilegium att få vara med att 
forma unga, entusiastiska ungdomar – deras 
attityder och deras förmåga att interagera 
med både patienter och personal. Det är 
urkul !
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Hon tillägger att hon knappast behöver 
göra ”reklam” för infektionsspecialiteten.

– Studenterna upptäcker den ändå. Det 
som lockar är att de får arbeta med olika 
åldrar, med akuta tillstånd, att de får arbeta 
icke-organspecifikt med hela kroppen samt 
att de får uppleva att de flesta patienter blir 
botade.

Hon berättar också att man sedan 1990 
medvetet har arbetat mycket med pedago-
giken inom fakulteten. Den har blivit mer 
studentaktiv, problem- och outcome-base-
rad, enligt Ingrid.

– Vi sätter upp tydliga mål: Naturligtvis 
för vad man ska kunna, men även inom 
kommunikation och interaktion. Dessa mål 
finns klara inför varje termin. Pedagogiken 
går ut på att man ska uppnå dessa mål, och 
att man ska kunna verifiera att man gjort det. 
Och det gör de flesta av våra studenter.

Med viss stolthet berättar Ingrid att Hög-
skoleverket förra året gjorde en utvärdering 
av de medicinska fakulteterna i Sverige.

– Tittar man på utvärderingen av läkar-
utbildningen – pedagogik och utvecklings-
arbete – så blev Lund och Linköping bäst 
i Sverige!

Gott	utbildningsklimat
Ingrid vill ge ledningen en eloge för att den 
alltid insett att utbildningen är en viktig del 
av en universitetskliniks verksamhet.

– Det var ett gott utbildningsklimat redan 
när jag kom hit som student, och det har 
alltid varit det sedan dess. Det gäller inte 
bara läkarna – utan det gäller all personal, 
säger Ingrid.

Åsa håller med om att utbildningsklimatet 
vid kliniken i Lund är gott, men ser ett hot 
förknippat med att verksamheten krympts.

– Det leder till ett högre tempo, att vi får 
ta hand om patienter som är allt sjukare, har 
färre vårdplatser med kortare genomström-
ningstid. Vi måste ofta delta i planeringen 
av den fortsatta vården i kommunen för 
många patienter, vilket också tar mycket 
tid, påpekar hon.

För att behålla ett gott utbildningsklimat 
under sådana yttre påfrestningar gäller det 
att vara lyhörd, anser Åsa.

– Man måste kunna prioritera det som 
är viktigt, uppmuntra till att man inte alltid 
måste göra så som man alltid har gjort. Det 
gäller också att se till att de doktorer som 
har ansvarsområden som kräver uppföljning 
och utveckling får tid att reflektera och ägna 
sig även åt det arbetet. 

– Och den tiden är inte alltid så lätt att 
hitta, tillägger hon.

 
Den	omhändertagande	kliniken	
Det finns en annan tradition i Lund som 
går långt tillbaka i tiden. 

Bengt Ljungberg, infektionsläkare och 
ställföreträdande chef för kliniken, är ord-
förande i den lokala läkemedelskommittén 
och även vice ordförande i Läkemedelsrådet 
för Region Skåne.

– Här på kliniken jobbar vi också med 
olika läkemedelsprojekt och samarbetar med 
primärvården när det gäller läkemedels-
hantering, antibiotika m.m. Vi utbildar 
mycket i ämnet, berättar Bengt som också 
är kontaktperson för primärvården.

Det är Bengt som lägger schema och 
anställer läkare till kliniken.

– Att lägga schema är mer komplicerat på 
ett universitetssjukhus, anser han.

– Vi har t.ex. fyra ST-läkare som alla har 
blivit beviljade forskningspengar i minst 
tre – troligen sex – år. Dessutom två nya 
specialister som också ska forska på halvtid. 
En del forskningspengar får vi besked om i 
november – och ska börja använda i januari! 
Det blir ryckigt i planeringen, och då gäller 
det att ha is i magen…

Bengt har också varit på kliniken under 
lång tid – 27 år.

– Redan när jag kom hit var kliniken känd 
som ”den omhändertagande kliniken”. Flera 
av de nu pensionerade kollegorna var stora 
kliniska personligheter, minns han.

Under 80- och 90-talet har arbetet blivit 
mycket mer forskningsinriktat, berättar 
Bengt och påpekar:

– Men vi är fortfarande en bred, omhän-
dertagande klinik! Samtidigt är vi nog en av 
de mest kostnadseffektiva klinikerna i Skåne 
– det ser jag inte minst i mitt arbete inom 
läkemedelskommittén. Det är ingen slump 
att Läkemedelsrådet vänder sig till oss för 
utvecklingsprojekt. 

Samspel	i	forskningen	
Vi beger oss till Biomedicinskt Centrum 
(BMC), Avdelningen för infektionsmedicin, 
några hus bort från infektionskliniken. Här 
träffar vi Lars Björck, professor i infektions-
medicin.

– BMC har samlat både kliniska och 
prekliniska forskare för hela medicinska 
fakulteten i Lund. Tanken bakom detta är 
att kliniska forskare ska kunna dra nytta av 
den experimentella expertis som finns här, 
förklarar Lars, och tillägger:

– Dessutom gäller det omvända: Medi-
cinsk grundforskning ska också få in ett 
kliniskt perspektiv!

Av de c:a 40 personer som arbetar här, är 
det för närvarande sju som är anställda läkare 
på infektionskliniken. Under en del av året 
arbetar de heltid med sin forskning här.

– Mycket av det arbete vi bedriver utgår 
från bakteriers interaktioner med olika 
mänskliga försvarssystem; immun-, koagula-
tions-, komplement- och kontaktsystemen, 
förklarar Lars.

 Professor i infektionsmedicin Lars Björck

Infektionsläkare Bengt Ljungberg

– Mer specifikt studeras bl.a. hur dessa 
interaktioner sätter igång molekylära och 
cellulära processer, som kan leda till koa-
gulationsrubbningar och ett ökat vaskulärt 
läckage vid sepsis och septisk chock. 

BMC invigdes år 2000 och är ett av Euro-
pas största medicinska forskningscentra.

– Många som är forskningsaktiva på 
infektionskliniken deltar i forskningsprojekt 
här på BMC vid Avd. för infektionsmedicin. 
Men kliniken har också ett eget laboratorium 
på sjukhuset, och några kollegor bedriver 
forskning vid avdelningarna för virologi, 
klinisk immunologi, klinisk bakteriologi 
och neurobiologi. 

– Som universitetsklinik bör vi kunna 
producera riktigt bra infektionsforskning, 
och då gäller det att utnyttja alla resurser 
som står till buds, avslutar Lars.
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Studierektor
Lars har betytt mycket för att få fart på forsk-
ningen, anser Anna Holmberg, infektionslä-
kare och dessutom studierektor för ST.

– Fyra av de fem ST-läkare vi har här nu 
har forsknings-ST, säger hon.

Anna gjorde själv sin ST på kliniken, stan-
nade sedan kvar som specialist och utsågs 
då också till studierektor. 

– Uppdraget som studierektor tar mellan 5 
och 10% av min tjänst. Resten är jag kliniskt 
verksam, fortsätter Anna. 

– Nu tas det ju fram en ny utbildnings-
plan för ST nationellt, så ST-kontrakten ska 
revideras en del. Därför är det lite mer arbete 
just nu, under en övergångsfas.

– Jag ser studierektorskapet som ett tids-
begränsat uppdrag. Så länge jag har något 
att tillföra, fortsätter jag. Men i takt med 
att jag blir äldre, kommer jag för långt bort 
från utbildningen, tror hon.

Forskningssköterska
Åsa berättar att man har en forskningsskö-
terska, Ann Åkesson, som tyvärr inte är på 
plats just den dag vi besöker kliniken.

– Hon håller i studier, arrangerar och 
sköter det praktiska arbetet kring studierna 
som bedrivs på kliniken. Hon är även Ingrid 
Nilsson-Ehles högra hand i STRAMA-arbe-
tet, som Ingrid ansvarar för.

Ann föreläser själv om antibiotika i många 
sammanhang.

– Hon är mycket kompetent, och för 
henne är ingenting besvärligt, säger Åsa.

– Ann håller även koll på vilka hiv-patien-
ter vi har för tillfället. Hon är spindeln i 
nätet för mycket av det som pågår här på 
kliniken.

Bland de studier som pågår vid tidpunkten 
för vårt besök, nämner Åsa två hepatit C-stu-
dier och en studie om herpes encephalit.

– Dessutom har vi vårt tropikmedicin-
ska lab, och just nu pågår en studie med 
blodprov på personer som varit i tropikerna 
och fått feber.

Tropiklaboratoruim
I Lund har man alltså fortfarande ett tropik-
lab. Sedan nio år tillbaka är infektionsläkare 
Jonas Bläckberg ansvarig för det.

– Närheten mellan labbet och kliniken är 
värdefull – det ger en snabbare och bättre 
sjukvård, säger Jonas.

– Om man vill göra en provtagning akut, 
kan man ha svaret inom några timmar.

Jonas har gått tropikutbildning både i 
London och i Liverpool.

– Det händer så mycket inom det området 
– vi kan bota flera patienter med hepatit C 
idag, säger Hans.

– Det kommer nya preparat och ny kun-
skap hela tiden, och det gör att det är väldigt 
spännande. Eftersom det är en lång, tuff 
behandling så inriktar man sig idag på att 
söka kortare behandlingar, berättar han.

Hans är också delansvarig för hiv, tillsam-
mans med Bengt Ljungberg.

– Man ser mer och mer likheterna mellan 
behandlingen av hiv och hepatit C. Det 
handlar om kombinationsbehandlingar, där 
resistens – testning och utveckling – får allt 
större betydelse. Resistensutveckling är ett 
nytt begrepp i behandlingen av hepatit C, 
säger Hans.

Kohort	av	poliser	i	Guinea-Bissau	
Själv har Hans varit aktiv under lång tid i ett 
projekt i Guinea-Bissau. Åren 92–95 bodde 
han i det västafrikanska landet och arbetade 
med forskning på heltid.

Projektet gällde en variant av hiv, kallad 
HIV-2, och man ville ta reda på hur mycket 
sjukdom det orsakade. Smittskyddsinstitutet 
utvecklade ett vaccin, och man bestämde sig 
för att använda poliser i Guinea-Bissau som 
kohort. 4 500 poliser ingick i studien.

– Poliserna utvaldes som försöksgrupp 
för att vi trodde att de var en stabil grupp 
som skulle återkomma för ny provtagning. 
Detta stämde bra och vi har nu en uppfölj-
ningsfrekvens på c:a 75%.

Man kunde konstatera att HIV-2 är en 
”snällare” variant. Många lever med viruset 
utan att insjukna, det har längre inkuba-
tionstid och lägre smittsamhet.

När ordinarie hiv började spridas i landet, 
fick vaccinationsplanerna läggas ned. Resur-
serna fick omdirigeras till att bekämpa det 
stora problemet HIV-1 i stället.

Infektionsläkare Anna Holmberg

Infektionsläkare Jonas Bläckberg

Infektionsläkare Hans Norrman

– Jag tycker det är ett intressant ämne. 
Men jag har inte forskat i det – min avhand-
ling handlade om hepatit B, förklarar han.

Man gör all interndiagnostik för sjuk-
huset här på labbet, och det vanligaste är 
diagnostik för malaria.

– Vi hittar mellan fem och tio fall per 
år. Men ibland hittar vi också udda saker 
som bilharzia och strongyloides – det har 
vi gjort det senaste halvåret. Vi utför även 
faecesmikroskopi – men det gör vi bara för 
vår egen klinik, berättar Jonas.

Till sin hjälp har han två laboratorieas-
sistenter på deltid.

– Det är viktigt att kvalitetssäkra en sådan 
här verksamhet. Vi får regelbundet prover 
från UKNEQAS i Storbritannien som vi 
ska svara på, och kvalitetssäkrar oss därmed 
den vägen.

Ständigt	ny	kunskap	om	hepatit	C
Vi träffar Hans Norrman, som har arbetat 
som infektionsläkare i Lund sedan 1990. 
Sedan ett par år är Hans hepatit C-ansvarig 
läkare vid kliniken.
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– Men vi har haft stor nytta av polis-
studien ändå. Huvudfrågan är nu varför 
kroppen har bättre förmåga att hantera HIV-
2-infektionen jämfört med HIV-1. Kan man 
identifiera orsaken är det bra kunskap när 
det gäller att ta fram ett vaccin mot HIV-
1. Ett dussin personer – virologer, immu-
nologer och Fredrik Månsson, blivande 
infektionsläkare i Malmö och doktorand 
– arbetar med den uppgiften nu.

Hans berättar också att man i en annan 
studie tittar på diskordanta par, dvs. där 
den ena parten bär på HIV, men inte den 
andra. Det har visat sig att vissa personer 
som är seronegativa för HIV-2, reagerar på 
en stimulering av antigen från viruset. 

– Alltså har de blivit exponerade tidigare, 
men ändå inte blivit smittade, konstaterar 
han.

Hög	stresstålighet	
och	god	samarbetsförmåga
Konsultverksamheten är ett viktigt inslag i 
vardagen i Lund. Ansvarig för den är infek-
tionsläkare Gisela Otto.

– Ansvarig har jag varit de senaste åren 
– som konsult har jag varit verksam betydligt 
längre, säger Gisela.

– Att vara konsult är spännande, dyna-
miskt och stimulerande. Man är med där det 
händer! Men man måste vara stresstålig, och 
eftersom arbetet innebär att man måste ta 
kontakt med andra specialiteter och sjukhus, 
krävs också en god samarbetsförmåga.

Det är Gisela som organiserar detta arbete, 
och när hon är i tjänst är hon alltid konsult. 

– Vi är två konsulter i tjänst varje vecka, 
dels jag och dels en av de andra specialis-
terna, förklarar hon.

Man gör dagliga ronder på IVA, THIVA, 
NIVA och MAVA. Lägg därtill regelbundna 
ronder på hematologen, onkologen, barnon-
kologen, njurmedicin och barn-IVA. Dess-
utom gör man transplantationsronder, vilket 
i Lund handlar om hjärt- och lungtrans-
plantationer.

– Totalt rör det sig om ungefär 4000 
konsultbesök per år – som registreras, samt 
telefonsamtal (det mest frekventa, men som 
inte registreras) varje dag.

Det är en stor uppgift, med hårda krav, 
men Gisela trivs.

– Jag tycker det är kul, svarar hon enkelt på 
vår fråga om hur hon upplever sitt arbete.

Lyfta	fram	det	specifika	för	Lund
Gisela avslöjar att man på vårmötet kommer 
att tala om immunsupprimerade patien-
ter – vad är det för immundefekter dessa 

patienter får av behandlingen, respektive av 
grundsjukdomen i sig.

– T.ex. vid leukemi – vilka infektioner 
kan vi misstänka och varför? Vi kommer 
också att ta upp behandling vid vissa opp-
ortunistiska infektioner, säger hon.

Åsa berättar att de ser fram mot vårmötet.
– Det ska bli jättekul! Ingen här nu verksam 

kan minnas att vi haft det förut, säger hon.
Man har två programkommittéer som arbe-

tar med planeringen – en för det vetenskapliga 
programmet, och en för det sociala.

– När det gäller det vetenskapliga pro-
grammet ville vi lyfta fram det som är spe-
cifikt för Lund. Vi vill också visa upp den 
translationella forskning vi har i samarbete 
med BMC. Därför har Lars ansvar för ett 
område, fortsätter Åsa.

Skånsk	stil
Ur programmet kan Åsa redan nu avslöja att 
det bl.a. kommer att handla om vaskulärt 
läckage vid sepsis, infektioner hos trans-
planterade patienter och tropikmedicin. 
På förmiddagen första dagen kommer man 
även att ha ett minisymposium.

Det kommer till största delen att vara 
lundensiska talare, men några inbjudna 
utifrån blir det också.

– Vi trodde först att vi skulle ha fler utom-
stående, men det visade sig att vi hade den 
kompetens och bredd vi behövde till stor 
del här i Lund, berättar Åsa.

Det sociala programmet kommer att bli 
i ”skånsk stil”.

– Vi ska ta vara på de lundensiska tradi-
tionerna, säger Åsa lite hemlighetsfullt.

Ett inslag kan vi dock redan nu avslöja: 
I Lund kommer Toxic Shock Band (som 
består av fem infektionsläkare från Lund, 
samt ytterligare ett par läkarkollegor inom 
sjukvården) att framträda.

Det har vi från säker källa – nämligen 
Bertil Christensson, som själv spelar saxo-
fon i bandet. De som var med på vårmötet 
i Malmö för några år sedan, minns säkert 
denna förvånansvärt skickliga och rejält 
svängiga orkester.

Bara det gör att det är självklart att snarast 
boka in sig till vårmötet i Lund.

PEr lUndBlad

Infektionsläkare Gisela Otto

Föreläsare bl a: 
Ingemar Ernberg, Karolinska Institutet, Arne Östman, Karolinska Institutet, Peter 
Naredi, Norrlands Universitetssjukhus,  Michael Olausson, Sahlgrenska, Styrbjörn 
Friman, Sahlgrenska, Göteborg, Tania Roskams,  Laboratory of Morphology and 
Molecular Pathology, University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium 

Organisation: 
Department of Transplantation and Liver Surgery.
Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden.
Michael Olausson, Per Lindnér, Magnus Rizell, Lo Hafström.

Venue: Hotell Gothia

Kongressavgift: 500 SEK
Program och information kan fås av:

magnus.rizell@surgery.gu.se eller lo.hafstrom@surgery.gu.se
Anmälan till kristina.bennerdt@vgregion.se

STATE OF THE ART-SYMPOSIUM 
HEPATOCELLULAR CANCER

GÖTEBORG, SWEDEN 21–22 februari, 2008



Välkommen till 
Infektionsläkarnas vårmöte

i Lund den 7–9 maj 2008!
Vi kollegor i Lund ser fram emot att bjuda på ett intressant och trevligt program. 

Det gläder oss mycket att vi kan inleda onsdagen den 7 maj med ett minisymposium med  

professor Peter Andersen, Köpenhamn, som föreläser om:

Tuberkulos med inriktningen nytt vaccin och diagnostik.

Övriga symposier:

• Vaskulärt läckage 

• Immunsuppression – en stor utmaning 

• Exotiska infektioner

• VACbehandling och antibakteriella peptider

Axplock från programmet i övrigt:

• Framtidens bilddiagnostik (professor Peter Aspelin ordförande i Sv Läkaresällskapet) 

• Sprutbytet i ett internationellt perspektiv

• Nosokomial blodsmitta

• HIV 

• Tetanus

• Arabinitol i diagnostiken vid invasiv candidiasis

Under det sociala programmet vill vi bjuda på det bästa av Lund med omnejd 

bland annat Festmiddag på Trolleholms slott

Du anmäler dig via länk från infektionsläkarföreningens hemsida www.infektion.net 

Här kan du också läsa mer om både det vetenskapliga och sociala programmet.
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Bakgrund
Under sommaren 2005 började de första 
fallen med ESBL-producerande Klebsiella 
pneumoniae i kliniska odlingar dyka upp. Vi 
hade åren dessförinnan sett enstaka patienter 
med positiva odlingsfynd av ESBL-produ-
cerande bakterier. Då rörde det sig om olika 
arter med skiftande resistensmönster, nu var 
bakterierna identiska och känsliga bara för 
karbapenememer och gentamicin.

Vårdhygien agerade och förstärkte det 
pågående arbetet med att förbättra vårdhy-
gienen. Under hösten minskade antalet fall 
för att sedan åter öka vid jultid. Våren 2006 
såg riktigt bra ut och man trodde faran var 
över. Under följande sommar noterades dock 
åter ett ökat antal. Infektionsläkarna konsul-
terades om ovanligt många patienter med 
ESBL-producerande Klebsiella pneumoniae 
eller E-coli. De kliniska manifestationerna 
utgjordes framför allt av urinvägsinfektioner 
och septikemier. Problemet blev tydligt när 
patienten förbättrades och normalt skulle 
ha kunnat skrivas hem med peroral terapi, 
nu fick man lov att fortsätta intravenöst 
behandlingstiden ut. Vidare tvingades man 
behandla patienter med svåra infektioner 
väldigt brett till dess att etiologin var känd.

I september 2006 hade vi identifierat 150 
patienter som alla haft pos odlingar med 
Klebsiella pneumoniae ESBL. Enzymet är 
av CTX-M typ. ESBL-bildande bakterier, 
framför allt E coli, med detta enzym har 
beskrivits från hela världen och har spridit 
sig med en förfärande fart de senaste åren.

Allmänna	åtgärder	
På uppdrag av sjukhusdirektören bildades 
en insatsstyrka hösten 2006 som formu-
lerade en åtgärdsplan. Målen var på kort 
sikt att förhindra spridningen av den spe-
cifika Klebsiellastammen inom sjukhuset 
och på lång sikt att skapa en kultur för 
antibiotikaanvändning och vårdhygien, som 
minskar risken för framtida epidemier av 
multiresistenta bakterier. En grupp med 
representanter från infektionskliniken, 
vårdhygien, smittskydd, klinisk mikrobio-
logi, informationsavdelning och STRAMA 

formerades för att hantera ESBL-frågan 
praktiskt. En styrgrupp bestående av cheflä-
karna, chefsjuksköterska, divisionscheferna 
inom kirurgi och akut-/rehabdivisionerna, 
vårdhygienöverläkare och informationschef 
bildades för att underlätta genomförandet av 
arbetsgruppens åtgärdsförslag. Smittskydds-
läkaren utfärdade lokal anmälnings- och 
smittspårningsplikt. Märkning av patient-
journal infördes.

Vårdhygieniska	åtgärder
De vårdhygieniska åtgärder som vidtagits 
för att begränsa spridningen av den ESBL-
bildande Klebsiellastammen är i linje med 
de åtgärder som vidtagits under utbrott av 
MRSA på svenska sjukhus. I stora drag har 
det handlat om att snabbt identifiera smit-
tade patienter, att i så stor utsträckning som 
möjligt hålla smittade patienter åtskilda från 
andra patienter samt att öka både patienters 
och personalens följsamhet till sjukhusets 
hygienbestämmelser. Vid varje nytt fall av 
smittad patient har en läkare och en sjuk-
sköterska från hygiensektionen besökt den 
avdelning där patienten vårdats. Där har 
man på avdelningen träffat representanter 

Utbrott av esBl-producerande klebsiella 
pneumoniae på akademiska sjukhuset
BrITT-MarIE ErIkssOna, THOMas grEnHOlM Tängdéna, BIrgITTa lyTsyb

a) Infektionskliniken och STRAMA Akademiska  b) Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

från arbetsledare och vårdpersonal och sys-
tematiskt gått igenom hur patienten vårdats, 
vilka riskfaktorer för spridning patienten 
haft och gett råd om den fortsatta vården 
sett ur hygiensynpunkt. Man har smittspå-
rat runt den nyupptäckta patienten, dvs. 
screenat för ESBL hos medpatienterna. 
Majoriteten av patienter som smittats men 
inte haft några kliniska symptom har varit 
koloniserade i tarmen. 

Smittvägen för bakterien går via händer 
och munnen. På många avdelningar har 
buffetvagnar därför tagits bort och speciell 
kökspersonal med enbart arbetsuppgifter 
kopplade till mathantering har anställts. 

Smittade patienter har fått flytta till 
enkelrum med egen toalett. Detta har inte 
alltid varit möjligt eftersom enkelrum är 
en bristvara på sjukhuset. Många patienter 
har därför vårdats på infektionskliniken på 
grund av behovet av vård på enkelrum.

Ett omfattande screeningprogram, där 
samtliga patienter som lades in på sjukhuset 
odlades i urin, feces och i sår med avsikt 
att hitta assymptomatiska bärare av stam-
men infördes. Patienterna odlades även vid 
utskrivning. Under våren 2007 har man 

Förbrukningen av handdesinfektionsmedel på Akademiska sjukhuset kvartalsvis. Vårdhygiens ökade 
insatser i samband med utbrottet av K pneumoniae ESBL har haft en dramatisk inverkan på använd-
ningen av handsprit vilket sannolikt har haft stor betydelse för minskad spridning på sjukhuset.
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successivt begränsat antalet screeningod-
lingar till att gälla enbart faeces och ett fåtal 
avdelningar med riskpatienter och detta 
screeningförfarande pågår fortfarande. 

Man såg under både 2005 och 2006 en 
påtaglig ökning av antalet smittade patien-
ter under sommarmånaderna. De insatser 
som gjorts på sjukhusnivå har varit att öka 
antalet vårdplatser för att förhindra onödiga 
omflyttningar av patienter inom och mellan 
avdelningar. Under 2007 höll man fler vård-
platser öppna jämfört med de föregående 
sommarmånaderna. Alla sommarvikarier 
och övrig personal som anställdes under 
sommaren 2007, fler än 300 personer, fick 
dessutom tillfälle att genomgå en obligato-
risk utbildning i grundläggande hygienru-
tiner som användning av handsprit, kortär-
mad arbetsklädsel, handskar och skyddsrock 
eller förkläde kan förhindra spridningen av 
smittoämnen. 

Antibiotikaåtgärder
Akademiska sjukhuset är ett universitets-
sjukhus med omkring 1000 vårdplatser. En 
stor del av vården är högspecialiserad och 
c:a en tredjedel av all vård köps från andra 
landsting. T.ex. finns enheter för thorax-, 
neuro- och transplantationskirurgi, det finns 
brännskadevård och man utför benmärgs-
transplantationer. Tillika är Akademiska 
ett läns- och länsdelssjukhus med ett stort 
flöde av multisjuka äldre patienter med 
många riskfaktorer för att få infektioner 
(och dessutom för att bli bärare av resistenta 
bakterier). Allt detta gör att antibiotika-
förbrukningen, som på andra storsjukhus, 
blir hög. Under 2006 var antalet DDD 
155 658 eller omräknat 46,5 DDD per 
100 vårddagar. Erfarenheten från andra 
sjukhus med Klebsiellautbrott är att stor 
förbrukning av cefalosporiner, kinoloner och 
trimetoprim-sulfa är associerat till hög andel 
ESBL-producerande stammar. En grupp 
med sex infektionsläkare och en mikrobiolog 
satte sig ned och utarbetade en lokal antibio-
tikapolicy med inriktning enligt ovan samt 
med syftet att minska antibiotikaförbruk-
ningen totalt. Policyn finns tillgänglig på 
Akademiskas intranät men läkare anknutna 
till STRAMA (läs författarna) har också 
kommunicerat budskapet personligen på 
läkarmöten inom stort sett sjukhusets alla 
verksamhetsområden. Speciella möten har 
ordnats med antibiotikaansvariga läkare och 
internationella experter som David Paterson 
och Helen Giamerellou har inbjudits att ge 
föreläsningar. Frågan har också uppmärk-
sammats i media. 

Hur	har	det	gått	då?
Så småningom kunde man konstatera att 
utbrottsstammen första gången isolerats i 
december 2004 hos en patient som tidigare 
vårdats på sjukhus utomlands. Bakterien har 
spritts företrädesvis inom kirurgi- och akut-
/rehabdivisionerna men även givit upphov 
till sekundärfall i kringliggande landsting 
samt inom kommunal vård. Tre patienter 
bedöms ha avlidit som en direkt följd av 
Klebsiellainfektionen. 

Till idag har 261 patienter konstaterats 
ha stammen, 80 är identifierade genom 
screening av faeces, resten genom positiva 
kliniska odlingar. Antalet nya fall ökade ända 
till i november 2006 för att sedan minska 

successivt. Huvudparten av de senaste fallen 
har hittats via screening och vi har under de 
senaste månaderna bara haft enstaka nya 
fall. Tyvärr har vi sett att om man en gång 
infekterats med bakterien verkar den stanna. 
Många patienter har blivit negativa i scre-
eningodlingar för att vid ett senare tillfälle, 
särskilt efter antibiotikabehandling, åter bli 
positiva. I somras gjordes en prevalensstudie 
på sjukhuset. Som mest vårdades ett 20-tal 
positiva patienter samtidigt under en vecka. 
En prospektiv undersökning för att studera 
bärarskap planeras nu.

Antibiotikaförbrukningsmönstret har 
förändrats. Man hade redan tidigare arbe-
tet med kinolonförbrukningen som nästan 
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halverats från 2004 och senaste året har 
antalet DDD lagt sig på en platå. Cefuroxim 
som varit en storsäljare på sjukhuset har 
minskat med 50% senaste året, totalt har 
cefalosporinförbrukningen gått ned med 
30%. Alla penicilliner har ökat men då även 
det breda preparatet piperacillin-tazobactam 
som har ersatt cefuroxim för de svårare infek-

Klebsiella pneumoniae. En gramnegativ stav 
som har orsakat stora problem och fått 
mycket uppmärksamhet på Akademiska sjuk-
huset sedan 2005.

tionerna. Det har varit en medveten strategi 
även om vi vet av andras erfarenheter att stor 
piperacillin-tazobactamanvändning kan ge 
grogrund för uppkomst av multiresistenta 
pseudomonas. En sådan resistensutveckling 
har dock ännu inte observerats, ej heller hos 
Enterobacteriaceae. Karbapenemerna ligger 
på en oförändrad nivå.

Sammanfattningsvis har vi således i hög 
grad kunnat påverka vilken sorts antibiotika 
man använder men inte den totala antibio-
tikaförbrukningen. Denna har snarast ökat, 
möjligen som en följd av ökad kombina-
tionsbehandkling, t.ex. bensylpenicillin + 
gentamicin. Ett mål framgent är dels att 
se till att inte piperacillin-tazobactam ökar 
mer, men förstås också att minska all onödig 
antibiotikaförbrukning. 

Vad	var	det	som	gjorde	att	utbrottet	
kunde	begränsas?
Enligt vår mening har vårdhygieniska åtgär-
der haft stor effekt. ESBL-producerande 

Klebsiella sprids från person till person 
med direkt och indirekt kontaktsmitta. All 
personal har blivit väldigt medveten om 
riskerna med dålig vårdhygien och spritan-
vändningen på sjukhuset har fördubblats. 
Man skall heller inte underskatta vikten 
av utbildning till ny personal och patien-
ter. Generella åtgärder i form av ökat antal 
vårdplatser, färre ”utlokaliserade” patienter 
och minskad stängning av platser sommartid 
har bidragit. Beträffande antibiotika har en 
övergång skett från cefalosporiner till peni-
cilliner inklusive piperacillin-tazobactam 
vilket i litteraturen redovisats ha en positiv 
effekt vid andra utbrott med ESBL-produ-
cerande bakterier. Dessutom har intresset för 
antibiotikaresistens, det lokala resistensläget 
och lokal antibiotikaförbrukning på sjukhu-
set ökat betydligt inom hela läkarkåren och 
även på chefsnivå. Det är en bra grund för 
att kunna möta framtida resistensproblem 
och utbrott med multiresistenta bakterier 
i Uppsala. ■

Infektionsläkarföreningens årliga höst-
utbildning, med fortbildning inom det 
invärtesmedicinska området, kommer 
i år att äga rum på Steningevik 25–26 
september. Utförligt program och anmäl-
ningsblankett följer i annons i Infektions-
läkaren nr 2/08.

Påminnelse om att ansökningstiden för 
stipendier från Göran Sterners resesti-
pendiefond och för Pfizerstipendiet går 
ut 1 mars 2008. Var god se annons för 
respektive stipendium i Infektionsläka-
ren nr 4/07.

Infektionsläkarföreningens styrelse 2008. Från vänster: Anna Jerkeman redaktör, Jonas Hedlund 
vetenskaplig sekreterare, Åsa Hallgårde ordförande, Torsten Holmdahl vice ordförande, Bengt 
Wittesjö skattmästare, Gunlög Rasmussen yngreläkarrepresentant, Stephan Stenmarck facklig 
sekreterare, Jonas Sundén-Cullberg utbildningsansvarig.

nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen 
välkomnar följande nya medlemmar 

som tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Anna Lange, Örebro

Christian Kampman, Gävle
Magnus Paulsson, Malmö
Mari Rosenqvist, Malmö

Olle Wik, Karlstad
Anna Linnér, Huddinge
Lars Hanzén, Göteborg

Jesper Sterne, Eskilstuna
Siri Kurland, Uppsala

Lars Björck, Lund
Sara Köhler, Eskilstuna

Emmi Andersson, Huddinge
Bertil Stojanovic, Huddinge
Martin Kåberg, Huddinge
Mette Wendt, Helsingborg
Daniel Svensson, Malmö 

Associerade:
Peter Bergman, Huddinge

 Om ni inte får tidningen, inte finns 
med i matrikeln eller inte får SJID 
var goda och kontakta vår kassör  

Bengt Wittesjö,  
Gefionvägen 1, 371 41 Karlskrona, 

e-mail: bengt.wittesjo@telia.com



2�I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  �  •  0 8

Den statistik som varje år levereras 
från FN-organet UNAIDS över 
den globala hiv-epidemin bjuder 

sällan på stora överraskningar – vi känner 
väl till siffrorna, har slutat reagera och kan 
knappast förstå vad de innebär och förmed-
lar: omkring 40 miljoner människor lever 
med hiv i världen, varje dag smittas över 
10 000 personer, varav de flesta är ungdomar 
och yngre vuxna – och av de smittade lever 
över 90% i låginkomstländer, de flesta utan 
tillgång till vare sig diagnostik eller ännu 
mindre behandling. Från svensk horisont 
är det abstrakt; vi har egna bekymmer i 
den sjukvårdsapparat många upplever som 
undermålig och insufficient. Ibland dyker en 
afrikansk eller asiatisk patient med avancerad 
aids upp på någon av våra kliniker, som en 
exotisk men flyktig reflektion av vad som är 
verklighet i andra delar av världen. 

Trots att inga tydliga skiften kan skön-
jas i den övergripande statistiken har en 
enorm förändring skett under de senaste 
fem åren i det internationella samfundets 
syn på interventioner mot hiv/aids i fattiga 
länder. WHO:s mål att 3 miljoner män-
niskor i världen skulle ha inlett ART (anti-
retroviral terapi) i slutet av 2005 – ”3 by 5” 
– innebar ett trendbrott mot den tidigare 
förhärskande uppfattningen att hiv-program 
i tredje världen enbart skulle inriktas på 
prevention. Idag ses ART som en alltmer 
självklar del av hiv-program i alltfler länder 
och situationer. Även om det djärva målet 
inte nåddes fullt ut så har antalet patienter 
som påbörjat ART ökat dramatiskt. Det är 
ännu osäkert om det fått – eller kommer att 
få – effekter på smittspridningen – och det 
finns många andra obesvarade frågor och 
problem att lösa kring ”scaling-up”.

MsF och arT
Organisationen MSF (Médecins Sans 
Frontières; Läkare utan gränser) har varit i 
frontlinjen för att rikta uppmärksamheten 
på det faktum att merparten av världens hiv-
smittade inte har tillgång till den effektiva 
och livräddande behandling som ART är. 
Kampanjen ”Access to Essential Drugs” 
riktar sig även mot andra sjukdomar för 
vilka effektiv behandling inte är tillgänglig 
för de folkgrupper som har störst behov. För 

ingen sjukdom har emellertid diskrepansen 
mellan fattiga och rika länder varit så frap-
perande som för hiv/aids sedan bromsmedi-
ciner blev tillgängliga i mitten av 1990-talet. 
MSF har lanserat projekt för att visa att 
ART är möjligt att bedriva i låginkomstlän-
der – många gånger i utsatta regioner där 
få andra organisationer har hiv-program, 
där den statliga sjukvården är ur funktion, 
liksom annan infrastruktur (elektricitet, 
vägar, vatten, säkerhet…), och där hiv bara 
är ett av många trängande hälsoproblem. 

Sedan 2003 har jag i omgångar arbetat 
som hiv-specialist i MSF:s regi, något som 
varit möjligt genom generöst och välvilligt 
samförstånd med tjänstledighet från min 
klinikchef i Malmö. Det första projekt jag 
arbetade i – kåkstaden Khayelitsha utan-
för Kapstaden i Sydafrika – startade 2000 
som ett pilotprojekt för att vetenskapligt 
visa att ART är möjlig att genomföra i ett 
typiskt hårt drabbat fattigt område i tredje 
världen. I Khayelitsha har hiv-epidemin i 
grunden ändrat livsbetingelserna för alla 
invånare – med en prevalens av ca 20% i 
den vuxna befolkningen kan man verkligen 
hävda att alla ”lever med hiv”. Fast hiv är 
ett problem som adderats till en lång lista 
andra svårigheter som formar människors 
liv – arbetslöshet, fattigdom, extremt hög 

kriminalitet och våld – och många skepti-
ker har menat att ART i en sådan instabil 
omgivning är en omöjlighet. Erfarenheterna 
från Khayelitsha har emellertid bidragit till 
att övertyga organisationer och sponsorer 
om att ART kan fungera även i en miljö 
som denna (1), och projektet är sedan en 
tid tillbaka på väg att överlämnas till de 
sydafrikanska myndigheterna. Det har också 
utvecklats till ett ”Centre of excellence” och 
tjänar som exempel för liknande projekt på 
andra håll; men fortfarande beräknar man 
inte täcka det gigantiska behov som finns i 
denna myllrande slum där en halv miljon 
människor lever. En än större utmaning 
är att omsätta de goda erfarenheterna från 
Khayelitsha på nationell nivå, och göra ART 
åtkomlig för alla de miljoner smittade som 
lever under liknande förhållanden runtom 
i Sydafrika.

Hiv-behandling anpassad till små resur-
ser och stora behov
MSF driver verksamhet i olika former i 
de flesta länder i världen, och sedan en tid 
tillbaka är ett övergripande syfte att inte-
grera hiv i alla program, istället för att skapa 
isolerade projekt som är specialiserade på 
hiv. Detta ställer stora krav på kunskaper 
hos personal och utformning av en hand-

scaling-up art
– ökad tillgång till bromsmediciner i världen

PEr BJÖrkMan, Överläkare Inf klin, UMAS

Tvåårig pojke med ART sedan fyra månaders ålder.
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läggning som är enkel och anpassad till 
skiftande lokala förhållanden – särskilt om 
man tänker sig att aktiviteterna skall fortsätta 
när MSF lämnar platsen. Det sistnämnda är 
något som sker kontinuerligt, allteftersom 
situationen stabiliseras på vissa håll och nya 
problemområden dyker upp. Hanteringen 
av hiv – en kronisk sjukdom som kräver en 
långsiktig och relativt komplicerad hand-
läggning – har definitivt varit en utmaning 
för MSF, som egentligen är en organisation 
som främst varit inriktad på medicinska 
insatser vid katastrofer. 

Men förmodligen kommer även andra 
organisationer och stater att ställas inför 
samma problem som MSF efter de första 
spännande åren då ART introducerats på 
nya platser. Vad händer efter ”3 by 5”? Vilka 
resultat har man uppnått – och hur skall det 
gå att vidmakthålla en effektiv hiv-behand-
ling integrerad i den lokala hälsovården? Hur 
skall man undvika att den globala satsningen 
på ART slutar som ett trist misslyckande 
– med resistens, biverkningar och fortsatt 
smittspridning?

Bukavu – arT i område 
med pågående väpnade konflikter
Efter Khayelitsha har jag senast arbetat i 
Bukavu – en av Demokratiska Republiken 
Kongos (DRC) större städer, osannolikt 
vackert belägen vid Lac Kivu intill gränsen 
mot Rwanda. Men Bukavu, liksom hela regi-
onen Kivu, har sedan 1994 varit skådeplats 
för ständiga oroligheter, i efterdyningarna 
av folkmordet i Rwanda och hela den långa 
exploateringen av detta gigantiska och rika 
land; under kung Leopolds tid för elfenben 
och gummi, idag för sällsynta mineraler som 
coltan och casserit, nödvändiga bestånds-
delar för elektroniska produkter. I Bukavu 
har MSF sedan 2002 drivit ett hiv-program 
med distribution av ART – denna gång 
för att visa att ART är möjlig att bedriva 

i ett område härjat av pågående väpnade 
konflikter (2).

Projektet har fortsatt utan egentliga 
avbrott, även när krigsherren Laurent 
Nkunda invaderade Bukavu 2004 under 
några veckor. Prevalensen av hiv i detta 
område har – något överraskande – hållit 
sig stabil under de senaste åren (2–3% av 
den vuxna befolkningen). 

Sedan några år tillbaka är det de lokala 
nationella sjukhusen som är formellt ansva-
riga för hiv-projekten, som drivs med finan-
siellt och tekniskt stöd från MSF; och tanken 
är att MSF skall överlämna projekten till 
myndigheterna helt och hållet i slutet av 
2008. I de primärvårdsprojekt som bedrivs 
i de otillgängliga omgivningarna av Goma 
och Bukavu har man också sedan något år 
införlivat ART i den basala sjukvården. 

Kommer det att fungera? Det har varit 
möjligt att bedriva hiv-behandling även 
på dessa utsatta platser – men med alla de 
resurser på olika plan som MSF har tillhan-
dahållit. Projektet i Bukavu har dessutom 
haft en förhållandevis högteknologisk karak-
tär – bland annat har man installerat en 
flödescytometer på universitetssjukhuset, 
och tillhandahåller bleomycin för patienter 
med utbrett Kaposi’s sarkom (en vanlig 
hiv-komplikation i Centralafrika som inte 
sällan progredierar trots ART). Samtidigt 
med dessa mera sofistikerade medicinska 
problem förekommer kolera endemiskt i de 
växande slumkvarteren på de leriga branter 
som omger staden, dit folk från landsbygden 
tagit sin tillflykt undan milisgrupper och 
regeringsarmén som skövlat och plundrat 
deras byar på landsbygden och i djunglerna. 
Det är uppenbart att det finns mängder 
av andra områden inom hälsovården som 
är i behov av akuta insatser; under den 
långdragna koleraepidemi som drabbade 
Bukavu under min vistelse där lades tidvis 
upp emot 75 patienter in varje dygn på 

sjukhusets koleraavdelning (ibland upp till 
tre patienter i olika åldrar i varje kolerasäng). 
Trots detta kunde hiv-projektet fortsätta 
och expandera. 

Under de år MSF verkat i Bukavu har 
stor kunskap och erfarenhet om hiv byggts 
upp inom den lokala sjukvården. Det är de 
nationella medarbetarna som utgör själva 
kärnan i detta liksom andra MSF-projekt 
– ofta har de fått alltför lite uppmärksamhet 
jämfört med de utländska anställda i pro-
jekten. Inställningen till hiv – både inom 
sjukvården och i samhället i stort – har också 
förändrats; det finns en vilja och intresse att 
gripa sig an problemet, eftersom man sett 
att något konkret faktiskt kan göras. Men 
för att behandlingsprogrammet skall kunna 
fortsätta efter MSF:s sorti krävs givetvis 
fortsatta resurser – och antagligen också en 
mera varaktig fred… 

Burma 
– högriskgrupper i militärdiktatur
Problemen i Burma är av annan karaktär 
– detta slutna land med sin bisarra och 
genomkorrumperade militärdiktatur har 
sannolikt en av Asiens mest omfattande 
hiv-epidemier. Den offentliga statistiken är 
otillförlitlig, men i flera områden är >5% av 
gravida kvinnor utan särskilda riskfaktorer 
hiv-positiva. Injektionsmissbruk, omfat-
tande sexindustri, pådrivet av extrem fat-
tigdom och politisk förföljelse – förutsätt-
ningarna för hiv att spridas är idealiska. 
Liksom Kongo är Burma oerhört rikt på 
naturresurser av alla de slag: guld, rubiner, 
safirer, teak, olja… och liksom för Kongo 
har dessa rikedomar oftare varit en förban-
nelse för befolkningen än en resurs för att 
öka deras välstånd. 

MSF:s hiv-projekt i Burma har pågått 
sedan 1990-talet, och har länkats till omfat-
tande program för behandling av malaria, 
TB och STI. Jag har arbetat där i perioder 

Bukavu – hamnen Lac Kivu Bukavu – Place de l’independence
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mellan 2003 och 2005. Sedan 2003 har anta-
let patienter som startat ART ökat kraftigt 
– men utanför MSF-klinikerna är det fortfa-
rande få patienter i Burma som har tillgång 
till ART, och den behandling som ges är 
ofta felaktigt sammansatt, ibland bestående 
av s.k. ”fake drugs” (falska läkemedel) som 
patienten själv får bekosta. Denna slags 
hiv-behandling får endast två konsekven-
ser: ekonomisk utarmning av familjen och 
resistensutveckling hos viruset.

I Burma har MSF satsat på enklast möj-
liga protokoll för handläggning av hiv – på 
många platser utan någon som helst labora-
toriemonitorering (förutom hiv-test). Denna 
strategi ställer desto större krav på utform-
ning av protokoll för handläggning som är 
robusta och tydliga nog att fungera under 
dessa omständigheter. Viktiga komponenter 
är noggrann rådgivning och monitorering 
av följsamhet hos patienter som inleder 
ART, och tillgång till utbildning och feed-
back för de orädda och hårt slitande lokala 
läkare som kämpar vidare med ett ständigt 
ökande antal patienter i primitiva kliniker 
– i palmbladshyddor i Rangoons slum, i 
missbrukarkvarter i Gyllene Triangeln, i de 
otillgängliga gruvsamhällena djupt i djung-
lerna i landets norra del. 

arT i låginkomstländer 
– goda resultat men ökad mortalitet
Resultaten av ART i låginkomstländer har i 
publicerade studier generellt sett varit goda, 
och är jämförbara med dem som uppnås i 
västländer vad gäller virologisk suppression 
och följsamhet (3). Däremot är mortaliteten 
under behandling ökad – särskilt under de 
första tre månaderna efter behandlingsstart 
– ”the danger months”. 

Detta kan huvudsakligen relateras till att 
patienter som startar ART i låginkomst-
länder har mera avancerad immunsup-
pression när de diagnosticeras med hiv. En 
stor andel har opportunistiska infektioner 
redan då hiv-diagnosen ställs, och diagnos-
tik och behandling av dessa är nödvändiga 
för ett lyckat resultat. Men det är svårt att 
upptäcka opportunistiska infektioner hos 
gravt immunsupprimerade, särskilt med 
begränsade resurser och oerfaren personal 
(många projekt drivs huvudsakligen av sjuk-
sköterskor). 

Tuberkulos är ledande orsak till både död 
och sjuklighet hos hiv-positiva i de flesta 
områden i världen. Incidensen av TB ökar 
med tilltagande immunosuppression – sam-
tidigt som sjukdomsbilden blir alltmer vag 
och atypisk, och allt svårare att diagnosticera 
med enkla rutinmetoder som direktmikro-
skopi av sputum och lungröntgen. I många 

länder är dessutom tuberkulosprogrammen 
underdimensionerade och dåligt anpassade 
till det ökade patientflöde som hiv-epide-
min för med sig, och multiresistent TB är 
ett reellt hot i alltfler områden. Det finns 
definitivt en risk för liknande problem i 
hiv-behandlingsprogram i framtiden om inte 
adekvata resurser garanteras och fortlöpande 
utveckling sker.

För en infektionsläkare är det intressant att 
konstatera att man i många områden stöter 
på mera ovanliga opportunistiska infektioner 
som orsakas av lokalt utbredda endemiska 
patogener – t.ex. Penicillium marneffei i 
norra Sydostasien eller visceral leishmaniasis 
på Afrikas horn. I praktiken gör det dock 
handläggningen av hiv-patienter på basal 
nivå ännu mera komplicerad. För många av 
dessa sjukdomar saknas data både avseende 
epidemiologi, diagnostik och behandling, 
särskilt hos immunsupprimerade. 

En stor andel gravt immunsupprimerade 
patienter utvecklar olika former av inflam-
matoriskt immunrekonstitutionssyndrom 
(IRIS) efter start av ART – sannolikt betyd-
ligt vanligare i tredje världen än i västländer 
eftersom fler patienter har aktiva oppor-
tunistiska infektioner då de inleder ART, 
framför allt TB och kryptokockos. IRIS 
anses i de flesta fall inte vara förknippat med 
ökad mortalitet, men i praktiken är det ofta 
svårt att hantera. Ibland kan IRIS förväxlas 
med läkemedelsbiverkningar, vilket kan leda 
till utsättning av både ART och annan för 
patienten livsnödvändig behandling – och i 
de fallen blir IRIS indirekt en orsak till död; 
liksom i de fall där den inflammatoriska 
reaktionen är riktad mot en obehandlad 
disseminerad opportunistisk infektion som 
inte diagnosticerats innan start av ART. 

Hantering av biverkningar är ett annat 
centralt kapitel vid behandling av hiv. De 
preparat som utgör grund för program i 
låginkomstländer används numera endast i 
begränsad omfattning i rika länder på grund 
av biverkningar. Nevirapin kan vålla bekym-
mer under de första behandlingsmånaderna 
med hudutslag och toxisk hepatit, men än 
mer allvarliga är de långtidsbiverkningar 
som kan uppträda med nukleosidanalogen 
d4T (stavudin). Rapporter från Sydafrika 
har visat att laktacidos inte är så sällsynt 
som man skulle vilja tro (4), och i Bukavu 
hade en mycket stor andel patienter som haft 
behandling i över två år symptom på perifer 
polyneuropati. 

Ett annat problem med behandling av 
kroniska sjukdomar är långsiktig följsamhet 
och kontinuerlig läkemedelsförsörjning. I 
viss mån har man dragit lärdom av de miss-
tag som gjordes i västvärlden då kunskapen 

om vikten av följsamhet var begränsad, och 
antagligen är följsamheten till behandling 
överlag bättre i de ART-projekt som inletts 
i tredje världen. Men god följsamhet kräver 
insatser för att vidmakthållas, och läkemed-
len måste nå fram även vid inbördeskrig, 
översvämningar eller andra katastrofliknande 
tillstånd. Om byte av regim blir nödvändig 
på grund av virologisk svikt är tillgången 
på andrahandspreparat fortfarande starkt 
begränsad; dessutom är det svårt att kon-
statera terapisvikt utan PCR-diagnostik, 
och sådan är i dagens läge en omöjlighet 
på de flesta håll. 

arT – en utmaning på lång sikt
Ibland kan man gripas av en viss pessimism 
efter den första euforin över att ha fått till-
gång till dessa fantastiska antiretrovirala 
medel i just de områden där behoven är 
som störst. Men framgångarna är många, 
och talar ett tydligt språk – det är redan en 
stor grupp människor som räddats till livet 
av ART, och därigenom har inte bara deras 
egen tillvaro förändrats. De finns kvar för 
att försörja sina familjer, bygga upp sina 
samhällen och länder. De bidrar till att ge 
hiv/aids ett annat ansikte, och på så sätt 
hjälper ART till att göra preventionsarbetet 
mot hiv mindre tröstlöst och otacksamt. 
Men ART är en utmaning på lång sikt – även 
om utgångsdatum för ”3 by 5” egentligen har 
passerats i tiden har detta projekt endast tagit 
sin början. UNAIDS statistik kvarstår – det 
stora problemet med hiv/aids finns i fattiga 
länder, och det är genom en allmänt förbätt-
rad situation i dessa länder på flera olika 
plan som en verklig lösning skulle kunna 
uppnås. MSF:s hiv-strategi har hjälpt till 
att rikta uppmärksamhet på detta komplexa 
problem, visat på vägar att hantera det, men 
för framtiden krävs samlad medverkan av 
andra aktörer på större plan för att uppnå 
en verklig och varaktig förändring. 
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SVA är en expertmyndighet.
– Vi är inte lagstiftande, som Jord-

bruksverket och Livsmedelsverket 
förklarar Sofia Boqvist.

Myndighetens verksamhet vilar på tre 
huvuduppgifter: diagnostik och analysar-
bete, sjukdomsövervakning och beredskap, 
forskning och utveckling, samt kunskaps-
förmedling.

Forskning
Sofia var tidigare t.f. chef för Zoonoscenter 
på SVA, men är nu sysselsatt med forskning 
på Sveriges Lantbruksuniversitet (som har 
sina lokaler vägg i vägg med SVA). Hon 
forskar på infektionsepidemiologi, smitt-
skydd och zoonoser.

Hennes kollega Eva Olsson Engvall är t.f. 
chef för zoonoscenter. Eva är dessutom chef 
för CRL – ett europeiskt referenslaborato-
rium för campylobakter. Även Eva forskar, 
SVA:s Zoonoscenter har egen forskning.
Båda har en veterinärutbildning i botten.

Zoonosrådet
Zoonoscenter etablerades när Sverige gick 
med i EU, berättar Eva.

– Orsaken var att vi skulle harmonisera 
oss med EU:s lagstiftning. Det fanns krav 
på att vi skulle samordna våra insatser och 
rapportera till kommissionen. Många länder 

har ett eget Zoonoscenter, eller något annat 
med liknande uppgifter, fortsätter hon.

– Men det är bra att ha ett Zoonoscenter 
för att samordna insatser i Sverige också, 
menar Sofia.

De påpekar att det naturligtvis fanns ett 
samarbete redan innan EU-inträdet, men att 
det i och med skapandet av Zoonoscenter nu 
blivit tydligare och mer formaliserat.

Som ett stöd till Zoonoscentret finns det 
något som heter Zoonosrådet.

– Där ingår representanter från Zoonoscen-
ter, Jordbruksverket, Smittskyddsinstitutet, 
Socialstyrelsen, Smittskyddsläkarföreningen, 
Länsveterinärföreningen, Yrkesföreningen 
för miljö och hälsa samt Arbetsmiljöverket, 
förklarar Sofia.

– Vi träffas regelbundet fyra gånger om 
året, samt därutöver när helst det inträffar 
något särskilt. Det är ett rådgivande diskus-
sionsforum som vi använder för att ta reda 
på vad som gäller, för att få bakgrundsfakta 
inom vissa områden.

Årlig	rapport
Hur man ska hantera vissa zoonoser – och även 
vissa smittsamma djursjukdomar – är reglerat 
i lagstiftning och i regelverk på EU-nivå.

– Vår verksamhet bygger på ett ”jord till 
bord”-tänkande, och är främst tänkt att vara 
förebyggande, säger Eva.

– Hur vi lyckas med det framgår sedan av 
läkarens anmälningar till Smittskyddsinsti-
tutet, säger Sofia.

Eva förklarar att man på SVA sammanstäl-
ler – med hjälp av Livsmedelsverket, Jord-
bruksverket och Smittskyddsinstitutet – en 
årlig svensk zoonosrapport som skickas in 
till EU, eller närmare bestämt till European 
Food Safety Authority (EFSA). Alla natio-
nella rapporter samlas sedan i en gemensam 
EU-rapport som publiceras varje år.

Den svenska rapporten publiceras också 
i Sverige. Vi bläddrar i Svensk zoonosrap-
port 2005. Här ingår information om före-
komst av zoonoser och zoonotiska agens hos 
människor, hos djur, i livsmedel och foder. 
Rapporten – som är svenskspråkig för att 
öka tillgängligheten – har syftet att på ett 
enkelt sätt illustrera den aktuella situationen 
i landet, historik, trender samt lyfta upp 
specifika händelser.

Det är en stor fördel att kunna ta del av 
den samlade EU-rapport som kommer varje 
år, anser de båda.

– Det är jättebra för oss – vi kan se vilka 
trender som gäller när det handlar om en 
sjukdom, om den ökar eller minskar, säger 
Sofia.

– Den svenska zoonosrapporten är bra 
läsning för svenska infektionsläkare som 
vill ta reda på mer om förekomsten av olika 

Zoonoscenter vid sVa

Sofia Boqvist och Eva Olsson Engvall.

Utanför Uppsala ligger Statens Vete-
rinärmedicinska Anstalt – SVA.
Här finns Zoonoscenter – som bl.a. 
arbetar med att förebygga och 
forska kring zoonoser. Man publice-
rar även en årlig rapport om före-
komst av zoonoser i Sverige.
Redan idag samarbetar man med 
berörda aktörer som Smittskyddsin-
stitutet och Smittskyddsläkare, men 
man ser gärna ett ökat samarbete 
med infektionsläkare – framför allt 
när det gäller det förebyggande 
arbetet.
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zoonoser som ingår i rapporteringen, till-
lägger hon.

De zoonoser som EU kräver att man rap-
porterar är främst livsmedelsburna zoonoser, 
eller på andra sätt allvarliga zoonoser.

Samarbete	
Eva understryker att det inte är meningen 
att veterinärerna ska lägga sig i läkarnas 
arbete.

– Det blir helt fel om vi skulle ha syn-
punkter på hur man ska hantera zoonoser 
på humansidan – eller om de lade sig i vårt 
arbete. Men det är helt nödvändigt att vi 
samarbetar, konstaterar hon.

Hon tar följande exempel som en illus-
tration:

– Jag har arbetat mycket med diagnostik 
på bakt lab. Då kan jag få en fråga från en 
orolig hundägare t.ex. – kan det som hunden 
har smitta? I allmänhet kan jag svara på det, 
men jag måste ändå referera till doktorn för 
behandling. Jag ska inte klampa in!

– Vi är jättebra på att arbeta förebyg-
gande och preventivt, alltså innan smittan 
kommer till patienten och därmed doktorn, 
förtydligar Sofia.

Kan	inte	kontrollera	naturen
Vi frågar vilka infektionsagens man arbetar 
med på SVA.

– Vi skiljer på livsmedelsburna och övriga. 
De livsmedelsburna som vi arbetar mycket 
med nu är salmonella, campylobakter och 
EHEC. De är de vanligaste, och vi har både 
övervaknings- och kontrollprogram för dem, 
svarar Sofia.

– Sedan finns det andra som vi bara har 
övervakning på. Två exempel på sådana är 
brucella och TB, säger Eva.

En fråga de ofta får handlar om borrelia. 
Men där kan inte SVA göra så mycket före-
byggande arbete.

– Vi kan inte övervaka och kontrollera 
naturen, förklarar Sofia.

– Det går inte att förbjuda fästingar att 
sätta sig på folk. Men vi får ofta frågor från 
både läkare och allmänhet om det. Det vi 
kan göra då är att ge råd om hur man ska 
skydda sig istället.

Positivt	med	kontakt
De berättar att infektionsläkare och 

smittskyddsläkare – liksom annan vård-
personal – ringer till Zoonoscenter med 
frågor ibland.

– Ofta handlar det då om t.ex. EHEC 
eller smittspårning, säger Sofia.

– De kan också ringa om de har ett speciellt 
fall, då patienten har ett djur hemma och de 
inte har någon bra diagnos, fortsätter Eva.

– Då vill de kolla upp om ett speciellt 
djur kan ha ett speciellt smittämne. Det 
är dock vanligare att det är personal från 
vårdcentraler som kommer med den typen 
av frågor, än just infektionsläkare.

Men båda framhåller att de tycker att det är 
positivt när de får kontakt med sjukvården.

– Det är jätteroligt när kontakt tas 
– när vi blir inbjudna till symposier, när 
ST-läkare kommer hit på studiebesök osv., 
säger Sofia.

Hon tillägger att hon tror att det inte 
alltid är så att man är så insatt i just ämnet 
zoonos.

– Därför är det bra att sprida informatio-
nen att det finns folk utanför den egna yrkes-
kåren som jobbar mycket med zoonoser.

– Ibland får vi samtal från djurägare som 
fått besked att deras sjukdom kommer från 
djuret. Men det är inte alltid korrekt, säger 
Eva.

Tät	kontakt	med	SMI
Vad kan vi då lära av varandra?

– Infektionsläkare kan med fördel vända 
sig till oss när det gäller förebyggande arbete, 
säger Sofia.

– Vi är vana att tänka i stora populationer, 
läkaren är mer centrerad på en patient. Det 
ligger i sakens natur och är inget konstigt. 
Men vi skulle kunna lära mer av varandra.

– Vi kan stänga en besättning – det är svå-
rare att stänga ett dagis. Jag tror att läkarna 
ibland kan vara lite avundsjuka på oss, säger 
Eva och tillägger:

– Det är också kul om de hör av sig till 
oss för att ventilera ett problem. Vi är ganska 
uppdaterade om vad som är på gång och har 
bl.a. regelbundna telefonmöten en gång i 
veckan med Smittskyddsinstitutet.

En	titt	i	kristallkulan
Vi frågar om man idag har en klar bild över 
eventuella framtida hot? 

Både Eva och Sofia kan se flera orosmoln 
framöver. Rabies är ett sådant.

– Vi ser en ökning av antalet djur som 
smugglas in eller förs in illegalt. Det finns 
därför en potentiell fara för rabies. Dessutom 
har vi sett en ökad spridning av echinococ-
cus (rävens dvärgbandmask). Just nu rör 
den sig norrut från Centraleuropa. Den 
ger cystor i levern, och det är problem med 
diagnostiken. Om den kommer till Sverige 
kan den komma att påverka våra vanor när 
det handlar om att plocka svamp och bär i 
naturen, förklarar de.

– Fågelinfluensan är också aktuell för 
tillfället. En omfattande övervakning av 
både vilda och tama fåglar pågår.

– Man har även hittat MRSA på djursjuk-
hus i Sverige. I Finland har man dessutom 
funnit MRSA på häst! Det är dock viktigt 
att påpeka att det är människan som har 
smittat dessa djur – inte tvärtom!

– Vi har en omvärldsbevakning, och är 
därför vana vid att titta in i framtiden. Det 
är en del av våra arbetsuppgifter att kika lite i 
kristallkulan – det är helt enkelt ett led i vårt 
förebyggande arbete, avslutar Sofia.

PEr lUndBlad
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Tre fallbeskrivning 

schistosomiasis 
efter bad i Mekongfloden i laos 

I slutet av augusti 2007 identifierades för 
första gången ägg av arten schistosoma 
mekongi i faecesprov från en svensk patient 
på smittskyddsinstitutets parasitologiska 
laboratorium. 

Patienten var en man som sökt på 
Infektionskliniken i Karlskrona (fall 
2). Han var dock inte den första 

svenska patienten med S. mekongi. Patien-
tens ressällskap (fall 3) vårdades för schis-
tosomiasis på Infektionskliniken i Malmö 
under våren 2007 och ytterligare en bekant 
till patienten (fall 1) fick året innan, som-
maren 2006, behandling för schistosomia-
sis på Infektionskliniken i Malmö. De tre 
fallen bodde före eller under insjuknandet 
på samma enkla guesthouse vid Mekongflo-
dens strand i Laos, och alla tre hade även 
badat i floden.

Fall 1	är en 51-årig man som ursprungligen 
kommer från England men har bott på den 
skånska landsbygden i tjugo år. Under våren 
2006 var han på en fyra månader lång resa 
i Laos och tillbringade nästan hela tiden 
på ett enkelt boende vid Mekongfloden 
där han bland annat arbetade ”som kock”. 
Han badade ofta i floden och duschvattnet 
hämtades också därifrån. Under resan hade 
han perioder med lös avföring, men mådde 
annars bra. 

Patienten reste hem till Skåne 10/6 2006 
och insjuknade fyra dagar senare med feber 
och lös avföring varvid han sökte på en 
vårdcentral och fick en PCV-kur. Därefter 
försämrades han och blev tilltagande trött 
och tagen. Efter att ha svimmat på en buss-
hållplats inkom han natten till den 23/6 till 
akutmottagningen i Malmö. Han var då 
påtagligt matt men opåverkad. Temp 39,6°, 

för övrigt normalt rutinstatus. Eosinofila var 
5,3 x 10ˆ9/L och CRP 44 mg/L. Malaria 
snabbtest (binax) var positivt för Falcipa-
rummalaria, vilket tolkades som ospecifik 
reaktion eftersom malariautstryk och tjock 
droppe var negativa. Den kraftiga stegringen 
av eosinofila bidrog starkt till att diagno-
sen schistosomiasis misstänktes. Patienten 
förbättrades snabbt under behandling med 
praziquantel och betapred peroralt, och han 
kunde skrivas ut efter två dagar. Schistoso-
maserologi var tydligt positiv. Den serolo-
giska metod som finns tillgänglig i Sverige, 
på Smittskyddsinstitutet, förmår inte skilja 
på olika schistosomaarter (se nedan). Efter-
som faecesprov aldrig lämnades fick vi därför 
ingen artbestämning.

Fall 2	är en	33-årig målare som haft diffusa 
buksmärtor, lösa avföringar och yrsel av 
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och till under de senaste tre åren. Under 
april 2007 reste han fyra veckor i Asien, 
först två veckor i Laos och resterande två 
veckor längs Thailands östkust. Tiden i Laos 
spenderade han samtidigt som fall 3 på det 
guesthouse där fall 1 alltså hade bott året 
innan. Han badade vid upprepade tillfällen 
i Mekongfloden. Under resan kände han sig 
av och till frusen. 

Den 7/5 2007 sökte han på Infektionsmot-
tagningen i Karlskrona med drygt en veckas 
anamnes på 4–6 vattentunna, lätt blodtill-
blandade diarréer per dag och diffus vänster-
sidig buksmärta. Han hade tilltagande yrsel 
och ostadighetskänsla samt finvågig tremor 
i fingrarna sedan ungefär en vecka tillbaka. 
Statusmässigt var patienten opåverkad, lätt 
palpationsömhet noterades centralt i buken. 
Hb var 181 g/L, eosinofila 0,16 x 10ˆ9/L, 
CRP <1 mg/L. Faecesodlingar och faeces-
mikroskopier var negativa. 14 dagar efter 
läkarbesöket hade symtomen delvis gått i 
regress men han hade fortfarande något lösa 
avföringar och ostadighetskänsla. Schistoso-
maserologi i akutserum visade låg titer vilket 
tolkades som ospecifik reaktion, men kon-
valescentserum som togs i början av augusti 
visade en tydlig titerstegring. Faecesprov 
sändes då till SMI där man efter utvidgad 
koncentrering fann tre ägg som – enligt Mari-
anne Lebbad på Parasitologen, SMI – med 
största sannolikhet var av arten Schistosoma 
mekongi. (S. mekongi-ägg är något mindre 
än S. japonicum-ägg men de båda arterna är 
för övrigt morfologiskt mycket lika. Måtten 
på de aktuella äggen stämde betydligt bättre 
med S. mekongi). Vid diagnostillfället hade 
patienten fortfarande lindriga besvär av 
samma karaktär som tidigare: Han var lite 
trött men kunde leva och arbeta som van-
ligt. När diagnosen väl var ställd fick han 
behandling med praziquantel. 

Fall 3	är en 52-årig ensamboende man som 
bor på landsbygden i Skåne, sjukskriven 
p.g.a. tinnitus och fibromyalgi. Förnekar 
alkoholproblem men har tidigare legat högt 
i CDT. I perioder har patienten upplevt 
minnessvårigheter och gångsvårigheter. 
Bekant till fall 1 och känner även fall 2. 
Under vintern 2006/2007 reste han i Laos 
och Thailand under fem månader, varav en 

längre period på ovan nämnda guesthouse. 
Anläggningen beskrivs av fall 3 som ”mycket 
enkla hus som är byggda på pålar eftersom 
platsen ofta är översvämmad”. Under vis-
telsen i Laos uppsökte han läkare på grund 
av frossbrytningar och svettningar. Malaria 
avfärdades då. Därefter besvärades han av 
vacklande gång och tilltagande minnessvikt 
och talsvårigheter. På grund av symtomen 
avbröt han Laosvistelsen en månad tidigare 
än planerat och sökte hemkomstdagen den 
28/4 2007 på Infektionsakuten i Malmö och 
lades in för utredning. Status var normalt 
frånsett gångsvårigheter och sluddrigt tal. 
Liksom för fall 1 utföll Malaria snabbtest 
(Binax) positivt för falciparummalaria (!) 
men malariautstryk och tjock droppe var 
negativa. Eosinofila steg efter inkomsten 
till som högst 7,1 x 10ˆ9/L, CRP 6 mg/L. I 
faecesmikroskopi, som skickades till Klinisk 
mikrobiologi i Lund, identifierades ägg av S. 
japonicum eller S. mekongi, i det här fallet var 
det inte möjligt att artbestämma närmare. 
Schistosomaserologin var positiv. Han fick 
något dygn efter inkomsten behandling med 
praziquantel. Efter nio vårddygn skrevs han 
ut. De neurologiska symtomen, som förbätt-
rades under vårdtiden men delvis fortfarande 
kvarstår, tolkades som Wernicke-Korsakoffs 
syndrom orsakat av alkohol.

diskussion:
Det råder inget större tvivel om att alla de tre 
fallen hade S. mekongi-infektion, även om 
den parasitologiska diagnostiken inte med 
säkerhet kan fastslå den exakta arten i något 
av fallen. S. japonicum har inte rapporterats 
från Mekongfloden, och rimligtvis har de 
tre patienterna smittats där. 

Fall 3 har berättat att han förutom sina 
två vänner endast träffade två andra svenskar 
under den drygt tre månader långa vistelsen 
i Laos. Däremot fanns det gott om resenärer 
från bland annat Tyskland och Frankrike, 
och även familjer med barn som badade 
på den aktuella platsen vid Mekongfloden. 
Risken är uppenbarligen stor att hemvän-
dande resenärer med S. mekongi förekom-
mer i andra europeiska länder, men det är 
samtidigt bara en liten del av de rapporterade 
europeiska importfallen av schistosomiasis 
som har fått infektionen i Asien. Majoriteten 
av fallen har smittats i Afrika (Grobusch et. 

al., Imported Schistosomiasis in Europe; J 
Travel Med 2003; 10:164-169). 

Smittskyddsinstitutets serologiska metod 
riktar sig mot olika S. mansoni-antigen, men 
inte mot antigen från andra schistosomaar-
ter. Vissa antigen är dock gemensamma för 
de olika arterna, och de tre aktuella fallen 
visar att S. mansoni-serologin fungerar för 
diagnostik av S. mekongi.

Betydligt mer överraskande var att Mala-
ria binax snabbtest, som används i rutin-
diagnostiken av malaria i Malmö, utföll 
positivt för falciparummalaria i både fall 1 
och fall 3. (Snabbtestet utfördes inte i fall 
2). Snabbtestet bygger på identifiering av 
malariaantigen i blod. De positiva utfallen 
talar för att schistosomaantigen orsakar en 
positiv reaktion i malariasnabbtestet. Någon 
annan förklaring till de falskt positiva resul-
taten är svår att se.
 
Som kliniker tycker vi att man kan lära sig 
följande av de tre fallen:
• Fyndet av förhöjda eosinofila var avgö-

rande för att diagnosen schistosomiasis 
ställdes i två av de tre fallen (och indirekt 
även i det tredje fallet, som hade normal 
eosinofilnivå). Detta illustrerar värdet av 
att kontrollera vita-diff vid oklar infektion 
efter tropikresa. 

• Vid oklar infektion efter resa till Laos eller 
Kambodja – fråga efter bad i Mekongflo-
den och var frikostig med schistosomadi-
agnostik.

sIMOn WErnEr 
(simon.werner@skane.se)

JIMMy nIlssOn 
(jimmy.x.nilsson@skane.se)

Båda läkare vid Infektionskliniken i Malmö

Schistosoma mekongi-ägg 
från faecesprov, fall 2.

Vid oklar infektion efter resa till Laos eller Kambodja – fråga efter bad 
i Mekongfloden och var frikostig med schistosomadiagnostik.
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Tack för mail angående Kvalitetsregist-
ret för pneumoni! Alla har andats en 
positiv inställning till registret som 

tydligen inte upplevts långt eller komplicerat. 
Några tidiga påpekanden från er föranledde 
oss (pneumonigruppen, dvs. de som ansvarar 
för vårdprogrammet utlagt på hemsidan) att 
göra förändringar i registret redan i oktober. 
Ytterligare några framförallt språkliga för-
ändringar görs nu i januari månad samt att 
vi lägger till en uppgift om luftvägs-PCR. 
Lathunden, dvs. en pappersversion av upp-
gifterna som skall matas in ändras så att den 
är kongruent med registret och kan skrivas 
ut från hemsidan när ni läser detta. Hör av 
er om ni har problem med innehållet i detta 
register eller idéer till förbättringar!

Till dags dato dvs. 21/12 har 265 pneu-
monier registrerats och det är den klart 
mest frekventa diagnosen, dvs. utgör drygt 
70% av alla inrapporterade fall. Örebrokli-
niken har lagt in flest patienter vilket inte 
är så förvånande då vi har Tomas Viker-
fors som en blåslampa på oss. Skövde och 
Falun ligger tätt efter medan Stockholm 
och Göteborg…

Vi har fått frågan vilka diagnosnummer 
vi tycker skall vara aktuella. Svaret är alla 
patienter som vi sätter pneumoni som 1:
a diagnos (eller 2:a diagnos om bakteremi/
septikemi kommer först). Pneumonigruppen 

vill dock försöka vara mer konkret och anser 
att följande ICD-10-nummer är aktuella: 
A 48.1 (Legionella), J10–J18, J69.0 (aspi-
rationspneumoni), J85.1 (lungabscess med 
pneumoni). Ovanliga men möjliga diagnos-
nummer skulle kunna vara A 20.2 (lungpest), 
A21.2 (pulmonell tularemi), A22.1 (pulmo-
nell antrax), B01.2 (vattkoppor med pneu-
moni), B05.2 (pneumoni som komplikation 
till mässling). Bronkit, empyem utan infiltrat 
samt lunginfektioner orsakade av svamp eller 
protozoer ingår inte förutom möjligen B59.9 
(Pneumocystis jiroveci).

Pneumonigruppen kommer att träffas 
i vår och i höst för att till Läkarstämman 
2008 presentera vad som finns i pneumoni-
registret. Vi kommer inte redovisa enskilda 
kliniker utan mer göra en sammanställning 
över hur materialet ser ut, samt försöka göra 
några vettiga analyser. Varje klinik får sedan 
(och det kan man göra redan nu) jämföra 
sina egna siffror med totalmaterialet. På 
lite sikt kan man sedan försiktigt utöka 
antalet frågor/parametrar och i den pro-
cessen tar vi gärna emot synpunkter. Det 
är inte meningen att materialet skall bli 
en forskningsbas, men visst kan registret 
så småningom bli intressant även ur en 
sådan aspekt. 

Hans HOlMBErg
hans.holmberg@orebroll.se

kvalitetsregistret för Pneumoni

grattis alla infektionsläkare! 

Vårt Infektionsregister fick i mitten 
av december status som Nationellt 
kvalitetsregister och ett anslag på 

450 000 kronor!! 
Bedömningen grundades på relevans, 

design och kompetens.
Relevansen bedömdes som hög, designen 

som god och vid bedömningen av styrgrup-
pens kompetens efterlystes kompetens i 
bakteriologi vilket vi dock har i form av 
Bo Söderquist som ansvarar för Artritreg-
istret. Nu klarar vi ekonomin för 2008 men 
för att kunna leva vidare måste vi i en ny 
ansökan i september i år kunna visa på en 
god anslutning och inrapportering samt en 
relevant analys och återkoppling till enskild 
vårdgivare av första årets data.

nu hoppas vi att alla efter årsskiftet kommer 
igång på allvar med inrapporteringen till 
samtliga register.

Kontrollera att kliniken har personer 
utsedda att vara lokalt registeransvariga 
och kontaktpersoner till den centralt regis-
teransvarige för de olika diagnoser vi rap-
porterar. 

Tag gärna fram en lista på de meningiter 
och endokarditer ni haft under året 2007 och 
fördela på några att rapportera in retroaktivt. 
Detta skulle göra de kommande rapporterna 
mycket mer fullständiga och intressanta.

Under januari kommer vi att göra några 
mindre ändringar i de olika formulären mest 
för att underlätta inrapportering. Vi arbetar 
även med förslag på papperslathundar som 
mellansteg i rapporteringen

Under februari kommer deskriptiva rap-
porter igång för de flesta av våra diagnoser 
och man kan då ”online” få en beskrivande 
information av vad vi rapporterat in. Tro-
ligen i maj månad kan vi få klart de mer 
analyserande rapporter vi planerar. Dessa 
rapporter skapas av programgrupperna och 

kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar
kommer kontinuerligt vara tillgängliga vid 
varje tillfälle man går in i registren och det 
borde sporra till ökad rapportering.
 
nedan kommer några registeransvariga att ge 
reflexioner angående respektive register. Vi 
avser att återkommande i Infektionsläkaren 
och på Infektionsläkarföreningens hemsida 
ge information om registret och även kunna 
rapportera analyser. För att på alla sätt för-
söka förbättra registrets kvalitet är det viktig 
med era synpunkter som ni bäst mailar till 
respektive registeransvarig.

Med vänlig hälsning från 

TOMas VIkErFOrs 
sammankallande för Nationellt 

kvalitetsregister för infektionssjukdomar
tomas.vikerfors@orebroll.se 

I dagsläget har en hel del kliniker kommit 
igång och sen starten finns idag 15 st. 
meningiter registrerade på c:a ett halvår. 

Det är bra, men det borde nog finns minst 
lika många till som är orapporterade. Försök 
gärna att även lägga in hela 2007 års menin-
giter. Under våren skall ni få en återkoppling 
när antalet fall är mer representativt.

Viktigt att notera är att formuläret kan fyllas 
på med data i flera seanser. Börja gärna under 
det akuta förloppet, då det är lätt att senare 
komplettera med saknade data. Skapa gärna 
en bevakningsrutin lokalt för att även fånga 
upp slutstadiet och sequele av infektionen. 
Följ gärna Infektionsläkarföreningens CNS-
grupps rekommendationer angående uppfölj-
ning efter 3 respektive 6 månader alternativt 
längre vid behov. Avslutat formulär innebär 
att patienten inte kommer att följas upp 
mer.

Synpunkter och frågor tas gärna emot av:

MagnUs rOBErg 
magnus.roberg@lio.se

kvalitetsregistret för

Meningit
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Kvalitetsregistret för ledinfektioner, 
uppdelat i ett för septisk artrit – 
nativ led och ett för septisk artrit 

– protes, är sedan 2007-10-01 i funktion 
och tillgängligt för inmatning av patient-
uppgifter. Eftersom framförallt ledprotesin-
fektioner är långdragna tillstånd är avsikten 
att data skall kunna fyllas i successivt och 
att posten avslutas och slutgiltigt sparas först 
när en slutlig uppföljning gjorts.

de patienter med ledprotesinfektioner som 
blir föremål för revision med utbytesope-
ration eller extraktion av protes inkluderas 
i ortopedernas höft- respektive knäregister, 
men de som inte fångas upp av dessa register 
är de som vi behandlar med antibiotika och 
revision men med kvarlämnande av protesen 
”in situ”. Framförallt i situationer med en 
tidig infektion och stabilt implantat finns 
möjlighet att rädda protesen med denna 
”konservativa” strategi. Med ett kvalitetsre-
gister kan resultaten av denna konservativa 

behandling såväl som olika behandlings-
strategier förhoppningsvis värderas. Även 
effekten av suppressiv långtidsbehandling 
med antibiotika kan bedömas. 

dessutom har under 2000-talet ett paradigm-
skifte skett efter introduktionen av behand-
lingsstrategin med kombinationsbehandling 
inkluderande rifampicin. Internationella 
studier har visat på goda resultat med kom-
binationer med rifampicin. Dock saknas 
fortfarande blinda, kontrollerade studier. 
Efter publikationen av Vårdprogrammet för 
led- och skelettinfektioner 2004 förefaller 
en implementering av denna behandlings-
strategi ha skett runt om i Sverige. Vi saknar 
dock aggregerad information om behand-
lingsutfallet och biverkningsprofilen av dessa 
behandlingar i Sverige. Dessutom har nya 
och ofta dyra antibiotika, i första hand line-
zolid, introducerats där vi än så länge har 
otillräckliga data om behandlingsresultat 
och biverkningar i större patientmaterial. 

kvalitetsregistret för Ledinfektioner

Hej! Jag heter Jesper Svefors och 
arbetar på infektionskliniken i 
Jönköping. Jag är ansvarig för 

sepsisregistret och är mycket nöjd med att 
Infektionsläkarföreningen bildade en pro-
gramgrupp för sepsis. Detta visar att man 
tar ansvar för en viktig men mindre upp-
märksammad patientgrupp.

I programgruppen sepsis har vi tagit fram 
viktiga kvalitetsparametrar och kvalitetsmål. 
Vi framhåller att;
• vitala parametrar ska kontrolleras i ambu-

lans, på akutmottagning och avdelning.
• blodgas och laktat ska kontrolleras på 

patient med svår sepsis.
• 20–40 ml/vätska/kg/t ska ges vid hypo-

tension/hypoperfusion.
• antibiotika ska ges inom en timme efter 

ankomst till sjukhus.

Vi är skyldiga denna patientgrupp att se till 
att vi försöker nå upp till dessa kvalitetsmål 
och i det nationella sepsisregistret får vi svar 
på hur vi lyckas.

2008 ska vi försöka förenkla ifyllandet 
med fler rullistor istället för tidpunkter. Vi är 

Målsättningen med registren är återkoppling 
med återkommande rapporter.

Förhoppningen är att ett kvalitetsregister på 
sikt skall kunna ge svar på en del av ovanstå-
ende frågor. Diagnostik och handläggning 
inklusive antibiotikabehandling av ledpro-
tesinfektioner (PJI) är ofta en utmaning för 
klinikern. De patienter som genomför en 
behandling för en verifierad eller misstänkt 
PJI bör inkluderas i registret. Förslagsvis 
inkluderas de patienter som varit aktuella 
under 2007 och framåt. 

Välkomna till det nationella kvalitetsregistret 
för ledinfektioner!

BO sÖdErqUIsT
ansvarig för Nationellt kvalitetsregister 

för ledinfektioner
bo.soderquist@orebroll.se

beroende av att få feedback från Er som lagt 
in fall i registret. Rapporter för kvalitetsmål 
kommer under våren. Det är min ambition 
att även få med fall med svår sepsis/septisk 
chock som vårdas på infektionsavdelning. 
Det kommer att bli en starkt förenklad 
variant av registret ungefär som det vi har 
för pneumoni. För att hitta fall på våra 
avdelningar krävs att vi nu börjar registrera 
fall av svår sepsis med diagnosnummer R 
65.1 och septisk chock R 57.8. Det kan bli 
ett uppdrag för verksamhetschefen tillsam-
mans med sepsisansvarig, DRG-ansvarig och 
sekreterare på respektive klinik. Viktigt är att 
visa vår sjukhusledning att vi vårdar dessa 
sjuka, personalkrävande patienter även på 
våra vanliga avdelningar.

För att få bättre följsamhet för ifyllandet av 
registret är det bra att engagera sekreterare på 
IVA och på infektion. Man kan uppmuntra 
dessa att sätta in papperskopian för sepsis-
registret i alla nya journaler automatiskt. 
Har vi missat någon patient kan de lägga in 
en papperskopia vid epikrisskrivandet och 
föreslå svår sepsis som diagnos.

Det finns en stor förbättringspotential för 
handläggningen av svår sepsis och genom att 
utbilda personal, utse kontaktpersoner, göra 
sepsis-PM och ge feedback till personalen i 
ambulans, akutmottagning och avdelningar 
kan man förbättra primärt omhändertagan-
det. Det gäller att lyfta fram ”sepsis” som en 
trolig differentialdiagnos hos patienter som 
på akuten och på våra avdelningar genom 
patologiska vitalparametrar signalerar att 
de är sjuka.

JEsPEr sVEFOrs
ansvarig för Nationellt kvalitetsregister 

för sepsis
jesper.svefors@lj.se

kvalitetsregistret för Sepsis
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte, svenska Infektionsläkarföreningen

Sigtunahöjden 18 oktober 2007

Närvarande: Åsa Hallgårde, Per Follin, Torsten Holmdahl, Anna Jerkeman, Karin Lindahl, Gunlög Rasmussen, 
Stephan Stenmark, Bengt Wittesjö

§ 1 
Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.

§ 2
A.J. utsågs till protokollsjusterare

§ 3
Dagordning fastställdes med tillägg av övriga 
frågor.

§ 4
Genomgång av protokoll från styrelseinter-
natet 3–5/9 2007. Protokollet godkändes 
utan förändringar.

§ 5  Ordförandens ärenden Å.H.
Gisela Otto önskar avsäga sig uppdraget som 
suppleant i UEMS. Ingrid Nilson Ehle är 
ordinarie ledamot. Styrelsen beslutar att utse 
Karin Lindahl som ny suppleant med en 
mandatperiod på 3 år.

Hans Beckman har meddelat att han inte 
står till förfogande för omval till SILF:s val-
beredningen. Frågan om ersättare behöver 
beredas till årsmötet.

Å.H. har undertecknat det nya avtalet med 
Mediahuset gällande tidningen och driften 
av hemsidan.

Konsultationsläkare för läkarförbundet. 
Å.H. informerar om uppdragets innebörd uti-
från information från SLF. Styrelsen beslutar 
att föreslå Erik Sandholm, Karlstad.

Å.H. har haft kontakter med Martin Glim-
åker angående situationen för infektionssjuk-
vården i Stockholm. Även verksamhetschefen 
Elda Sparrelid ska kontaktas. 

Å.H. har tackat ja till att delta i möte med 
Infectious Disease Professional Affairs com-
mittee inom ESCMID. Första mötet hålls 
12–13/11 i Wien. 

Å.H. och T.H. har i ett möte med en medi-
akonsult tagit fram ett utkast till kommuni-
kationsplan gällande framtidsdokumentets 
lansering . Fortsatt samtal och förankring av 
kommunikationsstrategin på chefsmötet. S.S. 
ska tillsammans med framtidsgruppen ta fram 
en presentation och kort sammanfattning på 
ett A4 som klinikerna kan använda vid lokal 
lansering. Fortsatt kontakt med journalist på 
SLF för hjälp med pressmedelande.

§ 6  Facklige sekreterarens ärenden, S.S. 
Inkommen remiss. Sjukhusens läkemedels-
försörjning (SOU 2007:53). Å.H. kontaktar 
Bengt Ljungberg, Lund och Urban Hellgren, 
Stockholm för ställningstagande till remissvar. 
Remisstiden går ut 30/11 2007.

Har inkommit en inbjudan från redaktö-
ren för tidningen Primärvårdens nyheter att 
mot en given ersättning skriva i kommande 
nummer med infektionstema. S.S. ska tillfråga 
Tomas Tängdén och Britt Marie Eriksson i 
Uppsala om de kan tänka sig att skriva om 
ESBL. 

S.S. representerar SILF vid Läkarförbundets 
fullmäktige 22–23/11 -07 i Stockholm.

§ 7 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, P.F.
Inga inkommande remisser.

Kongresskalendern är uppdaterad på hem-
sidan. Från styrelsen kan man skicka förslag 
på tillägg direkt till Mediahuset med kopia 
till vet. sekr.

Programmet till stämman klart och ligger 
på hemsidan.

Finansieringen till Pfizerstipendiet 2008 
är klart, 75 000 kr.

På ett förslag från stämmodelegationen ska 
man eventuellt inrätta multidisciplinära råd 
inför 2009. Infektion skulle kunna ingå i ett 
råd tillsammans med mikrobiologi.

§ 8  Skattmästarens ärenden, B.W.
Nya ordinarie medlemmar:

Anna Lange, ST-läkare, Inf klin Örebro, 
Christian Kampman, ST-läkare, Inf klin 
Gävle, Magnus Paulsson, ST-läkare, Akut-
kliniken UMAS, Mari Rosenqvist, ST-läkare, 
Inf klin UMAS, Olle Wik, smittskyddsläkare 
Karlstad, Anna Linnér, ST-läkare, Inf klin 
Huddinge, Lars Hanzén, specialistläkare, Inf 
Klin SU/östra Göteborg.

Presenterade delårsbokslut för SILF 17/10 
2007.

§ 9  Utbildningsansvarig, K.L.
Planering för Vårutbildningen 2008, Pärnu 
i Estland är bokat 9–12/4. Kostnad ca 7300 
kr för föreningsmedlemmar. Utbildningen 
ska IPULS-granskas. Elektronisk anmälan, 
anmälningsblankett hittas på infektion.net. 
Annonsering kommer att ske i LIF:s tidning. 
Sista anmälningsdag 12/12. Ett preliminärt 
program presenterades.

Steningevik 11–12/10. Bra utbildning men 
få deltagare (13). 10 av 28 kliniker represen-
terade. Genomgång av kursutvärderingen var 
positiv. Snittbetyg på föreläsningarna 4,5/5. 
Diskuterade trenden av sjunkande deltagar-
antal på våra utbildningar.

Enkät till medlemmarna om deltagande i 
SILF:s utbildningar diskuterades.

Styrelsen anser att varje klinik bör få ansvar 
att skicka minst 1 representant till föreningens 

fortbildningar. Om klinikerna inte skickar 
någon representant bör orsaken redovisas.

§ 10  Redaktörens ärenden, A.J. 
Presentation av planerat innehåll i Infektions-
läkaren Nr 1 2008.

Styrelsen önskar få med mejladresserna 
under klinikpresentationen i medlemsma-
trikeln 2008.

§ 11  Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Nya målbeskrivningen granskades av Soci-
alstyrelsen 19/9. Synpunkterna från soci-
alstyrelsen presenterades och diskuterades. 
Förslag på förändringar ska inarbetas vid ett 
möte i SPUK v.43. 

§ 12  Programgrupper, T.H.
Sepsisgruppen ska presentera sitt arbete på 
läkarstämman. Målsättningen är en färdig 
PDF-fil av vårdprogrammet på hemsidan 
till läkarstämman.

Revision av vårdprogrammen för pneu-
moni och led- och skelettinfektioner är igång. 
Arbetet med virala meningoencephaliter fort-
skrider.

Kvalitetsregister. Registreringen är igång. 
Diskuterade inloggningsrutiner och sekretess. 
Frågan ska tas upp med Tomas Vikerfors på 
chefsmötet.

Hemsidan. T.H. är ansvarig utgivare och 
presenterade sina tankar inför fortsättningen. 
Medlemmar av styrelsen har möjlighet att 
direkt kontakta Mediahuset för publicering. 
Andra funktionsinnehavare med samma 
rättighet beslutas av styrelsen. Exempelvis 
Tomas Vikerfors och registeransvariga för 
kvalitetsregistren. Verksamhetschefer och 
enskilda medlemmar som vill få något publi-
cerat kontaktar T.H.

§ 13  Inför Chefsmötet.
Genomgång av praktiska detaljer för mötet 
och styrelsens presentationer.

§ 14  Övriga Frågor. 
Vid nästa möte ska styrelsen diskutera Soci-
alstyrelsen rekommendationer om sjukskriv-
ningar för patienter med infektionssjukdomar. 
Våra inskickade synpunkter under bered-
ningen har inte beaktats.

§ 15  Mötet avslutas.

stePhAn stenmArk, Facklig sekreterare
åsA hAllgårde, Ordförande

AnnA JerkemAn, Protokolljusterare
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§ Protokoll fört vid svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte

Älvsjömässan, Stockholm 28 november 2007

Närvarande: 35 medlemmar utöver styrelsen

§ 1
Ordförande Åsa Hallgårde förklarade mötet 
öppnat.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Åsa Hall-
gårde.

§ 3
Till sekreterare för mötet valdes Stephan 
Stenmark.

§ 4
Till protokolljusterare valdes Agneta Philipson 
och Stig Cronberg.

§ 5
Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§ 6
Dagordningen godkändes.

§ 7
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 
presenterades av Stephan Stenmark och god-
kändes av årsmötet. Verksamhetsberättelsen 
kommer att läggas ut på www.infektion.net

§ 8
Skattmästaren Bengt Wittesjö redovisade 
föreningens ekonomi. I bokslutet per 30 sep-
tember redovisades 857 608 kr i intäkter och 
kostnader på 1 102 502 kr. Bokslutets resultat 
gav 244 443 kr i underskott (-6 976 kr exkl. 
programgrupperna). Balansräkningen visade 
tillgångar på 1 062 393 kr när utgående eget 
kapital och ingående balans summerats. Pro-
gramgruppskontot har ett kapital på 620 911 
kr efter bokförda kostnader. 

Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond 
är reviderad och räkenskaperna har befunnits 
vara i god ordning.

Föreningen hade 30/9 2007 sammanlagt 
717 medlemmar, varav 572 ordinarie med-
lemmar, 100 pensionärer, 17 associerade ordi-
narie, samt 28 associerade pensionärer. Under 
året har föreningen antagit 36 nya ordinarie 
medlemmar. Av totalantalet medlemmar är 86 
(12%) icke samtidigt medlemmar i Sveriges 
läkarförbund.

§ 9
Revisionsberättelsen föredrogs av Peter Lan-
beck. Räkenskaperna befanns vara förda med 
god ordning och med vederbörliga verifikatio-

ner. Revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 
styrelsen beviljades enhälligt av årsmötet.

§ 10
Valberedningens förslag till styrelse för 2007-
2009 och övriga förtroendeposter föredrogs av 
Britt-Marie Eriksson I valberedningen har även 
Hans Beckman och Jonas Bonnedahl ingått. 
Årsmötet valde enhälligt enligt detta förslag:

Ordförande (2 år): Åsa Hallgårde (omval)
Vetenskaplig sekreterare: (2 år): Jonas Hed-

lund (nyval)
Övrig ledamot, utbildningsansvarig (2 år) 

Jonas Sundén-Cullberg (nyval)
Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 

år t.o.m. 2008:
Vice ordförande: Torsten Holmdahl.
Övrig ledamot, redaktör: Anna Jerkeman. 
Övrig ledamot, yngreläkare: Gunlög Ras-

mussen. 
Facklig sekreterare: Stephan Stenmark.
Skattmästare: Bengt Wittesjö.
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 

2007–2008 valdes Susanna Bérczy-Söderblom 
(omval) och Peter Lanbeck (omval) och till 
suppleant valdes Lars Hagberg (omval).

Årsmötet godkände att styrelsen själva får 
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till 
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

Årsmötet godkände att styrelsen själva får 
utse ordinarie ledamöter och suppleanter till 
specialitetsföreningarnas representantskap och 
fullmäktigemöte i Sveriges läkarförbund. 

Föreningens firmatecknare är var för sig 
ordföranden Åsa Hallgårde och skattmästaren 
Bengt Wittesjö.

Britt-Marie Eriksson är sammankallande i 
valberedningen (t.o.m. 2009). Årsmötet valde 
Per Follin på 3 år och Jonas Bonnedahl på 
1 år. 

§ 11
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift 
på 250 kr för fullt betalande medlemmar, 60 
kr för associerade och 0 kr för pensionerade 
medlemmar. De föreslagna medlemsavgif-
terna bifölls och fastställdes av årsmötet.

§ 12
Bengt Wittesjö föredrog styrelsen propo-
sition om stadgeändring. Förslaget till nya 
stadgar antogs enhälligt av årsmötet. De nya 
stadgarna ska formellt godkännas av Svenska 
Läkaresällskapet och Svenska läkarförbundet 
innan de träder i kraft.

§ 13
Ordförande Åsa Hallgårde presenterade 
tankar inför verksamhetsåret 2008. Lyfte 
fram det fortsatta arbetet med lanseringen 
av framtidsdokumentet ”Infektionssjukvård, 
uppdrag och framtid” samt införandet av 
kvalitetsregister.

§ 14
Priset för bästa muntliga framställning vid 
årets riksstämma tilldelades Anders Helldén 
för presentationen ”Aciklovir- och valaciklo-
virinducerade CNS-biverkningar. En svår 
diagnos vid samtidig CNS-sjukdom. Kan 
koncentrationsmätning av aciklovirs huvud-
metabolit CMMG underlätta i diagnostiken? 
Redovisning av 100 fall.”.

4 pris utdelades för bästa postrar.
Behandling med peg-INF alfa-2a och riba-

virin till patienter med återfall av hepatit C 
efter levertransplantation. Erika Hörnfeldt, 
Henrik Gjertsen, Ola Weiland.

Utvärdering av snabbtest för malariadiag-
nostik. Lillemor Karlsson, Ulf Bronner, Birgitta 
Evengård.

Sorkfeber (nephropathia epidemica) – gott 
om skogssork talar för ny norrländsk epidemi 
kommande vinter. Gert Olsson, Birger Hörn-
feldt, Marika Hjertqvist, Åke Lundkvist.

Feber och Prickar – En ovanlig kombi-
nation? Utvärdering av en möjlig metod att 
tidigare diagnostisera invasiv meningokock-
sjukdom. Cecilia Löfgren, Per Gustafson, Peter 
Lanbeck.

§ 15
Ordföranden tog upp frågan om införande 
av postrar vid vårmötet som aktualiserats av 
Hans Glaumann. Årsmötet föreslog att den 
klinik som arrangerar vårmötet själva får 
ta ställning till detta.

§ 16
Ordförande avtackade den avgående veten-
skaplige sekreteraren Per Follin. Karin Lin-
dahl, avgående utbildningsansvarig ledamot 
har blivit avtackad vid annat tillfälle.

Ordförande tackade deltagarna och avslu-
tade mötet.

stePhAn stenmArk, Facklig sekreterare
stig cronberg, Protokolljusterare

AgnetA PhiliPson, Protokolljusterare
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kongresser & Möten 2008

diagnostiskt prov 2008
Vi vill redan nu uppmärksamma på att årets diag-
nostiska prov kommer att gå av stapeln omkring 

v 16–17. Provet kommer liksom tidigare att skickas 
ut till varje klinik i förväg. Vår målsättning är att 

distribuera provet senast i början av v 15.
För specialistutbildningskommittén (SPUK)

Bengt Björkholm (bengt.bjorkholm@infect.gu.se)
Har ni frågor hör gärna av er till mig!

21–25 jan sk-kurs: sepsis på akutmottagningen och IVa 2008 
Linköping, http://edu.ipuls.se (se IPULS-nr: B:49)

24 jan EsBl-dag 
Akademiska Sjukhuset, Uppsala 
http://www.mikrobiologi.net/homepage/event.php?id=80

24–27 feb asian Pacific International Congress on Travel Medicine 
Melbourn, Australia 
www.apictm.com

27 jan –  11th International symposium in Current Topics in 
1 feb  Infectious diseases (CTId) 

Grindewald, Switzerland 
www.ewi.med.uu.nl/CTID/

27–29 jan International Conference on Opportunistic Pathogens  
in aIds 
New Dehli, Indien, http://www.icopa-india.org/ 

28 jan –  sk-kurs: Tuberkulos
1 feb  Stockholm, http://edu.ipuls.se (se IPULS-nr: B:50)

28 jan –  The 14th swiss International short Course on 
1 feb  Travellers Health 

Basel, Schweiz 
www.sti.ch/teaching-and-training/advanced-studies-in- 
internat-health/travellers-health.html

29 jan sMI-dag luftvägsinfektioner 
SMI, Solna 
www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium

31 jan sMI dag om parasitologi - echinococcos och leishmaniasis 
Smittskyddsinstitutet, Solna 
www.smittskyddsinstitutet.se/kalendarium 

4–5 feb Fallseminarium 
Ljungberggården, Tynningö, Stockholm

3–7 mars sk-kurs: antimikrobiell terapi 
Uppsala 
http://edu.ipuls.se (se IPULS-nr: B:51)

10–14 mars sk-kurs: Infektionsepidemiologi och smittskydd 
SMI, Stockholm  
http://edu.ipuls.se (se IPULS-nr: B:44)

18–21 mars 28th International symposium of Intensive Care and 
Emergency Medicine 
(ISICEM), Bryssel, www.intensive.org

24 mars World TB day

9–12 april Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte 
Pärnu, Estland

10 april regionmöte HIV  
Göteborg  
erik.svensson@bms.com

13–17 april 21st International Conference on antiviral research 
(ICar) 
Montreal, Kanada 
http://m114.phrm.cf.ac.uk/isar/node/17 

19–22 april 18th ECCMId 
Barcelona, Spanien 
http://www.akm.ch/eccmid2008/ 

23–27 april Easl 2008 - The 43rd annual Meeting 
Milano, Italien, http://www.easl.ch/ 

7–9 maj sIlF Vårmöte 
Lund, www.infektion.net

14–16 maj 26th annual Meeting of the WEuropean society for  
Pediatric Infectious diseases 
Graz, Österrike 
www.kenes.om/espid

21–24 maj nECTM 2 (north European conference in Travel Medicine) 
Helsingfors, Finland 
http://www.nectm.com 

19–22 juni 13th International Congress on Infectious diseases 
Kuala Lumpur, Malaysia 
www.isid.org

3–8 aug XVII International aIds Conference (aIds 2008) 
Mexico City, Mexiko 
http://www.aids2008.org/ 

4–15 aug The gorgas Expert Course in Clinical Tropical Medicine 
Lima, Peru 
www.gorgas.org 

14–17 sept The Third European Influenza Conference 
Sevilla, Spanien 
http://www.eswi.org/ 

15–19 sept sk-kurs: akut och kronisk leversjukdom  
Stockholm 
http://edu.ipuls.se (se IPULS-nr B:17)

29 sept – XVIIth International Congress for Tropical Medicine 
3 okt  and Malaria 

Jeju Island, Sydkorea  
www.ictm17.org 

6–10 okt sk-kurs: klinisk handläggning av virala hepatiter 
Stockholm 
http://edu.ipuls.se (se IPULS-nr: 13:01)

16–19 okt 13th Meeting of the European society for  
Immunodeficiencies (EsId) 
Hertogenbosch, Holland 
http://www.esid2008.org/ 

25–28 okt 48th annual Interscience Conference on antimicrobial 
agent and Chemotherapy (ICaaC) 
Washington DC, USA. 
http://www.asm.org/meetings/index.asp

31 okt–4 nov The liver Meeting 2008 (59:e aasld) 
San Francisco, USA 
https://www.aasld.org/ 

26–28 nov svenska läkaresällskapets riksstämma 
Göteborg 
www.sls.se

1 dec World aIds day 
http://www.worldaidsday.org/ 

7–11 dec 57th annual Meeting of the american society of Tropi-
cal Medicine and Hygiene 
New Orleans, USA 
www.astmh.org




