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När jag skriver detta i början av april 
så har de stora snömassorna smält 
med en imponerande hastighet. 

Vinterromantikerna kan se tillbaka på en 
härlig vinter med mycket snö och skidåkning 
medan andra skottat, pulsat och muttrat över 
snöröjning och inställda tåg. Infektionsmäs-
sigt har det från min Örebrohorisont verkat 
relativt lugnt efter influensapandemin med 
enstaka fall av säsongsinfluensa men mer 
RS-virusinfektioner än normalt. Ett åter-
kommande och störande inslag som dess-
utom är oberäkneligt är de återkommande 
utbrotten av calicigastroenteriter. Förutom 
patientaspekten kan helg- och jourbeman-
ning plötsligt urholkas.

I mitten av mars träffades styrelsen tillsam-
mans med representanter från RAF (Inga 
Odenholt, Ingrid Nilsson-Ehle och Håkan 
Hanberger) för att diskutera samverkan i 
antibiotikafrågor. I Sverige finns det åtmins-
tone tre aktörer som utifrån olika infalls-
vinklar försöker verka för en adekvat anti-
biotikaförbrukning: Strama, RAF och våra 
vårdprogramgrupper. Vid styrelsemötet med 
närvarande RAF-representanter konstaterades 
att ovanstående aktörer har en samsyn om 
målsättningen att begränsa och optimera 
antibiotikabehandlingen. För att få en tydlig-
het är det viktigt med en dialog (skriftlig eller 
muntlig) mellan speciellt RAF och vårdpro-
gramgrupper innan rekommendationerna 
blir offentliga. 

På tal om vårdprogramgrupper och kvali-
tetsregister så är det glädjande att konstatera 
att Socialstyrelsen tilldelat SILF ytterligare 
ekonomiska medel för att kunna bedriva 
arbetet med nationellt kvalitetsregister. Man 
kan nog förvänta sig att kvalitet på kvalitets-
register är avgörande för fortsatt ekonomiskt 
stöd. Enligt muntligt besked från registeran-
svarig sekreterare Lena Sandqvist så är det nu 
en påtagligt ökad inrapporteringsaktivitet till 
de olika delregistren. När jag idag tittar på 
rapporter från 2009 så får jag lyfta på den 
hatt som jag inte har för Skåne som har en 
hög inrapporteringsfrekvens.

Inom infektionsmedicins intressesfär kan 
nämnas att Svensk Förening för Tropikmedi-
cin och Internationell Hälsa ”återuppstod” 
igen under Läkarstämman i Stockholm. Ny 
ordförande är Ulf Bronner. Den uppdelades 
på mötet i två delar, dels som ”tropikfören-
ing” – och den andra delen som ”Svensk 
Förening för resemedicin” med Lars Rombo 
i spetsen. Anledningen var att det har fun-

nits ganska stora skillnader i inriktning och 
målsättning i den gamla föreningen – och 
den här uppdelningen kan nog bli ganska 
fruktbärande tror jag. Som en följd av detta 
kommer Jonas Bläckberg i Lund att ersätta 
Ulf i referensgruppen i parasitologi. När 
det gäller riksstämman så är temat för 2010 
”Jämlik vård” och preliminärt har infektions-
läkarföreningen fått ett symposium accep-
terat med koppling till detta tema. Som ni 
kan läsa i senaste styrelseprotokollet så finns 
flera andra intressanta infektionssymposier 
anmälda till stämman. Låt infektionsspecia-
liteten bli synlig och skicka många bidrag till 
stämman före 27/8!

Precis efter deadline för denna ledare ska 
jag som er representant besöka ESCMIDs 
(European society of clinical microbiology 
and infectious diseases) möte i Wien där 
jag förutom det vetenskapliga programmet 
kommer att träffa företrädare från motsva-
rande föreningar i Europa. Syftet är i första 
hand att bygga nätverk där jag tycker det 
ska bli speciellt spännande att träffa företrä-
dare för de nordiska infektionsföreningarna. 
Sannolikt kommer jag då att träffa flera av 
er under detta möte men framförallt ser jag 
fram mot att träffas under vårmötet i Umeå 
som verkar ha ett riktigt intressant program 
på gång. Det var många som sökte Roches 
Hepatit C stipendium och Pfizers Infektions-
tipendium. Men det var inte bara kvantitet 
utan även en imponerande kvalitet på ansök-
ningarna vilket gjorde det till ett styvt arbete 
för styrelsen att utse vilka som skulle komma 
ifråga för stipendierna. Vilka det är kommer 
att offentliggöras på vårmötet vilket är ytter-
ligare en anledning att åka dit. Dessutom är 
solsken och björkbladsknoppning utlovat av 
arrangörerna! För er som inte har möjlighet 
att åka på vårmötet vill jag redan nu passa 
på och önska en skön, lugn och pandemifri 
sommar!

På återhörande
Jan Källman 
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Upplev det vackra Umeå precis i förvandlingstid då löven på björkarna har börjat spricka ut och det 
norrländska ljuset har återvänt. 
Vi hoppas kunna bjuda på intressanta dagar då vi bland annat ser framåt och funderar på vilket 
sjukdomspanorama framtiden utmanar oss med, men också vad vi har för möjligheter att med nya läkemedel 
hitta behandlingsalternativ. Två trevliga middagar med norrländsk prägel har ni att se fram emot liksom tid för 
mingel, erfarenhetsutbyte och kontakt med våra utställare.
Anmälan och övrig information nås via hemsidan http://eventus.trippus.se/Infektion2010

Program Vårmötet 19–21/5 2010 i Umeå:

Onsdag 19 maj
09.30–10.30  Registrering och kaffe
10.30–10.35  Välkomnande och inledning
10.35–12.00  Klimatberoende infektioner
12.00–13.30  Lunch och utställarbesök
13.30–14.15  Nefropatia epidemica, klinik och aktuell forskning
14.15–15.00  Tularemi, klinik och aktuell forskning
15.00–15.45  Kaffe och utställning
15.45–17.00  Vårdprogrammet för virala meningoencephaliter 
19.30  Middag

Torsdag 20 maj
08.30–10.00  Influensa A H1N1 2009-10. Summering av vaccinationskampanjen och epidemin
10.00–10.30  Kaffe och utställning
10.30–11.15  Influensa, fortsatt paneldiskussion
11.15–12.00  Erfarenheter av infektioner från Ryssland 
12.00–13.30  Lunch och utställarbesök
13.30–14.15  Norrländska fallpresentationer x3
14.15–15.00  Nosokomiala CNS-infektioner inkl. shuntinfektioner
15.00–15.45  Kaffe och utställning
15.45–16.15  Amöbainfektioner
16.15–17.00  Medlemsmöte i Svenska Infektionsläkarföreningen
20.00  Middag 

Fredag 21 maj
08.30–09.15  Hepatit C, de kommande proteashämmarnas plats i terapin?
09.15–09.45  Fosfomycin. Vad vet vi om intravenös behandling?
09.45–10.15  Kaffe och utställning
10.15–10.30 Metabolomics, ny möjlighet till diagnostik
10.30–12.00  Alternativ till antibiotika. Virulensinhibitorer, Probiotika och Fagterapi 
12.00  Avslutning och lunch

090-13 00 35. www.umea-congress.se
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Katja Wallander är ST-läkare på fjärde 
året, vid Infektionskliniken Karolinska 
Huddinge. Den 7 februari i år åkte hon 
till Port au Prince, Haiti, för tre veckors 
akutuppdrag med läkare Utan Grän-
ser. Hon har tidigare gjort fältuppdrag 
i Darfur och i Centralafrikanska Repu-
bliken. Här berättar hon om sina upple-
velser, och om den enligt henne betydel-
sefulla roll en infektionsläkare har även 
efter en katastrof. Och behovet av en 
tjurig svensk som gillar rutiner.

tt anlända till Port au Prince var en 
mycket bisarr upplevelse. Det kändes 
som att hamna i en krigszon. En 

humanitär krigszon. Vi kom i ett litet pro-
pellerplan, influgna från Dominikanska 
republiken, och hastade över sönderbränt 
gräs, i väl sammanhållen grupp, fram till den 

slitna flygplatsterminalen i betong. Överallt 
enorma Herkulesplan, soldater, camouflage-
kläder, solglasögon, comradios, helikoptrar 
och fler småflygplan som surrade ner som 
flugor från himlen. Oerhört overkligt. En 
landning varannan minut. Det förespeglade 
en såklart vad man skulle kunna bidra med i 
denna enorma apparat. Fanns det inte redan 
tillräckligt med andra på plats? Räcker man 
till? Vad ligger framför en? Kommer man 
orka? Två andra uppdrag i ryggen var en 
klen tröst just då.

Väl ute från terminalen, efter oväntad från-
varo av byråkratiskt intygstrubbel, drabbade 
vidden av katastrofen en med full kraft. 
Överallt tält, presenningar, köer... Kö för 
mat, kö för vatten, kö för madrasser, kö för 
telefonkort. Dammiga människor och hus-
vrak. Armeringsjärn och krossad betong vart 

man än såg. Vilken mardröm för dem som 
upplevde jordbävningen. I centrala Port au 
Prince har hälften av husen totalförstörts, och 
stora delar av de som står kvar var obeboeliga 
på grund av sättningar. Folk bodde ibland i 
dem i alla fall. Det fanns ingen plats. Staden 
är överbefolkad och hopplöst tättbebyggd. 
Det har växt upp provisoriska tältläger på 
minsta öppna plats: rondeller, parker, skol-
gårdar, trottoarer. Staketet kring det raserade 
presidentpalatset tjänade som tvättlina. 

Man fylldes under den där första bilfärden 
av en numera välbekant skam, som jag känner 
att jag aldrig kan sluta prata om. Skam för 
att ett land i Haitis skick finns år 2010. Skam 
för att jag kan glida in och sedan efter några 
veckor glida ut igen, men alla utanför min 
luftkonditionerade bil blir kvar. Jag lovade 
inom mig att verkligen försöka rättfärdiga 
min närvaro.

Jordbävningskatastrof i Haiti 
– en infektionsläkares roll

Vardag på operation. Den haitiske doktor 
Padovani, ST-läkare i kirurgi, reviderar stort 
sår kring extern fixation tillsammans med 
en sjuksköterska.

© Katja Wallander
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Jag hamnade omsider som medicinskt ansva-
rig doktor på Mickey Mouse Hospital, döpt 
efter det dagis vi lånade huset av. Namnet 
var såklart en aldrig sinande källa till skratt. 
Där arbetade ett internationellt team på 7 
personer, med mer än 50 lokalanställda, 
varav 6 doktorer. 

Sjukhuset inrättades strax efter jordbäv-
ningen, för att möta det enorma behovet 
av postoperativa platser. Föreställ er: Tiotu-
sentals patienter med svårt kontaminerade 
öppna frakturer, skadade under loppet av 
28 sekunder. Inget land har infrastruktur 
att hantera det, allra minst Haiti, och den 
otillräckliga vårdapparat som fanns innan 
katastrofen, var till stora delar förstörd. Den 
gode kirurgen opererar inte om det inte 
finns postoperativ vård. Detta respekterades 
inte alltid. 

långt innan det förberedande arbetet med 
Mickey Mouse var färdigt, började patien-
terna strömma till från andra sjukhus. Stora 
infekterade sår, stundtals med komplicerade 
externfixationer. Amputerade patienter med 
infekterade stumpar, femursträck. 60 plat-
ser, ändå greppbart tack och lov. Med dem 
fyllda hade vi patienter i alla hörn och inte 
rum för en endaste till. Sängar i det gamla 
lekrummet, på gården, på bollplanen. En 
operationssal inrättades i vad som såg ut 
som ett gammalt läsrum, trots allt makalöst 
proper efter ett fantastiskt arbete av en tillrest 
amerikansk operationssköterska, som var 
precis sådär petimeteraktig som operations-

sköterskor måste vara. Sterilisationsavdel-
ning byggdes upp i en annan skrubb. Vad 
man än gjorde var det under överinsyn av en 
gräll Janne Långben eller Kalle Anka målad 
på en vägg. Också lätt bisarrt.

när jag kom hade man hunnit arbeta på plats 
i knappt två veckor, och saker hade stabili-
serats något. Att det gick så snabbt var tack 
vare den fantastiska lokala personalen, som 
man rekryterat i all hast. Underbara, och väl-

digt kunniga, doktorer och sjuksköterskor. 
Men det fanns ett behov av organisation för 
att lyfta nivån över ett minimum. Och för 
det behövdes till exempel en tjatig svenska 
med faiblesse för en uppstyrd dagordning, 
eller i alla fall ambition om en sådan. Rond-
rutiner, rutiner över huvud taget, organisa-
tion av apoteket så att inte medicinerna 
tog slut hela tiden, teamarbete och sist och 
enligt mig väldigt viktigt, implementation 
av ett vårdprogram för hantering av alla 
ortopediska infektioner!

Det sistnämnda blev mitt stora bidrag till pro-
jektet. De behandlingsprogram som fanns 
var inte anpassade för haitiska förhållanden, 
och definitivt inte till vår medicinarsenal. 
Jag utgick i författandet framförallt från 
protokoll upprättade i Irak, där det finns 
stora kirurgiska akutprojekt. Vi förfogade 
över isoxazolylpenicilliner och amoxicillin-
clavulansyra iv och po. Därutöver cefa-
losporiner, gentamicin, metronidazol. Inget 
klindamycin eller karbapenem. 

Strategin var att minimera cefalospori-
nanvändning, standardisera behandlingen 
av misstänkt osteomyelit, samt lita på source 
control, således korta antibiotikabehand-
lingar efter kirurgi. Vi sårreviderade mycket. 
6 dagar i veckan under lättare ketalaranestesi, 
vilket vi även använde för smärtsamma för-
bandsbyten. Vi hade turen att ha rekryterat 
två ST-läkare i kirurgi, vilka utförde revisio-
nerna och lade förbanden. Jag hanterade 
ketaminadministration och övervakning. 

Interiör från sjukhuset.

Artikelförfattaren i aktion på en mobil klinik på ett barnhem. 

© Katja Wallander

© Katja Wallander
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En dag i veckan kom ett fullt operations-
team, och utförde större ingrepp under mer 
generell anestesti. 

De infektioner vi behandlade led patienterna 
till största delen redan av när de anlände till 
oss. Frekvensen av sjukhusförvärvade infek-
tioner var förvånansvärt liten med tanke på 
förhållandena. Patienterna vårdades ju fak-
tiskt till stor del utomhus i tält, eller under 
hastigt uppbyggda tak i form av presenningar. 
Ofta vägrade de vistas inomhus, svårt trau-
matiserade efter jordbävningen. 

Vid infekterad extern fixation var strategin 
att behålla osteosyntesmaterialet tills fraktu-
ren läkt, och försöka kontrollera infektionen 
med antibiotika. Gick inte det tog vi bort 
osteosyntesmaterialet och gipsade. Såvida 
inte frakturen verkade stabil. Regelmässig 
kontrollröntgen innan avgipsning kunde 
vi inte göra, det var logistiskt omöjligt utan 
egen röntgenapparat. Så det fick bli kli-
nisk bedömning av frakturstabilitet. Den 
schweiziske ortopedkonsult som kom på 
regelbundna besök var stum av häpnad av 
haitiernas förmåga att läka frakturer. Han 
undrade upprepade gånger vad vi gav dem att 
äta. Äldre damer med fula underbensfrakturer 
och diabetes hade helt stabilt ben efter fyra 
veckor i gips, och ingen belastningssmärta. 
Sen fick man förstås slita lite med den haitiska 
uppfattningen att om man är sjuk, så ligger 
man i sängen. Inte att rekommendera som 
ortopedisk rehabilitering. Interna fixationer 
gjordes det väldigt få av, men de få jag såg med 

infektion hanterades som hemma. Öppna 
upp, spola, antibiotika. Försöka läka ut. 

min kliniska uppfattning är att vi lyckades bra 
med vår infektionsbehandling, dock har jag 
inte några CRP eller röntgenplåtar för att 
verifiera detta. I framtiden kommer det trots 
allt finnas ett mycket stort antal patienter 
på Haiti med osteomyelit med och utan 
association till osteosyntesmaterial. Då duger 
inte våra förenklade behandlingsprogram 

längre. Det kommer att behövas andra typer 
av projekt, och tillgång till mikrobiologisk 
diagnostik och expertis. 

Tiden på Haiti var oerhört intensiv. Vi 
jobbade 14–16 timmar om dygnet i tre veckor. 
När den kliniska dagen var till ända började 
arbetet med planering, författande av vårdpro-
gram och utbildningsmaterial till personalen. 
Jag har tagit oerhört intryck av det jag såg, 
och av människorna jag träffade. Haitierna 
har en makalös och beundransvärd förmåga 
att hantera katastrofen. De förmår uttrycka 
glädje, även om sorgen är ständigt närvarande.

Jag glömmer aldrig 6-årige Jerry, med ampu-
terat ben, som for omkring på sina flerfär-
gade barnkryckor snabbare än sjukgymnasten 
hann med. Jag glömmer aldrig den stora 
damen som ojade sig och sedan log i mjugg 
så fort jag kom in i rummet, varefter resten 
av damerna i rummet stämde upp i exalterat 
hojtande om Dr Katja. 

När jag kom var sjukhuset fullt av patienter 
med smärtor, infektioner och revisionsbehov. 
När jag åkte var Mickey Mouse ett rehabili-
teringssjukhus där det framförallt behövdes 
sjukgymnastik och psykologiskt stöd. Att få 
ha varit med om den processen ser jag som en 
stor förmån, mitt i all tragik och allt lidande. 

KaTJa WallanDeR
ST-läkare

Infektionskliniken, Karolinska Huddinge
För frågor och reflektioner, skriv till 

katja.wallander@karolinska.se

Jerry och några av hans medpatienter, fyra veckor efter jordbävningen.

Min portugisiska sjukgymnastkollega kämpar med ett gips.

© Katja Wallander

© Katja Wallander



HIV/HCV dubbelinfektion
– Immunsvar, viruskinetik och interferoninducerad depression
KaROlIn FalCOneR
Infektionskliniken, Solna
Karolinska sjukhuset
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Vi träffar Jan på hans arbetsplats 
– infektionskliniken vid Univer-
sitetssjukhuset i Örebro. Här har 

han varit verksam större delen av sitt yrkes-
verksamma liv. 

Men Jan berättar att han är född och 
uppvuxen i Linköping, och det var också 
där han läste medicin.

– Där och i Uppsala. Det var en delad 
linje på den tiden, förklarar han.
 
Började på golvet 
Intresset för medicin väcktes tidigt hos Jan.

– Det föddes när jag som ung började 
arbeta som sjukvårdsbiträde/undersköter-

ska – icke legitimerad sådan – efter avslutat 
gymnasium, berättar han.

– Jag ingick i en pool som fick rycka in 
på akuten, neurokirurgi, brännskadeavdel-
ningen och IVA.

Så den unge Jan bestämde sig för att läsa 
till läkare, och han kompletterade upp sina 
gymnasiebetyg på Komvux samtidigt som 
han arbetade helger och kvällar på barnaku-
ten i Linköping.

– Sedan när jag blivit antagen och stu-
derade medicin, arbetade jag extra som 
sjuksköterska på ett behandlingshem för 
autistiska barn under en sommar och vissa 
helger, fortsätter Jan.

Siktade på infektion direkt
Jan tog sin examen 1984, och istället för 
att direkt göra sin AT sökte Jan ett vikariat 
under nio månader på infektionskliniken i 
Norrköping. Han minns det som en väldigt 
trevlig och inspirerande tid.

– Min tid där bekräftade ett intresse för 
infektionssjukdomar som redan väckts under 
utbildningstiden, förklarar han.

Sedan var det dags att göra AT, och den 
förlade Jan till Södra Älvsborgs Sjukhus i 
Borås, eftersom hans hustru skulle utbilda 
sig där.

– Efter AT var jag helt klar över att jag ville 
satsa på infektion, så jag sökte FV-block på 

Jan Källman – ny ordförande 
i Svenska Infektionsläkarföreningen
Jan Källman från Örebro har inte suttit i föreningens styrelse tidigare, så därför är han lite av en ”doldis”.

Infektionsläkaren for av denna anledning till Örebro för att träffa honom.
Det visar sig att Jan har breda och gedigna erfarenheter från olika delar av infektionssjukvården – både 

kliniska och administrativa – samt också av forskning. 
Dessutom har Jan en lång facklig bakgrund.
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infektionskliniker i hela södra och mellersta 
Sverige. Jag fick 3–4 positiva svar, och den 
första orten jag for på besök till var Örebro. 
Där träffade jag Erik Bäck som var verksam-
hetschef här på den tiden.

Jan berättar att han blev antagen, och till-
lägger att han kände sig oerhört väl bemött 
när han kom för intervjun. Det resulterade 
i att han började på kliniken 1987 – och han 
har alltså varit kvar sedan dess.

Forskning på streptokocker 
och antibiotikaprofylax
Dock blev det ett kort mellanspel – ett 
halvår – på Akademiska Sjukhuset i Upp-
sala. 1997 disputerade Jan på neonatal sepsis 
med grupp B-streptokocker.

– Efter att jag hade disputerat ville jag få 
en klinisk uppfräschning och nytändning 
– jag kände för att byta miljö ett tag och 
uppleva något annat, förklarar han.

År 2009 blev Jan docent.
– Under senare år har jag intresserat mig 

för antibiotikaprofylax vid thoraxkirurgi. Jag 
har studerat värdet av att lägga in collatamp-
plattor i det itusågade bröstbenet. Dessa är 
indränkta med en aminoglykoosid. Vi har 
konstaterat att det minskar den postopera-
tiva infektionsfrekvensen med 50%!

– Forskningen har skett i samarbete med 
Linköping, berättar han.

Verksamhetschef
Under 90-talet var det besparingstider på 
Universitetssjukhuset i Örebro, och man 
minskade personalstyrkan.

– Jag var färdig specialist i infektions-
sjukdomar sedan fyra år – men hamnade 
också på varsellistan.

Jan berättar att han då funderade på att 
gå över till barnmedicin – han hade haft 
sin forskning där, och fick ett erbjudande 
från dem.

– Men mitt varsel drogs tillbaka, så jag 
fortsatte därför här. År 2004 efterträdde jag 
sedan Per Arneborn som verksamhetschef 
för infektionskliniken.

– Jag hade förmånen att ha två före detta 
klinikchefer som arbetade kvar på kliniken. 
De blev en tillgång för mig, och stöttade mig 
i mitt nya uppdrag.

Chef för FoU
Från 1990 till och med 2002 arbetade Jan 
fackligt i den lokala läkarföreningen.

– Jag satt bl.a. i det centrala samverkans-
rådet. Det gav mig många bra erfarenheter 
inför uppdraget som verksamhetschef.

Tolv år är en lång tid, men Jan tyckte det 
var stimulerande att få inblick i vad som 
händer i sjukhusorganisationen.

Som chef kan man påverka och försöka 
optimera verksamheten, och det var det som 
lockade med uppdraget som verksamhets-
chef, förklarar han.

– Det gäller dock att hitta en balans mellan 
kliniken och det administrativa uppdraget. 
I början tog jag på mig för mycket klinik 
– 40%. Jag justerade detta så småningom 
och landade på 20–25% klinisk verksamhet.

Jan förklarar att det var en bättre balans, 
och att den fungerade bra fram till 2008, 
då han också blev chef för FoU-enheten på 
Universitetssjukhuset Örebro.

– Då fick jag minska lite till, och jag 
landade på 10–15% klinik.

Ordförande
Men Jan förklarar att han inte tyckte det var 
bra med två chefsuppdrag. Han valde därför 
att stiga av uppdraget som verksamhetschef. 
Det skedde i februari i år. Han efterträddes 
då av Henrik Eliasson.

– Så nu arbetar jag 50% kliniskt istället, 
tillägger han.

Därför tycker Jan att det passar honom 
bra att även ta på sig uppdraget som ordfö-
rande i Svenska Infektionsläkarföreningen. 
Han föreslogs till posten av Per Follin i 
valberedningen.

Vi frågar hur han ser på ordförandeskapet 
och vad han vill uträtta med det.

– Jag ser mig som en företrädare för både 
styrelsen och medlemmarna, svarar Jan.

– Jag har förstått att det är en välfung-
erande intresseförening, och jag vill verka 
för att den fortsatt ska vara det.

Vill verka för kontakter och dialog
Vad finns det på agendan framöver?

– Att få våra kvalitetsregister etablerade 
– en del av våra register har, med sina till-
hörande kvalitetsindikatorer, mer av en 
nationell övervakningsfunktion. Några av 
de ”större” registren kan också vara ett stöd 
för utvärdering av kvaliteten vid den enskilda 
infektionskliniken.

Jan berättar att han också vill undersöka 
vad föreningen har för möjligheter att upp-
rätta kontakter med motsvarande föreningar 
i Norden.

– I första hand handlar det om att ta kon-
takt. Sedan får vi se vad som kan utvecklas 
från det.

– Det är också värdefullt att vi har en 
fortsatt dialog med STRAMA, RAF m.fl. 
aktörer för att hitta en rationell antibiotika-
användning. Vi har samma grundsyn som 
de – men kanske lite olika infallsvinklar. Vi 
ska träffa dem på nästa styrelsemöte.

Önskar mer debatt i tidningen
Jan trycker också på det faktum att det är vik-
tigt för honom som ordförande att föra fram 
frågor som medlemmarna tycker är viktiga.

– Där förväntar jag mig en dialog. Ett sätt 
att försöka få till den dialogen är att stimu-
lera till debatt i tidningen Infektionsläkaren.

Till slut frågar vi vad Jan tycker om att 
göra när han är ledig. Har han något speciellt 
fritidsintresse?

– Jag har utpräglade sommarintressen – 
jag älskar att segla och har min båt i Gryts 
skärgård i Östergötland. Dessutom spelar jag 
gärna golf – men det är ett nyväckt intresse. 
Jag har inte hållit på så länge.

– På vintern åker jag gärna längdskidor i 
Kilsbergen här utanför Örebro. Där finns det 
jättefina spår och en vacker natur, avslutar 
Jan Källman,

PeR lUnDBlaD

Jag ser mig som en företrädare för både styrelsen och 
medlemmarna. Jag har förstått att det är en välfungerande 
intresseförening, och jag vill verka för att den fortsatt ska vara det.
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Vi har ju sedan länge vant oss vid att ha tillgång av InfCare 
HIV som underlättat hanteringen av våra hiv-patienter. nu 
har vi äntligen utvecklat InfCare Hepatit som nu är opera-
belt och tillgängligt för att underlätta skötseln av kronisk 
hepatit B och kronisk hepatit C.

InfCare har tagits fram som ett samarbete mellan Infektionskli-
nikerna Karolinska Universitetssjukhuset (Ola Weiland) och 
Sahlgrenska Östra sjukhuset, Göteborg (Gunnar Norkrans) 

och Health Solution (Thomas Ehrengren, Joakim Söderberg). Det 
är ett integrerat webb-databaserat system med 5 huvudfunktioner 
tillkommet för att underlätta hanteringen och kvalitetskontrollen 
av patienter med kronisk hepatit B och hepatit C.

Hittills har vi hunnit introducera systemet på infektionsklinikerna 
vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska i 
Göteborg, Borås, Linköping, Malmö och Venhälsan. Vår huvudad-
ministratör Eva-Lena Fredriksson har stått för denna introduktion 
och fortsätter i den takt hon hinner med. Vad gäller co-infekterade 
patienter kommer dessa att registreras i båda systemen. Kostnaden 
för klinikerna är densamma som för InfCare HIV med en intro-
duktionskostnad om 10 000:- samt en driftskostnad årligen om 
30 000:- om man har fler än 100 patienter i registret, annars lägre. 
Denna summa återinvesteras fullt ut till förbättringar av systemet 
samt för att täcka driftskostnader. Hittills nedlagda utvecklings-
kostnader har främst Karolinska Universitetssjukhuset stått för. 
Infektionskliniken i Stockholm och Göteborg äger rättigheterna i 
Sverige för alla infektionskliniker och gastroenterologiska/hepato-
logiska kliniker i Sverige, Health Solution utanför Sverige.

InfCare Hepatit har 5 huvudfunktioner
1.	Kliniskt	verktyg centrerat runt en graf som sammanfattar patien-

tens utredning och behandling
2.	Kvalitetsregister
3.	Utbildningsverktyg
4.	Forskningsdatabas
5.	Konsultationsverktyg

Som ett kliniskt verktyg fungerar det som InfCare HIV, där en 
graf som beskriver patientens basdata och förlopp under antiviral 
behandling är central. Denna underlättar den kliniska hanteringen 
och sammanfattar många års förlopp i denna enda graf som ger en 
fin överblick över förloppet. 

Här ges som ett exempel en patient med kronisk hepatit B följd 
under 10 års tid under vilken denne behandlats med lamivudin.

Som framgår av grafen anges på den vänstra Y-axeln virusmäng-
den i rött och på högra leverenzymet ALAT-nivåerna i blått. Man 
kan här översiktligt och snabbt följa behandlingen under 10 år 
och ser att den lett till omätbara virusmängder och normala leve-
renzymer. I tabellform anges vidare under grafen biokemiska och 
blodparametriska värden kontinuerligt. Tabellens format kan enkelt 
varieras från behandlingsvecka till datum för respektive prov. Vidare 
anges basal demografi som ålder, kön, hepatit B virusgenotyp, före-
komst av markörer för andra hepatiter och hur påtaglig leverskadan 
är mätt med modern Fibroscan-teknik eller via leverbiopsi med 
angivande av fibrosstadium och inflammationsgrad.

Exempel, se nedan en patient med kronisk hepatit C genotyp 3a.

Proverna skrivs för närvarande in manuellt men kommer att 
framgent kunna importeras från sjukhuset laboratoriedatabas 
TakeCare (PrfoDoc) v.g. biokemiska, hematologiska och virologiska 
data samt läkemedelmoduldata.

Nedan ges ett exempel på data som skrivs in.

Kvalitetsregister
InfCare Hepatit ger möjligheter att utnyttja systemet som ett 
kvalitetsregister. Denna del är under fortsatt utveckling. Man 
kommer här lätt kunna ta ut andelen patienter under behandling 
och hur många behandlade under ett visst tidsintervall som svarat 
på behandlingen på ett överskådligt sätt.

InfCare Hepatit äntligen igång
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Som exempel ges nedan andelen aktiva patienter (under behand-
ling eller utvärdering av behandling) med kronisk hepatit B vid 
Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge som vi hade hunnit 
föra in i systemet oktober 2009.

Man kan vidare lätt ta fram andelen behandlade och vilken 
behandling dessa står på.

Man kan lägga in data över leverkomplikationer som kan följas 
upp över tiden för behandlade som läkt respektive inte läkt. Här 
anges leverkomplikationer i bilden nedan.

Utbildningsverktyg
Systemet centrerat kring grafen erbjuder utmärkta möjligheter att 
utbilda nya sköterskor och läkare i optimal hantering av läkeme-
delsbehandling av kronisk hepatit B och C. Som ett exempel ges 
en patient med återfall efter en första behandling med ”standard-
of-care” SOC (peg-IFN + ribavirin under 24 v) som påbörjat re-
behandling för sin kroniska hepatit C orsakad av genotyp 2b (se 
överst i nästa spalt).

Samt nedan grafen över en levertransplanterad patient med 
komplicerad behandling där licenspreparatet nitaxozanid samt 
erytropoetin använts.

Forskningsdatabas
InfCare Hepatit utgör ett fantastiskt register: 
• för resistensmutationer för HBV- och HCV-stammar
• för behandlingsutfall relaterat till basala demografiska faktorer 

som genotyp, kön, fibrosstadium m.m.
• för uppföljning av långtidskomplikationer inklusive
• cancerincidens, transplantationsbehov, dekompensation

Konsultationsinstrument
Här kan: 
• novisen konsultera den mer erfarne vid den egna kliniken
• små kliniker konsultera större klinikers experter
• andra specialiteter konsultera infektionsspecialisten
• infektionsspecialisten konsultera superspecialisten

Man kan via nätet och InfCare Hepatit här lätt få tillgång till 
grafen för den aktuella patienten man vill fråga om och specialisten 
kan hjälpa den mindre erfarne direkt i tiden med tillgång till det 
tidigare behandlingsförloppet direkt i realtid.

Sammantaget erbjuder InfCare Hepatit som vi redan tidigare erfarit 
med InfCare HIV ett helt nytt integrerat verktyg som underlättar 
vardagen för den enskilde patienten, behandlande doktorn och 
hepatitforskaren samt för den som ska utbilda nästa generation 
infektionsläkare, gastroenterologer och hepatologer.

Ola WeIlanD
Professor/överläkare

Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge
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av patienter vårdade vid svenska infek-
tionsklinker under 2009 har drygt 5500 
fall inrapporterats till nationella kvali-
tetsregistret för infektionssjukdomar 
vilket är att jämföra med drygt 4000 
fall under år 2009, dvs. en ökning med 
närmare 27%. 

lla kliniker utom två har deltagit i 
inrapporteringen. Rapporterings-

graden skiljer sig dock mellan kli-
nikerna och flera rapporterar fortfarande 
endast till vissa delregister. 

 

Registrets syfte
Infektionsregistrets huvudsyfte är att för-
bättra vården för infektionspatienter uti-
från bättre följsamhet till nationella rikt-
linjer genom registrering av parametrar som 
speglar viktiga kvalitetsindikatorer samt att 
kunna använda insamlad data till förbätt-
rings- och verksamhetsutveckling ute på 
klinikerna. För detta krävs analys och åter-
koppling av resultat från registeransvariga 
och programgrupper men även analys av 
resultat på de enskilda klinikerna. 

Styrgruppen
Styrgruppen består av en registeransvarig 
för respektive delregister, en representant 
från Infektionsläkarföreningens styrelse och 
registerhållaren som är sammankallande. 
Biträdande registeransvariga har utsetts 
under året för att bredda den geografiska 
spridningen. En 25% sekreterartjänst har 
under 2009 möjliggjorts genom finansie-
ring via ÖLL. Företaget Avensia i Lund 
står för drift av registret och fortlöpande 
IT-support. 

Årets arbete
Styrgruppen har under året arbetat för att 
förbättra validiteten	av registerdata. Felkällor 
som uppmärksammats i inrapporteringssys-
temet har åtgärdats liksom data som inma-
tats på fel års formulär. On-linerapporter 
utgår från vårdtid istället för som tidigare 
inrapporteringsdatum. Som framgår av 
respektive delregisters årsrapport är vissa 
parametrar i formulären underrapporterade 
vilket måste förbättras. Framöver kommer 
också vissa parametrar att vara obligatoriska 
för att kunna spara formuläret. 

Även återkopplingen har förbättrats. 
Utöver on-linerapporter som funnits till-
gängliga sedan tidigare finns nu på Com-
portos sida en sammanställningsrapport med 
hel- och halvårsdata för respektive klinik 
i förhållande till nationella siffror. Dessa 
rapporter genereras 1 mars respektive 1 
september vilket innebär att man har 2 
månader på sig att rapportera i efterhand.

Kvalitetsmål finns framtaget för respek-
tive delregister inför 2010. Ambitionen är 
att dessa mål, som också kan följas som 
on-linerapporter, ska kunna användas på 
ett konkret sätt i förbättrings- och utveck-
lingsarbetet på klinikerna. 

Vidare är	registerregler utarbetade som 
finns som länk både via Comportos och 
Infektionsläkarföreningens sida. 

Smärre förändringar har under året gjorts 
i registren, främst meningit- och pneumo-
niregistret. 

Täckningsgrad
Täckningsgraden för de olika registren varie-
rar stort. Hittills saknas dock exakta siffror 
eftersom vi inte med säkerhet vet hur många 
patienter med respektive diagnos som vårdas 
vid landets infektionskliniker. För att få en 
mer exakt bild av täckningsgrad planeras 
samkörning med Socialstyrelsens diagnos-
register under 2010. 

Målet inför 2009 var att alla patienter med 
endokardit och meningit skulle registreras, 
mer än 80% av de med samhällsförvärvad 
pneumoni och 70% av alla med svår sepsis 
och septisk artrit. Enligt grovt uppskattade 
siffror är vi sannolikt nära målet för pneu-

moniregistret och det är också detta register 
som står för största ökningen i registrerade 
fall jämfört med 2008. Även andelen inrap-
porterade sepsispatienter	har ökat något men 
inte i den utsträckning man kunnat förvänta 
efter att formuläret förenklades kraftigt inför 
2009. Den låga täckningsgraden kan möj-
ligen delvis förklaras av att dessa patienter 
inledningsvis vårdas på annan klinik. Inrap-
portering av patienter med septisk	artrit	är 
ungefär oförändrad jämfört med 2008, men 
även här långt från målnivån, möjligen av 
samma skäl som för sepsis. 

Inrapporteringen till endokarditregistret 
ligger på ungefär samma nivå jämfört med 
2008 medan inrapporteringen till menigit-
registret minskat något. För dessa diagnoser 
borde vi kunna nå 100% registreringsfrekvens 
eftersom i princip samtliga dessa patienter 
vårdas vid infektionskliniker. För alla diagno-
ser men framförallt de med långtidsuppfölj-
ning (endokardit, septisk artrit och meningit) 
sker också registrering i efterhand, varför 
antalet kommer öka något. Detta förklarar 
också att siffrorna i denna sammanställning 
av årsrapporten inte riktigt stämmer med 
respektive delrapport för registret, då dessa 
sammanställts vid något olika tidpunkter. 

För att öka täckningsgraden krävs utar-
betande av rutiner för inregistrering vid res-
pektive klinik, framförallt för registrering av 
patienter med svår sepsis och septisk artrit. 
I samband med höstens CHÖL-möte fast-
ställdes att registeransvarig sekreterare bör 
vara utsedd vid varje klinik för att underlätta 
detta arbete. 

Återrapportering
Utöver on-linerapporter, där man dagligen 
kan följa den egna klinikens inrapporte-
ringsgrad och resultat samt hur man uppfyllt 
kvalitetsmålen, finns sammanställningsrap-
porter med halv- och helårsresultat. Åter-
rapportering från registret sker i samband 
med föreningens årliga vårmöte, höstens 
CHÖL-möte och årsmötet i samband med 
läkarstämman. Dessutom finns information 
tillgänglig via Infektionsläkarföreningens 
hemsida, tidning samt via nyhetsbrev till 
verksamhetschefer. 

nationella kvalitetsregistret förInfektionssjukdomar

Register antal

Pneumoni 4832

Bakteriell menigit 65

Septisk artrit- Nativ led 70

Septisk artrit- Protes 104

Endokardit 246

Svår sepsis 205

Totalt antal inmatningar 5522

Tabell. Antal vårdade patienter under 2009 
som inrapporterats fram till 1 mars, 2010.
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För att redovisa resultaten öppet mellan kliniker krävs 
fler helår med högre täckningsgrad. Antalet inrapporterade 
patienter för en del diagnoser och kliniker utgör fortfarande så 
små subgrupper att resultaten riskerar bli missvisande. Målet 
på sikt är dock att visa registerdata öppet, till att börja med 
förslagsvis kvalitetsmålen. 

Spännande data från registren finns att läsa i utförlig årsrapport 
för respektive delregister som finns tillgänglig via hemsidan.	
Pneumonigruppen	har genom kvalitetsmålen för 2010 valt 
att lägga mycket fokus på score-systemet CRB-65 då detta 
utöver val av vårdnivå styr den diagnostiska intensiteten och 
påverkar valet av antibiotikabehandling. Att uppnå dessa mål är 
en stor utmaning inför 2010 då årets resultat ligger långt från 
målnivån sannolikt pga. många sjukhus använder andra score-
system. Vitalparametrar som saturation och andningsfrekvens 
bör också registreras i ökad utsträckning. För	sepsisregistret 
finns stor förbättringspotential för kvalitetsmålen som samtliga 
speglar det initiala omhändertagandet. Särskilt tiden till första 
antibiotikados kan förbättras där endast drygt 20% av patien-
terna får antibiotika inom en timme, trots att vi vet att detta är 
en viktig avgörande faktor för överlevnad hos sepsispatienter. 
Liksom hos pneumonipatienterna saknas också registrering av 
andningsfrekvens i många fall. 

För meningitpatienter ses jämfört med föregående år för-
senad behandlingsstart i ökad utsträckning, vilket sannolikt 
delvis kan förklaras av att behandling ofta startas först efter 
att datortomografi av hjärna utförts. Uppföljningen av denna 
patientgrupp behöver också förbättras. I endokarditregistret 
uppmärksammas genusskillnader med fler anmälda fall hos män 
jämfört med kvinnor. Transesofagealt ultraljud utförs också 
oftare hos män, operationsfrekvensens är högre och mortaliteten 
lägre jämfört med hos kvinnor. Vidare ses en nedgång i given 
profylaxinformation jämfört med tidigare, och data om klinisk 
utläkning och återbesök saknas i för hög utsträckning. Liksom 
för meningitpatienterna behöver också långtidsuppföljningen 
förbättras. I registret för ledprotesinfektioner hoppas vi med 
fler inkluderade patienter på sikt nå ökad kunskap om optimal 
antibiotikabehandling av tidiga ledprotesinfektioner där man 
ej utfört utbytesoperation. Beträffande nativa ledinfektioner är 
ett mål inför 2010 att minska cefalosporinanvändningen som 
nu dominerar över isoxazolyl-penicillin. 

Inför 2010 års registerarbete finns stora utmaningar där de 
viktigaste är ökad rapporteringsfrekvens och mer fullständigt 
ifyllda formulär för bättre validitet samt kvalitetsförbättringar 
utifrån uppsatta kvalitetsmål. Registret har också inför 2010 fått 
extra anslag om 200 000 kronor just för att öka täckningsgraden 
och utveckla analysen av data, en ekonomisk satsning från SKL 
för att driva på vidareutvecklingen av kvalitetsregistren inom 
specifika utvecklingsområden. För mer detaljerad ekonomisk 
redovisning hänvisas till verksamhetsberättelsen för 2009. 

Örebro 2010-04-07

GUnlÖG RaSmUSSen
Registerhållare

Gunlog.Rasmussen@orebroll.se
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Tuberkulos – en uppdatering
Välkommen till Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs 

på Ulfsunda slott 18–19 Oktober 2010

Höstens fortbildning hålls på 363-åriga Ulfsunda slott, i Bromma nära Stockholms centrum. Boendet och maten håller högsta klass. 

Tuberkulos är ett stort och ökande problem i Sverige och i världen. Det har funnits en stor efterfrågan på vidareutbildning i detta 
viktiga ämne. Välkomna att söka är specialister och ST-läkare som inte gått SK-kursen i TB.

Kursen kommer att innefatta:
• internationell och nationell epidemiologi 
• ny bakteriologisk och immunologisk diagnostik 
• radiologisk diagnostik 
• kliniska aspekter 
• TBC-läkemedel 
• HIV coinfektion
• behandling av latent TBC
• biologiska läkemedel och TBC 
• multiresistent TBC
• smittskyddsaspekter/sjukhushygien och smittspårning

Det pedagogiska upplägget är teoretiska föreläsningar på förmiddagar och fallbaserade seminarier på eftermiddagar. 
Föreläsare är Judith Bruchfeld, Jerker Jonsson, Maria Norrby, Anne Tideholm och Kristian Ängeby från TBC-centrum och 
tuberkuloslaboratoriet på Karolinska sjukhuset, Hans Gaines från SMI och Sven-Göran Fransson från röntgenkliniken i Linköping.

Kostnaden är 6 000 kr exkl. moms för infektionsläkare som är medlemmar av Infektionsläkarföreningen och inkluderar boende 
samt alla måltider. Resan ingår ej. Det finns goda tåg- och flygförbindelser till Stockholm. Från Bromma flygplats tar det tre 
minuter med taxi. Starttiden förläggs så att de flesta deltagare skall kunna påbörja sin resa hemifrån på första kursdagen.

Anmäl dig senast 15/8, men helst före sommaren för att vara säker på en plats, och för att minska risken för schemastrul efter 
sommaren. Anmälningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på www.infektion.net. Fyll gärna i den och skicka in via mejl, 
eftersom detta underlättar vår hantering. Kommunikation inför avresan kommer att ske via e-post, så var särskilt noggrann 
med att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse samt fakturor på 
anmälningsavgift m.m. Slutgiltigt schema skickas mejlledes cirka tre veckor före avresan. Deltagarantalet är begränsat till 30 
personer, och först till kvarn gäller! Vår kontaktperson Karin Sjöholm hjälper gärna till med frågor: 
Hansen Conference & Event
Karin Sjöholm email: karin.sjoholm@hansen.se
Stampgatan 20 Telefon: +46-(0)31-755 87 28
411 01 Göteborg Telefax: +46-(0)31-755 87 19
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Fallbeskrivning 

man med tuberkulos smittad av elefant

Patienten är en tidigare frisk 27-årig man, född och uppvuxen i Sverige. Har sambo och en 3-årig son, 
arbetar heltid på ett möbelsnickeri och har ett mycket aktivt socialt liv. ej BCG-vaccinerad och ingen 
känd tbc-exposition i anamnesen. Har aldrig vistats i tbc-endemiskt område.



Sjukdomsförlopp:
mitten av november 2008 insjuknar han 
med en kraftig luftvägsinfektion med hosta, 
halsont, snuva och feber. Så småningom 
upphostningar med grågult slem. Söker sin 
vårdcentral i december pga. fortsatt hosta 
och får en penicillinkur. Blir något bättre 
men hostan fortsätter. Efter hand tillkom-
mer upprepade feberepisoder och nattliga 
svettningar.Viktnedgång totalt 5 kg. Flera 
kontakter med vårdcentralen i början av 
2009.

3/3 2009 remitteras han slutligen till 
lungröntgen som visar en tjockväggig kavern 
i vänster ovanlob. Skrives direkt remiss till 
lungmottagningen under frågeställning 
tuberkulos. Under väntetiden planeras CT 
thorax.

18/3 göres CT thorax som visar en 3,5 cm 
stor kavern i vänster ovanlob samt mul-
tipla nodulära förändringar och molniga 
infiltrat i vänster ovan- och underlob sam 
nodulära förändringar även i höger ovan-
och underlob. Inga lymfkörtelförstoringar 
mediastinalt.

20/3 är patienten på läkarbesök på lung-
mottagningen. PPD sättes och det planeras 
för två sputumprover avseende tuberkulos-
diagnostik.

23/3 avläses PPD till 27 mm. Remitteras 
samma dag till infektionskliniken och blir 
inlagd.

Lab-prover visar CRP 87, SR 25, Vita 
12, Hb 134. 

27/3 kommer svar på sputumprover, som 
samtliga visar syrafasta stavar i direktmikro-
skopi och positivitet i PCR för mycobac-
terium tuberculosis. Insättes på tuberku-

lostatika; Rimactan,Tibinide, Myambutol 
och Pyrazinamid.

Behandlingsdag två reagerar patienten med 
urticaria direkt efter intag av Myambutol 
och Pyrazinamid. Tolkas som trolig Pyra-
zinamidreaktion. Återinsättes successivt, 
utan problem, på kombinationen Rimactan, 
Tibinide och Myambutol.

 8/4 efter 17 dagars vårdtid kan patienten 
skrivas hem. Tolererar medicineringen väl, 
hostan har upphört och han är stabilt feber-

fri. Då Pyrazinamid inte kan ges, planeras 
Rimactan, Tibinide och Myambutol i totalt 
2 månader följt av förlängd behandling 
med Rimactan och Tibinide i ytterligare 7 
månader, d.v.s totalt 9 månaders behandling. 
Någon bakomliggande immunbrist( inklu-
sive HIV) eller annan sjukdom som orsak 
till att han nu insjuknat har ej gått att finna.

Resistensbestämning sedermera visar en 
helkänslig stam.

Patienten kontrolleras regelbundet på 
infektionsmottagningen under behand-
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lingens gång och allt fungerar väl. Återhämtar sin vikt 
och känner sig fullt frisk. God regress röntgenologiskt och 
behandlingen kan avslutas efter 9 månader som planerat.

Smittspårning:
En omfattande smittspårning påbörjades! I familjen och 
den stora släkten undersöktes 31 personer och 7 befanns 
vara smittade och samtliga fick isoniazidprofylax. Systern 
uppvisade kliniska symptom på lymfkörtel-tuberkulos och 
fick full behandling.

Smittspårningen utvidgades till att omfatta vänner och 
arbetskamrater, totalt 28 stycken Av dessa bedömdes 12 
personer vara smittade, utifrån tuberkulintest och Quanti-
ferontest, och dessa fick profylax.

Patienten hade under vintern och våren hämtat och 
lämnat sonen på dagis. Smittspårning gjordes där på 20 
barn och 8 personal, men ingen visade sig vara smittad.

Sammanfattningsvis fann man ingen uppenbar smitt-
källa till indexfallet.

1/6 meddelar SMI att stammen vid RFLP-typning är iden-
tisk med den som förekom i ett tuberkulosutbrott bland 
elefanter och en giraff på Kolmårdens djurpark 2001–2002!
Då patienten konfronteras med dessa uppgifter framkom-
mer att han praktiserade på djurparken en vecka i februari 
2000 och att han då vistades mycket bland just elefanterna!

Kompletterande smittspårning gjordes härefter av 16 
personer, klasskamrater och lärare till indexpatienen, vilka 
också varit med på Kolmården den aktuella perioden. Ingen 
befanns vara smittad.

Sammanfattning:
Detta fall illustrerar
• att tuberkulos även förekommer hos unga personer i 

Sverige utan riskgruppstillhörighet.
• att fördröjd diagnos i detta fall resulterade i ett omfattande 

smittspårningsarbete med 19 sekundärfall; 18 med latent 
infektion och 1 med manifest sjukdom.

• vikten av att samtliga stammar av Mycobacterium tuber-
culosis RFLP-typas för att underlätta smittspårningsar-
betet. 

• en mycket ovanlig smittspridningsväg av tuberkulos – från 
elefant till människa!

För fördjupad läsning angående tuberkulosutbrottet på Kol-
mårdens djurpark hänvisas till:

S.Sternberg Lewerin et al.Outbreak of Mycobacterium 
tuberculosis infection among captive Asian elephants in 
a Swedish zoo. The Veterinary Record, February 5,2005

Röken, Möller. Tuberkulos hos djur i Kolmårdens Djurpark. 
SmittNytt (Landstinget Östergötland) Nr 39 Maj 2005.

anna WeRneR
Överläkare

Infektionskliniken
Centralsjukhuset Kristianstad

Mycamine 50 mg och 100 mg pulver till infusionsvätska, 
lösning (micafungin)

Indikationer: Behandling av invasiv candidiasis. Profylax 
mot Candida-infektion hos patienter som genomgår allogen 
hematopoetisk stamcellstransplantation eller patienter som 
förväntas ha neutropeni (ANC < 500 celler/μl) under 10 eller 
fler dagar. Vuxna, ungdomar ≥ 16 år samt äldre: Behandling av 
esofageal candidiasis hos patienter där intravenös behandling 
är lämplig. I beslutet att använda Mycamine bör den poten-
tiella risken för utveckling av levertumörer tas i beaktande. 
Mycamine ska därför endast användas om andra antimykotika 
inte är lämpliga.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substan-
sen eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: Leverpåverkan: Efter en 
behandlingperiod om 3 månader eller mer, observerades 
utveckling av foci av förändrade hepatocyter (FAH) och 
hepatocellulära tumörer hos råtta. Det uppskattade trös-
kelvärdet för tumörutveckling hos råtta låg ungefärligen 
inom området för klinisk exponering. Det går inte att 
utesluta att denna observation har relevans vid behand-
ling av människa. Leverfunktionen ska följas noga under 
micafunginbehandling. För att minimera risken för adaptiv 
regenerering och möjlig efterföljande levertumörbildning, 
rekommenderas tidig utsättning vid signifikant och ihål-
lande förhöjning av ASAT/ALAT-värden.
Micafunginbehandling bör ges först efter noggrant övervä-
gande av risk/nytta-förhållandet, särskilt hos patienter med 
svårt nedsatt leverfunktion eller kronisk leversjukdom med 
preneoplastiska tillstånd såsom avancerad leverfibros, cirros, 
virushepatit, neonatal leversjukdom eller medfödda enzymde-
fekter, eller för patienter som får samtidig behandling som kan 
medföra levertoxicitet och/eller genotoxicitet. Barn < 1 år kan 
ha en större benägenhet att få leverskada. Under behandling 
med micafungin kan anafylaktoida reaktioner, såsom anafy-
laktisk chock, uppträda. Om dessa reaktioner skulle inträffa 
bör micafungininfusionen avbrytas och adekvat behandling 
ges. Patienter som utvecklar kliniska eller laborativa tecken 
på hemolys under micafunginbehandlingen bör följas noga för 
tecken på försämring av dessa symtom. Risken/nyttan av fort-
satt behandling bör utvärderas. Micafungin kan orsaka njur-
besvär, njur-svikt, och onormala njurfunktionsvärden vid test. 
Patienter bör följas noga beträffande försämrad njurfunktion. 
Detta läkemedel för intravenös användning innehåller laktos. 
Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör 
inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktas-
brist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner: Patienter som får sirolimus, nifedipin eller 
itrakonazol kombinerat med Mycamine bör följas med avse-
ende på sirolimus, nifedipins och itrakonazols toxicitet och 
sirolimus-, nifedipin- och itrakonazoldosen bör reduceras om 
nödvändigt.

Prekliniska säkerhetsuppgifter: Micafungin var inte muta-
gent eller klastogent när en standarduppsättning av in vitro- 
och in vivo-tester, bl.a. en in vitro-UDS-studie (unscheduled 
DNA synthesis) på hepatocyter från honråttor, utvärderades.

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antimykotika för syste-
miskt bruk, ATC-kod: J02AX05

Förpackningar: 50 mg, 1 injektionsflaska; 100 mg, 1 injek-
tionsflaska.

Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt, ej förmån

Innehavare av godkännande för försäljning: Astellas 
Pharma Europe B.V, Nederländerna. 

Svensk representant: Astellas Pharma AB, 
Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Texten är senast uppdaterad 2010-01-14 och baserad på 
produktresumé daterad 2009-11-20. 
För ytterligare information, se www.fass.se.
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Johan Carlson 
Ny generaldirektör på SMI

Den femtonde juni 2009 tillträdde 
Johan Carlson posten som generaldi-
rektör för Smittskyddsinstitutet.
Han har fått ett regeringsuppdrag 
att lägga ett bredare perspektiv på 
smittskydd än det rent medicinska 
och mikrobiologiska.

Johan är specialist i akuta infektionssjuk-
domar, och även docent i infektions-
epidemiologi vid Karolinska Institutet. 

– I grunden är jag kliniker, även om jag 
har disputerat på experimentell forskning 
inom malariaområdet, berättar han.

lockades av samhällsperspektivet och 
de globala utmaningarna
Det var i Gävle som Johan gjorde sin grund-
läggande skolning inom infektionsmedici-
nen. Mot slutet kom han sedan till Infek-
tionskliniken i Uppsala.

Mikrobiologin, och själva infektionsäm-
net i sig, fick han upp intresset för redan 

under grundutbildningen, berättar han för 
Infektionsläkaren.

– Jag lockades av det breda samhälls-
perspektivet och de globala utmaningarna. 
Dessutom var jag intresserad av tropikmedi-
cin, förklarar Johan.

Disputationen skedde i Uppsala, även om 
Johan gjorde själva arbetet på Universitetet 
i Stockholm.

– 1995 lämnade jag dock Uppsalakliniken 
för en forskartjänst här på KI. Två år senare 
kom jag till Smittskyddsinstitutet för första 
gången. Då blev jag överläkare på den epi-
demiologiska enheten.

Grund för eCDC
När Sverige gick med i EU blev det aktuellt 
att sända experter till EU-kommissionen i 
Luxemburg.

– Jag var den förste som skickades inom 
det här fältet. Uppdraget var att bygga upp 
ett system för europeisk övervakning av 
infektionssjukdomar, fortsätter Johan.

Det var det projektet som sedan lade 
grund för EU-myndigheten ECDC. Johan 
förklarar att Sverige ville stötta detta projekt, 
och han sticker inte under stol med att den 
svenska ambitionen redan då var att visa på 
att Sverige var ett intressant och relevant land 
att förlägga myndigheten till. (Läs mer om 
ECDC i IL 3/09, reds anm.)

År 2001 kom Johan tillbaka till Sverige. 
Han berättar att han då blev uppmanad 
att söka en tjänst på Socialstyrelsens Smitt-
skyddsenhet.

– Enheten var ganska liten på den tiden. 
Efter några år blev jag chef där.

Socialstyrelsens smittskyddsenhet
Vi ber Johan att reda ut de olika uppdrag 
de olika enheterna Socialstyrelsens Smitt-
skyddsenhet och Smittskyddsinstitutet har.

– Uppdraget för enheten på Socialstyrel-
sen är att ha den övergripande beredskapen 
för skydd mot infektionssjukdomar. Det 
handlar bl.a. om att se till att det finns lager 
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av vaccin, medicin etc. De har också rätt att 
föreskriva olika saker, som t.ex. vilka vac-
cinationsprogram landstingen ska erbjuda.

Det är också de som har ansvaret för 
tillsynen – att smittskyddet bedrivs på ett 
rättssäkert sätt. Det kan vara att se till att 
man t.ex. inte låser in folk i onödan, för-
klarar Johan.

– Det är även Socialstyrelsens smittskydd-
senhet som är svensk kontaktpunkt för Inter-
national Health Regulations. Det är de som 
ska anmäla till WHO vid uppkomst av en 
stor epidemi i Sverige.

Kunskapsuppdrag
Smittskyddsinstitutet har ett helt annat 
uppdrag.

– Vi har ett kunskapsuppdrag. Det hand-
lar om att ta fram relevant kunskapsstöd för 
smittskyddets olika övriga aktörer.

Dessa aktörer är: Regeringen, Socialstyrel-
sen, andra statliga myndigheter, smittskydds-
läkarna samt landstingen och kommunerna.

– Vi tar fram vårt underlag via vår epi-
demiologiska övervakning. Det finns en 
rapporteringsskyldighet för en rad olika 
sjukdomar till oss som gäller alla läkare – och 
även laboratorium – i Sverige.

Johan berättar att de även har andra, mer 
populationsbaserade, övervakningssystem.

– Vi följer också upp vaccinationstäck-
ningen i landet, och immunitetsläget i stort 
för de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Ett annat stort uppdrag för Smittskydds-
institutet är att vara ett nationellt referensla-
boratorium för mikrobiologi. De har här ett 
övergripande ansvar för kvalitetsutveckling.

– Slutligen ska vi också stödja landsting 
och kommuner vid ett utbrott, och har också 
resurser för det, tillägger Johan.

Tillför nya kompetenser
Men i år får Smittskyddsinstitutet även nya 
uppdrag.

– Vi kommer att vara huvudman för den 
nationella fältepidemiologiska gruppen. Den 
består av personer som är kontrakterade för 
att med kort varsel kunna rycka ut vid sjuk-
domsutbrott – både i Sverige och utomlands. 
Detta huvudmannaskap flyttas till oss från 
Socialstyrelsen, och träder i kraft den 1 juli 
i år, berättar Johan.

Dessutom vill Regeringen att Smitt-
skyddsinstitutet ska bredda sin verksamhet.

– Det ska vi göra på så sätt att vi inte bara 
ska ha ett smalt medicinskt perspektiv på 
frågorna. Smittskyddsfrågor handlar också 
mycket om andra frågor – som människors 
beteende, för att ta ett exempel.

Därför får man från och med samma 
datum i år även ta över ansvaret för Hiv-
preventionen i Sverige från Socialstyrelsen.

– Det är idag en väl fungerande verk-
samhet som riktar sig mot både landsting, 
kommuner samt frivilligorganisationer. Där 
har man det breda perspektivet – beteen-
devetenskapligt och medicinskt – och kan 
lägga det på dessa frågor.

Johan tillägger att han är glad för denna 
utveckling.

– Det innebär att vi kommer att få oss 
tillfört kompetenser – breda sådana – till 
vår verksamhet.

lärorik inblick
Vi återvänder till när Johan var chef för 
smittskyddsenheten på Socialstyrelsen. År 
2005 bytte han chefsuppdrag, och kom till 
tillsynsavdelningen. Det innebar att Johan 
blev chef för hela tillsynen av hälso- och 
sjukvården i landet – inklusive smittskyd-
det.

– Det var en väldigt lärorik tid. Jag fick 
goda insikter om både styrkor och svagheter 
inom sjukvården. Det handlade ofta om 
organisatoriska frågor, och det är nyttigt att 
ha dessa kunskaper med mig i mitt nuva-
rande arbete, förklarar han.

Det var alltså därifrån Johan blev rekry-
terad till posten som Generaldirektör för 

Smittskyddsinstitutet. Tjänsten var ute på 
annons, och Johan blev uppmanad att söka 
den.

Utpräglat multisektoriellt
Utmaningen framöver anser Johan är att 
leva upp till de förväntningar som nu ligger 
på myndigheten: Att få en större bredd på 
sin verksamhet.

– Vi har alltid haft en hög kvalitet på 
det vi har levererat. I stor utsträckning har 
det handlat om rent mikrobiologiska och 
medicinska bedömningar.

Ämnet smittskydd är högre profilerat 
idag – infektionssjukdomar spelar en större 
roll än bara den rent medicinska i samhället 
idag. De har även fått en politisk betydelse.

– Därför behövs mer heltäckande bedöm-
ningar. Det finns ingen annan statlig myn-
dighet som arbetar med en särskild sjuk-
domssektor – inte vad jag kan komma på i 
alla fall – på det sätt som vi gör.

– Vårt område är så utpräglat multisek-
toriellt. Det handlar om rent medicinska/
mikrobiologiska kriterier som samspelar 
intimt med människors beteende, attity-
der och rädsla. Att hantera detta med stor 
kompetens – där ligger den stora framtida 
utmaningen för oss, avslutar Johan Carlson.

PeR lUnDBlaD

Vårt område är så utpräglat multisektoriellt. 
Det handlar om rent medicinska/mikrobiologiska 
kriterier som samspelar intimt med människors 
beteende, attityder och rädsla.
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ny vetenskaplig redaktör
Tidningen Infektionsläkaren har fått en ny vetenskaplig redak-
tör: Cecilia Rydén från Uppsala.

Cecilia är idag verksam som 
överläkare vid infektionskli-
niken i Uppsala. Dit kom hon 

redan år 1983.
– Jag var tidigt intresserad av infek-

tion, och det var det jag satsade på från 
början, säger Cecilia.

Disputerade på stafylokocker
Cecilia är född i Lund, och läste de tre 
första åren av sin grundutbildning där. Resterande tid läste hon i Uppsala.

– Jag disputerade 1987, på stafylokocker och interaktion med bindväv. 
Efter disputationen fick jag år 1990 en forskningstjänst på Medicinska 
Forskningsrådet (numera Vetenskapsrådet). Under ett antal år arbetade 
jag då en dag i veckan kliniskt, och ägnade resten åt forskning, berät-
tar hon.

Därefter återgick Cecilia till kliniken på heltid.

Gästlärare
Vid sekelskiftet for Cecilia sedan till USA där hon fortsatte sitt forsk-
ningsarbete. Denna gång koncentrerade hon sig på stafylokocker och 
skelettinfektioner.

Efter denna resa blev det klinik på heltid igen.
– Dock är jag sedan drygt ett år gästlärare på en preklinisk institution 

– institutionen för Medicinsk biokemi, immunologi och mikrobiologi, 
på 60%, fortsätter Cecilia. 

Det var Infektionsläkarens redaktör, Katarina Westling, som frågade 
Cecilia om hon ville åta sig uppdraget som vetenskaplig redaktör.

– Anledningen var nog att jag suttit i hennes betygsnämnd, samt att 
vi har gemensamma vetenskapliga intressen, tror hon.

Vill se mer samverkan
Cecilia vill i ökad omfattning integrera preklinisk forskning med själva 
kliniken.

– Det finns ibland en motsättning där emellan. Man kan från kli-
niskt håll uppleva att den basala forskningen går för fort fram, och att 
den är så avancerad att det blir svårt att kombinera med den kliniska 
vardagen, säger hon.

– Idag sköts mycket av den basala forskningen inom medicinska 
vetenskaper av icke-medicinare. Det kan skapa ännu större avstånd!

Botemedlet på detta förhållande är, anser Cecilia, samarbete, gemen-
samma aktiviteter och möjligheter att rekrytera medicinare till preklinisk 
forskning.

– De som disputerar inom just infektionsmedicin, har ofta en kli-
nisk frågeställning – och samverkar därför med kliniskt verksamma. 
Infektionsmedicinen baseras dessutom mycket på mikrobiologi och 
molekylärbiologi – och är därför mycket lämpad för just samverkan.

Idag integrerar man läkarutbildningen på så sätt att pre-kliniker och 
kliniker får samverka redan under utbildningstiden. 

– Det bör till sist ge resultat, och innebär därför ett hopp för fram-
tiden, avslutar Cecilia Rydén.

PeR lUnDBlaD

Cecilia Rydén
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  aktuella avhandlingar

Två nya avhandlingar inom infektionsmedicinen 
behandlar malariabehandling i Guinea-Bissau samt 
invasiva stafylokockinfektioner i Västra Götaland

Malariabehandling i Guinea-Bisau
JOHan URSInG
Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset



Cecilia Rydén:

Det är en glädje för mig som nytill-
trädd vetenskaplig redaktör för 
Infektionsläkaren att få möjlighet 

att presentera två mycket intressanta 
avhandlingar från kollegor både från Stock-
holmsregionen samt från Västa Götaland. 
Från Stockholm har Johan Ursing rest till 
Guinea-Bissau och har där studerat hur och 
varför behandling av malaria med klorokin 
fortsatt fungerar trots att så inte är fallet i 
många andra länder, en spännande studie. 
Avhandlingen, ”Plasmodium falciparum 
response to chloroquine and artemisinin 
based combination therapy (Act) in Guinea 
Bissau”, lades fram den 27 november 2009 
på Karolinska Institutet med Prof. Colin 
Sutherland från London School of Hygiene 
and Tropical Medicine som fakultetsop-
ponent. Huvudhandledare har Lars Rombo 
varit för detta mycket intressanta arbete, 
där en av de intressanta slutsatserna är 
att höga koncentrationer av klorokin (inte 
toxiska, nota bene) ger utmärkta behand-
lingsresultat. 

Den 18 december 2009 reste undertecknad 
till Göteborg för att åhöra och avnjuta en 
disputation inom ”mitt eget” fält, nämli-
gen stafylokockologin. Gunnar Jacobsson 

Klorokin	började	användas	för	att	behandla	
malaria	på	1940-talet.	Det	visade	sig	vara	
ett	 ytterst	 effektivt	 läkemedel	 med	 få	
biverkningar	och	blev	snabbt	det	viktigaste	
preparatet	för	behandling.	

Klorokinresistens upptäcktes i slutet av 
1950 talet och rapporterades från Afrika 
1978. Därefter spreds klorokinresistent 
Plasmodium falciparum snabbt genom 
Afrika och beskrevs från Västafrika på 

1980-talet. Som en följd av resistensut-
vecklingen används nu kombinationspre-
paraten artemether+lumefantrine eller 
artesunate+amodiakin för behandling av 
malaria i Afrika. Dessa preparat är effektiva, 

i Skövde har tillsammans med sin hand-
ledare Rune Andersson studerat inhemsk 
invasiv stafylokockinfektion, i ett intressant 
arbete som lades fram för disputation på 
infektionskliniken, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset. Gunnar har studerat både 
förekomst av invasiv stafylokockinfektion i 
upptagningsområdet, förlopp och resultat 
av behandling, och antikroppsproduktion 
hos patienter i samband med infektion, i ett 
normalmaterial, samt hos friska näsbärare 
av stafylokocker. De intressanta resultaten 
diskuterades av fakultetsopponent docent 
Bertil Christensson från Lund vid disputatio-
nen och finns att läsa i avhandlingen ”Inva-
sive Staphylococcus aureus infections”.

Johan Ursing:
Jag är uppvuxen i Sverige och England, är 
gift, har två döttrar och gör ST på infek-
tionskliniken, Karolinska Sjukhuset. Efter 
ett halvår som biträde på Roslagstulls sjuk-
hus började jag läkarlinjen på KI 1990. 
Utbildningen avslutades först 2000 efter 
en period som officer i brittiska armén. 
Vikariat på infektion i Sundsvall och Gävle 
och ett forskningsprojekt i Nepal följde 
innan AT i Gävle. Vintern 2002 började jag 
på Karolinska och har sedan dess forskat 
och varit föräldraledig utöver kliniskt arbete. 

Det mesta vad gäller sporter intresserar 
mig, men under de senaste åren har cykling 
och paddling dominerat.

Gunnar Jacobsson:
Jag är en cyklande, gift, fyrabarnspappa 
och morfar boende på Kinnekulle i Väster-
götland. Uppvuxen i Göteborg, där jag läste 
medicin och gjorde mina första kliniska 
erfarenheter på medicinkliniken, Östra sjuk-
huset, samt reumatologen, Sahlgrenska 
sjukhuset. Flyttade med min familj till Skara-
borg 1990 och gjorde AT i Lidköping där jag 
sedermera förvärvade specialistkompetens 
i internmedicin parallellt med infektionslä-
karutbildning. Jag arbetar sedan 2001 på 
infektionskliniken i Skövde.

Trots uppväxten i en större stad trivs jag 
utmärkt som”lantis” med agrara intressen 
som odling såväl på friland som i växthus, 
hästskötsel samt fåruppfödning i mindre 
skala. Eftersom vi bosatt oss i ett hus från 
1890-talet så är ett ständigt renoverande 
att räkna med. Fritiden ägnas åt samvaro 
med numera vuxna barn och barnbarn samt 
pyssel med sommarhus såväl i Bohuslän 
som vid Vänern. Frankofil med förkärlek 
för Bretagne och ser fram emot att någon 
gång kunna genomföra cykelloppet Paris-
Brest-Paris.
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men resistens mot amodiakin har funnits i 
många år och resistens mot artemisininer 
har beskrivits. I Guinea-Bissau har trots 
detta klorokin fortsatt vara relativt effektivt 
för behandling av P. falciparum. Syftet med 
denna avhandling var att studera varför 
klorokin fortfarande fungerar som mala-
riabehandling i Guinea-Bissau.

Klorokinresistens i Afrika har troligen sitt 
ursprung i Sydostasien och är förknippad 
med specifika mutationer i en parasitgen. 

I den första studien visade vi att sådana 
mutationer är kopplade till klorokinresis-
tens i Guinea-Bissau precis som i resten av 
Afrika. Mutationerna hittades hos 111/478 
(23%) parasiter från infekterade barn. Pre-
valensen är synnerligen låg i Guinea-Bissau 
jämfört med grannländerna där den har 
varit 70–100%. 

I nästa studie analyserades prevalensen 
av klorokinresistent P. falciparum med in 
vitro-tester och genetiska analyser mellan 
1990 och 2005. Prevalensen av resistenta 
parasiter varierade mellan 14% och 54% 
men någon successiv ökning av andelen resi-
stenta parasiter noterades inte. Till skillnad 
från andra länder har prevalensen resistenta 
parasiter alltså stabiliserats på relativt låg nivå 
vilket förklarar varför standard-dos kloro-
kin fortfarande har varit relativt effektivt i 
Guinea-Bissau 

Varför har prevalensen klorokinresistens 
varit så låg? 
En ledtråd var att sjuksköterskor och läkare 
berättade att man använde högre kloro-
kindoser än vad som rekommenderades av 
WHO. Vi registrerade därför dosen som 
förskrevs till 494 barn på en hälsocentral 
åren 1994–2003. Medianen av den totala 
dosen som förskrevs var 63 mg/kg vilket 
är betydligt högre än de 25 mg/kg WHO 
rekommenderar. I en uppföljande studie 
registrerades den förskrivna dosen, intag 
och eventuella biverkningar rapporterades. 
Vi mätte klorokinkoncentrationerna före 
och efter rapporterat intag av klorokin. 
Mödrarna beskrev att de gav barnen 2–3 
dagliga doser à 6,6 mg/kg i 5 dagar, totalt 
78 mg/kg (medianvärde). 44% av barnen 
hade klorokinkoncentrationer som var lika 
höga eller högre än de som uppmätts efter 
observerat intag av dubbel dos klorokin. Inga 
allvarliga biverkningar rapporterades och 
det fanns inget samband mellan eventuella 

biverkningar och hög klorokinkoncentra-
tion. 

Vi jämförde behandling med standard 
respektive dubbel dos klorokin, vilket botade 
13/34 (34%) respektive 18/23 (78%) av 
barn infekterade med P. falciparum med 
anlag för klorokinresistens (p=0.007). Kloro-
kinresistens framstår som ett dosberoende 
fenomen, användandet av högre doser i 
Guinea-Bissau kan förklara varför klorokin 
fortfarande fungerar. 

Trots effekten av högre doser klorokin har 
parasiter med resistensanlag större chans att 
överleva behandling. Men resistens förvärvas 
ofta på bekostnad av ”fitness” vilket inne-
bär att parasiter utan resistensanlag har en 
fördel när behandling inte ges. Vi studerade 
parasitemin och säsongsvariationen bland 
resistenta och känsliga parasiter mellan åren 
2004 och 2008 (988 barn) som markör för 
”fitness”. Parasitemin var lägre hos barn som 
var infekterade med resistenta parasiter och 
till skillnad från länder som använde stan-
darddos klorokin varierade inte prevalensen 
känsliga/resistenta parasiter med säsong. 
Dessa resultat stöder hypotesen att resistens 
leder till minskad ”fitness” och att den låga 
prevalensen av resistenta parasiter beror på 
”loss of fitness”.

År 2005 bestämde Guinea-Bissau att 
man skulle byta förstahandsbehandling 
från klorokin till artemether-lumefantrine 
i enlighet med WHOs rekommendatio-
ner. Innan introduktionen av artemether-
lumefantrine genomförde vi därför en ran-
domiserad studie. Syftet var att utvärdera 
och jämföra effekten och tolerabiliteten 
av dubbeldos klorokin med artemether-
lumefantrine. Studien inkluderade 378 
barn (188 klorokin, 190 artemether-lume-
fantrine). Klorokin och artemether-lume-
fantrine botade 95% respektive 97% av 
barnen (hazard ratio 1.40, 95% confidence 
interval 0.49–4.03), båda behandlingarna 
tolererades väl. 

Frånvaron av allvarliga biverkningar 
förklaras av klorokinets farmakokinetik. 
Klorokin absorberas väl och snabbt vilket 
resulterar i höga och toxiska plasmakon-
centrationer om en stor dos tas på en gång. 
Klorokin distribueras snabbt från plasma 
till olika vävnader och har en mycket stor 
distributionsvolym. Genom att ta små doser 
flera gånger dagligen åstadkoms troligen 
en jämnare och högre koncentration av 
klorokin i plasma utan toxiskt höga topp-
koncentrationer. 

Sammanfattningsvis har vi visat att klorokin 
fortfarande uppfyller WHOs effektivitets 
krav för att ett preparat skall fortsätta använ-
das för behandling (minst 90% effekt) i 
Guinea-Bissau. Då klorokin är billigt och 
tillgängligt betraktar vi därför högdos kloro-
kin som ett behandlingsalternativ i Guinea-
Bissau. Vi har visat att klorokinresistens är 
ett dosberoende fenomen och det kan troli-
gen gälla för hela Afrika. Vidare utvärdering 
av högdos klorokin, helst i kombination 
med andra preparat och optimalt som en 
slow-release-beredning för att ytterligare 
förenkla doseringen, synes därför vara viktigt 
som behandling. 

Delarbeten:

1. Ursing J, Schmidt BA, Lebbad M, Kofoed PE, 
Dias F, et al. (2007) Chloroquine resistant P. fal-
ciparum prevalence is low and unchanged between 
1990 and 2005 in Guinea-Bissau: an effect of high 
chloroquine dosage? Infect Genet Evol 7: 555-561.

2. Ursing J, Kofoed PE, Rodrigues A, Rombo L, 
Gil JP (2007) Plasmodium falciparum genotypes 
associated with chloroquine and amodiaquine 
resistance in Guinea-Bissau. Am J Trop Med Hyg 
76: 844-848.

3. Ursing J, Kofoed PE, Rombo L, Gil JP (2006) No 
pfmdr1 amplifications in samples from Guinea-
Bissau and Liberia collected between 1981 and 
2004. J Infect Dis 194: 716-718; author reply 
718-719.

4. Ursing J, Kofoed PE, Rodrigues A, Bergqvist Y, 
Rombo L (2009) Chloroquine is grossly overdosed 
and overused but well tolerated in Guinea-Bissau. 
Antimicrob Agents Chemother 53: 180-185.

5. Ursing J, Kofoed PE, Rodrigues A, Rombo L (2009) 
No seasonal accumulation of resistant P. falciparum 
when high-dose chloroquine is used. PLoS One 4: 
e6866.

6. Ursing J, Kofoed PE, Rodrigues A, Blessborn D, 
Thoft-Nielsen R, Björkman A, Rombo L. Arte-
mether-lumefantrine and double standard dose 
chloroquine are both highly efficacious for the 
treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum 
malaria in children in Guinea-Bissau: A randomised 
trial. Submitted

Resestipendium
Göran Sterners resestipendium på 

10.000 kr har i år tilldelats 
Sten Skogmar, 

Infektionskliniken, Malmö
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Staphylococcus aureus	är	en	vanlig	orsak	
till	bakteriemi.	Incidensen	ökar	både	av	
meticillinkänsliga	(MSSA)	och	meticillin-
resistenta	(MRSA)	Staphylococcus aureus.	

I många länder stiger såväl kostnader för, 
som dödlighet i svåra stafylokockinfek-
tioner. Än så länge är problemet med 

resistenta aureus-stafylokocker litet i Sverige. 
Hur stort problemet är med icke-resistenta 
stafylokocker vet vi inte, eftersom dessa inte 
är anmälningspliktiga varför statistik över 
antal bakteremier och död till följd av detta 
inte finns. Eva Melander, Vårdhygien Skåne, 
försökte 2007 uppskatta antalet genom att 
extrapolera data rapporterade till EARSS 
(European Antibiotic Resistance Surveil-
lance System) och kom fram till en siffra 
för bakteriemi på 2 195 fall per år, dvs. 
24,3/100 000 inv/år.

Syftet med avhandlingsarbetet var att 
bestämma incidensen för invasiva stafylo-
kockinfektioner i en population med låg 
förekomst av MRSA och att identifiera 
patientgrupper med hög risk att insjukna. 
Avhandlingen beskriver även dödlighet, åter-
fall och resttillstånd i stafylokocksjukdom, 
samt jämför antikroppssvar hos patienter 
med stafylokockinfektion och friska per-
soner.

Vi genomförde en prospektiv, befolk-
ningsbaserad observationsstudie under 2 år 
(20030301–20050228) över alla konseku-
tiva invasiva Staphylococcus aureus-infektio-
ner i Skaraborg (255 000 invånare).

I delstudie 1 påvisades ca 34 fall av invasiv 
stafylokockinfektion per 100 000 invånare/
år, bakteriemi 27,6/100 000/år. Detta är 
betydligt högre än t.ex. allvarliga pneumo-
kockinfektioner som drabbar färre än 20 
per 100 000 och år, och är likaså mer än 
Melanders uppskattning. Vissa patientkate-
gorier, som dialyspatienter, hade nästan 300 
ggr högre risk än normalbefolkningen att 
insjukna. I vårt material var 49% av infektio-

nerna samhällsförvärvade, 32% nosokomiala 
och 19% vårdrelaterade (boende på sjukhem 
eller med sjukvård i hemmet). Vi noterade 
bland de samhällsförvärvade fallen många 
med sporadiska kontakter med sjukvård 
månaderna före insjuknandet, exempelvis 
hade 22% vårdats på sjukhus.

Män drabbades något mer (ej signifikant), 
incidensen steg med åldern och vi noterade 
även en liten incidensökning mellan 10 och 
20 års ålder.

I delstudie 2 fann vi att mortaliteten under 
de 28 första dagarna efter infektion var 
19,1%. Patienter med endokardit, pneu-
moni och bakteriemi utan fokus hade högst 
dödlighet. I univariat analys av dödlighet 
föll ålder, hjärtsjukdom, bakteriemi, svår 
sepsis och komplicerad bakteriemi ut som 
orsak till fatal utgång. Vid multivariat analys 
var endast variablerna svår sepsis och lågt 
systoliskt blodtryck oberoende orsaker till 
död. Återfall inträffade i 9,3%. Resttillstånd 
var vanligt, t.ex. hade 60% av patienter 
med ledinfektion problem en månad efter 
avslutad antibiotikabehandling.

I delstudie 3 studerade vi antikroppsnivåer 
hos patienterna. Personer över 65 år hade 
allmänt lägre halter av antikroppar. Patien-
ter som drabbades av fatal infektion hade 
initialt lägre nivåer mot alla testade antigen, 
signifikant så mot teikonsyra, lipas, entero-
toxin A och SSS-toxin. Även patienter med 
komplicerad bakteriemi uppvisade initialt 
låga antikroppsnivåer mot flera antigen. Vi 
kan dock inte säga om det observerade sam-
bandet mellan lågt initialt antikroppssvar 
och mortalitet är ett orsakssamband eller om 
det beror på ett generellt svagt immunsvar. 
Isolerade bakterier typades med hänsyn till 
PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis)- 
och agr (accessory gene regulator)-grupp 
och vi kunde visa att antikroppssvaret kor-
relerade till grupptillhörighet liksom till 
produktion av a-toxin. 

I delstudie 4 undersöktes friska människor 
med blodprov för antikroppar samt med 
näsodling. Andelen kroniska näsbärare av 
stafylokocker har tidigare uppskattats till 
20%, med ytterligare 40% tillfälliga bärare. 
Känt är att koloniserade individer har högre 
antikroppsnivåer än icke-koloniserade mot 
ett flertal antigen. Wertheim visade 2004 
att näsbärare har högre risk att drabbas av 
nosokomial bakteriemi men att prognosen 
samtidigt är bättre för dessa. Detta har för-
klarats med att stafylokock-bärare har neu-
traliserande antikroppar mot flera antigen 
hos sin egen stam. Även hos friska personer 
varierade antikroppsnivåerna mycket, men 
nivåerna var generellt lägre än hos patienter. 
Åldersvariabiliteten var mindre hos friska än 
hos patienter. Personer som var näsbärare av 
bakterien hade högre nivåer av alla testade 
antikroppar än icke-näsbärare, och signifikant 
så mot teikonsyra, lipas, enterotoxin A, TST 
(toxic shock toxin), samt Eap (extracellular 
adherence protein), detta trots att vi endast 
tog en näsodling och därmed inte kunde skilja 
mellan intermittenta och kroniska bärare. 

Länk till avhandlingen: 
http://hdl.handle.net/2077/21199

Invasive Staphylococcus aureus 
infections
GUnnaR JaCOBSSOn
Infektionskliniken
Skaraborgs sjukhus, Skövde

nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen väl-
komnar följande nya medlemmar som 

tagits in i föreningen:

Ordinarie:
Peik Brundin, Sundsvall
Kristofer Soldan, Växjö

Jan Gräsberg, Falun
Fredrik Rücker, Falun

Ulrika Erlandsson, Göteborg
Tuulikki Tovatt, Huddinge

Marie Bast, Sundsvall
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
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 13 januari 2010

Närvarande: Åsa Hallgårde adj §1-7, Jonas Hedlund adj §1-7, Torsten Holmdahl, Anders Johansson, 
Jan Källman ordf, Camilla Lorant, Stephan Stenmark, Jonas Sundén-Cullberg, Katarina Westling, Bengt Wittesjö

§	1	
Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§	2	
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Anders Johansson.

§	3
Dagordningen fastställdes.

§	4	
Föregående protokoll från styrelsemötet den 
15/10 2009 granskades. Förändring under 
§7, remissen ”Handläggning av MRSA i 
förskoleverksamhet” blev inte besvarad. 
Därefter fastställdes protokollet och lades 
till handlingarna.

§	5	
Ordförandes	ärenden	J.K.	och	Å.H.
Ett förslag till ett nytt avtal med Mediahuset 
gällande tidningen Infektionsläkaren och 
SILF:s hemsida diskuterades. J.K. har fått 
mandat att föra fortsatta förhandlingarna 
om ett nytt avtal med Mediahuset

Inkommen till remiss från Socialdeparte-
mentet om etiska överväganden vid palliativ 
sedering. Besvaras ej.

Remiss från socialdepartementet om för-
slag på oberoende granskningsfunktion för 
hälso- och sjukvården. Besvaras ej.

Redogörelse för inkommet brev från 
Jesper Ericsson, Strama, om arbetet med 
nationella kvalitetsindikatorer. 

Registerhållare Gunlög Rasmussen 
och representanter från RAF och Strama 
kommer att inbjudas till gemensamma dis-
kussioner till styrelsemötet i mars 2010.

Diskussion om kostnaderna för SPUR-
inspektioner. Beslutades att kostnaden för en 
inspektion blir 50.000 kr. Vid stora klinker 
som kräver en extra inspektör eller extra 
arbetsdag för summering blir kostnaden 
60.000 kr.

§	6	
Rapport	från	facklige	sekreteraren	S.S.	
Rapport från Läkarförbundets fullmäkti-
gemöte. SLF har efter inkomna motioner 

initierat en utredning om förbundets fram-
tida struktur.

Efter en motion från Svensk kirurgisk 
föreningen ska SLF verka för framtagan-
det av kriterier för bakjourskompetens och 
fortlöpande bakjoursutbildning. Frågan ska 
beredas vidare för fortsatt diskussion vid 
nästa möte i mars. 

§	7	
Rapport	från	vetenskaplige	sekreteraren	
J.H.	och	A.J.
Riksstämman 24–26/11 2010. Tema: Jämlik 
vård.

Rune Andersson har efterträtt Per Follin 
i riksstämmodelegationen.

Förslag på ämnen för symposier och 
lämpliga moderatorer diskuterades. Dead-
line i början av mars 2010.

Inbjudan till AT-stämman 25/3 2010. J 
S-C kollar om han kan.

§	8	
Rapport	från	fortbildningsansvarig	J.S-C.
Information om fortbildningsmötet i Marie-
fred 26-28/4.

Inbjudan till höstutbildningen om tuber-
kulos kommer ut med Infektionsläkaren 
2/2010 och på hemsidan. 

§	9	
Rapport	från	skattmästaren	B.W.
Presenterade bokslut för 2009 och budget-
förslag för 2010.

Som nya ordinarie medlemmar i föreningen 
antogs: 
Paul	Skorup, ST-läkare, Inf klin, Akade-
miska sjukhuset, Uppsala, 
Lena	Persson, leg läk, BMC, Akademiska 
sjukhuset, Uppsala, 
Henna	Berglund, ST-läkare, Inf klin, Karo-
linska Huddinge, 
Daniel	Holmström, ST-läkare, Inf klin, 
Karolinska Solna, 
David	Lennebratt, leg läk, Inf klin Akade-
miska sjukhuset, Uppsala, 
Pernilla	Rundlöf	Nygren, ST-läkare, Inf 
klin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 

Jan	Jessen	Krut, ST-läkare, Inf klin, Östra 
sjukhuset, Göteborg, 
Thomas	Tolfvenstam, ST-läkare, Inf klin, 
Karolinska Solna, 
Teres	Samuelsson, leg läk, Inf klin, Udde-
valla sjukhus, 
Camilla	Lundell, ST-läk, Inf klin Skövde, 
Anna-Karin	Svensson, ST-läkare, Inf klin, 
Karolinska Huddinge, 
Amanda	Häggblom, leg läk, Inf klin Gävle, 
Hedvig	Glans, ST-läk, Inf klin Kärnsjuk-
huset Skövde.

Associerade:
Per	Bergman, VC (ssk), Inf klin, Sundsvalls 
sjukhus, 
Mikael	Jildemyr, Key Account Manager 
och infektionsansvarig, Astellas, Malmö.

§	10	Redaktörens	ärenden	K.W.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren 
nr 1/2010. 

Idéer för kommande artiklar diskuterades. 
Inbjudan till debattinlägg från och med nr 
2/2010.

§	11	
Styrelsemöte	i	Göran	Sterners	resestipen-
diefond
Presenterade bokslut för Göran Sterners 
resestipendiefond 2009.

10.000 kr kan delas ut 2010. Annons 
om stipendiet gick ut med nr 4/2009 och 
påminnelse kommer i nr 1/2010.

§	12	
Frågor	angående	yngre	läkare	och	SPUK	
C.L.
Rapport från Ungt forum om ortopediska 
infektioner 24/11 2009. 22 deltagare. Pro-
grammet för 2010 blir på temat svampin-
fektioner.

Nästa möte i SPUK 26/1 2010. Pågår ett 
arbete utveckling av en mall för ST kontrakt.

§	13	
Programgrupper,	hemsida,	kvalitetsregister	
T.H.
Programgrupper
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Diskussion om prioriteringar av kvarvarande 
medel för programgrupperna.
Kvalitetsregister
Kvalitetsregistret har tilldelats 500.000 kr 
från SKL. Diskussion om finansieringen av 
överskjutande kostnader.

§	14 
Svenska	Infektionsläkarföreningens	firma-
tecknare	för	2010
Beslutades att firmatecknare för Svenska 
infektionsläkarföreningen (organisationsnr 
802017-9480) är var för sig föreningens ord-
förande Jan Källman (580704-2014) samt 
skattmästare Bengt Wittesjö (590703-3558).

§	15	
Stiftelsen	Göran	Sterners	resestipendie-
fond,	firmatecknare	för	2010

Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen 
Göran Sterners resestipendiefond (organi-
sationsnr 812000-3077) är var för sig för-
eningens ordförande Jan Källman (580704-
2014) samt skattmästare Bengt Wittesjö 
(590703-3558).

§	16	
Ansvarig	utgivare	för	Infektionsläkaren
Beslutades att ansvarig utgivare för Svenska 
infektionsläkarföreningens medlemstidning 
Infektionsläkaren är föreningens ordförande 
Jan Källman (580704-2014).

§	17	
Styrelsens	arbetsformer	2010
Styrelsemöte 17/3, Stockholm
Styrelsemöte 19/5, 
Styrelsen träffas på kvällen 18/5, Umeå

Styrelseinternat 30/8–1/9, Idöborg, Stock-
holm
Chefmöte 14–15/10, styrelsen träffas på 
kvällen 13/10, Ulvsunda slott
Riksstämman 1–3/12, Svenska Mässan, 
Göteborg
Årsmöte 2/12, Svenska Mässan, Göteborg

§	18
Ordförande J.K. avslutade mötet.

Stephan Stenmark Facklig sekreterare
Jan Källman Ordförande

Anders Johansson Protokolljusterare

§ Protokoll fört vid styrelsemöte svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 17 mars 2010

Närvarande: Torsten Holmdahl, Anders Johansson, Jan Källman ordf, Camilla Lorant, Stephan Stenmark, 
Jonas Sundén-Cullberg, Katarina Westling

§	1	
Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§	2	
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Camilla Lorant.

§	3
Dagordningen fastställdes.

§	4	
Föregående protokoll från styrelsemötet den 
13/1 2010 granskades. Därefter fastställdes 
protokollet och lades till handlingarna.

§	5	
Ordförandes	ärenden	J.K.
Redovisning av inkommande brev från 
Jesper Eriksson, Strama om gemensam 
strategi för minskad antibiotikaförbruk-
ning på sjukhus. Frågan diskuterades vidare 
under § 6.

J.K. eftreträder Åsa Hallgårde i Infec-
tious Disease Professional Affairs commintee 
(ESCMID). J.K. deltar vid kommande möte 
under ECCMID.

Beslut att bistå RAV med 10.000 kr.

Beslut att Jonas Ahl förordnas som ny 
sammankallande för SPUK på 3 år med 
början från hösten 2010.

Beslut att Jonas Bläckberg förordnas som 
SILF:s representant i referensgruppen för 
parasitologi på 3 år.

Beslut att Svensk förening för tropikmedi-
cin och internationell hälsa får koppla sin 
hemsida till infektion.net via en länk.

Rotarys läkarbank har tagit kontakt för 
att få presentera sin verksamhet på Läkar-
stämman. Rekommenderas i första hand att 
skicka in en presentation i form av en poster. 
Kan även bli aktuellt med ett reportage i 
Infektionsläkaren.

Inbjudan från Socialstyrelsen att delta i 
diskussion om utveckling av allogena ben-
märgstranplantationer till rikssjukvård 28/4. 
SILF beslutar att tillfråga Britt-Marie Eriks-
son alt. Bengt Gårdlund.

§	6	
Gemensam	diskussion	med	RAF,	Strama	
och	kvalitetsregister	
(Inga Odenholt, Ingrid Nilsson-Ehle, Håkan 
Hanberger, Tomas Vikerfors)
Genomgång av våra olika roller och diskus-

sion om gemensamma samverkansformer. 
Beslut om bilateralt remissförfarande 

mellan RAF (antibiotikapolicy inom slut-
envården) och SILF:s programgrupper.

Beslut om gemensam skrivelse till SKL 
om införande av nationellt dataprogram 
som registrerar antibiotikaförskrivning på 
sjukhus med driftsstart senast 2011-06-30.

Beslut om införande av årlig avstämning 
mellan RAF och SILF:s styrelse.

RAF får i uppdrag att komma med för-
slag för minskad antibiotikaförbrukning på 
sjukhus till Stramas pågående arbete.

Information om RAF:s finansiering. Behov 
av ny RAF representant kommande året.

§	7	
Rapport	från	facklige	sekreteraren	S.S.	
PRISS. Totalt har 33 av 76 ortopedkliniker 
hitintills anmält sig för revision. Fortsatt 
behov av att rekrytera fler revisorer bland 
infektionsläkare.

S.S. åker på specialitetsföreningarnas 
representantskapsmöte 30/3. Där ska man 
som huvudpunkt diskutera frågan om bak-
jour, bakjourskompetens och fortbildning 
för bakjourer.
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Birgitta evengård 
– professor i infektionsmedicin 

Vi avstår från att nominera ledamot till 
läkarförbundets arbetslivsgrupp, ALG.

Inkomna remisser: 
Bättre vård och stöd för individen. Om 
ansvar och tvång i den svenska missbruks- 
och beroendevården. Besvaras ej.

Regler för etablering av vårdgivare (SOU 
2009:84). Besvaras ej.

§	8	
Rapport	från	fortbildningsansvarig	J.S-C.
Fortbildningsmötet i Mariefred 26–28/4 är 
fulltecknat. Vid kommande års annonsering 
ska det framgå att subventionerad anmäl-
ningsavgift endast gäller medlemmar som 
är infektionsläkare.

Inbjudan till höstutbildningen om tuber-
kulos på Ulfsunda slott kommer ut med 
Infektionsläkaren 2/2010 och på hemsidan. 

§	9	
Rapport	från	vetenskaplige	sekreteraren	
A.J.
Riksstämman 24–26/11 2010. Tema: Jämlik 
vård.

Symposier: Jämställd vård, en infekterad 
fråga, Moderator Birgitta Evengård.

PRISS-projektet, Moderator Bo Söder-
qvist.

Hur fungerade vaccinationskampanjen 
mot Nya influensan A (H1N1)?, Moderator 
Åke Örtqvist.

Svenska kliniska erfarenheter av den Nya 
influensan A (H1N1), Moderator Karlis 
Pauksen.

Beslutat att förordna följande personer att 
vara sakkunniga att utse mottagare av Svenska 
läkaresällskapets Pasteurmedalj i guld; Björn 
Olsen, Lars Björk, Christina Åhren.

2010 års Pfizerstipendium tilldelas Fred-
rik Kahn, Robin Brittain-Long och Hanna 
Rundström med 25.000 kr vardera. A.J. 
deltog inte i beslutet att utse Hanna Rund-
ström eftersom han är hennes forsknings-
handledare.

2010 års Rochestipendium tilldelas Jenny 
Nilsson och Marianne Alanko Blomé á 
37.500 kr vardera.

Göran Sterners resestipendiefond på 
10.000 kr tilldelas Sten Skogmar.

§	10	
Skriftlig	rapport	från	skattmästaren	B.	W.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen 
antogs:
Peik	Brundin, ST-läkare, Inf klin Sundsvall, 
Kristofer	Soldan, ST-läkare, Inf klin Växjö, 
Jan	Gräsberg, ST-läkare, Inf klin Falun, 
Fredrik	Rücker, ST-läkare, Inf klin Falun, 
Ulrika	Erlandsson, leg läk, Inf klin, SU/
Östra Gtb, 
Tuulikki	Tovatt, spec läk, Inf klin, Karo-
linska Huddinge, 
Marie	Bast, ST-läkare, Inf klin, Sundsvall.

§	11	
Redaktörens	ärenden	K.W.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren 
nr 2/2010, deadline 7/4.

§	12	
Frågor	angående	yngre	läkare	och	SPUK	
C.L.
Genomgång av förslag på mall för ST kon-
trakt som godkändes efter några redaktio-
nella justeringar.

Ger i uppdrag och SPUK att om ett år 
göra en ny värdering av den avsatta tiden 
för det vetenskapliga arbetet.

SPUK har planer på att arrangera ett 
nationellt möte för klinikernas studierek-
torer.

C.L. ska delta vid konferensen Framtidens 
specialistläkare i Malmö 8–10/9.

§	13	
Programgrupper,	hemsida,	kvalitetsregister	
T.H.
Programgrupper
Programgruppen för CNS-infektioner pla-
nerar ett möte till och har som mål att bli 
klara under 2010.

Programgruppen för virala meningoen-
cephaliter presenterar sitt program på vår-
mötet i Umeå och programmet går snart 
i tryck.

Kvalitetsregister
Kvalitetsregistret har tilldelats ytterligare 
200.000 kr från SKL. 

Pågående arbete med att öka återkopp-
lingen av data på klinikerna och att bedöma 
hur stor andel av diagnoserna som kommer 
med i registren.

Tomas Vikerfors registeransvarig under 
Gunlög Rasmussens föräldraledighet.

§	14	
Övriga	frågor
Inga övriga frågor.

§	15
Ordförande J.K. avslutade mötet.

Stephan Stenmark Facklig sekreterare
Jan Källman Ordförande

Camilla Lorant Protokolljusterare

Ring 020-78 11 79 eller gå in på cancerfonden.se

Alla vinner!
I Cancerfondens Rikslotteri är alla vinnare. Du kan vinna en miljon kronor, 
drömresor eller mat. Vi kan vinna kampen mot cancer. 
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Kongresser & möten 2010
5-8 maj 28th annual meeting of the european society for 

pediatric infectious diseases – eSPID 2010 
Nice, Frankrike 
www2.kenes.com/espid2010/Pages/Home.aspx 

19-21 maj SIlF Vårmöte
Umeå

26 maj 2010 års Strama-dag
Stockholm 
kristina.lundh@strama.se

27 maj 3rd nordic Conference of HIV and Hepatitis Drug 
Resistance and Treatment Strategies
Uppsala 
http://www.medsci.uu.se/NordHIVHepConf2010.htm

17-21 maj SK-kurs: Klinisk tropikmedicin 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 
edu.ipuls.se IPULS-nr 13:01

26-29 maj 3rd northern european Conference  
on Travel medicine (neCTm 2010)
Hamburg, Tyskland 
http://www.nectm.com/

10 juni 2nd nordic Summer HIV meeting
Köpenhamn, Danmark 
www.delegia.se/gileadcongressandmeetingservices

11-14 juli The International Conference on emerging Infectious 
Diseases (ICeID) 2010
Atlanta, USA

18-23 juli XVIII International aIDS Conference (aIDS 2010)
Wien, Österrike 
http://www.aids2010.org/ 
http://www.iceid.org/

22-27 aug 14th International Congress of Immunology 
Kobe, Japan 
http://www.ici2010.org/ 

12-15 sep  50th annual Interscience Conference on  
antimicrobial agent and Chemotherapy (ICaaC) 
Boston, USA 
www.icaac.org

30 sep-3 okt SSaC – 27th annual meeting of the Scandinavian 
Society for antimicrobial Chemotherapy 
Stockholm 
www.ssac.nu 

7-10 okt XIVth meeting of the european Society for  
Immunodeficiencies (eSID) 
Istanbul, Turkiet 
http://www.esid2010.org/

14 okt nordiskt vaccinmöte 
Stockholm 
http://www.svls.se/berzelius/8919.cs

18-19 okt Tuberkulos – en uppdatering 
Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs  
på Ulfsunda slott

18-22 okt SK-kurs: Klinisk handläggning av virala hepatiter 
Stockholm 
http://edu.ipuls.se IPULS-nr 13:02

21 okt HIV-symposiet i Göteborg 
Göteborg 
Abbott

8-12 nov SK-kurs: nedre luftvägsinfektioner 
Stockholm 
http://edu.ipuls.se IPULS-nr B:56

1 dec World aIDS Day 
http://www.worldaidsday.org/ 

1-3 dec Riksstämman 
Göteborg 
www.svls.se/riksstamman/811.cs

Jag är just nu och randar mig på barn-
kliniken. Det är mer spännande och 
givande än vad jag trodde innan! Jag är 

nästan uteslutande placerad på barnakuten 
samt på akutavdelningen vilket innebär att 
jag mest får se barn med infektioner, vilket 
kan tyckas lämpligt. Det var högt tryck för 
några veckor sedan med alla små barn med 
RS-virus. 

Jag har också fått se en del annat spännande, 
men tragiskt, som en 3,5 månaders kille som 
kom in med snabbandning, avplanad vikt-
kurva samt en väldigt ful lungbild på röntgen. 

Utredningen visade att han hade en Pneumo-
cystis Jiroveci-infektion och så småningom 
hittade vi ett Hyper IgM-syndrom! Det är det 
värsta med barnplaceringen: man ser många 
barn som mår dåligt, som är sjuka och ledsna. 
Det gör ont i mig. Dessutom projicerar man 
sin egen föräldraångest. Men jag har också 
sett hur tappra och duktiga barn är, vad de 
klarar av och hur mycket glädje det finns 
mitt i all sjukdom!

Vi har i specialistutbildningskommittén 
(SPUK) utarbetat en mall för ST-kontrakt. 
Denna kan man finna på hemsidan: infek-

tion.net. Förhoppningen är att den ska 
underlätta både för blivande ST-läkare samt 
verksamhetschefer, så att man får med det 
viktigaste.

Jag vill passa på att tacka SPUKs avgående 
ordförande Bengt Björkholm för ett långt och 
troget arbete och samtidigt hälsa Jonas Ahl 
välkommen som ny på den posten. Han är 
med i SPUK sedan tidigare men tar nu över 
rollen som sammankallande.

CamIlla lORanT
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

Yngreläkarspalten


