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Det kan man väl bara spekulera om, men
att vår roll blir allt viktigare är jag övertygad om. Komplicerad sjukvård kräver
infektionskunnande, resistensproblematiken
likaså.
Men den sjukvård vi bedriver, med
begränsade resurser, ställer allt större krav
på uppföljning, vilket vi måste acceptera
och faktiskt också välkomna. Jag är därför
glad att flera diagnosformulär i föreningens
kvalitetsregister nu är klara att tas i bruk. Jag
hoppas ni varit inne på infektion.net och
tittat. Lämna också gärna synpunkter till
kontaktpersonerna. De kollegor som tagit
fram de olika formulären har gjort ett jättefint jobb. Det är en grannlaga uppgift att ta
fram enkla men samtidigt de mest relevanta
parametrarna. Registren får naturligtvis
inte vara något självändamål, utan ska ju
fylla funktionen som kvalitetskontroll och
enkelt hjälpa oss att följa upp det vi gör.
Den viktiga patientgruppen med svår sepsis
är inte lätt att fånga i ett enkelt formulär,
men sepsis är minst lika vanligt och farligt
som hjärtinfarkt så vi måste försöka hitta
sätt att kvalitetssäkra våra åtgärder. Pneumoniformuläret kan sannolikt med fördel
fyllas i/dikteras direkt i samband med epikrisen. Andra diagnoser får kanske hanteras
på annat sätt. Ta upp diskussionen på era
kliniker så får vi efterhand lära av varandra.
Rom byggdes inte på en dag!

Jag har i dagarna skrivit brev till verksam-

hetscheferna och uppmuntrat till SPURinspektioner. Både Läkarförbundet, Läkarsällskapet och Socialstyrelsen rekommenderar att sådana görs vart femte år. Inom vår
specialitet har det varit magert de senaste
åren, kanske pga. att fokus legat på de medicinska revisionerna och att en ny målbeskrivning håller på att tas fram. Men som
ett led i kvalitetskontrollen av utbildningen
av blivande infektionsspecialister vill jag
uppmana er att planera för SPUR-inspektion så snart som möjligt.
De senaste månaderna har vi läst mycket

om sjukskrivning i massmedia. Även detta
bör göras med kvalitetstänkande. Inom
infektionsspecialiteten har vi fokuserat mest
på antibiotikaval och behandlingstiders
längd, vilket väl både är rimligt och riktigt. Styrelsen har fått lämna synpunkter på
Socialstyrelsens utkast om beslutsstöd kring
sjukskrivning för vissa infektionssjukdomar
och jag funderade då över att vi sällan eller
aldrig diskuterar hur lång sjukskrivning
som är rimlig, syftet med sjukskrivningen
etc. Vid akuta infektionstillstånd är sjukskrivning som regel inte något större problem, men vid en del kroniska infektioner,
exempelvis vid behandling av hepatit C
kommer frågan om sjukskrivning ofta upp,
varför det ändå är relevant att fundera över
hur vi hanterar sjukskrivning. En för lång
sjukskrivning på heltid kan faktiskt vara en
för stark medicin med biverkningar.
Vår tidning fyller tio år i år! Tack alla, som
genom åren, bidragit till att göra den så fin
och rolig att läsa.

Åsa
Hallgårde
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Aktuella avhandlingar

Varför gör dom inget?

R

ubriken syftar på sommarens antiklimax, riksdagsmannen Lennart
Sacredeus fråga till regeringen vad
den tänker göra åt de spanska mördarsniglarna, som håller trädgårdsfolket idogt, om
än förgäves, sysselsatt med att klippa dem,
dvs. sniglarna i småbitar. Ja, varför inte
stänga gränserna eller kräva visum, införa
snigelkvoter eller utträda ur EU. Den aningslösa frågan återspeglar att vi vant oss vid
att staten eller någon annan skall lösa våra
problem. Vi anser att vi har ett individuellt
kontrakt med staten. Vi betalar skatt och
staten, myndigheterna, sjukvården skall ta
hand om oss när det kniper. Vi behöver inte
bekymra oss om våra grannar, och fäder
med två eller flera kullar kan strunta i att
betala underhållsbidrag, för staten träder
emellan. Politikerna skall lösa allt åt oss
– stort som smått. Vi levererar ständigt nya
problem. Politikerna vågar inte säga nej
för att inte förlora röster. Om de försöker
tillfredsställa alla, kommer ambitionerna på
olika områden att krocka. Till sist blir alla
missnöjda. Och så lite känsligare: Blir det
kaos på akutmottagningen hänvisar vi till
knappa resurser från ogina landstingspoliti-

ker, inte till bristande intern organisation för
det senare förekommer ju inte, eller hur?
Forskaren kan sällan ursäkta sig med
”varför gör dom inget” utan måste helt lita
till sina egna insatser för att nå resultat.
Det är som att vara egen företagare. Här
gäller inga arbetstidsregler. Det man inte
gör själv blir inte gjort. Häri ligger kanske
litet av tjusningen med forskning.
Den kliniska forskningen är trängd idag.
Regeringens utredare av den medicinska
forskningen, professor Olle Stendahl, har
slagit larm i en debattartikel i DN i somras:
”Ekonomiska resultat går före vårdkvalitet
och patientnytta. Svensk klinisk forskning
är hotad. Inget utrymme för unga läkare
att utmana och tänka nytt”.
Återväxten särskilt inom den kliniska
forskningen är hotad. Sedan mitten av
1980-talet har andelen forskande läkare
bland alla doktorander vid de medicinska
fakulteterna minskat från 70 till 21%.
Stendahl konstaterar att forskning och
utveckling flyttats från Sverige och Europa
till områden där det finns starka forskningsmiljöer såsom Indien, Kina och USA. Helt
klart krävs mer pengar till den medicinska

forskningen. Men en hel del kan vi säkert
förbättra internt. Först och främst måste vi
bestämma oss för om forskningserfarenhet
skall ha ett reellt och materiellt meritvärde
och inte bara belönas med en klapp på axeln och i några uppblåsta rader i sjukhusens
årsberättelser och på deras hemsidor.
Sedan tror jag inte att vi kan ta tillbaka
all förlorad mark internationellt. Vi får inte
glömma att nya länder rycker fram och har
lika välutbildad ungdom som vi. Akut måste
vi se till att återväxten blir tillräcklig för att
ersätta alla 40-talisterna, som kommer att
gå i pension framöver. Goda förutsättningar
för fortsatt vetenskaplig verksamhet genom
större statligt engagemang och högre meritvärde för forskarerfarenhet är den bästa
stimulansen.
Detta är i alla fall mina åsikter. Om ni
inte gillar dem så har jag andra (för att nu
citera Groucho Marx).

Trots alla dystra propåer om den kliniska
forskningens undergång i Sverige verkar
infektionsläkarna helt ovetande om detta
och fortsätter att publicera sig och avlägga
doktorsgrader i snabb takt. I detta nummer
kan jag presentera ytterligare två avhandlingar, bägge med fokus på CNS men de
studerar ändå helt skilda ämnesområden.
Jakobs gäller signalsystem mellan olika delar
av hjärnan medan Aylin analyserar anti-hivläkemedlens penetrans till likvorsystemet.

vid många sjukdomar inklusive infektioner.
Han studerar hjärnstammens roll och dess
kommunikation med framhjärnan i några
experimentmodeller bl.a. injektion av endotoxin och litium som bägge ger systemeffekter och experimentellt framkallad lokal
smärta, och jämför effekterna dem emellan
i hjärnstammen och signalerna till högre
centra i hjärnan. Jakob utnyttjar en rad komplicerade tekniker bl.a. immunhistokemi
och in situ-hybidisering för att klarlägga
signalvägarna. Avhandlingen hade titeln:
Brain Stem Involvement in Immune and Aversive challenge. Opponent var professor Finn
Hallböök, medan professor Anders Blomqvist lotsat Jakob fram till disputation.
Det är avgjort berikande för infektionsmedicinen att rekrytera läkare – i detta fall
Jakob – med gedigen utbildning från den
prekliniska sidan av vår fakultet. På så sätt
tillförs vårt ämne nya tekniker och idéer.

med forskningsinriktning (LäFo) i Stockholm. Efter AT i Katrineholm lockade infektionskliniken i Linköping med ett vikariat.
Kärleken betydde dock mer än kollegorna i
Linköping och färden ställdes till Göteborg,
där Aylin nu har ett ST- block
Ett nyinköpt sommarhus från 1870 (sic!)
på Orust – med stora möjligheter för den
händige – håller familjen fullt sysselsatt på
fritiden. Den stora trädgården borde ge
Aylin möjligheter att återuppta volleybollspelande, där hon en gång förespåddes en
lysande framtid.

Jakob Paues har liksom många kollegor

stort musikintresse Han tog studenten vid
Stockholms musikgymnasium och grundlade där detta intresse, som han bibehållit.
Jakob har sedan 2006 ett ST-block vid infektionskliniken i Linköping. Han har tidigare
varit knuten till divisionen för cellbiologi i
Örebro med inriktning mot neurovetenskap.
Avhandlingen är rent experimentell på råtta,
men med tydliga utblickar mot universella
kliniska fenomen som förekommer hos både
djur och människor, nämligen aptitnedsättning, illamående och allmän olust, vilka ses
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Aylin Yilmaz har turkiskt ursprung och är

född och uppvuxen i Uppsala. Tidigt forskarintresse ledde till studier på läkarlinjen

Hans Glaumann
Infektionskliniken
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Hans.Glaumann@karolinska.se

Aylin disputerade i våras på en avhandling
med titeln Antiretroviral Treatment of HIV-1
in the Central Nervus System med Magnus
Gisslén som huvudhandledare, medan Jan
Andersson kallades ner från Stockholm för att
opponera. Det är numera känt att hiv snabbt
tar sig in i CNS och infekterar makrofager
och mikrogliaceller ledande till neurologiska
komplikationer inte sällan demens hos obehandlade. Tack vare tillgången på en arsenal
av anti-hiv-läkemedel har incidensen av neu-

Aktuella avhandlingar

rologiska komplikationer som bekant minskat
dramatiskt. Den goda effekten förutsätter att
läkemedlen penetrerar blod-hjärn-barriären
och minskar förekomsten av hiv i likvor och
minskar graden av immunaktivering. Yildin
har mätt likvorkoncentrationen av olika
anti-hiv-läkemedel och funnit att HARTbehandling ger en signifikant sänkning av

HIV RNA liksom av neopterin(markör
för aktivering av makrofager och gliaceller) och beta2-mikroglobulin, talande för
att om man kan pressa ner virusnivåerna
minskar även graden av immunaktivering.
Här ligger tydligen nyckeln till framgång,
nämligen minskad immunaktivering ger
bättre behandlingsresultat.

Alla kollegor gratulerar Jakob och Aylin
till välförkänd framgång och så gör även
Infektionsläkarens redaktion.
PS. Ni som planerar att disputera framöver
skicka gärna er bok till mig Hans Glaumann, så underlättar det vår planering av
tidskriften. DS.

Hjärnstammen, infektion
och aptitförlust
JAKOB PAUES
Institutionen för biomedicin och kirurgi
Hälsouniversitet, Linköping

Kvällstidningar och veckopress är fulla av
råd hur du skall göra för att bli av med
dina mer eller mindre aktivt förvärvade
extrakilon. Sällan går det mer än en vecka
innan en ny mirakeldiet lanseras via löpsedlarna. Intresset för vikten och dess reglering
har funnits i flera decennier, men har den
senaste tiden ökat kraftigt. En bidragande
orsak till detta är att man sedan mitten av
nittiotalet har kunnat kartlägga i allt större
detalj hur ämnesomsättning, viktreglering
och aptit styrs av det centrala nervsystemet, vilket har resulterat i ett massivt ökat
intresse från läkemedelsföretagen. Däremot
röner myntets andra sida, ofrivillig viktnedgång inte lika mycket intresse. I mångt
och mycket handlar det dock om samma
kretsar och signalämnen i hjärnan, men den
potentiella patientgruppen är en helt annan,
ofta resurssvagare och framförallt mindre.
Ofrivillig viktnedgång ofta i kombination
med aptitförlust ses vid en rad sjukdomstillstånd och kan leda till kakexi. Detta
leder i sin tur till ökad ko-morbiditet, ökad
dödlighet och lidande för patienten.

D

åt de där musslorna, men det är musslorna
som vi minns, skyldiga eller inte. Detta gör
att vid sjukdom föreligger ofta inte enbart
aptitförlust utan också matleda. Tanken på
mat utlöser illamående.
I min avhandling har jag sökt att klarlägga
hjärnstammens roll i aptitförlust och aversion
vid infektion. Vi har fokuserat på en kärna

i övre delen av pons, nucleus parabrachialis, som är en mycket viktig relästation för
det autonoma nervsystemet. Denna kärna
aktiveras vid intravenös injektion av endotoxiner och den projicerar sig till områden i
framhjärnan som är viktiga för beteende och
autonom reglering. Avsikten med avhandlingen var att se om substanser som framkallar illamående eller smärta resulterar i
ett liknande aktiveringsmönster i nucleus
parabrachialis som en immunstimulerande
substans, endotoxin. Vidare undersökte vi
om sålunda aktiverade neuroner projicerar
sig till amygdala, en kärna i framhjärnan som
är central för den affektiva komponenten i
beteende. Slutligen undersökte vi om de
aktiverade neuronerna uttryckte signalpeptider som är involverade i födointagsreglering
och/eller ämnesomsättning.
Vi fann att intravenös injektion av endotoxin i en relativt låg dos, utlöste en kraftig
aktivering av vissa specifika delar av nucleus
parabrachialis. Samma område aktiverades även vid intraperitoneal injektion av
litiumklorid, ett ämne som framkallar ett
mycket kraftigt illamående och som används
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e vanligaste kakexiframkallande
sjukdomarna är cancer, organsvikt och kroniska infektioner
såsom t.ex. obehandlad tuberkulos eller
aids. Emellertid kan mycket mindre allvarliga infektioner ge en temporär aptitförlust,
matleda och viktnedgång. I själva verket är
ett minskat födointag del av vårt försvar mot
invaderande patogener. Kroppen för krig

med den brända jordens taktik. Sålunda
sjunker järnnivåerna drastiskt i blodet vid
sepsis och försöksdjur som tvångsmatas
vid pågående listeriainfektion har en ökad
mortalitet jämfört med kontrolldjuren. Det
finns mycket som tyder på att cytokiner
frisatta vid aktivering av immunsvaret signalerar till det centrala nervsystemet vilket
i sin tur utlöser de beteendeförändringar
och förändringar i ämnesomsättningen som
leder till aptitförlust och viktnedgång. Man
vet idag åtskilligt om vilka cytokiner som är
involverade vid infektioner. Man vet också
mycket om hur aptit och ämnesomsättning
regleras i framhjärnan. Däremot vet man
mindre om hur cytokiner interagerar med
det centrala nervsystemet för att påverka
födointaget. Vid sjukdom förekommer också
illamående och olustkänsla inför mat. Denna
kan vara så stark att blotta tanken på mat
framkallar illamående. Detta fenomen har
sin rot i ett mycket gammalt försvarssystem
mot förgiftning. Varje gång vi äter något
utsätter vi oss för risken att bli matförgiftade, något som tack och lov inte händer
så ofta. Om vi ändå skulle drabbas och vi
överlever förgiftningen, lagras minnet av det
skyldiga födoämnet för att undvika att det
upprepas. Detta kallas för betingad aversion.
Systemet är så kraftigt att vi i flera år efter
förgiftningstillfället kan bli illamående vid
blotta tanken på den substans som utlöste
insjuknandet. Vidare behöver vår association
inte ens vara riktig. Vi kan ha insjuknat
med ett vanligt calicivirus samtidigt som vi

Aktuella avhandlingar

för att utlösa aversion i försöksmodeller.
Däremot resulterade subkutan injektion av
formalin, som inducerar lokal smärta, i ett
delvis annorlunda mönster i nucleus parabrachialis. Vid injektion av en spårsubstans
i amygdala som transporteras baklänges i
neuroners axoner till deras cellkropp, fann
vi att en stor del av de endotoxinaktiverade
parabrachiala neuronerna, men endast en
mycket liten del av de formalinaktiverade
neuronerna, projicerar sig till amygdala.
Vidare uttrycker parabrachiala endotoxinaktiverade neuroner calcitonin gene related
peptide, en neuropeptid som är involverad
i reglering av aptit och aversion. Däremot
uttrycker inte endotoxinaktiverade neuroner
enkephalin, en opioid involverad i immunsignalering och födointagsreglering. Vi fann
även att både endotoxin- och litiumkloridaktiverade neuroner uttrycker melanocortin
receptor-4. Denna receptor är central för
regleringen av ämnesomsättning och aptit
och uttrycks i många delar av hjärnan som är
involverade i sådana funktioner. Vid analys
av förekomst av parabrachiala neuroner som
samtidigt uttryckte calcitonin gene related
peptide och melanocortin receptor-4 fann
vi en stor mängd sådana neuroner i samma
område som aktiveras av endotoxin och
litiumklorid.
Detta tyder på att det föreligger en signaleringsväg mellan en specifik del av nucleus
parabrachialis och amygdala som aktiveras av
aversiva och immunstimulerande substanser.
Vidare används troligen calcitonin gene
related peptide som signalämne av denna
signaleringsväg och den kan moduleras av

melanocortiner. Vi drog slutsatsen att denna
väg troligen kan mediera negativa aspekter
av sjukdom och kan ligga till grund för
bildandet av den affektiva komponenten
vid sjukdom.

av melanocortinreceptorer på de immunaktiverade parabrachiala neuronerna tyder
på att melanocortiner kan utöva en direkt
modulerande effekt på uppåtstigande information vid sjukdom.

Vad betyder då detta? Vid sjukdom bryts

Sammanfattningsvis återstår mycket att
klarlägga i hur immunsystemet och hjärnan
interagerar vid infektioner, men det står

den normalt positiva grundstämningen som
de flesta människor har och ersätts med en
känsla av olust, illamående och önskan att
minska sina sociala interaktioner, det vill
säga, dra täcket över huvudet och ligga kvar
i sängen. Troligtvis medverkar opioiden
enkephalin till det normala tillståndet och
enkephalinuttryckande neuroner i nucleus
parabrachialis skulle kunna hämma de neuroner som uttrycker calcitonin gene related
peptide och därmed också hämma deras
möjlighet att påverka sinnesstämningen
negativt genom att aktivera amygdala. Vid
sjukdom bryts denna hämning. Det är dock
skillnad mellan olika stimuli. Smärta är ett
tecken på hotande vävnadsskada och på att
kroppens yttre försvar har blivit skadat och
är därför en stark stressfaktor. Intressant
nog verkar det finnas en skillnad mellan
systemisk sjukdom såsom illustrerat av endotoxininjektioner och lokal smärtstimulering
i form av formalininjektion. En förklaring
till detta kan vara att det oftast är bättre att
springa undan vid smärta men ligga still då
man är sjuk för att spara energi till immunsvaret. Melanocortiner utgör ett mycket
kraftfullt och viktigt system för regleringen
av ämnesomsättning och aptit. Aktivering av
melanocortin receptor-4 leder till minskat
födointag och viktnedgång. Förekomsten

helt klart att det centrala nervsystemet är
en viktig bricka för förståelsen av kroppens
samordning av försvaret mot invaderande
patogener och att lidandet för patienter kan
minskas om vi förstår hur aptitförlust och
illamående vid sjukdom regleras.
Referenser:
Paues, J. Brain Stem Involvement in Immune and Aversive Challenge. Linköping medical dissertations no
963, 2006. http://www.diva-portal.org/liu/abstract.
xsql?dbid=7579
Paues J, Mackerlova L, Blomqvist A. Expression of
melanocortin-4 receptor by rat parabrachial neurons responsive to immune and aversive stimuli.
Neuroscience. 2006 Aug 11;141(1):287-97.
S. Richard, D. Engblom, J. Paues, L. Mackerlova, A.
Blomqvist. Activation of the parabrachio-amygdaloid pathway by immune challenge or nociceptive
stimulation: a quantative study using Fos immunohistochemistry and retrograde tract tracing . J
Comp Neurol. 2005 Jan 10;481(2):210-9.
Engström L, Engblom D, Örtegren U, Mackerlova L,
Paues J, Blomqvist A. Preproenkephalin mRNA
expression in rat parabrachial neurons: relation
to cells activated by systemic immune challenge.
Neurosci Lett. 2001 Dec 28;316(3):165-8.
Paues J, Engblom D, Mackerlova L, Blomqvist A: Feeding-related immune responsive brainstem neurons:
association with CGRP. (2001). Neuroreport 2001
Aug 8;12(11):2399-403.

Hiv-läkemedel
och blod-hjärnbarriären
Aylin Yilmaz
Infektionskliniken
Sahlgrenska Akademisjukhuset, Göteborg
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infektionen lämnas obehandlad drabbas en
majoritet av patienterna av neurologiska
komplikationer, framförallt i senare stadier av sjukdomen. Den mest förödande
manifestationen av hiv i CNS är det som
brukar kallas för Aids Dementia Complex
(ADC). Denna subkortikala demens drab-

bar drygt 20% av obehandlade individer
och karakteriseras av störningar i motorik,
kognition och beteende. ADC uppstår
troligen till följd av samverkan mellan virus
och individens aktiverade immunsystem,
något som så småningom leder till skador
på nervcellerna.


Hiv har som övriga lentivirus förmågan att
utöva sin patogena effekt i såväl immunsystemet som nervsystemet. Redan kort
efter smittotillfället tar sig hiv in i det
centrala nervsystemet (CNS) och etablerar
en kronisk progressiv infektion i framförallt makrofager och mikroglia. Om hiv-

Aktuella avhandlingar

S

edan introduktionen av antiretrovirala läkemedel har incidensen av
neurologiska komplikationer, inklusive ADC, minskat drastiskt. För att ett
läkemedel ska kunna utöva effekt i CNS
krävs att det kan passera de barriärer, framförallt blod-hjärn-barriären (BBB), som
omger CNS och har till uppgift att skydda
hjärnan från potentiellt farliga substanser.
Nukelosidanalogerna (NRTI) och ickenukelosidanalogerna (NNRTI) penetrerar
generellt sätt bra till likvor. Proteashämmarna (PI) har som grupp betraktat en
del egenskaper som försvårar deras passage
över BBB: de är stora molekyler, de flesta
är höggradig bundna till plasmaproteiner,
och de utgör i olika utsträckning substrat
för vissa aktiva transportörer i BBB som
pumpar ut läkemedel som försöker ta sig
in i CNS. Dålig penetration till CNS leder
till låga koncentrationer av läkemedel och
därmed risk för fortsatt virusreplikation,
och i förlängningen uppkomst av resistent
virus och ökat antal neurologiska komplikationer.
Närvaron av hiv i CNS leder till intratekal
immunaktivering, både cell-medierad och
humoral. För att studera det cell-medierade
svaret har vi använt oss av neopterin och
β2-mikroglobulin, två pålitliga markörer
som nyttjats inom hiv-området sedan lång
tid tillbaka. Ett flertal studier har visat att
individer som påbörjar högaktiv antiretroviral kombinationsbehandling (HAART)
effektivt sänker både virusmängd och grad av
cell-medierad immunaktivering i likvor.
I de två första arbetena analyserade vi likvorkoncentrationerna av 3 olika PI; lopinavir,

boostrad med låg-dos ritonavir [1], samt
saquinavir och nelfinavir använda i kombination [2]. Lopinavir var detekterbart i alla
15 likvor-prover och i nivåer tillräckliga för
att ha antiviral effekt. Koncentrationerna av
saquinavir i likvor kunde endast mätas hos
mindre är hälften av patienterna. Resultatet
för nelfinavir var något bättre, men troligen
är koncentrationerna av båda dessa PI för
låga för att på egen hand kunna hämma
virusreplikationen i CNS. Studierna visade
också att patienter som inleder HAART
innehållande antingen lopinavir/ritonavir
eller saquinavir/nelfinavir får en signifikant
sänkning av HIV RNA, neopterin och β2mikroglobulin.
Under andra halvan av 1990-talet föddes
förhoppningar om att kunna utrota hiv-

infektionen hos en infekterad individ med
tillräckligt lång tid på HAART. Dessa drömmar slogs i spillror med upptäckten av att
hiv etablerar latens i vilande minnes CD4+
T-celler. Även hos individer som stått på
effektiv HAART i många år är det, med hjälp
av mycket känsliga kvantifieringsmetoder,
möjligt att detektera virus på bara några få
kopior/ml plasma. Detta virus härstammar troligen från latent infekterade vilande
minnes CD4+ T-celler. Vi använde oss av
en modifierad kvantitativ polymerase chain
reaction (PCR) med en detektionsgräns på
2 HIV RNA kopior/ml för att ta reda på
om en liknande låggradig virusreplikation
förekommer även i likvor [3]. Av de 13
neurologiskt asymptomatiska hiv-infekterade individerna på stabil antiretroviral
behandling som inkluderades i studien hade
alla 13 virusmängd < 2 kopior/ml likvor,
medan 5 patienter hade virusnivåer mellan
2,3 och 8,2 kopior/ml plasma. Detta fynd,
att fler hiv-infekterade individer har detekterbart virus i plasma än i likvor, talar emot
att CNS utgör en reservoar där virus kan
replikera i frånvaron av adekvata läkemedelskoncentrationer.
Trots att nivåerna av neopterin i likvor sjunker efter insatt behandling, är det många

patienter som har förhöjda värden efter
flera år på framgångsrik behandling. Det är
i nuläget inte känt om denna kvarvarande
immunaktivering är skadlig för individen.
Ett led i att förstå den kliniska betydelsen
av detta fenomen är att ta reda på mer om
mekanismerna som ligger bakom immunaktiveringen.
Vi undersökte retrospektivt vilken inverkan olika nivåer av HIV RNA i likvor, olika
nivåer av HIV RNA i plasma och typ av
HAART (PI- eller NNRTI-baserad) har på
neopterin koncentrationerna i likvor [4].
Vi fann att individer med de lägsta HIV
RNA-nivåerna i likvor (< 2,5 kopior/ml)
också hade lägst neopterin i likvor. Däremot
hade studiedeltagare med olika virusmängd
i plasma eller olika typer av HAART ingen
skillnad i neopterin nivåer i likvor. Resultaten från denna studie indikerar att den
låggradiga kvarvarande immunaktivering
som återfinns hos många hiv-infekterade
individer till stor dels drivs av virusreplikation i CNS, och att man genom ytterligare
hämning av replikationen även får en mer
uttalad sänkning av den intratekala immunaktiveringen.

Sammantaget pekar resultaten från avhandlingen på att CNS inte utgör det svårbe-

handlade utrymme man en gång trott. Det
är dock viktigt att komma ihåg att många
hiv-infekterade individer, trots goda behandlingsresultat, uppvisar tecken på kvarvarande
intratekal immunaktivering. Huruvida detta
är skadligt för den enskilde patienten eller
inte får framtida studier utröna.
Referenser:
1. Yilmaz A, Ståhle L, Hagberg L, Svennerholm B,
Fuchs D, Gisslén M. Cerebrospinal fluid and
plasma HIV-1 RNA levels and lopinavir concentrations following lopinavir/ritonavir regimen.
Scand J Infect Dis 2004, 36:823−828.
2. Yilmaz A, Fuchs D, Hagberg L, Nillroth U, Ståhle
L, Svensson JO, Gisslén M. Cerebrospinal fluid
HIV-1 RNA, intrathecal immunoactivation,
and drug concentrations after treatment with a
combination of saquinavir, nelfinavir, and two
nucleoside analogues: the M61022 study. BMC
Infect Dis 2006, 6:63.
3. Yilmaz A, Svennerholm B, Hagberg L, Gisslén M.
Cerebrospinal fluid viral loads reach less than 2
copies/ml in HIV-1-infected patients with effective antiretroviral therapy. Antivir Ther 2006,
11:833-837.
4. Yilmaz A, Price R, Spudich S, Fuchs D, Hagberg L,
Gisslén M. Persistent intrathecal immune activation in HIV-1-infected individuals on antiretroviral therapy. Submitted.
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Rapport från

Infektionsläkarnas vårmöte i Uppsala
Infektionsläkarnas vårmöte 2007 gick av
stapeln i Uppsala. Mötet gick i akademins
tecken med föreläsningar i det anrika
Universitetshuset och sociala aktiviteter
med studentikos koppling. Vi fick också
följa i 300-års jubilaren Carl von Linnés
fotspår.
Första dagens vetenskapliga program ägnades till stor del åt zoonoser.
Först ut var blivande Uppsalaprofessorn
Björn Olsen som pratade om hur han kunnat
kombinera passion och profession i medicinsk ornitologi. 70% av alla infektioner är
av zoonotiskt ursprung och då folkmängd
och antal fjäderfän ständigt ökar och
mötespunkterna därmed blir fler, blir det
allt viktigare att medicinare, ekologer och
veterinärer interagerar för att få en bättre
helhetssyn. Ett exempel är fågelinfluensan,
eller ”fjäderfäinfluensan” som Björn tycker
vore ett mer passande namn. Denna dyker
inte upp bland vilda fåglar utan skapas av
oss genom uppfödning av fjäderfä.
Sven-Eric Olsson verksamhetschef på kvinnokliniken i Danderyd presenterade kliniska
effekter av det nyligen registrerade cervixcancervaccinet Gardasil®. Man har nyligen
bestämt att detta ska ingå i läkemedelsförmånen för kvinnor mellan 13–17 år.

En stor del av eftermiddagen ägnades sedan
åt Bartonella.
Christian Ehrenborg gjorde först en utomordentlig genomgång på svenska och presenterade ett kliniskt fall med endokardit som
man nyligen har haft i Uppsala. Bartonella
henselae sprids från katten med kattloppan
och ger upphov till kattklössjukan. En sjukdom med papel och regional lymfadenopati.
Diagnosen ställs bäst med serologi eller PCR
på lymfkörtelbiopsi. Den självläker på 2–6

månader men antibiotikabehandling med
Azitromycin påskyndar läkningstiden. I
15% av fallen kan man få en atypisk kattklössjuka med encefalopati, endokardit,
myokardit och osteomyelit. Bartonella quintana sprids via klädlusen och ger upphov
till ”Trench fever”– skyttegravsfeber samt
endokardit. Bartonellaendokardit följer
”90%-regeln”– 90% har feber, i 90% av
fallen ser man en vegetation, >90% kräver
klaffkirurgi. De båda typerna skiljer sig åt
– quintana drabbar nativa, friska klaffar och
då den sprids med klädlusen drabbas oftast
hemlösa och alkoholister. Henselae sätter
sig på sjuka klaffar och det krävs kattkontakt. Man skall ha Bartonella i åtanke vid
odlingsnegativ endokardit. Ovanlig i Sverige
men bl.a. i Frankrike så orsakas ca 5% av
alla endokarditer av Bartonella!
Senare under dagen efter att Lars Wesslén
pratat om medicinsk entomologi och visat
oss de små ”krypen” gav ”Invited key-note
speaker” Russel L. Regnery från CDC i Atlanta
en repetition på engelska om Bartonella. I
USA en vanligare sjukdom än här med bl.a.
20 000 fall per år av kattklössjuka.
Russel pratade också om ”bioterrorism
and emerging infections” och visade bilder
på fall med monkey pox – en sjukdom förvillande lik smittkoppor.
Den första dagen avslutades mycket ståtligt
med bankett i rikssalen på Uppsala slott.
Deltagarna var uppklädda till tänderna och
bjöds på en underbar miljö, fantastisk mat
och underhållning av hög klass. Under mid-
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Sen följde en session om fästingburna
infektioner.
Marika Nordberg pratade om klinik, diagnostik och behandling av infektioner med
Anaplasma. En sjukdom som i de flesta fall

är självläkande och kanske mer vanligt förekommande än vi tror? Undertecknad var ett
tag orolig att hon missat en helt ny sjukdom
men det visade sig att det är Erlichia som
har bytt namn.
Göran Günther, verksamhetschef i Uppsala, höll ett föredrag om TBE. En sjukdom
som på många kliniker är en del av vardagen medan vissa av oss aldrig har stött på
den. Han presenterade data från en svensk
studie som visar att hela 40% får restsymptom, främst i form av kognitiva dysfunktioner. Två vacciner finns på marknaden
med liknande effekt och biverkningar. Man
kan boostra med båda vaccinerna oavsett
grundvaccination men det är en fördel om
grundvaccinationen genomförs med samma
antigen. Han berättade att det finns bekräftade vaccinationsgenombrott och det är då
betydligt svårare med diagnostiken. Man
skall då titta på likvorprov och vid misstanke
inte ge sig utan upprepa provtagningen då
man har en sen utveckling av TBE-specifikt
IgM.

dagen av en fantastisk kvinnlig duo ”Lise
och Gertrud” som kombinerade sång, cellospel och humor på ett mycket proffsigt
och underhållande vis. Efter maten dans till
storbandet Palladium. Den som var absolut
flitigast på dansgolvet var professor Göran
Friman!
Andra dagens förmiddag ägnades åt sepsis
och septisk chock.
Jan Sjölin pratade först om den inflammatoriska reaktionen vid sepsis och dilemmat
med de studier som har gjorts. Antagligen
är det de sjukaste patienterna med primär
sepsis som skulle ha nytta av antiinflammatoriska substanser. I studierna har man
inkluderat många som ej är så sjuka och
även många med sekundär och tertiär sepsis
där man inte har kunnat visa någon nytta
med behandling. Han kunde konstatera att
aminoglykosider skall ingå i behandlingen då
det avdödar bakterier mycket snabbt samt i
kombination med cellväggsantibiotika frisätter mycket lite endotoxin. Jan visade på
preliminära data från ”Corticus”, en studie
om cortisonbehandling vid septisk chock
som snart skall presenteras. I denna har
man sett att behandling med cortison häver
chocken snabbare men inte påverkar mortaliteten. Man ser också en tendens till ökning
av sekundära infektioner. Jan själv tycker i
nuläget att man skall använda cortison till de
patienter som kräver inotropi samt avsluta
behandlingen när chocken hävts och trappa
ut på <3 dagar. Vad gäller Xigris så planeras
det en ny placebokontrollerad studie. Jan
anser att det i nuläget bör ges till patienter
med snabbt progredierande sepsis som ej
svarar på annan behandling.
Därefter fick vi en delrapport från sepsisgruppen. Det färdiga vårdprogrammet
planeras att redovisas i samband med riksstämman. Man presenterade identifiering,
provtagning och initialt omhändertagande
av de septiska patienterna. Vad gäller antibiotikabehandlingen har man en diskussion
inom gruppen hur detta skall presenteras.
Mycket översiktligt och enkelt eller mer i
form av ett flödesschema? Om ni har åsikter
hör av er till någon i gruppen!
Vi fick därefter en alldeles utmärkt genomgång av nya landvinningar på vaccinfronten
av Ingrid Uhnoo. Några nyheter är att man
nu skall ge kikhostebooster innan skolstart
samt i slutet av grundskolan. Dos nr 2 av
mässling flyttas till 6 års ålder.
Prevenar givet till barn < 2 år ger en
94% minskad risk för invasiv pneumo-
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tade om Uppsalautbrottet och hur man
hanterat detta. Första gången denna bakterie
beskrevs var i Tyskland 1983, till Sverige
kom den på 90-talet. De riskfaktorer man
sett i Uppsala har varit nasogastrisk sond,
endoskopi, diarré, sår, KAD och användning
av antibiotika med kinolon i topp och därefter cefalosporiner. Man har sett överföring
av resistens till andra arter och resistensutveckling mot preparat som de initialt har
varit känsliga för. Bl.a. har man i enstaka
fall sett resistensutveckling mot karbapenemer, aminoglykosider och colistin. Man
presenterade en engelsk studie av E.Coli
sepsis där mortaliteten före ESBL-tiden
var 17% och efter 43%! De konstaterade
att tyvärr är detta något som vi alla måste
lära oss att hantera.
Göran Günther höll ett föredrag om TBE.

kocksjukdom av de stammar som ingår i
vaccinet. Man har också sett en indirekt
effekt i form av en signifikant riskreduktion
av invasiv pneumokocksjukdom hos äldre.
På vissa ställen har man sett ett skifte till
andra stammar och det är vacciner på gång
med fler serotyper. Zostavax är ett vaccin
där man boostrar VZV-specifik immunitet
och det ger 60% reduktion av bältros. Det
har kommit två nya vaccin mot rotavirus:
Rotateq® och Rotarix®. De har en likvärdig
effekt och man skall ge alla doserna före 6
månaders ålder för att minimera risken för
invagination. Man har godkänt ett cellodlat
influensavaccin, Optaflu®, så nu går det att
vaccinera äggallergiker. Vad gäller H5N1vaccin så finns det två mock-up vacciner.
Vacciner under utveckling: meningokock
grupp B, cellkultiverat Japan B, TBC, HIV,
Hepatit C, antrax, pest.
Christina Nyström-Rosander från Uppsala
gav oss sedan en bild av det kontroversiella ämnet Chlamydia pneumoniae och
ateroskleros. Vad jag förstod är det fortfarande oklart vad chlamydia spelar för roll,
man har påvisat bakterien i aterosklerotiska
plack men det är oklart vad detta betyder.
Göran Friman diskuterade sedan immunologiska och kliniska aspekter av infektioner
hos elitidrottare. Måttlig och regelbunden
träning ger bättre immunförsvar och färre
infektioner medan elitidrott ger en ökad
infektionsbenägenhet. Lagom är bäst!
Resten av eftermiddagen ägnades åt den
obehagliga verkligheten med ESBL.
Britt-Marie Eriksson och Åsa Melhus berät-

Torsdagskvällen var ”pubkväll” på Östgöta
nation. Många hade klätt sig enkelt och
förväntade sig att få en ölflaska i handen.
Istället bjöds vi på vita dukar, buffé och vin.
Från att på slottet kvällen innan konstaterat
att Uppsala stod för en ödmjuk attityd hade
man denna kväll ändrat devis till ”Uppsala
är bäst”. Man kunde konstatera att Uppsala är bra, men bäst…? Underhållningen
gick i studentikos anda med studentsång
och gluntarna. Vi bjöds på vacker sång av
flickkvartetten Sopranos som bl.a. hyllade
professor Göran Friman med att sjunga ”A
wonderful man”.
På fredagen var det lite svårt att komma
upp… men programmet lockade med unga
forskares session. Thomas Tängdén, Amelie
Kinch, Anders Lignell, Marie Edvinsson och
Anna-Carin Jansson gjorde alla trevliga presentationer och man ångrade inte att man
tagit sig dit tidigt!
Resten av dagen ägnades åt Linné.
Sven Britton samtalade mycket trevligt
om Linné som läkare. ”Gud skapade och
Linné ordnade”, ”Kirurgin är simpel och
ovetenskaplig”, ”Naturen är bästa läkaren”,
”Naturen läker alla sår”
Dagen avslutades med visning av Linnéträdgården och museet, och efter en trevlig
lunch bussfärd till Linnés Hammarby.
Vi tackar Uppsala för ett mycket lyckat
och trevligt möte och ser fram emot nästa
års möte i Lund!
Anna-Karin Larsson
Infektionskliniken i Helsingborg

Tio år med
Referensgruppen för Antiviral Terapi
Referensgruppen för Antiviral Terapi
(RAV) bildades i september 1997 vilket
innebär att gruppen i år firar tioårsjubileum. RAVs huvuduppgift är att verka
för en rationell användning av antivirala läkemedel. En av de viktigaste
uppgifterna är att utarbeta behandlingsrekommendationer för virussjukdomar. Professor Anders Sönnerborg,
RAVs ordförande, ger här en beskrivning av vad RAV åstadkommit så här
långt och blickar även framåt.

Vilka är med i RAV?
RAV är en oberoende tvärsektionell referensgrupp vars styrelseledamöter (Tabell 1) utses
av Svenska Läkarsällskapet (SLS) och Smittskyddsinstitutet (SMI). Styrelseledamöter
representerar medicinsk mikrobiologi (2),
infektionssjukdomar (2), pediatrik (1), läkemedelslära (1), obstetrik och gynekologi (1)
och dermatologi & venerologi (1). SMI utser
två ledamöter. Läkemedelsverket utser en
adjungerad ledamot. RAV väljer ordförande
inom gruppen. RAV äger frihet att till sam-

Anders Sönnerborg

manträden adjungera specialister, experter
eller representanter för myndigheter.
RAV har också en metodgrupp som är
underställd styrelsen. Målsättningen är att
inventera och standardisera de metoder som
används vid antiviral behandling.

Hur arbetar RAV?
RAVs styrelse sammanträder fyra gånger per
år. Mötena innehåller bl.a. planering av de
viktiga guidelines-mötena, strategidiskussioner om framtida antiviraler och besvarande
av externt väckta frågeställningar.


Varför RAV?
I mitten av 1990-talet var det uppenbart
att den antivirala terapin stod inför ett
större genombrott. Tidigare hade aciclovir
visats ha en god effekt på herpes simplexvirus utan toxicitet. Däremot hade övriga
antivirala substanser endast måttlig eller
ingen klinisk effekt och samtidigt avsevärda
biverkningar.
Forskningen runt humant immunbristvirus (hiv) medförde mycket snabbt
stora framsteg inom den antivirala terapin.
Även utvecklingen inom molekylärbiologi
var central. Hiv-terapins genombrott 1996
kan nu drygt tio år senare utan tvivel sägas
vara ett av de största medicinska framstegen under 1900-talet. Även hepatit C virus

(HCV) behandling förbättrades avsevärt där
Professor Ola Weiland med svenska samarbetspartners genomförde den epokgörande
studien med alfa-interferon och ribavirin
som publicerades i Lancet 1998. Det blev
uppenbart att nya antivirala läkemedel skulle
utvecklas mot många andra virus.
Trots framgångarna var det samtidigt
viktigt att den antivirala terapin redan från
början kritiskt granskades. I sann svensk
infektionsläkaranda insågs att en alltför frikostig användning skulle leda till resistens
och spridning av resistent virus. Även biverkningar på lång sikt var viktiga att beakta då
ingen erfarenhet fanns av långvarig nukleosidanalog behandling. Den höga kostnaden
motiverade att experter redan från början gav
professionen stöd i användandet.

Tabell 1. Aktuella ledamöter i Referensgruppen för Antiviral Terapis styrelse

Sektion/SMI/LV

Ledamot

Klinik/Avdelning

Funktion

Infektion

Elda Sparrelid

Infektionskliniken, Karolinska

Övrig ledamot

Infektion

Rune Wejstål

Infektionskliniken, Östra sjukhuset

Övrig ledamot

Medicinsk Mikrobiologi

Anders Sönnerborg

Klinisk virologi, Karolinska

Ordförande

Medicinsk Mikrobiologi

Bo Svennerholm

Klinisk Virologi, Sahlgrenska

Övrig ledamot

Läkemedelslära

Filip Josephson

Klinisk farmakologi, Karolinska

Övrig ledamot

Pediatrik

Lars Navér

Barnkliniken, Karolinska

Övrig ledamot

Obstetrik och gynekologi

Susanne Lindgren

Kvinnokliniken, Karolinska

Övrig ledamot

Dermatologi och venereologi

Petra Tunbäck

Hudkliniken, Sahlgrenska

Övrig ledamot

Smittskyddsinstitutet

Mia Brytting

Avdelningen för Virologi

Sekreterare

Smittskyddsinstitutet

Jan Albert

Avdelningen för Virologi

Web-ansvarig

Läkemedelsverket

Ingrid Uhnoo

-

Adjungerad ledamot
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Den antivirala eran har bara börjat och det blir mycket spännande att
följa den. Redan idag vet vi att det kommer att ske en kraftig expansion av läkemedel mot hepatit B och C de närmaste åren, liksom att
nya hiv-läkemedel är på gång.

Anders Sönnerborg
Ordförande i RAV
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Utvecklingsmöjlighet med InfCare HIV
Även om vi tror att RAV guidelines flitigt
studeras och används så planeras ett forskningsprojekt med Enheten för Informatik
vid Karolinska Institutet. Syftet är att försöka flytta behandlingsriktlinjerna närmare
användarna. Tanken är att till InfCare HIV
addera en funktion som kan lyfta fram råden
till grafen i InfCare. Exempelvis kan man
tänka sig att en varning dyker upp om en
ordination skrivs in som är kontraindicerad.
Eller att en användare aktivt via InfCares
interface kan söka i guidelines. Det är dock
viktigt att det är användaren som styr detta
och att han/hon inte belastas med pop-ups
annat än i tydligt utvalda situationer.

Kommande tio år med RAV
Den antivirala eran har bara börjat och det
blir mycket spännande att följa den. Redan
idag vet vi att det kommer att ske en kraftig
expansion av läkemedel mot hepatit B och
C de närmaste åren, liksom att nya hivläkemedel är på gång. Resistenssituationen
är för närvarande under kontroll i Sverige,
men internationellt sprider sig resistenta
hiv- och hepatitstammar. Hur kommer
den presumtiva pandemin med muterad
fågelinfluensa att hanteras ur ett antiviralt
perspektiv? Läkemedel mot andra virus är på
gång – vilka kommer att nå ända fram? Finns
det en plats för immunmodulerande terapi?
Hur kommer användningen av antiviral
terapi i långinkomstländer att se ut? RAVs
verksamhet känns mycket välmotiverad att
hålla vital och framåtriktad, i mer än tio
år till.
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Gör vi någon nytta?
Förutom att själva guidelines-mötena leder
till en fruktbar (och stundom fruktad) interaktion mellan kollegor från olika delar av
Sverige och olika specialiteter så tror vi att
RAV:s rekommendationer är viktiga för det
dagliga patientarbetet.
RAVs guidelines publiceras på hemsidan
(www.rav.nu), selekterade alster i Scandinavian Journal of Infectious Diseases och
samarbeten med LV även på www.lakemedelsverket.se. Mätning av antalet unika besökare visar att under perioden januari 2006
till augusti 2007 besökte 22 810 personer vår
hemsida (Figur 1) med totalt 34 108 besök.
Detta ger i medeltal 1125 besökare och 1 682
besök per månad.
Antalet besökare under januari–augusti
2007 var klart högre än motsvarande period
2006. Detta ligger i linje med den utveckling vi sett tidigare och talar för att gamla
besökare återkommer och att nya besökare
rekryteras – ett gott betyg till hemsidan

och dess innehåll. En intressant skillnad
förelåg i antalet besökare mellan januari
2006 och januari 2007: 659 versus 2 367.
Uppenbarligen var svenska infektionsläkare
mer kunskapstörstande efter den senaste
jul-/nyårshelgen.

0.20

Mötena om nationella behandlingsrekommendationer har ofta, men inte alltid,
skett i nära fruktbart samarbete med Läkemedelsverket. Förutom utvalda representanter från RAVs styrelse inbjudes experter från
olika svenska kliniker och specialistområden.
Viktigt är att rekommendationerna graderas enligt evidensbaserad medicin (EBM).
Samtidigt har den antivirala terapins korta
historia tydligt visat att vårt val, att våga
lita på s.k. ”expert opinion” (evidensgrad
5) och inte hemfalla åt ett talibanskt EBMförhållningssätt, varit en nyckelfaktor i att
våra behandlingsriktlinjer har blivit kliniskt
välanvända. Även om ”expert opinion” av
och till skiljer sig åt mellan experter så blottlägger diskussionerna runt detta inte sällan
om problemet är av klinisk relevans eller inte
och vad som är ett pragmatiskt förhållningssätt till frågeställningen.
Hittills har rekommendationer för
behandling av infektion med hepatit B-virus
(HBV), hepatit C-virus (HCV), influensa,
RS-virus, herpes simplex virus, varicella-zostervirus, cytomegalovirus och hiv utarbetats
vid expertmöten (www.rav.nu).

Figur 1. Antalet unika besökare på Referensgruppen för Antivirals hemsida (www.rav.nu) under
perioden januari – december 2006 (ljusgröna staplar) och januari – augusti 2007 (mörkgröna
staplar). Multiplicera y-axelns värde med 1000 så får ni absolutantalet. Under den totala perioden
hade 22810 unika besökare tittat in i RAVs kajuta.
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Anders Lindberg – en lång karriär
i Smittskyddets tjänst
Anders Lindberg är sakkunnig
läkare i smittskydds- och infektionsfrågor på Socialstyrelsens
smittskyddsenhet.
Anders har upplevt det svenska
smittskyddet inifrån – i samtliga verksamheter som har att
hantera dessa frågor. I den här
intervjun ser han tillbaka på sin
långa karriär och berättar om
sina erfarenheter.

F

örsta intrycket av Anders är att
det är svårt att föreställa sig att
han snart ska gå i pension.
Under vårt samtal visar det sig
att han är mycket fokuserad och kunnigt
välformulerad. Han talar engagerat om de
ting som ligger honom varmt om hjärtat
– och drar sig inte heller för att komma
med påståenden han är medveten om kan
uppfattas som kontroversiella.

Infektionskliniken i Halmstad
Men efter två år i Lessebo flyttade Anders
till Halmstad. Han ville skaffa sig en sjukhusspecialitet. Hans intresse var barn- och
infektionsområdet, och han fick ett erbjudande om ett vikariat under tre månader på
infektionskliniken i staden.
– På den tiden var infektionsmedicinen i
mycket större utsträckning präglad av barn.
Kom ihåg att Infektionsläkarföreningen
en gång startades av barnläkare, påpekar
han.
Året var 1972. På den tiden skulle man
göra ett s.k. FV-block. Det gick till som så att
man var tre år på infektion, sex månader på
barnklinik, sex månader på mikrobiologiskt
labb och sex månader på internmedicin.

Dessutom skulle man gå sex NLV-kurser
(Nämnden för Läkares Vidareutbildning).
Sedan var man specialist.
Anders kompletterade detta med tropikutbildning och blev kvar på infektionskliniken i Halmstad.

Smittskyddsläkare – en bisyssla
År 1982 utlyste Landstinget i Halland en
tjänst på två timmar i veckan som smittskyddsläkare. Anders chef, Olof Kahlmeter,
uppmanade honom att söka den.
Han fick tjänsten, och berättar en anekdot
från när han kom till sitt nya kontor för att
gå igenom tidigare papper. Historien tjänar
som tydlig illustration på vad det innebar att
endast ha två timmar till sitt förfogande:



Samhällsmedicinsk insikt
Anders är uppvuxen i Stockholm, och det
var även där han läste medicin. Men när han
fick sin legitimation 1970, flyttade han till
Lessebo i Småland.
– Jag ville komma ut på landet och vara
”riktig doktor”, förklarar han.
Anders blev provinsialläkare, en verksamhet som – enligt hans egen beskrivning
– innebar en stor skillnad jämfört med den
konstgjorda miljö han mött under utbildningen och på högspecialiserade mottagningar.
– Jag lärde mig mer om hur samhället
fungerar och om människor och medicin
på de två åren, än vad jag gjorde under sju
års studier, konstaterar han.
– Till exempel så följde jag blivande
mammor med på mödravårdsmottagning
och sedan på efterkontroller och jag vaccinerade deras barn. Samtidigt kanske deras make
gick hos mig för behandling för depression
eller alkoholism. Det ledde till att jag fick
en samhällsmedicinsk insikt, och det var
väldigt utvecklande och givande.
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– En sekreterare ville att jag skulle underteckna några polishämtningar – in blanco!
De var bra att ha när de sedan behövde dem.
Så hade det tydligen tidigare gått till…
Anders tillägger att han naturligtvis vägrade.
– Så de tyckte nog att jag var en grinig
typ, tror han.

Elddop
Det var alltså bara två timmar som Anders
hade till sitt förfogande. På dessa skulle han
hålla en epidemiplan i ordning, samt även
sköta en del formalia. Dessutom skulle han
leda, planera och organisera utredningar.
– Det sistnämnda var jag dock van vid
som infektionsläkare. Jag jobbade kvar på
kliniken full tid och hade dessutom jourer,
tillägger han.
Ett par månader efter att Anders tillträtt
inträffade ett utbrott av meningokockme-

Han visar dock på ett skräckexempel – en
av de stora kvällstidningarna från förra året
med en artikel om fågelinfluensan – som han
fortfarande har kvar på sitt rum.
– Naturligtvis måste en artikel någorlunda
stämma överens med verkligheten. Det finns
kollegor till mig som tycker att jag är för
förstående mot media.
– En vanlig fråga jag får från dem är
”Varför skriver de bara om sådant som är
negativt – varför skriver de aldrig om det
som vi gör bra?”. Då brukar jag svara att den
dagen vi ser en rubrik som säger ”Rätt ben
amputerades” – då är vi illa ute! Vi måste
ändå utgå från att sjukvården fungerar, att
det är det som är normaltillståndet och inte
något sällsynt som behöver rapporteras.

Anders arbetade även en period på Smittskyddsinstitutet (SMI), som han alltid haft
mycket kontakt med. Runt millennieskiftet
blev han ombedd att vikariera som statsepidemiolog och chef för den epidemiologiska
enheten vid SMI .
– Där tar man emot alla anmälningar, analyserar och föreslår åtgärder, förklarar han.
Under slutet av 90-talet blev halvtiden
som Smittskyddsläkare i Halland ett heltidsuppdrag. Men Anders försökte ha kvar en
fot på kliniken ändå. Han anser att det bl.a.
handlar om att ha en trovärdighet.
– Jag var med i bakjouren och vaccinerade, förklarar han.
Någon gång kring millennieskiftet släppte
han till slut allt arbete på kliniken.

Ingen medveten strategi
Det var under 80-talet som AIDS-utvecklingen kom. Det ställde stora krav på dem

Erfarenhet från alla instanser
Alla dessa olika erfarenheter gör att det är lätt
att hålla med honom när han konstaterar:

Varför skriver de bara om sådant som är negativt – varför skriver de
aldrig om det som vi gör bra? Då brukar jag svara att den dagen vi ser
en rubrik som säger ”Rätt ben amputerades” – då är vi illa ute!

ningit knutet till regementet I 16 i Halmstad. Sammanlagt insjuknade sju personer
– tre av dessa avled.
– Det blev mitt elddop. Det var krävande och dramatiska dagar. Vi vaccinerade den närmaste omgivningen och gav
antibiotikaprofylax till alla på regementet.
Dessbättre upphörde då epidemin och jag
fick ett kvitto på att jag klarade av den nya
uppgift jag fått.
Det var under detta arbete som medias
roll blev tydlig för Anders. Han insåg t.ex.
behovet och värdet av presskonferenser.

Två kulturer
Vi frågar Anders – med fågelinfluensan i
färskt minne – om hur han ser på medias
roll när det gäller att sprida information till
allmänheten när det handlar om epidemier
och farliga sjukdomar. Hans svar är något
överraskande till sin karaktär.
– Vi är så vana i vår medicinska skolning
att allt vi skriver ska vara exakt och absolut
korrekt. Men vi kan inte ställa samma krav
på media! Det viktiga är att huvudbudskapet
blir rätt. Det handlar om två olika kulturer
– i mitt arbete har jag försökt att skåda in i
båda och överbrygga dem.
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som arbetade med smittskyddsfrågor, minns
Anders.
– Det var möten med RFSL, information
till skolor och arbetsplatser m.m.
Någon gång under den här perioden
förvandlades också de två timmarna till en
halvtid för Anders.
– Sedan kom en ny Smittskyddslag 1988.
Då blev det lite mer stadga i det hela, fortsätter han.
Anders fortsatte också med att utbilda
sig. Han gick på Nordiska Hälsovårdshögskolan och skaffade sig stegvis en folkhälsoutbildning.
– När jag tittar bakåt på min yrkesbana
– provinsialläkare, infektionsmedicin, samhällsmedicin och smittskydd – ser det ut som
om det handlat om en medveten plan, men
så upplevde jag det inte när det pågick.

Heltidsarbete
Hela första halvan av 90-talet tjänstgjorde
Anders som föredragande läkare vid Socialstyrelsen i smittskyddsfrågor.
– Jag var en sorts konsult. Jag skötte det
både från Halmstad och Stockholm, men jag
gjorde också några tillsynsresor. Ett kortare
WHO-uppdrag ingick också.

– Jag har sett hur Sverige hanterar smittsamma sjukdomar, epidemier och vaccinationspolicy ur olika perspektiv.
För att förklara hur helheten fungerar,
ritar Anders på ett papper ett enkelt diagram
där Infektionskliniken, Smittskyddsläkaren
och SMI får varsin cirkel bredvid varandra.
Under dessa tre ritar han en fjärde som får
representera Socialstyrelsen. Sedan ritar han
pilar mellan cirklarna som förklarar hur dessa
olika enheter kommunicerar med varandra.
Anders har alltså varit verksam i alla fyra.
Han har dessutom suttit i Infektionsläkarföreningens styrelse och varit ordförande
i Smittskyddsläkarföreningen.

Förändrade villkor
Därför är det extra intressant att höra Anders
berätta att när han en gång skulle börja som
infektionsläkare kunde han få höra argument
som ”Infektionsmedicin – är det något att
satsa på? Titta hur det har gått för lungläkarna
– de har inte så mycket att göra längre”.
– Optimismen var stor då – många trodde
att vi skulle lyckas behandla och vaccinera
bort de flesta infektionssjukdomar. Men vi
som jobbade med det på den tiden var inte
lika övertygade.

Samhällsmedicin – ofta en politisk fråga
Vid tidpunkten för vårt besök har debatten
om sprututbyte för narkomaner tagit ny
fart. Anders tycker det är en mycket intressant fråga, sett ur ett samhällsmedicinskt
perspektiv.
– Dels är det mycket svårt att evidensbaserat visa effekter av sprututbyte. Dels är
det i grunden en politisk fråga, konstaterar
han.
– Det handlar om modet att ge dubbla
budskap: Vi är emot narkotika – men om
du ändå knarkar får du rena sprutor. En
form av harm reduction
– Man kan vända på resonemanget. Var
någonstans ska det egentligen absolut inte
finnas människor som knarkar? Jo, på våra
fängelser. Men det gör det ändå. Ska vi då ha
ett sprututbyte på våra fängelser också?
Anders är noga med att ovanstående
inte är ett inlägg i debatten, utan bara ett
exempel på hur man kan ställa frågorna på
sin spets.

– I dag är det så att nya antibiotika sinar
och gamla hotas av resistens. Vi har också
kommit till insikt om att vi inte kan se mikroberna som våra fiender. De är förutsättningar
för liv, och för det mesta våra vänner.
Anders påpekar att den tekniska utvecklingen ibland leder till nya infektionsproblem. Han börjar med bygget av Assuandammen i Egypten som ledde till spridning
av snäckfeber.
– Det kom en ny tampong i USA som var
så högabsorberande att man inte behövde
byta den så ofta. Det visade sig leda till TSS
(Toxic Shock Syndrome) som många kvinnor drabbades av.
– Jag har själv haft en patient som dog av
TBC efter att ha medicinerats med Remicade. Dessutom har vi transplantationer
som i sin tur medför att vi måste trycka ner
immunförsvaret.

Psykologi, juridik och etik
Exemplen ovan handlar inte enbart om
smittsamma sjukdomar i vanlig bemärkelse
– alltså som överförs från person till person.
Men det är exempel på nya problem som
infektionsläkarna och smittskyddsläkare
har att hantera.
– Och jag minns mässlingsvaccinsdebatten
(misstanke om vållande av autism) för inte
så många år sedan. Idag får jag istället sitta
och försvara varför vi inte vaccinerar mer. Det
tjänar som en illustration på att vårt vaccinationsprogram är ganska skört. Människors
riskupplevelse påverkas av larm i medierna
– men också av forskningshypoteser.
– Det fascinerande med smittsamma sjukdomar är de psykologiska, juridiska och
etiska frågorna. Exempel på en psykologisk
fråga är: Har mitt barns dagisfröken TBC?
– De juridiska frågorna handlar om skyldigheter och rättigheter – vissa sjukdomar
måste anmälas t.ex. och de etiska handlar
om vilket ansvar man har, både som läkare
och som smittad.
Dessutom, påpekar Anders, kan ett barn
med immundefekt inte vaccineras mot t.ex.
mässling.
– Enda chansen att skydda dessa barn är
att ge dem ett indirekt skydd genom att se till
att alla andra barn vaccineras mot mässling.
Debatten om cervixcancer och HPV är i full
gång nu – och det rör sig i botten om precis
samma problematik.
Tacksam för fågelinfluensan
Det var år 2005 som Anders tillträdde sin
nuvarande befattning på Socialstyrelsen.
Han berättar att han såg det som ett tids-

begränsat uppdrag som han skulle runda av
sin karriär med.
– Det handlar om att knyta ihop olika
aspekter på hur man arbetar med smittskydd, men även om att vara med och forma
det för framtiden. Ett samarbete med EU
och WHO har också kommit in.
Vi frågar honom vad vi lärde oss av fågelinfluensan.
– Det var en god generalrepetition inför
den pandemi som förr eller senare kommer.
Sveriges beredskap inför en pandemi är
fantastiskt mycket bättre idag än den var
för ett par, tre år sedan. På så sätt ska vi vara
tacksamma för fågelinfluensan!

Inte så bra – men snabba att fånga upp
Diskussionen för åter in oss på medias roll
i dessa sammanhang.
– Här på Socialstyrelsen har vi en professionell omvärldsbevakare som samlar in
information varje dag. Men innan jag kom
hit började jag varje dag på nätet med att
läsa Aftonbladet och Expressen (!).
– De är kanske inte alltid så tillförlitliga,
men de är snabba att fånga upp vad som
händer. Ofta får vi läsa om ”mördarvirus”,
”pansarbakterier” eller ”dödssmitta”. Konstiga och ovetenskapliga beteckningar – men
det är om dem som dagens samtal till mig
kommer att handla om!
Vi ber ändå Anders om ett tips på en bra
nyhetskälla – med mer vetenskaplig kvalitet – på nätet, och då nämner han www.
promedmail.org

Lägger inte av
När denna text läses är alltså Anders pensionär, och han har lämnat arbetet på Socialstyrelsen. Men han tänker inte lägga allt
sitt kunnande och engagemang på hyllan
för den sakens skull.
Han säger att han mycket väl kan tänka
sig att även framgent jobba kliniskt – t.ex.
med vaccinationer. Smittskyddsfrågor och
samhällsmedicin har han heller definitivt
inte tappat intresset för.
– Jag kommer att fortsätta med vissa
uppdrag, men kommer att få bestämma mer
själv – sätta gränser för hur jag disponerar
min tid.
– Jag är verkligen inte trött på området,
avslutar Anders Lindberg.
Per Lundblad

Fotnot:
Anders Lindberg skrev själv om en Smittskyddsläkares vardag i en mycket läsvärd
artikel i Infektionsläkaren 2/2004. Tidningen är lätt åtkomlig på Internet. Enklast
är att gå till www.mediahuset.se och klicka
sedan på Läkartidskrifter i vänstermenyn.
Klicka därefter på Infektionsläkaren. I
det fönster som då öppnar sig kan man
klicka på samtliga nummer som kommit
ut sedan 1998.
Textens fulla adress är annars: http://www.
mediahuset.se/Infektionslakaren/il204/
en_smittskyddsl%C3%A4kares_vardag.
htm
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Fortbildningsmötet i Pärnu, Estland

Infektionsläkarföreningens fortbildning
har av tradition och av kostnadsskäl sedan
ett flertal år varit förlagd utomlands. De
senaste fyra åren har resan gått till Estland.
De första åren till Tallinn och nu var det
för andra gången som föreningen valt den
gamla kurorten Pärnu. Hit reste 31 infektionsläkare från 21 kliniker 12–15 april
för att av några entusiastiska föreläsare bli
uppdaterade i delar av infektionspanoramat. Nyheter för året var interaktivitet och
ett ökat antal falldiskussioner.

R

Under hela bussresan berättade en förträfflig
guide fakta om Estland. Landet är till ytan
bara en tiondel av Sverige och det högsta
berget är 318 m.ö.h. En estnisk man blir i
genomsnitt 64 år gammal, dricker 100 flaskor vodka årligen och bor i en liten lägenhet.
Utanför sken solen. På en skorsten stod en
stork och på fältet spatserade två storspovar.
Våren verkade ha kommit ungefär lika långt
som hemma. Björkarnas stammar var vitare.
Bilarna lika moderna.

Vi bodde på Rannahotell invid strandpromenaden, med promenadavstånd till
centrum.
Hotellet byggdes 1935–37 i funkisstil
och är både vackert och funktionellt. Matsal
med vacker utsikt över sandstränder och hav.
God mat med lax, skaldjur och svart bröd
som mina personliga favoriter.
Mötet inleddes av styrelsens utbildningsansvariga Karin Lindahl som betonade allas
vår samlade erfarenhet. Med gröna, röda
och blå pappersark skapades enkla manometrar som vi sedan skulle använda under
falldiskussionerna.
Första dagens föreläsning handlade om kronisk hepatit C och B. Här lärde Gunnar
Norkrans oss vikten av bra biopsier som
helst skulle vara minst 20 mm långa och
1,4 mm i diameter. Annars kunde man lika

gärna låta bli. Algoritmer för behandling
presenterades, samtidigt som utvecklingen
går mot mer individualiserad terapi.
Efter detta fick vi en välbehövlig vila
inför kvällens middag. En del sov en stund
på rummet, någon joggade på stranden
och upptäckte en död säl. Undertecknad
tog en öl i baren. I vassen brummade en
rördrom.
Middagen hölls på anrika Amende Villa,
på promenadavstånd från hotellet. Kalkonrullader som förrätt, lax till huvudrätt och
chokladkaka till kaffet.
Andra dagen inledde Urban Hellgren med
det senaste om malariabehandling och profylax. Artesunat bör alla kliniker ha hemma
för behandling av svår malaria.


edan på Arlanda träffades vi vid
incheckningsdisken. Det var både
nya och bekanta ansikten och vi
handskakades som sig bör. Pass, biljetter
och absolut ingen vätska i handbagaget.
Alla kom med utan problem. Väl framme i
Tallinn väntade två timmars bussresa söderut
till Pärnu vid Rigabukten.

Pärnu är en stad med lång historia. Hansastad på 1300-talet, universitet på 1600talet, kurort på 1800-talet och numera
tituleras staden Estlands sommarhuvudstad. Under självständigheten 1920–1940
var Pärnu en blomstrande badort och ett
vanligt resmål för svenska turister. Med sina
45 000 invånare är Pärnu landets femte stad.
Sandstränderna är vidsträckta och staden är
full av gamla trävillor, funkishus, parker och
alléer. Ekonomin blomstrar. Hus restaureras
och efter stränderna byggs nya megahotell.

Urban Hellgren
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Inger Julander höll sedan en grundläggande lektion om tuberkulos. Inled alltid
behandling med fyra medel och övervaka
behandlingen, var några av budskapen.
Dagen avslutades av Elisabeth Aurelius med
virala CNS-infektioner. Herpesencefaliter
bör behandlas under 14–21 dagar och helst
med en individuellt anpassad aciclovirdos,
om möjligt 15 mg/kg och dos. VZV infektioner i CNS är sannolikt vanligare än vi
tidigare trott.
Kvällen var fri för egna aktiviteter. Vi var
en stor grupp som gick till en restaurang
som hette Postipoiss. Vid mitt bord åts goda
fiskrätter, fläsk med obligatorisk liten vodka,
blinier. Min kokta kanin var nog ett av de
sämre menyvalen.
Tredje dagen inleddes av Ulrika Ransjö som
talade om evidensbaserad vårdhygien och
ritualer. Modern sjukvård innebär ett flertal
vårdhygieniska utmaningar. Äldre patienter,
mer reservdelar, otillräckligt med vårdplatser och ständiga omförflyttningar leder till
bekymmer. Kristina Jaggo, infektionsläkare
på det lokala sjukhuset i Pärnu berättade
sedan om det estländska infektionspanoramat. Hiv är det största problemet med 5731
kända fall, varav 668 upptäcktes förra året.
Heterosexuell smitta är nu dominerande.
Efter lunch fick vi även tillfälle att besöka
sjukhuset som stod färdigt 2005, med 386
bäddar, varav 20 för infektion. Sjukhuset har
ett upptagningsområde på 100 000 och här
arbetar 200 läkare. På väg hem från sjukhuset fick vi en guidad tur i Pärnu. Här fick
vi se Karl XII:s hästsko, frihetsmonumentet,
vackra trähus m.m.
Sista kvällen åt vi middag på hotellet.
Somliga besökte stadens konserthus och
en del gick till ett närbeläget dansställe, där
man kunde lyssna till en på orten populär
tremannaorkester med blandad repertoar
och ta några danssteg tillsammans med
stadens ungdomar.

Sjukhuset i Pärnu

Kristina Jaggo
Utanför restaurant Postipoiss

Gamla och nya Estland

Avslutningsdagen ägnades åt intressanta
falldiskussioner innan vi vid elvatiden klev
på bussen för resa tillbaka till flygplatsen och
vidare hemåt. Nu återstår för kursledningen
att sammanställa ifyllda enkäter och börja
planeringen inför nästa års fortbildning. Blir
det ytterligare ett år i Pärnu eller är det dags
med ett nytt resmål?

Rysk-ortodox kyrka

Erik Sandholm
Infektionsläkare Karlstad
erik.sandholm@liv.se
Sightseeing

Mingel
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fyller tio år
Det är kanske inte alla läsare som är medvetna om att de just nu håller en jubilar i
sin hand. Tidningen Infektionsläkaren fyller tio år i år!
Det var år 1997 som det första numret av tidningen såg dagens ljus.
Inför jubileet har vi talat med Seth-Olof Bergquist, f.d. ordförande i Infektionsläkarföreningen – den person som framgångsrikt drev frågan om en tidning speciellt för
alla infektionsläkare i Sverige.

V

i sitter och tittar i det
allra första numret
tillsammans.
Seth-Olof berättar att han
hemma har de två första årgångarna inbundna – det är ett resultat av att hans hustru en gång
gick en kurs i bokbinderi.
– Det hela började egentligen ytterligare tio år tidigare,
minns Seth-Olof.
– Då hade jag mitt första
uppdrag i styrelsen – jag var
facklig sekreterare. Ett av mina
uppdrag var att fyra gånger om
året skicka ut information från
föreningen och styrelsen till
medlemmarna. Det gjorde vi
på vanliga papper som vi stoppade i kuvert, adresserade och
frankerade.
Seth-Olof fortsätter med att
berätta att det var ett mycket
tidsödande arbete. Adresserna
fick han på etiketter som han
ofta fick muta sina barn till
att hjälpa honom att klistra på
varje kuvert.
– Jag tyckte att det var ett
onödigt tidsödande jobb för en
facklig sekreterare, och tänkte
att detta måste kunna fixas på
något annat sätt.

Finansiera med annonser
Seth-Olof avgick dock från styrelsen och
återkom sedan under början av 90-talet.
Först som vanlig ledamot, därefter blev han
vice ordförande och i mitten av 90-talet blev
han vald till ordförande.
– Då hade jag bestämt för att driva idén
med att försöka hitta en annan form för
utskick av information till medlemmarna,
berättar han.
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kunna finansiera utskicket
med annonsintäkter. Jag frågade därför honom hur de
skulle ställa sig till en sådan
tanke.
Representanten berättade
då att de redan annonserade
i en annan liknande tidning
– Distriktsläkaren.
– Han gav mig därför telefonnumret till Mediahuset,
som var det förlag som skötte
den tidningen.

Omslaget till det första numret av Infektionsläkaren.

Först tog Seth-Olof kontakt med Scandinavian Journal of Infectious Diseases.
– Kunde vi kanske sända ut det tillsammans med dem? Det visade sig dock att de
skulle ha väldigt mycket betalt för att ha en
sådan bilaga.
– I samband med detta åt jag lunch tillsammans med en representant för läkemedelsbolaget Tika. Jag hade fått en annan
idé – den gick ut på att man kanske skulle

Positiva reaktioner
Sedan gick allting väldigt
snabbt.
– Jag träffade Olle Lundblad på Mediahuset, och de
åtog sig snabbt uppdraget. Jag
lyckades i samband med detta
också knyta Tomas Vikerfors
till posten som redaktör.
– Han gjorde ett jättejobb,
det var tack vare honom som
tidningen blev så bra som den
blev. Det var jag som kom
med initiativet och initierade
själva uppstarten – men utan
Tomas hade det aldrig gått så
smidigt att etablera tidningen,
fortsätter Seth-Olof.
Idag minns han endast
positiva reaktioner på det första
numret.
– Jag fick väldigt mycket credit för Infektionsläkaren – och det händer att jag fortfarande får det!
– Den enda negativa reaktionen kom från
Scandinavian Journal, som ansåg att vi tog
deras annonsörer. De ville då omförhandla
det ursprungliga förslaget från mig till dem,
men vid den tidpunkten ville jag absolut inte
gå in och ändra i ett vinnande lag.

1997 års målbeskrivning:
A. Dimension/verksamhet
• Självständiga infektionskliniker vid alla läns/regionsjukhus senast 1998.
• Regelbunden infektionskonsultation vid alla
akutsjukhus, minst en gång per vecka.
• Jour/beredskap av minst beredskapsgrad A.
• Regelbunden konsultverksamhet angående
antibiotikaanvändning för såväl sluten som
öppen vård inklusive primärvård.
• Vaccinationsverksamhet inklusive resemedicin knuten till varje infektionsklinik.
• Ansvar för samarbete kring STD/TBC enligt
lokala traditioner.
B. Forskning och utbildning
• Specialistutbildning utifrån behovet i Sverige.
• Bibehållen doktorandförsörjning.
• Efterutbildning vid utbyte med regionklinik.
• Utbildning av andra specialister i antibiotikakunnande/ekologiskt tänkande.
• Uppmuntran till ökad rörlighet på ”infektionsläkarmarknaden”.
• Fortbildning/efterutbildning 10 dagar per år
för varje infektionsläkare.

Informationskanal mellan klinikerna
Det var Seth-Olof och Tomas som själva
lade upp hur innehållet i tidningen skulle
se ut.
– Vi diskuterade det givetvis på styrelsemöten, men i stort hade vi fria händer.
Bl.a. lade vi upp en strategi som gick ut
på att presentera en infektionsklinik per
nummer.
– Min idé var att tidningen skulle tjäna
som en informationskanal mellan infektionsklinikerna i Sverige, samt självklart även
mellan styrelsen och medlemmarna.
Seth-Olof bläddrar fram till rubriken Meddelanden på sid 16 i nr 1/97 för att ge ett konkret exempel. Där kan man t.ex. läsa om att
Åke Örtquist, tidigare chöl vid infektionskliniken på Danderyds sjukhus, har utnämnts
till chefläkare på samma sjukhus.
Han berättar också att de hade en förhoppning om att medlemmarna skulle skriva
och debattera olika ämnen i tidningen.
– Vi hoppades på debatter från läsarna om
frågor som t.ex. vilken infektionssjukvård
vi ska ha, hur den ska bedrivas och vara
dimensionerad.
– Tyvärr lyckades vi aldrig riktigt bra med
det, tillägger Seth-Olof.
Vill ha mer debatt
Den delen saknar han fortfarande i tidningen.
– Det är visserligen kul att läsa om infektionssjukvård utanför Sverige i tidningen,
men jag saknar debatt och granskning av
förhållanden på de svenska klinikerna. I det

avseendet tycker jag vi ska försöka vidga
innehållet i tidningen.
Seth-Olof ger ett konkret exempel på
vad han menar, och han väljer att utgå från
egna erfarenheter för att inte trampa någon
annan på tårna.
– Jag och Magnus Gisslén gjorde en
utredning om hiv-vårdens organisation i
Stockholm 2006. Hur hiv-vården bedrivs
i Stockholm påverkar hela Sverige, samt
även Sveriges roll när det gäller hiv i resten
av världen.
– Vår rapport rosades av många, men förkastades fullständigt av några andra. Detta
hade varit bra som underlag för en debatt
i tidningen – men där stod inte ett ord om
det. Det tycker jag är lite synd.

Inte bara när man är arg
Det är alltså debatt och reportage om inhemska förhållanden som Seth-Olof gärna skulle
se mer utav i tidningen i framtiden.
– Ett annat sådant exempel är verksamhetschefens roll och hur ledningen ska se ut
i framtiden. Strukturen för ledarskapet på
infektionsklinikerna behöver diskuteras. Det
pratar vi för lite om, anser han.
– Jag vet att det är svårt att få folk att
ställa upp och debattera. Bristen på tid är
en viktig faktor. Till slut blir det så att man
bara gör det när man är rejält ilsken, och
det är lite synd att det är så.
Målbeskrivning
Vi bläddrar vidare i det första numret. På
sidan 13 finner vi en formulering av de mål

man satte upp för infektionsspecialiteten
1997.
– Jag har naturligtvis en åsikt om det, men
vill gärna bolla över frågan till tidningens
läsare tio år senare, istället för att uttala mig.
Jag hoppas de hör av sig till redaktionen
– inte till mig – om det. Det vore kul att
läsa vad de anser…
Seth-Olof satt som styrelseordförande
i tre år.
– Tomas var kvar som redaktör ett tag till.
Han ersattes av Suzanne Wendahl, därefter
kom Erik Sandholm och nu är det Anna
Jerkeman.

Tror på framtiden
Just Anna är en gammal professionell bekantskap från Malmötiden för Seth-Olof.
– Utan att på något vis kritisera de andra
redaktörerna, är jag väldigt glad över att just
hon har åtagit sig uppdraget. Hon kommer
att kunna vidareutveckla tidningen, det är
jag övertygad om, säger han.
Seth-Olof är pensionär, och för tillfället
har han inga uppdrag.
– Det känns väldigt skönt – jag står just
i begrepp att flytta in till Kalmar. Jag bodde
på landet tidigare. Med ålderns rätt tycker
jag att man ska lugna ner sig.
Han stänger dock inte dörren för gott.
När väl flytten är avklarad kanske han kan
tänka sig att ta något enstaka uppdrag.
– Jag vill i alla fall inte utesluta det, avslutar Seth-Olof.
Per Lundblad
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En stilla fjord söder om Tromsö.

Att vara infektionsläkare
i Tromsö, Nord-Norge
Några reflexioner
Tromsö stad ligger en halv breddgrad norr
om Treriksröset. Den är belägen på en ö
– med fjäll på båda sidor och golfströmmen runt om – vilket gör att klimatet är
förvånansvärt milt. Köldrekordet på ön
är ynka 18 minusgrader och medeltemperaturen på vintern är minus 4 grader.
I gengäld kommer det mycket snö. Sommaren är opålitlig med temperaturer från
5 till 25 grader. Men å andra sidan syns
midnattssolen i hela två månader från den
21 maj. Mörkertid är det på samma sätt två
månader från den 21 november.

I

Som bekant är ju mycket här i livet slumpens

skördar. Göran Friman, som visste att jag
hade mycket jourledighet att ta ut, tipsade
mig om att de var i skriande behov av en
infektionsspecialist i Tromsö. Han i sin tur
hade hört det från en norsk kollega på ett
kongressmöte. Allt hände sen på ett par
dagar. Jag blev erbjuden att arbeta i Tromsö,
”110% tills jag blev 110 år gammal”. Nu har
det gått två år och jag har i genomsnitt varit
här på en halvtid. En svensk kollega, Alida
Mocibob, har också varit här uppe en hel del.
Då och då har också kollegor från Karlskrona
varit här på veckobasis. Nu ser situationen
bättre ut för infektion i Tromsö. Två STläkare är just färdigutbildade och infektion

har fått en sektionsledare på 60% och professor emeritus Johan Bruun på 50%.
I Norge är infektion en subspecialitet av

medicin och i hela Norge finns det för närvarande ca 80 infektionsspecialister samt ett
40-tal under utbildning. Men när det nyligen utlystes en infektionstjänst här uppe fick
man bara två sökande. Även om sjukhuset i
Tromsö ofta ger lite extra tjänsteförmåner är
det tydligen svårt att få folk till Nordnorge.
Varför jag inte sökte tjänsten? Nej, varken
jag eller min fru skulle kunna tänka oss att
lämna vårt etablerade sociala liv i Karlskrona.
Hustrun har varit med mig här uppe i några
veckor och känt sig isolerad som en diplomathustru i ett främmande land – och inte
nog med det, helt utan några cocktailpartyn
och annat mingel. Den vackra naturen kan
ju inte ersätta allt!
Arbetsdagen ser ut ungefär som hemma,

men med kortare arbetstid och ett betydligt
lugnare tempo. Om man ska följa schemat,
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Tromsö arbetar mer än 50% i offentlig
tjänst. De övriga arbetar i fiskeindustrin,
i lokal handel eller på bryggeriet Mack.
Det finns 65 000 invånare i närområdet men
regionsjukhusets hela upptagningsområde
är 460 000.
Universitetssykehuset Nord-Norge är
det officiella namnet. Här finns alla avdelningar som rör högspecialiserad vård och en
röntgenavdelning som i princip utför alla

undersökningar inom 24 timmar! Sedan
ca 20 år tillbaka har det funnits en mindre
infektionsavdelning i Tromsö. Den har fungerat tack vare en ensam infektionsläkares
”dygnet-runt-service”. I och med dennes
hastiga bortgång 2005 uppstod ett behov av
vikarierande infektionsspecialister.

På väg mot Lofoten.

och det gör de flesta norrmän, går man hem
senast klockan 16.00. Därefter tar den schemalagda bakjouren hand om både eftermiddagsrond och annat fram till 20.00. Dagen
börjar med ett gemensamt morgonmöte för
hela medicin kl. 08.00. Sen blir det sittrond
på infektionsavdelningen som har sju platser.
I ärlighetens namn blir det lite omständligt
och tidskrävande eftersom varje patient har
en egen sköterska. Själva bytet av sköterska
för de sju patienterna tar ibland lika lång tid
som det rent medicinska. Själva visiten hos
patienterna brukar jag göra ensam för att
slippa göra om samma procedur. Oftast finns
det en AT-läkare (turnuskandidat) och en
ST-läkare (ass.lege) på avdelningen. Så med
1–2 utskrivningar per dag att dela på har alla
läkarkategorier gått om tid för självstudier.
Många kollegor här uppe är också mycket
väl pålästa och medicinskt kunniga.
Varje infektionsläkare har mottagning ca
en halv dag i veckan med mest hiv och tbc.
Nu när andra kolleger vet att man finns till
hands blir det också ett par gångna konsulter, IVA och en hel del telefonsamtal,
både interna och externa. Tidigare var det
mikrobiologerna som helt skötte infektionskonsulterna utifrån sina odlingar.
Man förlorar dock inte sin medicinska spets-

Naturskönt?

Hurtigruten på väg under bron till fastlandet.
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kompetens här uppe. Tvärtom, hit kommer
allt specialistbetonat från hela Nordnorge.
Miliar-tbc, svåra meningiter, endokarditer,
ortopediska infektioner m.m. Hiv-patienterna är 200 stycken i regionen varav 120
stycken tas hand av infektion. Mest är det
flyktingar från Afrika, ofta med samtidig
tbc. (Undrar just om de inte har D-vitaminbrist också: Tänk Er en mycket mörk
somalier med täcket över huvudet – i mörkertiden!)
Norges, och speciellt Tromsös, förhållande till antibiotika är nog den största kulturkrocken! Min nidbild är att man gärna ger
dubbel dos mot vad vi är vana vid. Dessutom
2–3 antibiotika för samma sak och många
och långa intravenösa behandlingar. Det är
inte ovanligt att finna en relativt opåverkad
erysipelas på avdelningen som av nattjouren
har fått insatt Infusion, (ja, jag menar infusion), Bensylpc 3g x 6 + Inf. Dalacin 600 mg
x 4 + 320 mg Genta. Karbapenemer ges alltid
i dosen 1g x 3–4, Claforan alltid 2g x 3. Även
samhällsförvärvade pneumonier får Genta,
för så står det i de lokala anvisningarna
– ”om patienten är påverkad”. Och visst
förekommer det iatrogen njurinsufficiens
av Genta, helt klart. Nog har jag skrivit ett

par kompendier om antibiotikaanvändning,
men de har inte fått genomslag ännu. Att
ge steroider till akuta bakteriella meningiter
har tidigare inte tillämpats. Det har man
dock börjat med. På infektionsavdelningen
kan vi svenskar trots allt bestämma lite mer.
Där minskade antibiotikakostnaden med
50% förra året, samtidigt som mortaliteten
sjönk!
Så var det lönen! En specialist har 67 000

NOK i månaden i begynnelselön men då
ingår den schemalagda kvällsarbetstiden på
bakjouren som fast ersättning. Man har i
genomsnitt en vardagskväll var tionde dag
och ett par timmar lördag + söndag var
tionde vecka. Som svensk vikarie har man
nästan det dubbla i lön. Vidare får de fast
anställda fem veckors semester. Semesterlönen är 10% av föregående års bruttolön
och ersätter den vanliga månadslönen med
denna engångssumma. Man har också tre
veckors annan betald ledighet per år samt
fyra–sex fria månader med lön vart femte år.
En ST-läkare börjar med 55 000 och slutar
med 65 000 NOK i månaden, men tjänar
ofta mer än överläkaren om han tar någon
extrajour. En äldre överläkare har 80–90 000
NOK i månaden, en allmänläkare kan tjäna
1,5 miljon om året om har är flink och tar
många patienter! Det är egentligen ingen
som bryr sig ifall du kommer sent och/eller
går tidigt, så den faktiska arbetstiden varierar mycket beroende på din personlighet.
Vid sjukdom får man 100% av lönen, utan
karensdag.

fall om man räknar om priserna till svenska
kronor. Oxkött är tre gånger så dyrt. Till och
med fisken är dyrare än i Sverige. Öl och vin
har skrattretande höga priser. Lägg sen till
norsk hyra och inte minst bilkostnader, så
borde de kanske betala sina egna landsmän
ännu mer!
Norrmän förstår talad svenska bättre än vi

förstår norska, men att läsa svenska tycker i
alla fall ungdomarna är besvärligt. Så det blir
journaler på norska. Jo, det är inga problem.
Tack vare Bill Gates datoriserade värld finns
det ju en rättstavningsfunktion i datajournalen som gör att det går mycket bra.
Det är alltid nyttigt att komma till en
annan kultur. Och det upplever man att
Norge har, fast vi ligger så nära geografiskt.
Så långt som till att börja beundra landstingen i Sverige vill jag inte sträcka mig,
men det jag saknar mest är den svenska
sjukvårdslogistiken. Och det jag är mest
avundsjuk på är att det finns tid till eftertanke och förkovran i sjukvården, något som
vi ju fått mindre av i Sverige.
Jag inbillar mig att det i och med oljan blivit

ett generationsskifte. Första hälften av 1900talet var man ett fattigt, strävsamt folk med
många umbäranden. I början på 1900-talet
hade Norge t.ex. den högsta tuberkulosincidensen i hela Europa. Nu har man den
lägsta, kanske för att DOTS i princip är
obligatoriskt för alla patienter. Nu är den
enda kommentar jag har hört angående

Ishavskatedralen i Tromsdalen.

kostnaden för protein C eller intravenösa
svampmedel: ”Å ja, vi har jo oljen”!
På samma sätt som vi har norgeskämt
finns det gott om ”svenskevitser” i Norge. Så
jag vill återgälda med en liten karakteristik
över våra nordiska grannar:
Svensken följer i allmänhet råden från
auktoriteter.
Dansken bara smiler och struntar fullständigt i råden.
Norrmannen gör för säkerhets skull tvärtemot.
Ha dé!
Hans Beckman
overlegevikar

Jämfört med Sverige är skatten i Norge

mycket förmånlig. Grundavdraget ligger på
drygt 50 000 Kr och marginalskatten är max
50%. ”Topp-skatt”, som det heter, får Du
dock betala även vid korttidsarbete. Skattemyndigheterna räknar ut vad dina enstaka
veckor skulle ha blivit i årslön, och om du
då kommer över brytpunkten får du betala
marginalskatt även om du t.ex. bara tjänat
100 000 det året. Den norska lönen skattar
man bara i Norge om man är anställd här.
Förutom den jämförelsevis låga skatten får
man som utlänning också ett schablonavdrag
på 10% för ökade levnadsomkostnader. Om
man samtidigt har inkomst i Sverige kan
man begära skattebefrielse för sjukförsäkringen och då minskar den norska skatten
med ytterligare 7%. Själv betalade jag förra
året en snittskatt på 37%.
Men det behövs en hög lön! Maten är
nästan dubbelt så dyr som i Sverige, i alla

Det moderna norska sättet att ”gå på tur”. Här sitter en kollega och jag vid ”hytten” klockan
ett på natten i midnattssolen och förbereder morgondagens vandring – som aldrig blev av!
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Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

Årets Pfizerstipendiater
Årets mottagare av Pfizers stipendium för
forskning inom området infektionssjukdomar är Helena Hervius Askling och Elisabeth
Franzén-Röhl – båda från Infektionskliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Stock-

holm och Aylin Yilmaz, Infektionskliniken
SU/Östra Göteborg. Helena Hervius Askling
och Elisabeth Franzén-Röhl presenterar här
sina forskningsområden medan Aylin skriver
om sin nyfärdigställda avhandling under

aktuella avhandlingar i detta nummer av
Infektionsläkaren.
Stipendiaterna erhåller 25000 kr vardera.
Infektionsläkaren gratulerar!

Infektionssjukdomar hos svenska resenärer
– riskgrupper, epidemiologi och
vaccinationsstrategier
Helena Hervius Askling
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm/Solna

Aldrig förut har så många svenskar rest
så ofta och så långt bort som de senaste
åren. Förebyggande och omhändertagande
av reserelaterade infektioner är ett viktigt
område inom infektionsspecialitén. Vaccinering av resenärer sker delvis utanför
infektionsklinikernas kontroll. Intensiv
marknadsförning i kombination med få
studier inom resemedicin möjliggör vaccinering mot sjukdomar trots mycket låg
risk för att insjukna under resan. Syftet med
vårt resemedicinska forskningsprojekt är att
identifiera riskgrupper och sjukdomsspektrum hos hemvändande resenärer samt formulera rekommendationer för vaccinering
mot vissa sjukdomar när det ursprungliga
vaccinationsschemat inte följs.

Material och metoder
Malaria falciparum-fall i Sverige
1994–2001
Detta är en deskriptiv studie av alla (408)
anmälda fall av falciparum malaria i Sverige
1994–2001. Vi har med hjälp av frivilligt
ifyllda patientenkäter och anmälningsdata
sammanställt uppgifter om resa, boende,
myggskydd, malariaprofylax och omhändertagande vid hemkomst.
Malariarisk hos svenska resenärer
Detta är en observationell analytisk studie
där vi har jämfört alla (857) anmälda mala-

ria falciparum-fall 1997–2003 med 881
kontroller som har rest till malariaområden
under samma tidsperiod. Kontrollgruppen är hämtade från en svensk resedatabas
(Åredatabasen/TouristDataBase, TDB) från
samma år. TDB bygger på 2000 nya slumpvis utvalda telefoninterjuver varje månad.
Data om resan inhämtas från alla som har
rest över Sveriges gräns den senaste månaden. Vi har gjort en riskanalys utifrån ålder,
kön och resmål samt som kvalitetskontroll
jämfört data från TDB med officiell flygplatsstatistik och visumdata.
Hemvändande resenärer med feber
Denna studie koordineras från SMI sedan
mars 2005 och involverar även sex andra
svenska infektionskliniker. Vi inkluderar
vuxna patienter som söker med feber de
senaste två dagarna och vistelse i malariaendemiskt område de senaste två månaderna.
Patienterna provtas med parade sera, vid
akutbesöket och 1–3 månader senare, samt
svarar på frågor om resan, insektsbett, djuroch vattenkontakt, myggskydd, insjuknande
och reserådgivning. Inkluderande läkare
noterar vaccinationer, malariaprofylax, kliniska parametrar och utför sedvanlig klinisk
provtagning för malaria, blododling och
övriga relevanta analyser. Alla sera analyseras
på Smittskyddsinstitutet (SMI) för influensa
A+B, rickettsioser, Q-feber, dengue, hepatit
A+E, brucellos, leptospiros, chikungunya,
schistosomiasis och japansk encefalit (de
två senare endast vid relevant resmål). Om
samtliga serologier är negativa och diagno-
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Bakgrund
De senaste årtiondena har det internationella resandet ökat varje år. Vi reser också
längre bort och till mer ”exotiska” platser.
Allt fler människor som bor i Europa har
sina rötter på andra kontinenter och åker
tillbaka för att hålla kontakten med sin
släkt. Det finns data som tyder på att just
den gruppen av resenärer har en högre risk
att drabbas av reserelaterad sjukdom. Diarré
följt av malaria och hepatit A är de globalt
sett vanligaste reserelaterade åkommorna.
Det finns få aktuella studier som svarar
på frågan om vilka sjukdomar svenska
resenärer drabbas av, om vi kan identifiera
några särskilda riskgrupper och om vi har
anledning att revidera våra resemedicinska
råd. Svenska personnummer i kombination

med en i princip fullständig täckning av
anmälningspliktiga sjukdomar gör Sverige
unikt i ett internationellt perspektiv och
därför särskilt lämpligt för registerforskning.
Infektionsspecialitén är ansvarig för resemedicinsk forskning och undervisning, men
vaccinindustrin är en kommersiell marknad med privata aktörer där den enskilde
resenären kan ha svårt att avväga eventuell
risk för sjukdomen i jämförelse med vaccinering. I praktiken kan inte alltid det
planerade vaccinationsschemat följas och
vid nästa resa uppstår osäkerhet huruvida
vaccinationsskyddet kvarstår eller inte. Vi
har identifierat vaccin mot difteri, TBE,
tyfoid och JE (Japansk encefalit) för vilka
vi saknar data om effekt av en fördröjd
boosterdos när det planerade schemat inte
har följts. Risken för biverkningar av vaccinet kan, särskilt för JE-vaccin, överstiga
risken för att insjukna i sjukdomen.

Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

sen fortfarande är oklar feber vid klinisk
uppföljning, kommer ytterligare riktade
analyser (t.ex. West Nile, Sand Fly Fever,
Sindbisvirus, Filovirus m.fl.) ske, beroende
på aktuell epidemiologi. Målet är att inkludera 500 patienter.
Hepatit A risk hos resenärer
I den här studien avser vi att jämföra alla
anmälda hepatit A fall 1997–2005 med
kontrollfall återigen hämtade ur TDB (se
Malariarisk hos resenärer). Vi har identifierat 636 reserelaterade hepatit A fall och
22 673 kontroller. Vi planerar att göra en
riskanalys utifrån parametrarna kön, ålder,
land/region, reslängd och födelseland. För
att uppskatta vaccinationsfrekvensen i resenärs- och invandrargrupper har vi utfört
undersökningar av detta bland resenärer på
Landvetter och Arlanda flygplats.
Vaccinering av resenärer – hur länge minns
immunsystemet?
Vi planerar att jämföra friska vuxna resenärer
som kommer för vaccinering mot TBE, JE,
tyfoid eller difteri inom rekommenderat
boosterintervall med dem som inte har följt
detta. Den bortre gränsen för rekommen-

derad booster har vi definierat som > 20 år
för difteribooster (SSI), > 6 år för JE, tyfoid
och TBE. Deltagarna provtas med parade
sera, före och en månad efter boosterdos,
och får i samband med detta även svara på
några frågor, bl.a. om tidigare antal doser.
Hypotesen är att vårt immunologiska minne
kommer att ge ett minst lika bra svar avseende serokonversion vid fördröjd boosterdos
jämfört med normalintervall enligt vår definition. Studien pågår på Wasa vaccination
i Stockholm.

Preliminära resultat
Två artiklar är publicerade11,22. Vi har bl.a.
funnit att användningen av malariaprofylax
hos svenska malariafall har minskat under
åren 1994–2001, vilket troligtvis indikerar en mer effektiv profylax. Vidare har vi
funnit att risken för att insjukna i malaria
vid hemkomst är störst hos resenärer från
östra Afrika, hos manliga resenärer och
barn under 6 år. I arbetet om hepatit A hos
resenärer finner vi bl.a. att de, och framför
allt barn, som besöker släktingar i mellanöstern och Afrika riskerar att insjukna
i klinisk hepatit A i större utsträckning än
andra grupper.

Betydelse
Resultaten identifierar riskgrupper för
insjuknande i malaria och hepatit A hos
svenska resenärer. Vi kommer också att
kunna identifiera sjukdomsspektrum hos
och omhändertagande av sjuka resenärer
på svenska infektionskliniker. Utifrån detta
kan vi formulera resemedicinska och vaccinationsråd och i förekommande fall anpassa
och rikta rådgivning till särskilda grupper
av resenärer. Vi kommer också att kunna
formulera vetenskapligt underbyggda råd för
vaccinering av resenärer mot TBE, JE, tyfoid
och difteri när dosintervallet överskrider
det rekommenderade, vilket ofta är fallet i
praktiken. På detta sätt kan vi undvika både
risken för onödig vaccinering, med risk för
biverkan och extra kostnad, och risken att
insjukna i de aktuella sjukdomarna.
Referenser
1. Askling HH, Ekdahl K, Janzon R, Braconier J-H,
Bronner U, Hellgren U, Rombo L, Tegnell A.
Travellers returning to Sweden with falciparum
malaria: pre-travel advice, behaviour, chemoprophylaxis and diagnostic delay. Scand J Infect
Dis. 2005;37(10):760-5.
2. Askling HH, Nilsson J, Tegnell A, Janzon R, Ekdahl
K. Malaria risk in travelers. Emerg Infect Dis. 2005
Mar;11(3):436-41.

Cellmedierad immunitet vid olika kliniska
herpes simplex virusrelaterade tillstånd.
Diagnos och prognos och vid herpes simplex
typ 2-meningit.
Elisabeth Franzen-Röhl
Infektionskliniken Karolinska Solna

H

(N=40) fick återkommande meningit och
myelit och distinkta huvudvärksattacker
under första året som följde. HSM är sannolikt underdiagnostiserat och den neurologiska morbiditeten sannolikt underskattad.
Det har hittills saknats en utvärdering av
etiologiska diagnostiken av HSM.
Det är oklart varför vissa individer drabbas av symptom primärt och av recidiv.
En sannolik orsak är någon typ av selektiv
avvikelse i immunförsvaret. Kliniskt vet man
att behandling vid skov skjuter fram tiden
till recidiv, men sannolikt inte har effekt på
frekvensen. Mätningar av serumantikroppar
hos patienter med HSM och kontroller, visar

att avsaknad av antikroppar mot HSV-1
är en riskfaktor för meningit vid HSV-2
infektion. För skydd mot virusinfektion är
cellmedierad immunitet (CMI) av större
betydelse än antikroppssvaret. Hur snabbt
och starkt man svarar specifikt immunologiskt torde korrelera väl med hur bra man
kontrollerar sin infektion. Det finns också
undersökningar som talar för att kvalitén
(mätt som Th1- och Th2-profil) av Tcellssvaret, samt natural killer (NK) cellers
aktivitet, också korrelerar med skydd/mottaglighet. TH1-svar är sannolikt bättre än
TH2-svar vid herpesinfektion. NK-celler
deltar i det konstitutiva immunförsvaret
och förefaller vara viktiga för regleringen
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erpes simplex virus ( HSV) infektioner är utbredda. Seroprevalensen för HSV-2 är 30% i vuxen
storstadsbefolkning i Sverige. HSV-2 orsakar
företrädesvis infektioner genitalt men kan
också orsaka neurologiska symptom, framförallt meningit och myeloradikulit.
Viruset stannar kvar i kroppen efter en
primär infektion och kan reaktiveras. Efter
symptomgivande genital herpes får hela
90% recidiv under första året och >40%
får >6 nya skov. Prognosen efter en HSV-2
meningit (HSM) är ofullständigt känd. I
retrospektiva studier har vi sett att meningit
kan följas av ett brett spektrum av neurologiska symptom. Hela 45% av patienterna

Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

av sjukdomsförlopp. Individer skiljer sig
i uttryck av NK-cellers s.k. killer immune
globuline-like receptors (KIR). Man har
kunnat associera olika KIR till sjukdoms
förlopp vid t.ex. AIDS, Hep C, diabetes,
sklerodermi och psoriasis.
Vi undersöker, i samarbete med immunologer på Smittskyddsinstitutet (SMI) och
Mikrobiologiskt, Tumörbiologiskt Centrum
(MTC), faktorer i det konstitutiva och i det
adaptiva immunförsvaret av betydelse för
kontroll av infektionen vid olika herpesrelaterade tillstånd.

Frågeställningar:
Hur bra är diagnostiken av HSV-2 meningit?
Kan den förbättras? Hur ser prognosen ut
vid HSM?
Hur ser det HSV-specifika cellmedierade
försvaret ut vid olika kliniska HSV-relaterade
tillstånd.
Varför drabbas en del, i övrigt immunkompetenta, av symptom och andra inte?
Varför får somliga frekventa återfall? Hur ser
det specifika cellmedierade försvaret ut hos
den som kontrollerar sin infektion?
Studier
1) Prognosen och sanna morbiditeten vid
HSV-2 meningit: I en nationell prospektiv
dubbelblind multicenter HSM-studie följs
patienterna efter akutskedet med suppressiv
behandling (med antiviralt medel) respektive
placebo under ett år. Prover tas och kliniska
recidiv registreras under denna tid och under
ytterligare ett år. Symptomkontroll sker
regelbundet med strukturerade intervjuer.
Prov samlas som ger oss möjlighet att belysa
såväl värd som virusfaktorer som är av betydelse för primär och recidiverande sjukdom
vid HSV-2-infektion. 104 patienter är enrollerade. Resultaten sammanställs och bearbetas för närvarande inför publikation.
2) Förbättrad diagnostik av HSV-2 meningit: Vi har vidareutvecklat en realtids-PCR
för HSV DNA i cerebrospinalvätska och
utvärderat på ett stort kliniskt välkarakteriserat patientmaterial. Totalt 110 patienter
analyserades, 65 med en konstaterad eller
klinisk starkt misstänkt primär eller recidiverande HSM och 45 med akut aseptisk
meningit av oklar genes. Med realtids-PCR
kunde HSV-2-diagnosen fastställas hos fler
patienter än med konventionell nestad PCR,
framförallt recidiv meningit. Sensitiviteten
befanns vara 87% vid primär och 70% vid
recidiv av HSM. Viruskvantiteten korrelerade med grad av inflammation i likvor. Primära meningiter uppvisade ett högre antal

viruskopior än recidivmeningiter (FranzenRöhl E, Tiveljung-Lindell A, Grillner L,
Aurelius E, J Clin Microbiol 2007).
3) Det adaptiva svaret bestäms med hepariniserat blodprov från patienter med primär
respektive recidiverande genital herpes samt
primär eller recidiverande HSV-2 meningit.
Det kliniska förloppet följs och blodprov
tas under akutskedet, efter 8 veckor och
efter 12 månader. Antal recidiv, svårighetsgrad, behandling registreras jämte demografiska data. För jämförelse analyseras prov
från infekterade men asymptomatiska och
exponerade (men ej infekterade) individer.
Patientproven analyseras med en metod för
storskalig lymfocytstimulering och bestämning görs av det specifika proliferativa Tcellssvaret (FASCIA). Antalet minnesceller
som svarar på HSV-specifikt stimulus detekteras med FACS. Svaret karakteriseras genom
cytokinprofilen i extracellulärvätskan mätt
med luminescensen från kulor coatade med
fluorkrommärkta antikroppar (Luminex).
Dessutom mäts NK-celler, dendritiska celler,
samt antikroppar mot HSV-1/-2.
4) Det konstitutiva immunförsvaret från
samma patienter undersöks på MTC med
en rad markörer avseende NK-cellsfunktion, cellkoncentrationer samt makrofager
och Toll-receptorer (NK receptoruttryck,
K562 killing, rADCC killing NKG2D16,
IFNg-produktion vid stimulering med
PMA/IL12/IL2, typ1 interferonproduktion
vid stimulering). Genotypning avseende
KIR genomförs på MTC i första hand på
blodleukocyter från befintligt material från
prospektiva meningitstudien.

Betydelse
Meningitstudien ger en unik möjlighet att
fastställa hela spektrum av neurologiska
symptom och den sanna recidivfrekvensen
efter HSM. Vår utvärdering av en realtidsPCR på likvor, har visat sig mer sensitiv
avseende diagnostik av HSM, vilket har en
stor klinisk betydelse.
Vi studerar immunförsvaret vid olika
kliniska herpes simplex virus typ-2, tillstånd
med syfte att förstå varför vissa individer
utvecklar primära och ofta svåra återkommande symptom, medan andra kontrollerar
sin infektion och slipper recidiv
Det är viktigt att förstå att individer inte
behöver uppvisa svåra defekter exempelvis
total avsaknad av en immunologisk celltyp för att ha nedsatt försvar mot en viss
virusinfektion. Immunologiska studierna
ger möjlighet att identifiera individer med

benägenhet för svår sjukdom och underlag
för rådgivning och ställningstagande till
antiviral behandling och i förlängningen,
framtagande och användning av immunmodulerande behandling och ev. vaccin. 

Kallelse till
Ordinarie årsmöte för Svenska
Infektionsläkarföreningen
Onsdagen den 28 november 2007 kl.
18.30–19.30. Stockholmsmässan i
Älvsjö, Sal A8.
Efter årsmötet inbjuds samtliga medlemmar i Infektionsläkarföreningen till en
terapiinriktad utbildning med efterföljande enkel måltid. Separat inbjudan till
detta kommar att sändas ut inom kort.
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av protokolljusterare.
5. Godkännande av kallelseförfarandet.
6. Godkännande av dagordningen och
ev. övriga frågor.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
för 2007.
8. Rapport från skattmästaren.
9. Revisorernas berättelse. Fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val.
- Styrelsen: Ordförande (2 år),
Vetenskaplig sekreterare (2 år),
övrig ledamot (2 år).
- Revisorer för verksamhetsåret
2007–2008: 2 ordinarie, 1 suppleant.
- Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 1 år: 2 ordinarie, 2 suppleanter.
- Ledamot i Specialistföreningarnas representantskap i Sveriges
Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie, 1
suppleant.
- Val av 2 ledamöter till valberedningen
11. Fastställande av årsavgift för 2008.
12. Proposition från styrelsen med förslag på förändring av stadgarna.
Förslaget till stadgeändring finns
tillgängligt på föreningens hemsida,
www.infektion.net
13. Verksamheten år 2008.
14. Utdelning av pris till bästa Fria föredrag.
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande.
Välkomna!
Stephan Stenmark, facklig sekreterare
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Protokoll fört vid medlemsmöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Universitetshuset, Uppsala, 10 maj 2007. Närvarande: cirka 40 medlemmar.

§1
Åsa Hallgårde öppnade mötet.
§2
Till mötesordförande valdes Åsa Hallgårde.
§3
Till mötessekreterare valdes Stephan Stenmark
och till protokolljusterare Göran Günther
och Gisela Otto
§4
Efter att kallelseförfarandet godkänts fastställdes dagordningen.
§5
Information från styrelsen:
Stephan Stenmark, facklig sekreterare.
Arbetsgruppen som jobbat med framtidsdokumentet snart är klara. En presentation
av materialet kommer i Infektionsläkaren Nr
3 och dokumentet sprids till medlemmarna
under hösten.
Anna Jerkeman, redaktör för Infektionsläkaren. Information om den nyordning som
beslutats för fallbeskrivningarna i Infektionsläkaren. Klinikerna har i bokstavordning
tilldelats ansvaret för en fallbeskrivning i
varje nummer. Borås är först ut.

Per Follin, vetenskaplig sekreterare. Redovisning av ett välfyllt program för årets Riksstämma. Medlemsmötet uttryckte ett intresse
för en gemensam medlemsmiddag efter årsmötet och formerna för ett eventuellt samarbete med industrin diskuterades.
Karin Lindahl, utbildningsansvarig. Redovisning av den genomförda fortbildningen i
Pärnu som fått ett gott betyg i utvärderingen.
Information om höstens fortbildning i Steningevik 11–12/10.
Bengt Wittesjö, skattmästare. Redovisning
av föreningens aktuella ekonomi. Information om hur man kommer åt SJID on-line.
Tjänsten har legat nere en period men är nu
åter i funktion. Formerna för föreningens
ekonomiska redovisning håller på att uppdateras. Samtidigt görs en revision av stadgarna.
Bland annat ska styrelsen före en diskussion
om årsmötet ska ligga som nu eller i samband
med vårmötet. Styrelsen återkommer med
förslag vid årets årsmöte.
Gunlög Rasmussen, representant för yngre
läkare. SPUK:s arbete med den nya målbeskrivningen för ST är inne i en slutfas. Planen
är att vara klara med dokumentet i höst.
§6
Tomas Vikerfors presenterade föreningens

arbete med framtagande av internetbaserade
kvalitetsregister. I nuläget är följande register
aktuella: Endokardit, meningit, sepsis och
ledinfektioner. Registeransvariga är utsedda
och planen är att påbörja registrering i september i år. En demonstration av registerfunktionen kan nås via en länk på www.
infektion.net
§7
Övriga frågor:
1. Hans Glaumann väckte frågan om man
skulle inbjuda till att presentera postrar på
vårmötet som en del av det vetenskapliga
programmet. Frågan diskuterades utan att
något beslut fattades.
2. Bo Settergren påminde de kliniker som
är med i studien om optimal behandlingstid
för Ciprofloxacin vid pyelonefrit hos kvinnor,
att öka sina ansträngningar i rekryteringen
av patienter.
§8
Ordförande Åsa Hallgårde avslutade mötet.
Stephan Stenmark, Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde, Ordförande
Gisela Otto, Protokolljusterare
Göran Günther, Protokolljusterare

INFEKTIONSLÄKAREN 3 • 07

35

Yngreläkarspalten

Individanpassat med hänsyn till flera

H

östen är här vilket brukar betyda
återgång till vanliga rutiner efter
sommarens ledighet. För mig ser
det något annorlunda ut då jag ska vara
föräldraledig och hemma med mitt andra
barn. Jag har haft turen att må bra under
mina graviditeter, men ändå väcks en del
frågor kring arbetsvillkoren för gravida. I
Örebro är vi dessutom många i kollegiet
som har småbarn och önskemål att arbeta
deltid, varför vi just nu försöker få till en
lösning som förhoppningsvis kan fungera
i praktiken.
Vilka regler och avtal finns idag gällande

arbetsvillkor för gravida och möjlighet till
deltidsarbete?
Som gravid läkare kan du på egen begäran
bli befriad från jour kvällar, nätter och helger
de sista 60 dagarna av graviditeten. Du kan
också befrias från nattarbete under hela
graviditeten om du uppvisar läkarintyg att
sådant arbete skulle vara skadligt för säkerhet
eller hälsa. Om du har ett fysiskt påfrestande
arbete, som du på grund av graviditeten
inte orkar med, och din arbetsförmåga är
nedsatt med minst en fjärdedel, liksom om
det förekommer risker i arbetsmiljön som

gör att du inte får utföra arbetet, kan du
ansöka om havandeskapspenning från och
med den 60:e till och med den 11:e dagen
före beräknad förlossning.
Beträffande deltidsarbete har du rätt att
förkorta din arbetstid med upp till 25%
om barnet är under 8 år. Avsikten är att
den dagliga arbetstiden ska förkortas, men
i undantagsfall kan ledigheten förläggas till
en viss dag i veckan.
Hur stress och fysisk påfrestning hos den
gravida kvinnan påverkar fostret är inte särskilt väl evidensbelagt. Vad man däremot vet
med säkerhet är att det är högst individuellt
hur den gravida kvinnan mår. Illamående,
onormal trötthet, rygg- och bäckenbesvär
och mycket sammandragningar påverkar
naturligtvis vilket arbete som kan utföras
och dess resultat. Att reglera arbetstakten
under en dag med avdelningsarbete går
oftast bra, men vi vet ju alla hur lätt det är
under ett jourpass…
Eftersom behovet av särskilda arbetsvillkor för gravida ser så olika ut borde det ligga
i allas intresse att få till en mer individanpassad reglering av rätten till jourbefrielse
och anpassade arbetsuppgifter för gravida,

en fråga som också debatterats senaste åren
och som läkarförbundet drev i avtalsrörelsen
2005, men inte fick igenom.
Många läkare får också avslag vid ansökan
om havandeskapspenning.
Var finns motståndet? Själv tror jag det
inom läkarkåren av tradition funnits en
grundläggande mentalitet att ”alltid vara
stark och orka” vilket skapat mönster som
det tar tid att ändra och som bidrar såväl
till synen på arbetsvillkor för gravida som
till deltidsarbete.
Förhoppningsvis är tiden som småbarnsförälder utvecklande på många sätt vilket på
sikt kan bidra till nya dimensioner och kompetens även i arbetslivet. Om man genom
deltidsarbete dessutom ges möjlighet att
kombinera föräldraskap och yrkesliv på ett
balanserat sätt blir man förhoppningsvis
en mindre stressad och kanske även mer
effektiv medarbetare.

Hur fungerar det på din arbetsplats?
Gunlög Rasmussen

Inbjudan till Ungt Forum
Temat i år är ”Tuberkulos” med genomgång av Socialstyrelsens nya vårdprogram Rekommendationer för preventiva
insatser mot tuberkulos och Tuberkulos – vägledning för sjukvårdspersonal (som ännu inte är utgiven i tryckt form).
Beträffande preventiva insatser kommer det främst att handla om hälsokontroll av asylsökande och flyktingar, och
behandling av latent tuberkulos. Möjlighet kommer också att finnas till diskussion kring medhavda fall i mån av tid.
Föreläsare är Judith Bruchfeld, Inger Julander och Lars-olof Larsson.
Det kommer att bli en givande eftermiddag där vi hoppas så många som möjligt kan delta.
Tid:

Tisdagen 27 nov 2007 kl. 13–17.
Möjlighet finns att äta lunch (till självkostnadspris) från och med kl. 12 på den
Glada restaurangen i CMM-byggnaden (L8). Under kvällen planeras gemensam middag.

Plats:

Föreläsningssalen ”Loben” 6 tr i Thoraxhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Kostnad: 600 kronor vilket inkluderar kursavgift och gemensam middag (debiteras i efterhand).
Anmälan skickas senast 26 oktober till: gunlog.rasmussen@bredband.net
Information kommer även att finnas på hemsidan.
Välkommen!
Gunlög Rasmussen
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§

Protokoll fört vid styrelsemöte, Svenska Infektionsläkarföreningen
Universitetshuset, Uppsala, 9 maj 2007
Närvarande: Åsa Hallgårde, Per Follin, Torsten Holmdahl, Anna Jerkeman, Karin Lindahl, Gunlög Rasmussen,
Stephan Stenmark, Bengt Wittesjö

§1
Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.
§2
Val av protokolljusterare P.F.
§3
Dagordning fastställdes med tillägg av övriga
frågor. Från nästa möte ska ordföranden
tilldelas en egen punkt i kallelsen.
§4
Genomgång av protokoll från styrelsemötet
19/3 2007.
Datum för fortbildningen i Steningevik
är flyttat till 11–12/10.
§5
Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Vi har fått en förfrågan från läkarförbundet att nominera en ledamot till Läkemedelsrådet. Å.H. tillfrågar Bengt Ljungberg,
Lund.
Inkomna remisser: Ansvarskommitténs
slutbetänkande.
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10). Besvaras av S.S.
före 6/8 2007.
Diskussion om specialitetsföreningarnas
ställning i läkarförbundets organisation vid
senaste representantskapsmötet. Togs inga
beslut i frågan.
§6
Redaktörens ärenden, A.J.
Presenterar planeringen för Nr 3/2007.
Deadline 28/8 2007.
S.S. ansvarar för kallelse och program
till årsmötet.
Diskuterade formerna för årsmötesmiddagen.
Förslaget till nyordning med fallpresentationerna har blivit väl mottaget av
klinikerna. A.J. ansvarar för att påminna
klinikerna om turordningen.
Diskuterades hur vi ska uppmärksamma
tidningens 10-årsjubileum.
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§7
Programgrupper, T.H.
Har haft telefonmöte med Tomas Vikerfors. En databasutbildning är genomförd
med registeransvariga. Fortsatt mål starta
registreringen 1/9 2007.
Nu aktuella är register för endokardit,
sepsis, meningit, ledinfektion och led protesinfektion. Andra som diskuterats är TB,
Pneumoni och immunbrist. I dagsläget finns
det utrymme för 8 delregister.
Örebro läns landsting står för registerkostnaderna i år, Socialstyrelsen är vidtalade
angående fortsättningen. Samordning i ett
nationellt infektionsregister?
Presenterade planerade kvalitetsrevisioner
på klinikerna för 2007 och 2008.
T.H. Haft kontakt med Anders Sönnerborg om Infcare. Föreningen bör vara med
i styrgruppen för kvalitetsregistret. Styrelsen
föreslår T.H.
§8
Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Arbetat vidare med nya målbeskrivningen
för ST. Nu framförallt arbete med inledande
texten; definition av kompetensområdet,
utbildningsstruktur. Planer på inslag av
vetenskapligt arbete som ska presenteras som
rapport el. poster t.ex. på läkarstämman.
Handledarnas roll i den nya målbeskrivningen behöver lyftas fram. Tid avsatt för
handledarskapet, handledarutbildning. Kan
omnämnas i texten om utbildningsstruktur
och Föreningens ståndpunkter i denna fråga
ska tas upp på internatet.
Har haft samråd med Klinisk mikrobiologi. Vill tydliggöra kliniska tjänstgöringen
på infektionsklinik och ev. klinisk strimma
med att följa t.ex. konsultarbete.
Å.H kontaktar VC med aktiv uppmaning
till klinikerna för fortsatta SPUR- inspektioner
§9
Vetenskaplige sekreterarens ärenden, P.F.
Presenterade programmet för riksstämman. Deadline 15/6 för abstracts, program
ska vara klart 20/8.

Vi har 3 egna symposier, och är delansvariga vid 5 symposier.
Planeras 6 fria föredrag, Elias Bengtssonoch Justus Strömföreläsningar. En lunchföreläsning med Sten Iwarsson.
Förts diskussion om framtida IPULSgranskning av symposier på stämman. Pilotförsök inom internmedicin och onkologi i år.
Inför nästa år planeras fortsatt tidig deadline för symposier men senarelagd (sept)
deadline för abstracts.
Vi har fått förfrågan om att representeras med ytterligare en adjungerad kvinnlig
ledamot i stämmodelegationen. Lämpliga
kandidater diskuterades.
Ansökan från Svensk Förening för Akutmedicin (SWSEM) att bli antagen som sektion i Läkarsällskapet, samt från svensk Förening för Ortopedisk Medicin (SFOM) och
Sveriges Läkares Intresseförening för Primär
Immunbrist (SLIPI) om associerat medlemskap. Vi har inga invändningar förutsatt att
man uppfyller stadgarna för detta.
§ 10
Utbildningsaktiviteter, K.L.
Rapport från Pärnu. 38 deltagare. Lyckat
arrangemang med positiv respons på de nya
pedagogiska inslagen i programmet. Fortsatt
utveckling med interaktiv pedagogik vid
nästa års utbildning.
Planerar med Pärnu även 2008, K.L.,
återkommer om datum. Vidare planering
återkommer på höstens internat.
Mötet i Steningevik blir 11–12/10.
Små kliniker har svårt att skicka delegater.
Kan vi som förening stötta detta? Något att
diskutera vid höstens chefsmöte.
§ 11
Skattmästarens ärenden, B.W.
SJID, on-line accesses är klar. Vi får 50%
rabatt på avgiften från förlaget för utebliven
funktion.
Presenterade arbetet med förändring av
bokföringsrutinerna.
Förändringar av stadgarna till följd av
detta diskuteras på internatet. Bokslut
31/12. Flytta årsmötet till vårmötet?

Presenterade delårsbokslut 10/5 –07.
Presenterade delårsbokslut i Göran
Sterners resestipendiefond. Finns ekonomiskt underlag till att dela ut stipendiet
årligen.
Nya ordinarie medlemmar:
Joakim Aronsson, Inf Klin Ryhov, Olof
Thompson, Inf Klin Halmstad, Jonatan
Tillander, Inf Klin Östra sjukhuset Göteborg, Lisa Labbe Inf Klin Kalmar, Katja
Wallander, Inf Klin KUS Huddinge,
Ingrid Ziegler, Inf Klin Örebro.
§ 12
Inför medlemsmötet: Genomgång av
programmet och presentationen från
styrelsen.
§ 13
Övriga Frågor.
• Inkommen remiss från SoS med
förslag till spårning av patientgrupper
som erhållit blodtransfusion i Sverige
före 1992. Besvaras av Gudrun Lindh för
föreningens räkning. Svarsdatum 18/5.
• Inbjudan till chefsmötet, första
annonsering har gått ut. Inbjudan ska
gå till verksamhetschefer oberoende om
man är läkare eller inte. Verksamhetschefen har möjlighet att ta med sig ställföreträdare oberoende av profession.
• Tomas Tängdén är utsedd till föreningens yngrerepresentant i RAF.
• Förfrågan från RAF om samarrangemang vid kommande utbildning
bejakas.
• Brev från SFAI angående EUanpassning av forskning på medvetslösa patienter. Krävs godkännande från
anhöriga och god man. Vi beslutar att
stödja SFAI i att denna fråga drivs vidare
för en förändring. Förslaget ligger nu på
Socialdepartementets bord.
• Informerade om förslag från försäkringskassan om riktlinjer för sjukskrivningstider. Vidare synpunkter skickas till
Å.H. som sedan vidarebefordrar.
• Hemsidan. Å.H har haft kontakter
med Mediahuset och Niklas Lönnbro.
Beslutas att utreda frågan om fortsatt
administreringen av hemsidan.
§ 14
Mötet avslutas.
Stephan Stenmark Facklig sekreterare
Åsa Hallgårde
Ordförande
Per Follin
Protokolljusterare

Fallbeskrivning

Framgångsrik ECMO-behandling
vid svår legionärsjuka
Från och med detta nummer av Infektionsläkaren kommer ansvaret för fallbeskrivningarna att fördelas på infektionsklinikerna enligt ett löpande schema som redan
distribuerats till verksamhetscheferna. Redaktören kommer i god tid också att
påminna den klinik som står på tur. I och med denna förändring avtackar vi Kerstin
Karkkonen som fram tills nu varit redaktör för fallbeskrivningarna.

E

n tidigare frisk 55-årig rökande man var byggd ambulans in i ett väntande flygplan
förra sommaren på två veckors semes- på Landvetter som tog ambulansen, ECMOter i Frankrike. Han insjuknade hem- teamet och patienten vidare till KS.
komstdagen med feber, buksmärta och diarré.
Tarmsymptomen upphörde efter någon dag Patienten vårdades sedan på KS i 10 dygn,
men han började hosta. Efter fem dagar sökte varav de första 7 dygnen med ECMO. Under
han på vårdcentralen där man remitterade vårdtiden utvecklade han njursvikt och fick
honom till medicinakuten vid ett mindre sjuk- PRISMA-behandling samt steroider pga.
hus i vårt upptagningsområde. På akutmottag- ARDS. I samband med flytt till KS satte
ningen var han subfebril och andningspåverkad man också in Meronem, vilket patienten
med andningsfrekvens på 27 och POX på 86%. fick under hela vårdtiden där. Åter i Borås
Lungröntgen visade bilateral pneumoni med vårdades han på IVA i sex dygn, sedan var
täta infiltrat och luftbronchogram och han han tillbaka på vår avdelning. Efter en samhade ett nytillkommet snabbt förmaksflimmer. manlagd vårdtid på 25 dygn skrevs patienI lab noterades ett CRP på 441 och pO2 var ten ut. Han kom sedan på återbesök vid ett
7,0 på luft. I samråd med infektionsjouren blev flertal tillfällen och återfick successivt sin
patienten insatt på Zinacef och Abbotticin och tidigare funktionsförmåga och blev kliniskt
flyttades samma natt över till Infektionsklini- helt återställd.
ken i Borås. På avdelningen försämrades han
under dagen och syremättnaden sjönk ned till Vår patient klarade sig utan sequele från sin
85% på 10 L syrgas, vilket föranledde IVA- svåra legionellapneumoni och hans liv rädvård på eftermiddagen. Samtidigt meddelade dades sannolikt av ECMO-behandlingen.
laboratoriet att legionella antigen i urin hade Man har hittills vårdat fem patienter med
påvisats. Antibiotikaregimen ändrades och diagnosen legionella på ECMO-centrum,
Zinacef ersattes med Tavanic i kombination och fyra av dem har överlevt.
med Abbotticin.
På IVA började man med non-invasiv ventilation men på morgonen det andra vårddygnet
lades han i respirator på grund av trötthet
och progredierande respiratorisk insufficiens.
I samband med det sviktade patienten också
cirkulatoriskt. Oavsett inställningar på respiratorn lyckades man inte få upp saturationen
över 80% eller 7 i pO2 trots 100% syrgas,
och värdena försämrades kontinuerligt under
förmiddagen. Situationen var väldigt allvarlig
när man strax före tvåtiden på dagen tog kontakt med ECMO-centrum (Extra Corporeal
Membran Oxygenering) på KS.
ECMO-enheten accepterade övertag av patienten, men patienten var för dålig respiratoriskt för helikoptertransport. Istället flög man
ECMO-teamet till IVA i Borås på eftermiddagen och vid 20-tiden var ECMO inkopplat.
Patienten transporterades sedan i en special-

Åsa Mellgren
ST-läkare, Infektionskliniken Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus

Nya medlemmar
Svenska Infektionsläkarföreningen
välkomnar följande nya medlemmar
som tagits in i föreningen:
Ordinarie:
Joakim Aronsson, Jönköping
Katja Wallander, Huddinge
Olof Thompson, Halmstad
Jonatan Tillander, Göteborg
Lisa Labbé, Kalmar
Ingrid Ziegler, Örebro
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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Svenska Läkaresällskapets Riksstämma
Älvsjö 28–30 November
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma hålls i år på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Teman för 2007 är ”Livsstil, hälsa och miljö”
Preliminärt program:

Tisdag 27/11
Ungt Forum, se separat inbjudan.

Torsdag 29/11
09.00–10.00 Elias Bengtssonföreläsningen:
Memories are made of this: how immunology
can help to make better TB vaccines.
Professor Markus Maeurer

Onsdag 28/11
08.30–18.00 Postersession.
08.30–10.00 Fria föredrag. Moderatorer: Anders Johansson
och Aylin Yilmaz.
10.30–11.30 Justus Strömföreläsningen:
HIV/AIDS – Från 100 till 0 på 25 år.
Professor Anders Sönnerborg

10.30–12.00 Symposium i samverkan med Dermatologi
och Medicinsk Mikrobiologi:
Klamydia, varför är det så svårt att bemästra
epidemin?
Moderator: Peter Lidbrink
12.30–14.00 Symposium i samverkan med Anestesi- och
Intensivvårdssektionen:
Upptäcka och handlägga Svår Sepsis – en
utmanande uppgift med förbättringspotential.
Moderator: Peter Lanbeck.

11.30–12.30 Lunchföreläsning (Pfizer):
Vart är Infektionsmedicin på väg?
Professor Sten Iwarson
12.30–14.00 Symposium i samverkan med Pediatrik- och
Tropikmedicinsektionerna:
Smitta och Livsstil – om infektionsrisker i ett
föränderligt samhälle.
Moderator: Anders Lindberg
14.30–16.00 Symposium i samverkan med Allmänmedicin
och Medicinsk Mikrobiologi:
Blåskatarr hos kvinnor en besvärlig bagatell?
Moderator: Malin André
14.30–16.00 Symposium i samverkan Diabetologisektionen:
Lipidrubbningar och diabetes hos HIV-infekterade: betydelse och optimerad behandling.
Moderator: Magnus Gisslén
16.00–18.00 Postervisning med författarna närvarande
18.30–19.30 Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte

14.30–16.00 Sektionssymposium: Infektionsproblematik vid
en drogberoende livsstil
Moderator: Anders Widell
16.30–18.00 Symposium i samverkan med
Urologisektionen:
Handläggning av infektioner inom urologin.
Moderator: Magnus Grabe
Fredag 30/11
08.30–10.00 Symposium Medicinsk Mikrobiologi:
Silver i vården – guld värt?
Moderator: Åsa Melhus
10.30–12.00 Symposium i samverkan med Socialstyrelsen
och Medicinsk Mikrobiologi: Kampen mot
vårdrelaterade infektioner trappas upp!
Moderator: Eva Haglind

Årets symposier finns listade på www.sls.se där även ytterligare information om stämman
samt länk för hotellreservationer kan hämtas.
Med förhoppningar om en trevlig och givande riksstämma – Välkomna till Älvsjö!
Per Follin
Vetenskaplig Sekreterare
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