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Den här hösten har inte börjat som vanligt. Det är uppenbart att det inte är 
dags att stänga boken om infektionssjukdomar som någon lär ha hävdat 
i slutet av 60-talet. Infektioner som riskerar att smitta berör och påverkar 

oss märkligt mycket. 

Det här skrivs nästan en månad innan detta nummer av Infektionsläkaren når ut till 
er, så antagligen har det hänt en hel del på influensafronten sedan dess. Men jag kan 
inte låta bli att ägna en stund åt influensan i alla fall. Jag ska inte ge mig in i debatten 
om Sverige, Danmark eller andra länder har valt rätt strategi angående vaccinering 
av befolkningen. Med facit i hand kommer vi kanske att veta vilket som var klokast, 
men besluten måste ju fattas på förhand. 

Det är klart att ett massinsjuknande i influensa är allvarligt eftersom det medför 
att vårt i vanliga fall välfungerande samhälle riskerar att knaka i fogarna. Inte kol-
lapsa, men skaka rejält. Och dödsfall bland unga i övrigt friska är skrämmande. Men 
är proportionerna i influensadebatten rimliga? Är det vår trygghetsnarkomani som 
utmanas? Vår vana att ha kontroll? Eller är det massmedia som funnit att osäkerheten 
kring vilket scenario vi kommer att få piskar upp känslorna och säljer? Det ska bli 
intressant att följa förloppet och förhoppningsvis lär vi oss något på vägen. 

Jag tror att det är klokt att både sjukvården och samhället har planer för att hantera 
om många blir sjuka, men det måste ske med bibehållen sans och vettiga proportioner. 

Även om jag har respekt för influensan är jag på sikt mycket mer bekymrad över att 
antibiotikaresistensen växer allt snabbare även i vårt land. Att det inte finns verksamma 
antibiotika mot superresistenta bakterier kostar nu dödsfall även i Sverige. Att försöka 
vända den utvecklingen är en verklig utmaning!

Infektionsläkarföreningens styrelse har just kommit hem från ett fantastiskt trevligt 
internat i facklige sekreterarens hemtrakter. Vi planerade bl.a. för höstens chefsmöte 
och Riksstämman. 

Vi hade också långa och bra diskussioner kring kvalitetsregistren. Vi ska försöka bli 
ännu bättre på att ta fram tydliga mål och göra det lättare att följa upp resultaten, så 
att vi verkligen får den nyttan av registren som vi hoppats på. Och några fler register 
planeras inte förrän de vi redan sjösatt fungerar bra. 

Hemsidan hade en särskild punkt på dagordningen och en viss modernisering utan 
risk för att vi inte ska känna oss hemma är på gång.

Kallelsen till årsmötet finns i tidningen och som ni ser provar vi i år att ha årsmötet vid 
lunchtid. Vi hoppas att detta leder till att ännu fler medlemmar än vanligt kan delta. 
Ni är alla varmt välkomna!

På grund av influensan kan hösten bli tuffare än vanligt 
och inte minst för oss infektionsläkare. Men vi får göra 
så gott vi kan och influensan visar med all tydlighet att vi 
infektionsläkare är mycket viktiga kuggar i den svenska 
sjukvården! 

Ha det så bra och glöm inte handspriten ...

Åsa HallgÅrDe
Ordförande
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Under förmiddagen på mötets andra 
dag stod transplantation i fokus. 
Transplantation och infektion – en 

livslång relation var rubriken.
– Vi är ett landsortssjukhus, och man kan 

undra hur transplantation kommer in här? 
Det sköts ju mest på universitetssjukhus, 
sa Anders Lundqvist från Boråskliniken 
inledningsvis. 

– Men ämnet behöver lyftas fram – det 
har vi insett efter patientfall vi haft, förkla-
rade Anders och presenterade Vanda Friman, 
från Infektionskliniken Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset (SU) Göteborg, samt hennes 
kollega Marie Felldin, från Njurmedicin, 
SU. De var moderatorer för denna session.
Därefter presenterades flera fallbeskriv-
ningar som man använde som utgångs-
punkt för kommentarer. Det blev diskussion 
om immunosuppressiv behandling som 
Cellsept, och även om värdet av att mäta 
CD4-celler.

Njurar – det vanligaste transplanterade 
organet
Siffror över det totala antalet transplantatio-
ner som utförts i Sverige till och med 31/3 
2009 presenterades. 

Av dessa dominerar njurtransplantationer 
stort: 11 852 utförda.

Därpå följer lever med 2074 utförda, 
hjärta (688), lunga (541), hjärta och lunga 
(42) samt tarm på sista plats med 22 utförda 
transplantationer.

Den första lyckade njurtransplantatio-
nen i världen genomfördes 1954, och det 
dröjde tio år innan den första genomfördes 
i Sverige. Marie visade förstasidor från tid-
ningar den gången, där rubrikerna talade 
om ”lyxoperation”.

Därefter gav Marie även ett historiskt 
perspektiv på immunosuppression.

– Det finns inget sätt att mäta den totala 
immunosuppressiva effekten. Vi mäter endast 
läkemedelskoncentrationer, och reduce-

rar immunosuppressionen efter beprövad 
erfarenhet. 

– På individnivå reducerar vi utifrån 
infektionsproblem, biverkningar och rejek-
tionshistorik, fortsatte hon.

Fyra centra med olika uppföljningsrutiner
Marie kom sedan in på akut rejektion av 
njure.

– Rejektionsfrekvensen är 20%, Risken 
är störst i början, under de tre första måna-
derna. Men nästan alla kan behandlas, berät-
tade hon.

– CMV-infektion är en riskfaktor för 
rejektion av njure. Den kan trigga en rejek-
tion. Kan man behandla infektionen, mins-
kar risken, sa Marie.

Modern infektionsprofylax har förbättrat 
resultaten – 90% av njurtransplanterade 
i Europa har en fungerande njure ett år 
efter transplantation. Drygt 80% har det 
efter fem år.

Infektionsläkarföreningens 
Vårmöte i Borås 2009
Totalt 180 deltagare befann sig på föreläsningarna och diskussionerna under 

Infektionsläkarföreningens traditionella Vårmöte, där kliniken i Borås stod värd.
Infektionsläkaren var med under första halvan av mötets andra dag, samt under 

hela den tredje, avslutande, dagen.
Infektioner vid transplantation och tuberkulos stod på programmet då.
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– En kronisk rejektion är svårare att hejda. 
Det ger en successivt försämrad njurfunk-
tion, och eventuellt proteinuri. Då bör man 
biopsera. Med PAD ska man titta efter 
inflammation och ärrbildning. Differenti-
aldiagnoser kan vara återkomst av grundsjuk-
domen, kronisk läkemedelstoxicitet eller non 
adherence av läkemedel. Det finns ingen bra 
behandling mot kronisk rejektion.

Marie berättade att det finns fyra geo-
grafiska transplantationsområden i Sverige, 
och att alla centra har olika rutiner för upp-
följning.

– Alla infektionsläkare kommer att möta 
organtransplanterade patienter, underströk 
Vanda.

PTlD svåraste sjukdomen
Främsta orsaken till att man genomför en 
levertransplantation är att patienten har 
en virusrelaterad sjukdom som hepatit B 
eller hepatit C. Det gäller för 40% av alla 
fall. Alkoholrelaterade problem kommer 
på andra plats (33%), och denna siffra rör 
sig nedåt.

För patienter som levertransplanterats 
pga. hepatit B är överlevnaden efter fem år 
90%. För patienter med hepatit C är dock 
siffrorna inte lika bra. Överlevnadsnivån 
ligger på cirka 57% efter fem år.

– Det är den här gruppen vi kommer i 
kontakt med på våra landsortslasarett. De 
står inför svåra behandlingar av sin hepatit 
efter transplantationen, och de klarar inte 
denna förrän det gått minst ett år från trans-
plantationstillfället. De drabbas även då av 
svåra biverkningar. Ett nationellt program är 
under utarbetande, berättade Vanda.

Hon fortsatte med att förklara att den 
allra svåraste sjukdomen att handlägga 
hos organtransplanterade patienter är Post 
Transplantation Lymphoproliferative Disase 
(PTLD). Den orsakas av Epstein-Barr-virus. 
Bakteriella infektioner som organtransplan-
terade drabbas av är bl.a. pneumoni, sepsis, 
meningit och TB.

– Det största problemet med dessa infek-
tioner har vi naturligtvis med våra lung-
transplanterade patienter. Det finns många 
orsaker till det är många, men det går ändå 
bra för de flesta, sa Vanda.

Multiresistent tuberkulos 
Den tredje och sista dagen i Borås ägnades 
åt TB. Rubriken för denna dag var Tuber-
kulos – latens och resistens och Leif Dotevall, 
från Smittskyddsenheten VG-regionen, var 
moderator.

Christer Säll från Borås inledde med att 
presentera ett patientfall som vållat upp-
märksamhet. Det var ett komplicerat ärende.

En man från forna Sovjet kom hit som 
flykting 2003. På infektionskliniken i Borås 
diagnostiserades han för TBC, och det visade 
sig att han vid inkomsten var resistent mot 
ett av förhandsvalen av läkemedel.

Eftersom mannen ansåg att han blivit 
sjuk först när han kommit till Sverige, litade 
han inte på läkarna. Det var svårt att få 
honom att följa rutiner, behandling och 
föreskrifter för att förhindra smittsprid-
ning. Han utvecklade så småningom en 
multiresistent tuberkulos (MDR-TB). Han 
hänvisade till att hans hustru inte insjuknat. 
I Borås vände man sig då till Smittskydd-
senheten.

Peter Ulleryd från VG-regionens Smitt-
skyddsenhet tog över berättelsen.

– Vid sådana tillfällen kallar man in oss, 
och vi kommer och spänner ögonen i dem, 
sa Peter.

Patienten överklagade de smittskyddsfö-
reskrifter han blivit ålagd, och därmed blev 
det förhandlingar i länsrätten.

– Eftersom fallet var uppenbart och väl-
dokumenterat, så blev resultatet tvångsvård, 
berättade Peter.

sträng övervakning
Beslutet om tvångsvård skulle omprövas var 
tredje månad. Vid några av dessa tillfällen 
blev det aktuellt med tvångshämtning. För-
hållningsreglerna man införde för mannen 
var stränga – enligt Peter nästan unika.

Patienten fick bara vistas i sitt rum på 
infektionsavdelningen, och gå promenader 
– övervakad av vårdpersonal och Securitas-
vakt – på sjukhusområdet. Peter berättade att 
mannen en gång, på klassiskt manér, bäddat 
med kuddar i sängen och sedan smitit ut. 
Varje timma fick det noteras av personalen 
att han fanns kvar på sitt rum.

Efter att han behandlats med tuberku-
losläkemedel blev mannens allmäntillstånd 
så småningom bättre, och han opererades 
för tuberkulos på thoraxkirurgen SU. Till 
slut kunde tvångsisoleringen upphöra, och 
patienten skrivas ut. Då hade han haft slut-
envård under 610 dagar – varav 284 dagar 
under tvångsvård!

Vanda Friman, Anders Lundqvist och Marie Felldin.

Peter UllerydLeif Dotevall Lisbeth Karlsson
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Vad gäller för isoleringsrum?
Lisbeth Karlsson, Vårdhygien, Södra Älvs-
borgs Sjukhus, talade därefter om vårdhy-
gieniska aspekter på luftburen smitta. 
Syftet är att skydda patienter, besökande och 
personal, konstaterade hon inledningsvis.

– Det kan man göra på olika sätt. Det 
handlar om avgränsning – alltså vård på 
isoleringsenhet för luftburen smitta, ett eget 
rum med stängd dörr. 

Hon manade till viss försiktighet med 
terminologin när man talar om isolerings-
rum. Det kan dock finnas olika nivåer på ett 
sådant rum – en basnivå och en optimal nivå. 

– Men det handlar också om att bryta 
smittvägen – alltså om att förse personalen 
med andningsskydd och att se till att de har 
en god instruktion om hur de ska användas. 

I regionen har man skapat en grupp som 
skulle specificera exakt vad som ska gälla 
för ett rum med luftburen smitta (alltså en 
isoleringsenhet).

– Fallen i Borås ledde till att vi gjorde det. 
Det visade sig att det är viktigt att bestämma 
rätt från början.

Vad man bör 
tänka på om andningsskydd
För att täcka in det man måste tänka på i 
arbetet med att ställa i ordning en isole-
ringsenhet, delade Lisbeth in planeringen i 
tre delar: Funktionskrav, funktionskontroll 
och praktiska tillämpningar.

Detsamma gäller för andningsskydd.
– Det finns standarder som beskriver 

vad ett andningsskydd är. Även här gäller 
det att tänka på funktionskrav: Det finns 
FFP1, FFP2 och FFP3. (FF står för filtering 
facepiece, P för partikel och siffran anger 
vilken klass den har. 3 är den klass som har 
den högsta skyddseffekten).

Man måste också göra en funktionskon-
troll, t.ex. ett sackarintest.

– Man måste veta att andningsskyddet 
fungerar på den enskilde individen. Dess-
utom måste man se till att andningsskyddet 
handhas rätt – det handlar om kunskap hos 
den som ska bära det.

– Det är ju trots allt ganska sällan som 
man har på sig det, därför är det viktigt, 
tillade Lisbeth

Många faktorer 
att ta hänsyn till vid MDr-TB
Lars Olof Larsson, Medicinmottagningen 
Angered/Infektionskliniken Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, talade om farmakologisk 
behandling vid multiresistent tuberkulos.

– Det finns nu fall i världen av TRD – total 
drug resistent TB. 15 fall är konstaterade i 
Iran, den verkliga siffran är säkerligen högre. 

– Sprider den sig är vi illa ute, konstate-
rade han inledningsvis.

– Man ska inte gå på sitt sjukhus och sköta 
multiresistent TBC själv. Man ska ha råd och 
stöd! Helst ska patienten skötas på sitt van-
liga lokala sjukhus, då mår patienten bättre. 
Patienten ska behandlas av specialist, eller 
i nära samarbete med specialiserad enhet.

Det är jobbigt att ta TBC-medicin. Läke-
medelsbehandlingen ska därför stå under 
övervakning och med allt möjligt stöd till 
patienten.

– Detta stöd kan bestå av allt möjligt. 
Sjukdomen kan vara socialt stigmatiserande, 
och de kan därför bli utstötta ur sin egen 
grupp.

Det finns ingen global konsensus när 
det gäller behandlingsstrategi, eller vilken 
kombination av läkemedel man ska använda. 

– Men det krävs att fem eller fler läke-
medel, för vilken organismen är känslig, 
inkluderas i läkemedelsregimen. Sedan har 
man en konsodileringsfas, de allmänna 
riktlinjerna säger att den ska vara i 12–18 
månader.

Det är mycket annat man också ska tänka 
på: Nutrition är viktigt, vårdhygien – man 
måste utbilda personalen på avdelningen 
gång på gång – kirurgin måste planeras och 
förberedas i god tid, samt ta hänsyn till de 
sociala stigmata som patienten kan utsät-
tas för.

Perspektiv på kirurgi vid TBC
Leif Dernevik, Thoraxkirurgen, SU berät-
tade om thoraxkirurgi vid TBC. Han har 
själv opererat tre fall av multiresistent TBC.
– Själva kirurgin är inte så märkvärdig. 
Däremot är de tekniska förutsättningarna 
annorlunda, sa Leif.

Operationssalen bör ligga nära ingången 
till operationsavdelningen. Där ska finnas 
en sluss, salen ska ha egen ventilation och 
vara försedd med undertryck. IVA ska vara 
isolerat, och personalen ska ha skyddsdräkter 
(populärt kallade ”rymddräkter”).

Leif gav även lite historik kring TBC-
kirurgi. 

– Den var upprinnelsen till thoraxkirur-
gin. Det fanns resande i TBC-kirurgi. 

Han berättade vidare om plombager med 
olika medel, t.ex. oljeplomber.

– Jag var själv med på 70-talet om att 
operera ut dem!

Resektion av sjuka delar började man 
med på 70-talet.

Frågan om vi ska ha en svensk beredskap för 
kirurgi av MDR-TB har diskuterats. Skall vi 
ha en permanent sal för detta ändamål? Dis-
kussionen mynnade i ingenting, avslöjade Leif. 

Han avslutade med att berätta om ett 
projekt med en bakteriefälla i thoraxdränage 
som är på gång i Göteborg, och där Leif är 
inkopplad som konsult.

– Det kommer kanske att bli världens 
första bakterietäta dränagesystem, hoppa-
des han.

Förväntade – och förvånande – resultat
Harald Fjällbrant, Lungkliniken, SU, berät-
tade om sin avhandling BCG vaccination and 
the tuberculin skin test in a country with low 
prevalence of TB.

– I Sverige har vi många icke BCG-vac-
cinerade unga vuxna. Vi rekommenderar 
endast vaccinationen för riskyrken. Inför 
vaccinationen görs ett tuberkulintest. En 
evidensbaserad tolkning av tuberkulinreak-
tionen förutsätter aktuellt normalmaterial 
i den egna populationen. Det är också vär-
defullt att veta hur olika faktorer inverkar 
på tuberkulinreaktiviteten – det underlättar 
tolkningen, sa Harald.

Lars-Olof Larsson Leif Dernevik Harald Fjällbrant
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Lymfocytproliferationen och produktio-
nen av y-IFN ökade signifikant, och ungefär 
likvärdigt, efter primovaccination och revac-
cination av vuxna. Immunstimuleringen 
kvarstod efter ett år.

– Man har sett liknande resultat som 
visats i andra studier, men en bestående 
vaccinationseffekt efter ett år har inte påvi-
sats tidigare.

– Resultaten efter primovaccination var 
förväntade, med tanke på att skyddseffekt 
på vuxna visats bl.a. i Skandinavien. De 
likvärdiga resultaten efter revaccination är 
förenligt med en skyddseffekt motsvarande 
den efter primovaccination. Detta resultat 
var förvånande, eftersom övertygande bevis 
för skyddseffekt av revaccination saknas.

Vill man läsa mer om studien, rekom-
menderade Harald att man skriver in ordet 
”gupea” och ”fjällbrant” i sökmotorn Google 
på internet. Den första träffen (när denna 
text skrives) leder till hela studien.

Igra
– Jag har fått äran att tala om något nytt 
och positivt på TBC-området. Äntligen har 
det satsats pengar och forskning, efter år av 
försummelse, sa Birger Trollfors, Barnme-
dicin, SU. 

– Det har resulterat i IGRA som diag-
nostisk metod vid latent TBC.

IGRA står för Interferon Gamma Release 
Assay. Det finns två kommersiellt tillgäng-
liga metoder: Quantiferon-TB-Gold in tube 
samt T-SPOT.TB. Quantiferon-TB-Gold in 
tube mäter exposition för tre TB-antigener, 
T-SPOT.TB för två. Quantiferon mäter fri-
gjort Interferon Gamma och mäter exposi-
tion för alla tre antigener samtidigt. T-SPOT. 
TB mäter Interferon Gammaproducerande 
T-celler och mäter exposition för två anti-
gener var för sig.

Fördelarna med IGRA-tester jämfört med 
tuberkulintest, PPD, är flera: Det krävs 
endast ett besök – vilket även är viktigt rent 
praktiskt för personalen, som ofta exponeras.

– Men det beror naturligtvis på vilken 
population man studerar, medgav Birger.

Eftersom det är ett blodprov, får man 
ingen boostereffekt, och det är färre prak-
tiska svårigheter att ta provet jämfört med 
att sätta – och avläsa – PPD.

– En annan, verkligt stor fördel, är att 
IGRA-testet inte korsreagerar med antigener 
i BCG. Det ger högre sensivitet hos immun-
defekta, t.ex. vid hiv-infektion och man får 
ett differentierat svar, dvs. negativt eller ej 
bedömbart – i motsats till PPD. 

Dyrt – eller spar pengar?
IGRA-tester löser dock inte alla problem vid 
diagnostik av latent TBC. Det är känsligt 
för fel vid provtagning, skakning av rören, 
transport och förvaring. Men man får då 
svaret ”Ej bedömbart” och kan därför behöva 
ta om provet. 

– Sensiviteten är inte klarlagd vid grava 
immundefekter, eller vid hög eller låg ålder. 
Så det finns flera frågetecken. Och – det här 
bör understrykas gång på gång – negativ 
IGRA utesluter aldrig latent TBC, sa Birger.

Tyvärr är det ett dyrt test. I Göteborg 
kostar det drygt 700 kronor (att jämför med 
PPD som kostar 14 kronor).

– Det är det som gör att det är så kon-
troversiellt. Verksamhetscheferna ryggar! 
Men snålheten kan bedra visheten. Det 
krävs endast ett besök – vilket spar sköter-
sketid. Det sparar lungröntgen och mycket 
profylax med kostnader för medicin, läkar-/
sjuksköterskebesök och biverkningar. Det 
sparar också biverkningar, tid och besvär för 
patienter som får profylax i onödan.

Birgers slutsats var att IGRA-tester bör 
ersätta den föråldrade och ospecifika PPD, 
helst hos alla, men åtminstone hos BCG-
vaccinerade.

– Alternativt kan man screena personer 
från högriskländer med PPD, och följa upp 
med IGRA, ansåg Birger.

subjektiv bedömning
Birger fortsatte därefter med att ställa frågan 
vilka barn och ungdomar som ska behandlas 
för latent TBC.

Latent TBC utan känd exposition upp-
täcks vid invandrarundersökningar. Det 
handlar om ett friskt barn, med normal 
lungröntgen – men med PPD som är 10 mm 
eller större, och som är verifierad med IGRA.

Det vanligaste behandlingsalternativet 
för barn är Rifampicin + Isoniazid under 

tre månader, alternativt Isoniazid under 
6–9 månader.

– Som väl är har barn ytterst sällan allvar-
liga biverkningar av Rifampicin och Isoniazid. 
Levertoxiciteten är nästan helt negligerbar, 
men de kan få en lätt transaminasstegring.

Barn med latent TBC utan känd smitt-
källa erbjuds profylax om det bedöms san-
nolikt att barnet kommer att ta medicinen. 

– Det är en mycket subjektiv bedömning, 
men så gör man nog på de flesta kliniker i 
landet.

Profylax erbjuds också om barnet har 
ursprung i etnisk grupp med ringa resistens.

– Orsaker till misslyckad profylax är att 
barnet inte tar medicinen, eller om stammen 
är resistent mot det/de medel man ger. Det 
stora problemet vi har är att det inte finns 
någon laboratoriemetod, eller annat sätt, 
att kontrollera att profylaxen har fungerat!

Deras personliga erfarenhet av misslyckad 
profylax är att det främst handlar om tonår-
ingar utan vuxenstöd – som inte har tagit sin 
medicin, trots att de bedyrar att de gjort det.

– För det mesta går det dock bra med 
yngre barn, konstaterade Birger.

Uteslut aktiv TBC
Harald Fjällbrant återkom sedan och talade 
om behandling av latent TBC hos vuxna.

– Deras compliance är som högst 60%, 
och effekten är 90% hos dem som visar 
följsamhet. Det är alltså ingen strålande 
behandling, inledde Harald.

1/3 av jordens befolkning har positivt 
PPD, och därmed suspekt latent TBC. Alla 
kan inte behandlas. Därför kan man a) fråga 
sig om vi ska ändra kriterierna för latent 
TBC, och b) fokusera på individer med 
latent TBC som har ökad risk att insjukna.

Starka riskfaktorer för TBC-aktivering 
är bl.a. hiv, gammal TBC på lungröntgen, 
immunosupprimerande behandling och 
TNF-alfablockad.

– Hur ska vi då definiera latent TBC? Vi 
använder oss av följande: Tidigare ofullstän-
digt behandlad TBC, primärkomplex eller 
nodulära förändringar på lungröntgen – 
helst bekräftat av positivt PPD eller IGRA.

Enligt Harald finns det när det gäller 
IGRA anledning till att vara försiktig pga. 
sparsamma/motsägelsefulla longitudinella 
data avseende IGRAs förmåga att predik-
tera TBC.

– Lita på negativ PPD hos friska, ansåg han.
Konfirmering av positiv PPD med IGRA 

bör övervägas innan beslut om behandling, 
så man inte överbehandlar. Vid immunos-

Birger Trollfors
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upprimerande behandling kan PPD + IGRA 
övervägas för ökad sensivitet.

– De flesta författare föreslår att man 
använder sig av båda. Det viktigaste kriteriet 
för behandling av latent TBC är ändå att 
aktiv TBC är uteslutet, avslutade Harald.

Diskussion om värdet av diagnos
Under den diskussion som följde i pane-
len och publiken pekades det på anamne-
sens vikt. Socialstyrelsen kommer nu med 
instruktioner om detta.

Värdet av att diagnostisera latent TBC 
hos en vuxen, om man ändå inte tänker 
behandla profylaktiskt, diskuterades också.

– Jag anser att det måste finnas ett stort 
värde för den som testats, även om ingen 
profylax ska ges, sa Birger.

– Det är viktigt för patienten att känna 
till – t.ex. om denne senare söker för besvär, 
så kan man upplysa den läkare som under-
söker att han eller hon har en latent TBC. 
Det kan hjälpa läkaren att snabbt komma 
på rätt spår.

”Latent TBC” är en internationellt accep-
terad term (det har även kallats ”sovande 
TBC” etc.). I diskussionen framfördes flera 
åsikter om att det ändå är ett tveksamt 

uttryck. Tester visar bara att man utsatts för 
bakterien – det finns inget test som utesluter 
att det finns aktiva bakterier.

Positiva erfarenheter
Därmed var Vårmötet 2009 slut. Vi frå-
gade Rolf Jungnelius, verksamhetschef för 
infektionskliniken i Borås, hur det kändes 
i detta ögonblick.

– Nu känns det bra, svarade Rolf.
– Som liten klinik fick vi förmånen att 

lägga upp programmet så att det skulle bli 
kliniskt nyttigt – att belysa frågor som alla 
infektionsläkare då och då ställs inför.

Under eftermiddagen på mötets andra 
dag, talade Anders Lundqvist (Infektions-
kliniken) och Lisbeth Karlsson (Vårdhygien 
Borås) om det system man testat i Borås 
som gör att alla läkare tvingas svara på några 
frågor i journalprogrammet innan de kan 
sätta in antibiotika.

Projektet har kallats SAI, som uttytt står 
för Statistik Antibiotika Infektion, och samt-
liga förskrivare på sjukhuset har deltagit.

– Nu kan vi visa att det har fungerat, och 
att det har uppskattats av läkarkåren, sa Rolf.

– Det beror på att det är enkelt, det krävs 
endast två klick i det program som man ändå 

håller på med. Det krävs alltså en minimal 
tidsinsats. Vi kan följa vad som sker och ge 
feedback – vilket vi också gör.

Samarbetet med utställarna har också 
fungerat bra, ansåg Rolf.

– Jag vill passa på att tacka dem för deras 
medverkan. Utan dem hade dessa tre dagar 
varit svåra att genomföra, avslutar Rolf Jug-
nelius.

Per lUNDBlaD

Rolf Jungnelius
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  aktuella avhandlingar

I detta nummer av Infektionsläkaren kan 
ni ta del av två intressanta avhandlingar 
som bägge behandlar två icke helt ovanliga 
sjukdomar som vi infektionsläkare stöter 
på lite då och då och där vår kunskap är 
av stor betydelse för snabb diagnos och 
behandling.

U lrika snygg-Martin är uppvuxen i 
Göteborg och har varit denna ort 
trogen sen dess. Efter studenten 

blev volleybollspel och resor det centrala i 
livet under något år. Så följde medicinstu-
dier. För att lära sig anatomi i praktiken blev 
hon medlem i Medicinska föreningens Inälf-
vorna vars måtto är ”Med kyskhet och sunt 
förnuft – eller inte”. Inälfvorna fyller behovet 
av glada språng och ystert bensprattel och 
denna eminenta balett förgyller allehanda 
tillställningar, svensexor och amphioxgas-
quer i Göteborg och med gästspel världen 
över. Cancan är mest uppskattat av deras 
omfattande repertoar.

Intresset för hjärtats blåsljud grundlades 
tidigt under studietiden då hon träffade den 
skönspelande trombonist Peter (senare 
make och tillika kollega) i Kungliga Hofmes-
singsmusiquecorpsen ”Blåsljuden af Göte-
borg”. Blåsljuden hyllar i ord och handling 
HM Konung OSCAR II med bl.a. marschmu-
sik. Familjens tonårsbarn har önskemål om 
utvidgad musikrepertoar.

Segling, skidåkning, spring efter diverse 
bollar samt floretter fyller fritiden, när inte 
kosan med förkärlek styrs till Frankrike. 
Ulrika inledde sin infektionsläkarkarriär 
på Infektion SU/Östra 1995. Intresset 
för endokarditer vaknade tidigt och sedan 
1999 fick det en vetenskaplig inriktning. 
Ulrika är med i nationella programgrup-
pen för endokarditer. Hennes intresse för 
almanackor och veckonummer upptäck-
tes och hon befordrades därför snabbt till 
schemaläggare.

Ulrikas avhandling behandlar ett centralt 
område inom vår specialitet, endokarditer 
och dess CNS-komplikationer. För att endo-
kardit med vegetation skall uppstå räcker 
det med en mikroskopisk endotelskada 
och bakteriellt nedslag. Immunförsvaret 
är inte till mycken hjälp i lokal bekämpning 
av denna infektion. Tecken till embolisering 
ses i ca 40% av fallen. Hjärnan drabbas i ca 
20% av alla fall. Hjärtvitium och klaffprotes 
är de viktigaste predisponerande faktorerna. 
Alfa-streptokocker och S.aureus dominerar. 

Med MRI och neurokemiska markörer 
för parekymskadaskada har hon studerat 
cerebrovaskulära komplikationer (CVC) vid 
vänstersidiga vegetationer, liksom samban-
det mellan antitrombocytterapi och CVC. 
Med dessa moderna metoder kan hon 
visa att frekvensen CNS-komplikationer 
är betydligt högre än vi antagit vid vän-
stersidig endokardit. Ulrika följer här en 
mångårig framgångsrik forskningslinje vid 
Göteborgskliniken. 

Ulrikas avhandling har titeln Cerebral 
complications in infective endocarditis, 
som hon försvarade i juni 2009 med Bengt 
Gårdlund som opponent, ett både klokt och 
modigt val, något som hans gamle rums-
granne på Huddinge kan intyga. Huvudhand-
ledare var som väntat Lars Olaison suppor-
terad av bihandledaren Rune Andersson.

K erstin svensson är uppvuxen i 
Tännäs i västra Härjedalen och 
flyttade 1996 till Umeå där hon 

tog civilingenjörsexamen i teknisk biologi. 
Sedan dess har hon arbetat som bioinfor-
matiker vid Totalförsvarets forskningsinsti-
tut (FOI), avdelningen för CBRN-skydd och 
säkerhet i Umeå. 

Sambo Mats och Kerstin ägnar sin fritid åt 
släkt- och hembygdsforskning, gammeldans, 
älgjakt, luftpistolskytte och bordercollien 
Tarja. Kerstin försöker även att bevara sin 
härjedalsdialekt, vilket inte är det lättaste 

i dessa dagar. Ibland kan vissa språklustig-
heter uppstå: att säga ”Jä jobbâ mâ tull” 
(tularemi) mottas med ett leende i hem-
trakterna eftersom ”tull” betyder ”tokerier”.

Avhandlingen Genetic Genealogy and Epi-
demiology of Francisella försvarades i juni 
2009. Handledare var Anders Johansson 
och Mats Forsman, mikrobiolog vid FOI,. 
Opponenten professor Sam R. Telford 3rd 
kallades in från USA för att ge disputations-
akten en internationell glans. 

Reservoaren för Francisella är smågna-
gare och harar och kanske kan den t.om. 
överleva bland vattenlevande amöbor. Flera 
smittvägar finns, vanligast i Sverige anses 
bett av mygga vara, men även aerosolsmitta 
via inandning av avföring från smittade djur 
förekommer. Den kliniska bilden är välkänd 
för oss infektionsläkare, främst då den ulce-
roglandulära formen som dominerar helt.
I USA har Francisella klassats som möjlig 
risk för terrorism.

Kerstin arbetar med och utvecklar moderna 
analyser av biologiska data för att hitta 
genetiska markörer som särskiljer bakteriei-
solat av Francisella, och även att kombinera 
denna genetiska information med geogra-
fisk information om var tularemi finns för 
att kunna observera om det uppstår nya 
varianter av bakterien inom ett geografiskt 
område och hur spridning kan ske. Man 
kan då få en uppfattning om vilka områ-
den där risken är förhöjd att smittas och 
spridningen kan därmed begränsas. Nya 
typer inom ett område kan antingen tyda 
på naturlig spridning eller illvillig sådan i 
syfte att sprida sjukdom och skräck i ett 
samhälle kanske i ett terroristperspektiv.
Bästa gratulationer från oss på redaktionen 
och från alla kollegor i landet!

HaNs glaUMaNN
Infektionskliniken, Huddinge

hans.glaumann@karolinska.se

Två avhandlingar som båda för vårt ämne framåt: 
En klinisk om endokarditer och en genealogisk  

och epidemiologiskt inriktad på Francisella
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Infektiös endokardit diagnostiseras hos 
cirka 500 patienter årligen i Sverige. En hög 
operationsfrekvens bidrar till bättre prog-
nos för många patienter med färre kardiella 
komplikationer och lägre mortalitet. Kom-
plikationer i centrala nervsystemet (CNS) 
har inte minskat i samma utsträckning, 
utan anses förekomma i liknande frekvens 
som innan de första lyckade behandling-
arna rapporterades 1944. Mot bakgrund av 
en drastiskt förändrad epidemiologi med 
högre medianålder, ökande andel S. aureus 
endokardit, fler protes- och pacemakeren-
dokarditer, högre operationsfrekvens och 
varierande definition av såväl endokardit 
som cerebrala komplikationer är det dock 
svårt att jämföra studier från olika tidspe-
rioder och med olika patientpopulationer.
Syftet med avhandlingen var att med känsliga 
diagnostiska metoder undersöka frekvensen 
symtomgivande och tysta cerebrala kompli-
kationer vid vänstersidig endokardit samt att 
kartlägga faktorer associerade med ökad och 
minskad cerebral emboliseringsrisk.

I delstudie I inkluderades 60 patienter med 
vänstersidig endokardit oavsett neurologiska 
symtom och undersöktes med upprepade 
neurologstatus och magnetresonanstomo-
grafi (MR) av hjärnan vid två tillfällen (tidigt 
under behandling och efter 2–3 månader). 
Dessutom genomfördes lumbalpunktion 
vid två tillfällen under behandlingen om 
inga kontraindikationer förelåg, och cere-
brospinalvätska (CSF) analyserades med 
cellräkning, odling och bestämning av två 
olika hjärnskademarkörer, neurofilament 
protein (NFL) samt glial fibrillary acidic 
protein (GFAP). NFL och GFAP är CNS-
specifika proteiner vilka dokumenterats stiga 
i samband med parenkymskada i CNS ner 
till 1 ml i volym. Dessa proteiner analyseras 
i klinisk rutin vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset i Göteborg. 

I denna prospektiva undersökning drab-
bades 35% av patienterna av symtomgivande 
neurologiska komplikationer. Därutöver 
påvisades tysta cerebrovaskulära komplikatio-
ner hos ytterligare 30% av patienterna. Den 

totala frekvensen diagnostiserade cerebrala 
komplikationer var således 65%, vilket är 
högre än i tidigare publicerade studier. Bland 
symtomgivande cerebrala komplikationer 
debuterade 75% innan eller i anslutning 
till att diagnosen endokardit ställdes och 
antibiotikabehandling inleddes. Inga nya 
symtomgivande cerebrovaskulära kompli-
kationer tillstötte efter 10 dagars antibioti-
kabehandling. Nästan hälften av patienterna 
med symtomgivande cerebral komplikation 
uppvisade mer än en typ av neurologiskt 
symtom och fokal hjärnparenkymlesion påvi-
sades hos alla utom två. Patienter med tyst 
CNS komplikation (påvisad med MR och/
eller övergående förhöjda nivåer av hjärnska-
demarkörer i CSF) hade alla påvisad paren-
kymlesion i CNS, vilket stöder teorin att den 
dominerande patogenetiska mekanismen vid 
endokarditrelaterade CNS-komplikationer 
är embolism. Operationsfrekvensen i hela 
materialet var 33% och inga nya neurologiska 
komplikationer tillstötte hos de patienter 
som opererades trots preoperativt etablerade 
neurologiska symtom. Längre vegetation 
och S. aureus genes medförde högre risk för 
cerebrovaskulär komplikation. 

I delstudie II undersöktes om pågående 
trombocythämmade medicinering vid endo-
karditdiagnos minskade risken för symtom-
givande cerebrovaskulär komplikation hos 
684 patienter med definitiv vänstersidig 
endokardit inkluderade i en prospektiv 
kohortstudie. Utöver Infektionskliniken vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg 
deltog kardiologklinikerna vid Gentofte 
Universitetssjukhus och Rigshospitalet i 
Köpenhamn. Cerebrovaskulära komplika-
tioner inkluderade ischemiska, hemorrha-
giska och infektiösa CNS-manifestationer 
samt kombinationer av dessa, vilket basera-
des på teorin att cerebralt engagemang vid 
endokardit är ett resultat av makro- eller 
mikroembolisering från kardiella vegeta-
tioner. Andelen patienter som drabbades av 
cerebrovaskulära komplikationer var likartad 
bland patienter med och utan trombocyt-
hämmande medicinering (23,6% vs 25,0%, 

p=ns). Patienter med pågående trombocyt-
hämmande medicinering (acetylsalicylsyra 
≤ 75 mg/d hos majoriteten) var äldre och 
opererades i lägre utsträckning.Trombocyt-
hämmande medicinering var en signifikant 
riskfaktor för 1 års-mortalitet i univariatana-
lys men efter justering för andra faktorer 
signifikant relaterade till 1 års-mortalitet 
kvarstod inte denna association.

I delstudie III analyserades relationen mellan 
symtomgivande cerebrovaskulär kompli-
kation och pågående warfarinbehandling 
vid endokarditdiagnos hos 587 patienter 
med vänstersidig endokardit på nativa hjärt-
klaffar. Åtta procent av patienterna stod 
på warfarin vid endokarditdiagnos, och 
bland dessa var frekvensen cerebrovasku-
lära komplikationer signifikant lägre än 
bland patienter utan pågående warfarin, 
6% vs 26% (p=0,04; OR 0,26, 95% kon-
fidensintervall 0,07–0,94). Hemorrhagiskt 
inslag (primär blödning eller sekundärt till 
annan lesion) påvisades vid 10% av de cere-
brala komplikationerna och ingen skillnad 
i frekvens förelåg mellan patienter med och 
utan pågående warfarinbehandlig. Längre 
vegetation (uppmätt vid ekokardiografisk 
undersökning) och endokardit orsakad av 
S. aureus utgjorde riskfaktorer för cerebro-
vaskulär komplikation även i denna studie.

sammanfattningsvis påvisades cerebrovasku-
lära komplikationer hos 65% av patienterna 
med vänstersidig endokardit när känsliga 
diagnostiska metoder användes, men nästan 
hälften av dessa komplikationer var kliniskt 
tysta. Pågående trombocythämmande medi-
cinering vid diagnos av endokardit medförde 
inte signifikant ändrad frekvens av cerebrala 
komplikationer. Pågående warfarinmedici-
nering associerades med en signifikant lägre 
frekvens av cerebrovaskulära komplikatio-
ner vid vänstersidig endokardit på nativa 
hjärtklaffar.

Avhandlingen finns publicerad på: 
http://hdl.handle.net/2077/20044.

  aktuella avhandlingar

Cerebrala komplikationer vid infektiösa 
endokarditer
UlrIKa sNYgg-MarTIN
Infektionskliniken
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Ulrika.snygg-martin@gu.se 
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Riskområden för harpest (tularemi) har 
kunnat ringas in genom patientintervjuer 
och geografisk kartläggning av smittplat-
serna med GPS. Människor kan drabbas 
av harpest när de vistas i områden som är 
gynnsamma för tillväxt av harpestbakterien 
och där det finns mygg eller infekterade djur 
som kan överföra smittan till människa. 
Var dessa områden finns brukar normalt 
inte kartläggas i detalj, vilket gör det svårt 
att vara extra försiktig och skydda sig mot 
harpestsmitta genom att t.ex. använda 
myggmedel, ha täckande kläder och und-
vika kontakt med sjuka djur. Modern DNA 
teknik utvecklad under avhandlingsarbetet 
har gett en djupare förståelse för hur bak-
terieisolaten är släkt med varandra och 
utbredning av olika varianter både globalt 
och lokalt i de två studerade orterna Ljusdal 
i Hälsingland och Örebro i Närke. Denna 
kunskap kan användas för att förstå hur 
bakterien sprids och ändrar sin arvsmassa 
för att anpassa sig till nya förutsättningar 
för att överleva.

Harpest finns över hela norra halvklotet och 
orsakas av bakterien Francisella tularensis. 
Allvarlighetsgraden av sjukdomen beror på 
vilken variant av F. tularensis som orsakar 
infektionen. I Sverige och andra länder i 
Europa orsakas harpest av varianten holarc-
tica medan andra varianter av bakterien finns 
i Asien och Nordamerika. Det är viktigt 
att omgående identifiera en infektion av 
harpest för att kunna påbörja behandling 
med effektiv antibiotika. En snabb genetisk 
identifiering av den sjukdomsorsakande 
varianten kan ge viktig klinisk information. 
Jag deltog före mina doktorandstudier i 
arbetet med att bestämma den första kom-
pletta DNA-sekvensen för ett harpestbak-
terieisolat (publicerad i Nature Genetics 
2005) och därefter har ytterligare ett drygt 
20-tal bakterieisolat av olika varianter av 
Francisella sekvensbestämts. I avhandlingen 
har jag använt dessa DNA-sekvenser för 
att identifiera genetiska skillnader (muta-

tioner) lämpliga att använda i olika meto-
der och analyssyften. Samtidig analys av 
många mutationer ger bakterieisolatet en 
unik identitet eller ”fingeravtryck”, som kan 
användas för att spåra bakteriers ursprung 
och släktskap.

Jag visar i min avhandling bl.a. att det finns 
olika typer av mutationer som uppkommer 
på olika sätt och olika snabbt. Genom att 
analysera så kallade insertions/deletionsmu-
tationer (INDELs) så kunde tidsföljden för 
uppkomst av olika varianter av Francisella 
bestämmas. Dessutom hittades att bakteriei-
solat, som hade nedsatt sjukdomsframkal-
lande förmåga, saknade en bit DNA-sekvens 
i två regioner kallade RD18 och RD19. 
Fyndet pekade på att bortklippning av DNA 
genom rekombinering av närliggande repe-
titiv sekvens kunde vara en mekanism som 
gjorde att isolat av Francisella tappade sin 
sjukdomsframkallande förmåga. Detta har 
också bekräftats genom laboratorieförsök 
vara fallet bl.a. för bakteriestammen LVS, 
som används i ett vaccin mot harpest.

I avhandlingen utvecklades också en metod 
för kombinerad analys av INDELs samt 
regioner med korta repetitiva sekvenser som 
följer omedelbart på varandra (VNTRs). De 
förstnämnda gav stabilitet till en släktskaps-
analys av bakterien medan de sistnämnda 
gav hög upplösning. Fördelen med den 
utvecklade metoden var att både INDELs 
och VNTRs kunde analyseras samtidigt 
med samma analysinstrument. Tidigare har 
dessa två typer av mutationer analyserats var 
för sig, vilket tar längre tid och blir dyrare.
I avhandlingen utvecklades även en annan 
enklare metod som bygger på utvalda 
INDELs och enstaka nukleotidskillnader 
(SNPs) som representerade alla funna för-
greningar i ett släktträd. Denna realtids-
PCR-metod kunde användas för att snabbt 
identifiera och karaktärisera Francisella-isolat 
från naturen som var ofarliga för människor, 
Francisella-isolat från svenska harpestpa-

tienter samt bakterie-DNA utvunnet direkt 
från sårprover från samma patientgrupp. 
Fördelen med den här typen av metod är 
att både den taxonomiska och geografiska 
upplösningen på karaktäriseringen av isolat 
kan väljas utifrån frågeställning. Tidigare 
utvecklade metoder med realtids-PCR för 
karaktärisering av Francisella-isolat har haft 
en mer eller mindre bestämd genetisk och 
geografisk upplösning. En annan fördel är 
att denna metod är utformad att köras på ett 
instrument som vanligtvis finns i moderna 
kliniska rutinlaboratorier.

slutligen utarbetades en ny strategi för att 
förbättra epidemiologiska undersökningar av 
harpest. Genom att kombinera geografiska 
data över smittplatser angivna av patienterna 
själva och detaljerad genetisk karaktärisering 
av F. tularensis subsp .holarctica-bakterier, 
isolerade från patienterna ifråga, var det möj-
ligt att fördjupa förståelsen av sjukdomens 
spridning. Den geografiska utbredningen 
av genetiska undergrupper av bakterien 
var mycket begränsad under utbrott i de 
två studerade orterna Ljusdal och Örebro. 
Smittplatserna för några undergrupper var 
begränsade till områden om ca två km2, 
vilket tyder på att det finns en tydlig lokal 
landskapsepidemiologi för harpest med 
åtskilda punktsmittkällor.

sammanfattningsvis så bidrar resultaten från 
den här avhandlingen till ny kunskap om 
släktskapsförhållandena mellan Francisella-
isolat både globalt och vid lokala utbrott.

Länk till avhandlingen och ingående 
arbeten: 

http://umu.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:217570 

  aktuella avhandlingar

Modern teknik ger bättre koll på 
riskområden för harpest
KersTIN sVeNssON
Avdelningen för klinisk mikrobiologi
Institutionen för infektionssjukdomar
Umeå Universitet 
kerstin.svensson@foi.se
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Uttytt står akronymen eCDC för euro-
pean Centre for Disease Prevention and 
Control.
eCDC har till uppgift att stärka europas 
försvar mot infektionssjukdomar. Det är 
beläget i solna, och deras vetenskap-
lige chef heter Johan giesecke.

Infektionsläkaren träffar Johan på hans 
arbetsplats som är ECDC:s huvud-
kontor. Han berättar att han har en 

bakgrund som infektionsläkare, och att han 
var kliniskt verksam som sådan i Stockholm 
mellan åren 1980 och 1990.

Därefter studerade han ett år vid London 
School of Tropical Medicine, och blev sedan 
kvar där ytterligare ett år som lärare.

– När jag efter det kom tillbaka till Stock-
holm, blev jag kliniker igen. Jag arbetade 
som överläkare på HIV-mottagningen i 
Huddinge, berättar Johan.

10 år på sMI
Den första januari 1995 tillträdde Johan 
tjänsten som statsepidemiolog på Smitt-
skyddsinstitutet. Samma dag som han bör-
jade sitt nya arbete, gick även Sverige med 
i EU.

– Jag insåg ganska tidigt att vi skulle få 
en europeisk smittskyddsmyndighet, minns 
Johan.

– Därför arbetade jag målmedvetet med 
frågor och projekt som var EU-relaterade.

Han tillägger att han brukar säga att Sve-
rige och Finland är de länder inom EU som 
har bäst ordning på sitt smittskydd.

– Det är därför ganska logiskt att myn-
digheten ligger i Sverige.

Vetenskaplig chef
Johan fick rätt i sitt antagande. I april 2004 
bestämdes det att man skulle inrätta cen-
trumet, och verksamheten inleddes den 20 
maj 2005.

– Det hade varit politiska diskussioner 
inom medlemsländerna om ECDC under 
en lång tid. SARS satte fokus på problemen, 
och hjälpte till att konkretisera planerna, 
förklarar han.

Johan var med från första början. Han 
tillträdde som ”Chief Scientist” – på svenska 
är titeln vetenskaplig chef.

Chefen, eller direktören som är den 
formella titeln, för ECDC kommer från 
Ungern och heter Zsuzsanna Jakab. 

– Hennes roll är att marknadsföra oss i 

EU-parlamentet och se till att vi blir upp-
märksammade i övrigt. Hon har alltså en 
ambassadörsroll. Dessutom ska hon sätta 
de prioriteringar som ska råda inom orga-
nisationen. Men hon är inte vetenskapligt 
utbildad. Därför behövs det en Chief Sci-
entist, förklarar Johan.

samordna
ECDC har till uppgift att öka EU:s och 
medlemsstaternas kapacitet att skydda män-
niskors hälsa genom förebyggande och kon-
troll av sjukdomar hos människor. 

De ska handla på eget initiativ när epi-
demier av okända smittsamma sjukdomar 
hotar EU, och ansvara för ett konsekvent och 
heltäckande agerande på folkhälsoområdet. 
ECDC samordnar medlemsstaternas, EU-
institutionernas och de berörda internatio-
nella organisationernas verksamhet och ser 
till att alla parter uppfyller sina skyldigheter. 

Detta kan man läsa på centrumets hem-
sida.

Enligt Johan är samordna ett nyckelord 
för deras verksamhet.

– Vår roll är att ge underlag för beslut som 
kommissionen ska fatta. Medlemsländerna 
måste samordna sig, säger han.

eCDC – ett europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar

Johan Giesecke är vetenskaplig chef på ECDC.
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Han anser att förhållandet mellan ECDC 
och EU:s medlemsländer påminner om det 
som råder mellan Smittskyddsinstitutet och 
de svenska landstingen.

– Det finns stora likheter i processer och 
strukturer. När det gäller förhållandet mellan 
oss gentemot EU-kommissionen så är det 
i sin tur ganska likt det som i Sverige råder 
mellan SMI och Socialstyrelsen.

länderna sköter sin sjukvård själva
Sjukvårdssystemen skiljer sig dock mycket 
mer mellan de olika medlemsländerna i EU, 
jämfört med hur det skiljer sig åt mellan de 
olika svenska landstingen.

– Till exempel gäller det en sådan sak som 
antibiotikapolicy, men även när det gäller 
grundläggande strukturer – som hur pri-
märvården är konstruerad, påpekar Johan.

– EU ska inte lägga sig i hur sjukvården är 
konstruerad i det enskilda medlemslandet, 
eller hur man behandlar. Det sköter länderna 
själva – det råder klara politiska signaler 
därom. Det som ska vara gemensamt är just 
smittskyddsfrågor. Där får vi ett bekymmer 
– för antibiotikahantering faller under båda 
dessa synsätt, fortsätter han.

Den 18/11 är det ”Antibiotikadagen”. 
Förra året var det första gången, och den 
ska återkomma varje år.

– Förra året tog vi fram ett underlag för 
en mediakampanj, som vi sedan gav till 
medlemsländerna att hantera – vilket de 
också gjorde. Det är ett typexempel på hur 
vi arbetar. Just detta var ett mediaexempel 
– men det kan lika gärna röra sig om t.ex. 
riktlinjer för vaccinering.

Johan fortsätter med att förklara att det 
som ECDC inte vill vara är en ”Högsta 
Domstol”.

– Det är inte bra om smittskyddsinstitutet 
i ett land besvarar en fråga på ett sätt – och 
vi på ett helt annat. Därför svarar vi inte 
när enskilda individer hör av sig till oss, 
förklarar han.

Inga sanktionsmöjligheter
Samma höst som centrumet startade kom 
fågelinfluensan.

– Efter jul avled några barn i Turkiet. 
Det var vårt första skarpa läge. Då fick vi 
en mängd frågor av olika karaktär på vårt 
bord, minns Johan.

– En sådan kom från Österrike som ville 
veta om turister kunde bada i landets sjöar – 
där någon and eller anka hade dött. Vi fick 
ta fram ett underlag från experter. En annan 
fråga som vi fick handlade om kremering av 
slaktade fåglar: Skulle det vara en särskild 

policy för dem som arbetade med det när det 
gällde deras skyddsutrustning? Det är endast 
två exempel på frågor vi fick ta ställning till.

Johan är noga med att påpeka att ECDC 
inte har någon reell makt.

– Vi kan bara säga att ”det är bra om 
alla gör så här”. Naturligtvis har vi inga 
sanktionsmöjligheter – det är ju medlems-
länderna som bestämmer.

Kommissionen kan dock föreslå att man 
stiftar lagar.

– EU-lagen om att antibiotika inte får 
säljas receptfritt är ett bra exempel på en 
sådan lag. Men det sker ändå på sina håll i 
södra Europa...

Knappa resurser för folkhälsofrågor
Det är stor skillnad på djur och människor 
i EU:s regelverk.

– På djursidan har EU stor, central makt: 
Hittar man en död vigg utanför Oskarshamn 
ska alla höns inom en radie av tre kilometer 
avlivas. Det gäller alla länder! Men det är en 
mycket större självständighet när det handlar 
om smittskydd bland människor.

Johan berättar att man inom EU satsar 
så mycket som 8 euro per ko enbart på att 
bekämpa tuberkulos bland kor.

– Men man satsar ungefär 10 cent per 
person (!) på samtliga folkhälsoåtgärder – 
som att få dem att sluta röka, smittskydd etc.

rapport två gånger varje dag 
Vi träffar Johan den 12 juni – vilket råkar 
vara dagen efter det att WHO förklarat 
att svininfluensan blivit uppgraderad till 
en pandemi. Därmed är den första influ-
ensapandemin på 40 år ett faktum, och 
det påverkar naturligtvis arbetet på ECDC.

– När det gäller H1N1 övervakar vi sprid-
ningen, och eventuella förändringar i viruset 
– både inom och utanför EU. Två gånger 
om dagen går vi ut med en detaljerad rap-
port om dagsläget till alla medlemsländer. 
Just idag fick jag höra att den även översätts 
i Serbien, berättar Johan.

ECDC:s uppgift är att hämta in informa-
tion, sammanställa den och snabbt skicka 
ut den.

– Vi gör även en riskbedömning som 
vi uppdaterar en gång i veckan. Dessutom 
svarar vi ungefär en gång i veckan på hur 
vår dagliga rapport ska tolkas.

Johan tillägger att de också ger råd – han 
understryker att det endast är råd – om hur 
man ska agera i händelse av konstaterade 
fall, samt hur kontakterna runt dessa fall 
ska tas om hand.

scenarier runt vaccinering
Kommissionen har också frågat ECDC om 
hur ett eventuellt vaccin ska användas.

– Vi har ett antal scenarier om hur man 
skulle kunna använda ett vaccin. Medlems-
länderna kan sedan välja vilket av dessa 
scenarier de vill följa. I Sverige är det Bered-
skapsenheten på Socialstyrelsen som beslutar 
om detta.

Johan anser att WHO:s beslut den 11/6 
att uppgradera svininfluensan till pandemi 
den följande dagen inte fått så stora praktiska 
konsekvenser för ECDC. De fortsätter som 
de gjorde redan innan.

– Det finns en stor skillnad mellan oss 
och WHO: De är mycket mer aktiva när 
det gäller att ge konkreta råd. Vi ska – som 
jag redan konstaterat – däremot inte tala om 
för medlemsländerna exakt hur de ska göra!

Flera infektionsläkare anställda
Det finns tre tekniska avdelningar på ECDC. 
Den avdelning som Johan arbetar på heter 
avdelningen för vetenskaplig rådgivning.

– Vi bedriver inte så mycket egen forsk-
ning – det är inte vår uppgift. Vi samman-
ställer forskning, förklarar han.

En av de andra avdelningarna är avdel-
ningen för övervakning.

– De övervakar sjukdomar inom EU. 
De diskuterar tillsammans med de övriga 
länderna vilken typ av data vi samlar in, 
och hur denna insamling ska gå till. Det är 
ganska tekniskt.

Den tredje är avdelningen för beredskap.
– Där följer vi signaler från omvärlden 

om olika utbrott, framför allt via Internet.
På alla dessa avdelningar finns det 

anställda infektionsläkare.
– Många som arbetar här är infektionslä-

kare. Man måste dock vara heltidsanställd, 
det får inte vara ett deltidsarbete. Det är 
en EU-regel – man blir EU-medborgare, 
betalar skatt till EU osv. Kom ihåg att jag, 
och mina kollegor, inte är representanter för 
Sverige – vi är representanter för Europa, 
avslutar Johan Giesecke.

Per lUNDBlaD

Kom ihåg att jag, och 
mina kollegor, inte är 

representanter för Sverige 
– vi är representanter för 

Europa.
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Fallbeskrivning 

salmonellaperikardit 
hos patient med TNF-α-hämmare
Patienten är en 60-årig icke-rökande man med angina pectoris, hypertoni samt seropositiv, erosiv reumatoid artrit 
sedan 1978. Han har provat flera olika typer av behandlingar för sin ra, bl.a. Prednisolon, Metotrexat, enbrel och 
remicade. Behandlas sedan juli 2004 med Humira, Metotrexat och Prednisolon med god effekt. 



Patienten söker medicinakuten i slutet 
på december 2007 pga. angina pecto-
ris. Beskriver att anginan förvärrats i 

samband med resa till Thailand. EKG visar 
nytillkommet vänstersidigt skänkelblock 
jämfört med 2004, Hb 119 g/L, normalt 
troponin I och CRP 11. Skickas hem och 
planeras för polikliniskt arbetsprov. Söker 
återigen medicinakuten en månad senare, 
denna gång på grund av uttalad andfåddhet 
som tilltagit under en veckas tid. Gång-
sträcka 10 m. Upplever även smärta cen-
tralt och över vänster halva av bröstkorgen 
i samband med djupandning. EKG visar nu 
förmaksflimmer, 124 slag/min. Ett senare 
taget EKG visar sinustakykardi. Lungorna 
auskulteras med basala rassel och perkus-
sionstonen är något dämpad över vänster 
lungbas. Bukpalpation och neurologisk 
undersökning utfaller u.a. En lungrönt-
gen visar uttalad hjärtförstoring (se bild). 
CT thorax med lungembolifrågeställning 
visar en stor utgjutning i hjärtsäcken. Med 
anledning av detta görs ett UKG som visar 
uttalad perikardutgjutning mellan 30–40 
mm runt om hjärtat och påverkad höger-
kammare. Risken för tamponad bedöms som 
överhängande varför patienten genomgår 
en akut perikardpunktion varvid knappt 
en liter vätska tappas. Denna skickas för 
odling och patienten erhåller drän. Initialt 
misstänks biverkan av Metotrexat och efter 
kontakt med reumatolog insättes 30 mg 
Prednisolon. Patienten är samtidigt febril 
och har ett CRP på 270, vita 9,1 x 109 /l.

Det växer gramnegativa stavar i perikard-
vätskan varför patienten sätts in på imipe-
nem och ciprofloxacin. Kompletterande 
odlingssvar visar växt av Salmonella enteri-
tidis med resistens mot ciprofloxacin men 
känslig för övriga testade preparat. Översät-
tes därför på cefotaxim. Steroidnedtrappning 
påbörjas. Blod- och faecesodling utfaller 

negativt. Patienten förnekar gastroenterit-
symptom under Thailandsresan.

Perikardvätskan minskar successivt liksom 
CRP. Patienten skrivs hem och får dagliga 
ceftriaxoninjektioner. 

Efter drygt två veckor visar dock ultra-
ljudskontroll att vätskan ånyo fyllt på 
sig varför patienten läggs in på nytt och 
cefotaxim återinsättes. Han är helt opåverkad 
och ingen ytterligare tappning görs. Patien-
tens steroiddos ökas till 30 mg dagligen med 
nedtrappning 5 mg/vecka. Behandlas därefter 
med ceftriaxon tills steroiderna trappats ut 
och sedan med trimsulfa i ytterliggare tio 
dagar. Den sammanlagda antibiotikabe-
handlingen uppgår till elva veckor. Humira 
och Metotrexat utsattes i akutskedet och 
av journalanteckningarna framgår inte om 
preparaten är återinsatta. 

Perikardvätskan går långsamt i regress och 
i efterförloppet initieras behandling med 
ACE-hämmare. Under de närmaste måna-
derna efter utsatt antibiotikabehandling söker 
patienten flera gånger pga. bröstsmärta. I juli 

2008 görs ett nytt EKO och man misstänker 
genomgången anterior infarkt. I augusti görs 
en coronarangiografi som påvisar enkärls-
sjukdom med generell ateromatos. Man 
avstår från PCI och patienten behandlas 
farmakologiskt. 

Bakteriell perikardit
Perikardit av bakteriell genes är ovanligt. 
I början av förra seklet var pneumokocker 
sekundärt till pleuropulmonell sjukdom 
den vanligaste orsaken. Idag ses bakteriell 
perikardit oftast vid hematogen spridning 
av en infektion eller som postoperativ kom-
plikation vid thoraxkirurgi. Dominerande 
agens är grampositiva kocker, framför allt 
Staphylococcus aureus och gramnegativa 
stavar [1]. Perikardit orsakad av Salmonella 
enteritidis är mycket ovanlig, endast enstaka 
fall finns beskrivna [2]. Immunsuppression 
och förekomst av perikardvätska (t.ex. vid 
uremi, kollagenoser) utgör riskfaktorer för 
bakteriell perikardit [1] - [3].

Kardiovaskulär salmonellainfektion
Salmonellos får vanligen ett mer allvarligt 
förlopp hos spädbarn, äldre och immunsupp-
rimerade. Bakteriemi förekommer hos unge-
fär 1–5% av immunkompetenta individer 
med gastroenterit och incidensen är ännu 
högre hos immunsupprimerade. 5–10% 
av patienterna med bakteriemi utvecklar 
lokaliserad infektion. Referenserna 3 och 4 
belyser egenskaperna hos framför allt kardio-
vaskulära salmonellainfektioner. Salmonella 
enterica har en förmåga att fästa vid skadat 
endotel i hjärta och artärväggar och före-
komst av aneurysm eller aterosklerotiskt 
plack utgör riskfaktorer för kardiovaskulär 
infektion. Hos äldre patienter över 50 år 
med bakteriemi är risken för kardiovaskulär 
infektion hög, 10–25% utvecklar en sådan 
infektion. Den vanligaste kardiovaskulära 
manifestationen är mykotiska aneurysm 

Lungröntgen visar uttalad hjärtförstoring.
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i aorta men även endokardit, perikardit 
och infektioner kring främmande material 
(pacemaker, hjärtklaff ) förekommer i säll-
synta fall. Förekomst av perikardvätska kan 
utgöra grogrund för Salmonella. Förekomst 
av positiv blododling med Salmonella med 
samtidig feber, ryggvärk och/eller bröst- eller 
buksmärta hos en äldre patient bör föranleda 
utredning med CT och UKG för att leta 
efter kardiovaskulära nedslag. [3] [4] 

Infektionspanoramat vid behandling 
med TNF-α-hämmare
TNF-α är en viktig proinflammatorisk 
cytokin som deltar i kroppens försvar mot 
opportunistiska infektioner, framför allt mot 
intracellulära organismer. Indikationen för 
TNF-α-hämmare är bland annat reuma-
toid artrit som svarat dåligt på sjukdoms-
modifierande antireumatiska läkemedel. 
För närvarande är tre preparat godkända i 
Sverige; Enbrel®, Humira® och Remicade® 
(tabell). Neutralisation av TNF-α leder till en 
ökad risk för allvarliga infektioner samt för 
opportunistiska infektioner. Risken är störst 
under det första halvåret. Infektionspanora-
mat skiljer sig i viss mån från det vid annan 
typ av immunsuppression. Vid behandling 
med TNF-α-hämmare föreligger det ökad 
risk för tuberkulos (främst reaktivering av 
latent tb men även nysmitta), salmonellos, 
listerios, atypiska mykobakterier, legionellos, 
allvarliga systemiska svampinfektioner med 
Candida albicans, Aspergillus fumigatus och 
Pneumocystis jiroveci samt histoplasmos och 
andra ovanliga endemiska mykoser. Behand-
ling kan reaktivera hepatit B. Det verkar 
också föreligga en skillnad mellan prepara-
ten, vilket till viss del kan förklaras av skill-
naden i duration av TNF-α-neutralisation 
(tabell). Risken att reaktivera latent tbc är 

större för infliximab och adalimumab än 
för etanercept.[4] [5] 
TNF stimulerar bildning, stabilisering och 
underhåll av granulom. Granulombild-
ning är viktig i försvaret mot tuberkulos, 
svampinfektioner och intracellulära infek-
tioner. Blockering av TNF-α leder till att 
granulom upplöses, bakteriebördan ökar 
och sjukdomen sprider sig systemiskt. Reak-
tivering av latent tb i samband med behand-
ling med TNF-α-hämmare manifesterar 
sig därför ofta som extrapulmonell tb[6]. 
Minskad TNF-α-aktivitet leder till ökad 
adhesion av Salmonella till tarmens epitel, 
minskad produktion av interferon-γ, sämre 
granulombildning och utebliven avdödning 
i fagolysosomen. Resultatet blir en invasiv 
infektion [4] [5].

Infektionsförebyggande åtgärder
Finns det möjlighet att förebygga vissa 
infektioner vid behandling med TNF-α-
hämmare? Numera sker screening av latent 
tb inför behandlingsstart med TNF-α-
hämmare. I England pågår en diskussion 
kring huruvida patienter med TNF-α-
hämmare skall få samma livsmedelsrelate-
rade råd som gravida kvinnor för att minska 
risken för Listeria och Salmonella [7]. I länder 
där Salmonellaprevalensen är hög bör man 
överväga att ta en faecesodling innan initie-
ring av behandling. Många rekommenderar 
även pneumokock- och influensavaccina-
tion. Med tanke på resistensläget bedöms 
nyttan av kinolonprofylax inför utlandsresa 
som tveksam, vilket illustreras av fallbe-
skrivningen.

Konklusion
Fallet beskriver en patient med en ovanlig 
etiologi till bakteriell perikardit och illus-

trerar infektionskänsligheten hos patien-
ter med TNF-α-hämmande behandling. 
Patienten hade även andra riskfaktorer för 
såväl perikardit som salmonellainfektion 
(kortison, metotrexat). Vätska i perikardiet 
finns beskrivet som sällsynt biverkan för 
Humira® och kan teoretiskt sett ha bidra-
git till patientens sjukdom. Patienten har 
förmodligen smittats av Salmonella under 
Thailandsresan.
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lIsa laBBÉ, ST-LÄKARE
Per-ÅKe JarNHeIMer, ÖL

Infektionskliniken Kalmar

läkemedelsnamn substans Ursprung administrering Duration av TNF-α-
neutralisation

Enbrel® etanercept Human löslig TNF-α-receptor s.c. inj.  
1–2 ggr/vecka

t½ 3 dagar

Humira® adalimumab Human monoklonal antikropp 
mot TNF-α

s.c. inj. varannan 
vecka

t½ ca 2 veckor; biologisk
effekt kan kvarstå i flera 
månader

Remicade® infliximab Chimär monoklonal antikropp 
mot TNF-α

i.v. infusion 
var 2–8 vecka

t½ ca 10 dgr, biologisk 
effekt kan kvarstå i flera 
månader

Tabell. Översikt över TNF-α-hämmare.
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Patienten är en tidigare frisk 30-årig 
kvinna född och uppvuxen i Thailand, 
bosatt i sverige sedan 2003. Numera 
gift med dansk man. Tre barn från 
tidigare äktenskap födda i Thailand.

Hösten 2006 besökte hon sina hemtrak-
ter i östra Thailand under tre veckors tid. 
Insjuknade redan under resan två veckor före 
inkomsten med feber, torrhosta, illamående 
och kräkningar. Gått ner 9 kg i vikt.

24/9 söker patienten akut och blir inlagd 
på infektionskliniken.

Vid ankomsten högfebril 40,6 grader, men 
i övrigt relativt opåverkad. I status lite öm i 
levertrakten men ingen palpabel förstoring. 
Har enstaka lymfkörtelförstoringar på halsen 
och i ljumskarna.

Labmässigt CRP 273, Hb 123, Vita 2,3, 
Trombocyter 84, ordentlig leverpåverkan 
med Bil 36, ALP 15,2, GT 22,5, ASAT 13 
och ALAT 2,3.

Positiv nitur. Malariaprov negativt. Lung-
röntgen visar glest infiltrat i mellanloben.

Initialt misstanke på UVI, pneumoni 
alternativt gallvägsinfektion och insättes på 
Tazocin. Ultraljud lever och gallvägar dock 
invändningsfritt.

27/9 kommer svar på HIV-testet som är 
positivt och CD 4-talet endast 20.

Samma dag utvecklar patienten ett spritt 
makulo-papulöst exantem.

Jakten på opportunistisk infektion börjar: 
Differentialdiagnostiskt mest misstanke på 
mykobakteriell infektion, generaliserad 
svampinfektion alternativt pneumocystis.

28/9 göres hudkonsult och stansbiopsi 
tas. Mikroskopi på tejpprov visar ingen 
svamp. Bedömes som ospecifik toxicodermi.

Sputumprover, VSK och blododlingar 
avseende mykobakterier tages och blir seder-
mera negativa.

Fortsätter att vara högfebril, allmänpåver-
kad och levervärdena stiger.

30/9 genomförs CT över thorax och buk 
som visar generella lymfkörtelförstoringar 
retroperitonealt, vänster leverlob är förstorad 
utan fokala förändringar och i lungorna ses 
nu interstitiella lungförändringar. Har lite 
torrhosta men ingen andningspåverkan.

Punktion av körtel retroperitonealt och 
benmärgspunktion göres för cytologi, 
svamp- och mykobakteriediagnostik.

4/10 insättes högdos Flukonazol pga. 
candida i munhåla, svalg och esofagus.

5/10 insättes högdos Trim-sulfa på 
pneumocystismisstanke, då PCR från sputum 
är positivt.

Efter detta förbättras patienten kliniskt, 
hostan avtar och temp och CRP sjunker.

Har medelhöga nivåer av CMV i blodet.
6/10 göres ögonkonsult som ej visar 

tecken på CMV-retinit eller svampinfek-
tion. Någon behandling mot CMV insättes 
därför inte. Regelbundna ögonkonsulter 
under vårdtiden visar fortsättningsvis helt 
normal bild.

13/10 meddelar benmärgslab att man ser 
svampliknande organismer i utstryket. Miss-
tanke på histoplasma alternativ penicillium 
marneffei (se bild). Preparatet skickas vidare 
för granskning till mikrobiologen Lund.

Samtidigt växer det misstänkt svamp i en 
blododlingsflaska på Tb-lab i Malmö.

Patienten fortsätter med Flukonazol.
20/10 får vi besked om att det rör sig om 

svamp i benmärgspunktatet och det växer nu 
även svamp i lymfkörtelpunktatet.

Flukonazol bytes till Itrakonazol p.g.a. 
bättre dokumentation mot de misstänkta 
svamparterna.

23/10 avslutas pneumocystisbehand-
lingen efter 2,5 vecka med övergång till 
profylaxdos trim-sulfa. Patienten mår 
nu mycket bra och är feberfri. CRP och 
lungröntgenbilden är normaliserade. Lever-
värdena på väg ner.

24/10 påbörjas ART i form av Stocrin 
och Truvada. Slutsvar på svampodlingarna 
visar växt av Histoplasma capsulatum i blod, 
benmärg och lymfkörtelpunktat.

26/10 försämras patienten snabbt igen 
med hög feber, CRP och levervärden i sti-
gande.

28/10 växer det E coli i urin- och blodod-
lingar, resistent för kinoloner. Får Imipenem.

Trots adekvat antibiotikabehandling fort-
satt hög feber och allmän försämring.

7/11 visar ny CT buk kraftig generell lever-
förstoring, mjältförstoring och fortfarande 
förstorade lymfkörtlar.

10/11 insättes kortison på misstanke 
IRIS och då dåligt behandlad svampinfek-
tion också skulle kunna vara orsaken till 
försämringen ges nu Ambisome.

Efter detta förbättras patienten kliniskt 
och lab-mässigt.

26/11 avslutas Ambisome efter 2 veckors 
behandling med övergång igen till Itrako-
nazol.

Besked om att eftergranskning av hud-
biopsin visar svampsporer.

27/11 kan hon slutligen skrivas hem. CD 
4 har då stigit till 100.

2009: Patienten mår idag alldeles utmärkt. 
Lärt sig bra svenska, sköter om hemmet och 
sina tre skolbarn (som alla är HIV-negativa). 
Tar sina HIV-mediciner som hon ska och 
har icke-detekterbart virus i blodet och CD 
4 på 310.

Står fortfarande kvar på Itrakonazol.

sammanfattning: Disseminerad histoplas-
mos är en allvarlig opportunistisk infektion 
hos AIDS-patienter. Svampen är mer känd 
som endemiskt förekommande i Sydamerika 
och USA, men förekommer alltså även hos 
AIDS-patienter från Thailand. Sympto-
matologin är mycket likartad den som ses 
vid disseminerad Penicillium marneffei-
infektion, vilken betraktas som endemisk 
i Sydostasien. Huvudsymptomen är feber, 
viktnedgång, hosta, anemi, lymfadenopati, 
hepato-splenomegali och hudutslag.

Referens: 
Mootsikapun P, Srikulbutr S. Histoplasmosis and 

penicilliosis:Comparison of clinical features, labo-
ratory findings and outcome.

International Journal of Infectious Diseases (2006) 
10, 66-71

aNNa WerNer
Överläkare 

Infektionskliniken Kristianstad

Fallbeskrivning 

Disseminerad Histoplasma capsulatum-infektion 
hos aIDs-patient

13/10 meddelar benmärgslab att man ser 
svampliknande organismer i utstryket.
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Onsdagen den 25 november

sal a4
10.15–11.45 Fria föredrag.
sal a4
12.00–13.00 Årsmöte Svenska Infektionsläkarföreningen 

med enkel lunch. 
sal a4
15.00–16.00 Postersession. Moderatorer: Jonas Hedlund, 

Jonas Sundén-Cullberg.
16.00–16.30 Prisutdelning poster, föredrag
sal a4
16.30–18.00 Symposium: Hur hindrar vi smittspridning, 

svår sjukdomsutveckling och reaktivering vid 
kronisk hepatit B?  
Moderator:Gunnar Norkrans. 

hall a
09.00–18.00 Posterutställning.

Torsdagen den 26 november

sal a4
08.30–10.00 Symposium: Tarmsmitta på sjukhus – en ound-

viklig konsekvens?  
Moderator: Britt-Marie Eriksson.

10.30–11.30 Justus Ström-föreläsning.
13.30–15.00  Sektionssymposium: Vanans makt och Husets 

vin – antibiotika och sjukdomspanoramat i 
Sverige. Moderator: Inga Odenholt.

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009

Riksstämman Stockholm 2009
25–27 november

Preliminärt program infektionssjukdomar

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. Information från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009.
9. Rapport från skattmästaren.
10. Revisorernas berättelse.  

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fredagen den 27 november

sal a4
08.30–10.00  Symposium: Hur diagnosticerar och behandlar 

vi infektioner i CNS?  
Moderator: Marie Studahl.

10.30–12.00 Symposium: Handläggning av hud- och mjuk-
delsinfektioner i primärvården.  
Moderator: Sigvard Mölstad.  
Arrangeras av sektionen för allmänmedicin 
gemensamt med sektionerna för dermatologi, 
infektionssjukdomar, pediatrik.

sal a7
10.30–12.00 Symposium: Långdragen feber – ett hett ämne. 

Moderator: Per Eriksson.  
Arrangeras av sektionen för reumatologi 
gemensamt med sektionen för infektionssjuk-
domar.

sal a9
14.30–16.00 Symposium: HIV och genital dermatologi. 

Dermatologi ur ett annorlunda perspektiv.  
Moderator: Anders Strand

Kallelse till Ordinarie Årsmöte för svenska Infektionsläkarföreningen
Onsdagen den 25 november 2009 kl.12.00–13.00. Älvsjömässan i Stockholm, Sal A4.
Vid mötet serveras en enklare lunch.

11. Val.
- Styrelsen: Ordförande (2 år), Vetenskaplig sekreterare 

(2 år), 1 övrig ledamot (2 år).
- Revisorer för verksamhetsåret 2009–2010:  

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 1 ledamot till valberedningen

12. Fastställande av årsavgift för 2010.
13. Verksamheten år 2010.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Välkomna! Stephan Stenmark, facklig sekreterare
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Malawi och hiv
Malawi med 13,9 miljoner invånare ligger 
i sydöstra Afrika och gränsar till Moçam-
bique, Tanzania och Zambia. 82 procent 
av befolkningen bor på landsbygden och 
livnär sig på små jordbruk eller arbetar på de 
stora privatägda te- och tobaksplantagerna. 
Medellivslängden är 50 år, sänkt av hiv-
epidemin. 65 procent av befolkningen lever 
under WHO:s (Världshälsoorganisationens) 
fattigdomsindex, på mindre än två US$/dag. 
Totalt använda medel för sjukvård inklusive 
mottaget internationellt bistånd är 70 US$ 
per person och år vilket kan jämföras med 
Sverige där motsvarande siffra är 3 119 US$. 
All offentlig sjukvård är avgiftsfri. 

Hiv-prevalensen i åldersgruppen 15–49 
år 2007 var 12,1 procent, en minskning från 
14,0 procent 2004. Totalt finns det cirka 
en miljon hiv-smittade i landet och när-
mare 90 000 människor beräknas avlida i 
aids varje år. December 2008 behandlades 
totalt närmare 150 000 personer i Malawi 
med ART (Anti Retroviral Treatment) vilket 
motsvarar cirka 50 procent av det uppskat-
tade aktuella behovet. Det är en hög andel 
jämfört med till exempel det betydligt rikare 
Sydafrika där endast 30 procent av alla som 
är behov av behandling får ART. 

Läkare Utan Gränsers projekt i Thyolo 
Thyolo är ett utpräglat landsbygdsdistrikt 
men relativt tät befolkat. Landskapet är 
mycket vackert med all grönska, ett böljande 
landskap med stora teplantager omväxlande 
med höga berg. I södra delarna av distriktet 
är terrängen svårtillgänglig, speciellt under 
regnperioden. Allmänna transportmedel 
saknas förutom längst med de enstaka större 
asfalterade vägarna. Detta påverkar drastiskt 
möjligheten för befolkningen att ta sig till 
närmaste sjukvårdsinrättning. Thyolodistrik-
tet har cirka 600 000 invånare varav 60 000 
beräknas vara hiv-smittade. 

Läkare Utan Gränser startade hiv-
projektet här 1997. Initialt arbetade man 
framförallt med hiv-rådgivning/prevention, 
hiv-testning, tuberkulosbehandling, trimsul-
faprofylax och palliativ omvårdnad. I april 
2003 påbörjades antiretroviral behandling 
och 2006 fastställdes målsättningen att nå 
”universal access”, definierat enligt WHO 
att behandla minst 80 procent av patienterna 
i behov av ART. Detta får ses som en hög 
ambitionsnivå i ett fattigt svårtillgängligt 
område i Afrika med bristande infrastruktur 
och sjukvårdsresurser. Visionen är “Good for 
many instead of excellent for few”. Under 
oktober 2007 nådde man målet och fram till 
idag (april 2009) har Läkare Utan Gränser 
försett 17 855 personer med antiretroviral 
behandling och drygt 400 nya personer 
påbörjar behandling varje månad. Den 
kumulativa mortaliteten sedan starten 2003 
är 11,7 procent och det kumulativa bortfallet 
från uppföljning 10,4 procent. Mortalite-
ten är högst de första sex månaderna efter 
påbörjad behandling då läkemedlen ännu 

inte fått full effekt. Den direkta kostna-
den för att behandla en person med ART 
inklusive kostnader för läkemedel, personal 
och laboratorietester i Thyolo har beräknats 
2007 till 237 US$ per år varav antiretrovirala 
läkemedel står för 158 US$.

Läkare Utan Gränser arbetar på tre olika 
nivåer, distriktssjukhuset, vårdcentralerna 
samt inom den kommunala sjukvården 
och är involverade i all hiv-relaterad vård 
i distriktet. Arbetet är också strukturerat i 
olika ansvarsområden; Hälsoinformation/
prevention, Testning och rådgivning, Labo-
ratorieverksamhet, PMTCT (prevention 
mother to child transmission, åtgärder för 
att minska överföringen av hiv från mor 
till barn), barnbehandling, nutritionsbe-
handling, smittskydd/hygien och det största 
området hiv och tuberkulos inklusive ART. 
Varje område har ansvariga läkare, sjuk-
sköterskor, psykolog respektive laborato-
rieingenjör. Det var min uppgift att hand-
leda dessa samt att samordna och utveckla 
verksamheterna för att uppnå bästa möjliga 

Hiv-projekt i Malawi 

“The Warm Heart of Africa”
Malawi är hårt drabbat av hiv-epidemin och är bland de tio värst drabbade länderna i världen. 
Läkare Utan Gränser (Médicins Sans Frontières, MSF) bedriver sedan 1997 ett hiv-projekt i 
distriktet Thyolo i södra delen av landet. Under tio månader, från augusti 2008 till juni 2009, 
arbetade artikelförfattaren som “Medical focal point” i detta projekt vilket innebär att vara 
övergripande medicinskt ledningsansvarig för verksamheten i fält. 
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medicinska resultat. Arbetet innebar också 
mycket kontakt med lokala hälsomyndig-
heter, dokumentation av arbetet och verk-
samhetsorienterad forskning. 

Sjukhuset
Thyolo district hospital (TDH) byggdes med 
hjälp av EU-pengar 2004. Sjukhuset har 372 
vårdplatser fördelade mellan avdelningar för 
kvinnor, män, barn, förlossning, tuberkulos 
och undernäring. Läkare Utan Gränser driver 
en hiv-mottagning med 3 500–4 000 besök 
i månaden. På sjukhuset finns öppenvårds-
mottagningar; akutmottagning, allmänmot-
tagning, mödravårdscentral, mottagning 
för barn under fem år, tuberkulosmottag-
ning med mera. På tuberkulosavdelningen, 
nutritionsavdelningen, barnavdelningen 
och mödravårdscentralen tas hiv-test enligt 
så kallad “option-out” det vill säga på alla 
patienten såvida de inte motsätter sig detta, 
dock alltid efter noggrann information innan 
och individuell rådgivning då resultatet med-
delas. Få motsätter sig testning. På övriga 
avdelningar föreslås testning vid klinisk 
misstanke. På tuberkulosavdelning är 80 
procent av patienterna också hiv-smittade. 
Den diagnostik som finns att tillgå för är 
fastställa lungtuberkulos är sputummikro-
skopi. Många fall är dock sputumnegativa 
och behandling ges då på klinisk misstanke, 
positivt lungröntgenfynd samt utebliven 
effekt av antibiotika. Man ser också många 
fall av extrapulmonell tuberkulos som pleu-
rit, meningit, perikardit och buktuberkulos. 
Halmgul vätska vid pleuratappning eller 
ascitestappning är i praktiken liktydigt med 
tuberkulos. Odling med resistensbestäm-
ning tas endast på patienter med recidiv av 

lungtuberkulos, vid klinisk svikt eller kvar-
varande positiv sputummikroskopi efter fyra 
månaders behandling. Det fanns maj 2009 
tre kända fall av MDR (multi drug resistant) 
tuberkulos i distriktet som behandlas i sina 
hem med DOT (direct observed therapy). Vi 
besöker de tre fängelserna i Thyolodistriktet 
varje månad för att förbättra tuberkulosdiag-
nostiken och erbjuda hiv-test. Medicinerna 
mot tuberkulos skiljer sig inte från Sverige 
men man använder alltid kombinationsta-
bletter. Tuberkulos är den vanligaste dödsor-
saken hos hiv-patienter i Afrika. Det är svårt 
att diagnostisera tuberkulos hos hiv-patienter 
speciellt när det gäller barn och diagnosen 
missas inte så sällan innan ART inleds. Upp-
blossande tuberkulos efter behandlingsstart, 
IRIS (immune reconstitution inflammatory 

syndrome) är relativt vanligt. Läkare Utan 
Gränser kommer att medverka i en multi-
nationell studie som går ut på att analysera 
och försöka minska den tidiga mortalite-
ten efter inledande av ART med fokus på 
tuberkulos. Ett annat projekt på gång är 
att utvärdera tuberkulosodling med TLA 
(thin layar agar) och dess användbarhet som 
diagnosverktyg vid negativ sputummikro-
skopi och vid extrapulmonell tbc. Detta är 
en ofullständigt utvärderad metod som ger 
positivt odlingssvar efter bara ca två veckor 
och som har betydligt högre sensitivitet 
än sputummikroskopi och något högre än 
traditionell odling. Det är en relativt billig 
och enkel metod som lämpar sig bra för 
utvecklingsländer.

Vårdcentraler
Läkare Utan Gränser arbetar idag på 14 
vårdcentraler med hiv inklusive initiering 
av ART. Under senare år har det skett en 
omfattande decentralisering från sjukhu-
set vilket har varit en förutsättning för att 
kunna kraftigt öka antalet personer under 
behandling. Långa avstånd mellan hem 
och sjukvårdsinrättning är fortfarande ett 
problem och den vanligaste orsaken till att 
patienter avbryter sin behandling. Många 
kan börja sin åtta timmars vandring till 
vårdcentralen klockan två på natten för att 
komma fram i tid och sedan vandra hem 
samma dag efter att ha hämtat sina medici-
ner. På vårdcentralerna liksom på sjukhuset 
arbetar vi mycket med integrering med den 
allmänna sjukvården för att så småningom 
helt kunna lämna över verksamheten upp-
skattningsvis år 2013–2015. 

I väntan på mottagningen. 

14-årig pojke med grav immunbrist upptäckt i samband med screening 
på barnavdelningen på grund av undernäring. 
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Kommunen
För att ingen ska ha mer än en mil att vandra 
till närmaste vårdinrättning bygger vi för 
närvarande om ett antal hus, som byleda-
ren ofta upplåtit till Läkare Utan Gränser, 
till små hälsostationer på 13 nya platser i 
distriktet. Våra kommunsjuksköterskor, som 
är utbildade i hiv, sköter stadiegradering 
enligt WHO-stadie I–IV och remitterar 
patienter i stadium III och IV för att påbörja 
ART efter noggrann information om hiv 
och behandling. Under 2009 kommer de 
också att börja sköta kontroller och utdel-
ning av hiv-läkemedel till patienter som 
behandlats i minst två månader och som 
är kliniskt stabila. Inom kommunen finns 
det 800 volontärer som sköter en del basal 
sjukvård, uppmuntrar till testning och sköter 
hemsjukvård av kroniskt sjuka patienter. Det 
finns också stödgrupper med hiv-smittade 
där man jobbar med information och stöt-
tar varandra. Volontärer från stödgrupperna 
arbetar med hälsoinformation, medicinut-
delning och en del enklare sjukvårdande 
behandling. Att vara volontär i sin hemby ses 
som ett hedersuppdrag. Idag finns det väldigt 
få terminala sängbundna hiv-patienter. Det 
var otroligt stimulerande att besöka stöd-
grupperna för hiv-smittade där man möts av 
vittnesmål hur situationen för hiv-smittade 
radikalt förändrats. Som en man uttryckte 
det: ”Förr träffades vi mest på de ständiga 
begravningarna men nu träffas vi istället i vår 
stödgrupp varje vecka med sång och dans”.

Hiv-testning
I distriktet finns hiv-testning på 32 olika 
stationer mestadels vårdinrättningar. Infor-

mation ges i grupp före testning och indivi-
duellt då man meddelar resultatet inom en 
timme. Testning görs på kapillärblod med 
ett enkelt och sensitivt snabbtest, Determine 
antikroppstest, som om positivt konfirme-
ras med Unigold som har hög specificitet. 
Vid diskordanta resultat görs ytterligare 
ett tredje test, Bioline. Varje test tar 10–15 
minuter. Rådgivning och kondomutdelning 
är en viktig del till såväl smittade som icke 
smittade. 2008 utfördes 85 000 hiv-test i 
distriktet. Läkare Utan Gränser har varit 
aktivt i att starta upp nya teststationer men 
har nu lämnat över alla teststationer till den 
nationella sjukvården. Organisationen har 
fortfarande en övervakande roll och kommer 
att starta upp 13 nya teststationer vid våra 
små hälsostationer i kommunen i år men 

efter uppbyggnad kommer vi också lämna 
över dessa stationer.

ART och trimsulfaprofylax
Alla med positivt hiv-test hänvisas till när-
maste kommunsjuksköterska som gör sta-
dieindelning enl. WHO med noggrann 
gradering av symtom och sjukdomstillstånd 
enligt en checklista. I utvecklingsländer med 
begränsad tillgång till CD4 är detta det van-
ligaste beslutsunderlaget för ART. Mycket 
förenklat är stadium I asymtomatisk eller 
endast persisterande lymfkörtelförstoring, 
stadium II lindriga sjukdomssymtom (t.ex. 
herpes zoster), stadium III måttligt till svåra 
sjukdomssymtom (t.ex. lungtuberkulos, 
viktnedgång >10%) och stadium IV=AIDS. 
Patienter i stadium III och IV remitteras till 
vårdcentral för initierande av behandling och 
alla utom stadium I ges trimsulfaprofylax. 
Läkare Utan Gränser följer Malawis natio-
nella riktlinjer för vilka som ska behandlas. 

För närvarande tas CD4 på patienter på 
sjukhuset samt på alla barn och gravida. På 
grund av resursskäl och behov av transport 
av provrör i kylbox till sjukhuset samma dag 
har vi idag ingen möjlighet att ta prov på alla. 
CD4<250 är indikation för ART. Alla med 
CD4<500 ges trimsulfaprofylax. Patienter 
som inte ännu behöver behandling följs 
regelbundet kliniskt och på sjukhuset även 
med CD4 och initieras då de når WHO-
stadium III-IV eller CD4 sjunker till <250. 

Vi har nyligen i en pilotstudie i delar av 
kommunsjukvården analyserat CD4 på alla 
patienter klassificerade som stadium I och II 
av kommunsjuksköterskorna. Studien visar 
att 30 procent av patienterna i stadium I och 
II har CD4<250. Det är naturligtvis en stor 

Enkel provtagning för HIV-PCR.

Motorcykelambulans – billigt och lätt att ta sig fram i svår terräng. 
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fördel att påbörja ART innan patienterna 
utvecklar symtom så vi kommer successivt 
att utvidga CD4 provtagning på stadium I 
och II utanför sjukhuset. Organisationen 
bygger just nu ett nytt mindre laboratorium 
i en avlägsen större vårdcentral i söder där 
en ny CD4-maskin kommer att installeras. 
Initiering av ART görs för närvarande på 
distriktssjukhuset, ett mindre privatsjukhus 
samt på sju vårdcentraler. Uppföljning efter 
två månaders behandling med ART erbjuds 
på ytterligare sju vårdcentraler. 

Läkare Utan Gränsers kliniker (läkare/
clinical officers/medicinska assistenter) som 
har en betydande utbildning och erfarenhet 
av hiv/ART medverkar alltid i bedömningen 
om indikation föreligger för behandling 
och konfirmerar eller i enstaka fall ändrar 
kommunsköterskan stadiebedömning. De 
bedömer också om patienten har tillräcklig 
kunskap om sin sjukdom och medicinering 
och vid behov skickas patienten tillbaka för 
ytterligare information i kommunen. De 
utesluter/behandlar tuberkulos och andra 
opportunistiska infektioner innan ART 
påbörjas. Läkare Utan Gränser ger också 
näringsbehandling i form av näringsberikat 
grötpulver baserat på sojaprotein eller speci-
ellt protein och energiberikat jordnötssmör 
(donation från UNICEF) till undernärda 
patienter. Patienterna följs sedan enligt spe-
ciellt schema först av klinker senare av annan 
sjukvårdspersonal.

Läkare Utan Gränser är mitt inne i en 
process där nationell sjukvårdspersonal 
utanför organisationen successivt tar över 
mer och mer av den hiv-relaterade vården 
med hjälp av organiserad utbildning och 

handledning på plats. Alla nya rutiner vi 
vill införa måste först diskuteras och för-
ankras med distriktssjukvårdschefen. Det 
måste vara realistiska åtgärder som kan tas 
över av lokala sjukvården då vi i framtiden 
lämnar distriktet. 

Förstahandsbehandling liksom i de flesta 
utvecklingsländer är stavudin (d4T)/epivir 
(3TC)/nevirapin (NVP) som ges i kombina-
tionstablett. Fördelen är att det är en enkel 
(en tablett morgon och kväll) och billig 
behandling utan absolut behov av blodpro-
ver under behandling. Nackdelen är biverk-
ningar med utslag och leverpåverkan av 
NVP men framförallt långtidsbiverkningar 
av d4T med perifer neuropati, laktoacidos 
och lipodystrofi. Vid biverkningar har vi till-
gång till zidovidin (AZT), tenofovir (TDF), 
abacavir (ABC) som alternativ till d4T och 
efavirenz (EFV) och Lopinavir/ritonavir som 
alternativ till NVP. Andrahandsbehandling 
vid behandlingsvikt är TDF/3TC/lopinavir/
ritonavir. Global fund to fight AIDS, tuber-
culosis and malaria och Clinton Foundation 
bidrar med hiv-läkemedel till hela sjukvårds-
systemet i Malawi. 

Distriktet har endast 14 patienter på andra-
handsbehandling på grund av svikt idag. 
Då detta är patientens ”sista chans” föregås 
eventuellt byte av behandlingen alltid av 
intensifierad ”adherence counseling”, diskus-
sion i vår ”second line”-kommitté, CD4 och 
virusmängd. Då vi endast har möjlighet till 
begränsat antal analyser av virusmängd och 
då uppföljning med CD4 under behand-
ling endast görs rutinmässigt på sjukhuset 
upptäcker vi ofta svikt först då patienten 
utvecklat tecken på klinisk svikt.  

En hiv-fri generation?
Att minska mor-barnsmitta i samband med 
graviditet, förlossning och amning är en 
viktig och stor del av Läkare Utan Gränsers 
verksamhet i Thyolo. 72 procent av alla gra-
vida kommer till mödravården åtminstone 
vid ett tillfälle, testas enligt ”option-out” och 
98.7% accepterar hiv-testning. 2008 testa-
des drygt 22 000 gravida i Thyolo distrikt 
med en seroprevalens på 14% jmf. med 17% 
året innan. CD4 kontrolleras och de med 
CD4<250 eller i WHO-stadium III och 
IV påbörjar behandling för sin egen hälsa. 
Övriga påbörjar profylax graviditetsvecka 
28 med AZT, följt av AZT/3TC i samband 
med förlossning och en vecka postpartum 
samt singeldos NVP då värkarbetet börjar. 
Barnet ges singeldos NVP och en veckas 
AZT. I projektet rekommenderar vi exklusiv 
amning i sex månader med snabb avvänjning 
vilket minskar överföringen av virus med ca 
50 procent jämfört med blandad uppfödning 
och lång amningsperiod. Amning är djupt 
rotat i kulturen i Malawi och risken med 
bröstmjölksersättning med de bristande 
hygieniska förhållandena i byarna är att 
barnet istället avlider i diarrésjukdom eller 
pneumoni. Organisationen har i kontakt 
med nationella myndigheter rekommenderat 
att man ökar gränser för ART för gravida 
till CD4<350. Syftet är att minska risken 
att mammans CD4 kommer att sjunka till 
<250 med behov av ART månaderna efter 
förlossningen då risk för NVP-resistent virus 
föreligger samt att minska risken för smitta 
till barnet speciellt under amning då man vet 
att risken för överföring till barnet ökar med 
sjunkande CD4-celler. Ett sådant nationellt 

Innan ART fanns möttes vi mest vid de ständiga begravningar. 
Idag möts vi i vår stödgrupp med sång och dans.

Artikelförfattaren på vandring tillsammans med teammedlemmar.
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beslut för hela Malawi har nyligen fattats 
vilket känns väldigt positivt. 

Alla hiv-smittade mammor uppmanas 
testa sina spädbarn med HIV-DNA PCR då 
de kommer för vaccination vid sex veckors 
ålder. Om detta första test är negativt uppre-
pas provtagning vid nio månaders ålder eller 
sex veckor efter avslutad amning. Vi använ-
der oss av en enkel provtagningsmetod, så 
kallad DBS (dry blood spot), kapillärblod på 
ett filterpapper som sedan torkas och skickas 
till speciallaboratorium för PCR. Enligt 
WHO relativt nya riktlinjer behandlar vi 
nu alla hiv-infekterade barn under ett års 
ålder med ART oavsett immunstatus så fort 
diagnosen ställs med positiv PCR. Detta har 
i studier i Sydafrika visat minska mortalite-
ten med cirka 70 procent i jämförelse med 
om man väntar till CD4 sjunker eller barnet 
utvecklar symtom. Utan behandling avlider 
50 procent av de smittade barnen innan två 
års ålder och 75 procent innan fem års ålder. 

Vi finner få smittade bland spädbarn då 
modern följt profylaxschemat utan de flesta 
smittade barn upptäcker vi på barnavdel-
ningen och bland barn till mödrar som aldrig 
tog någon profylax. Tyvärr är det många 
mödrar som inte fullföljer hela programmet 
från första besöket på mödravårdscentralen 
till sista kontrollen då barnet är ett år. Det 
har dock förbättrats avsevärt sista året. För 
att förbättra våra resultat ytterligare kommer 
vi i år anställa motiverade mammor som 
genomgått hela profylaxprogrammet och 
utbilda dessa kvinnor till informatörer och 
stödpersoner till nya gravida hiv-infekterade 
kvinnor.

Vårdpersonal
I Malawi finns läkare framförallt på de stora 
centralsjukhusen. I Thyolo distrikt finns 
endast sju läkare varav tre anställda av Läkare 
Utan Gränser. Läkaruppgifter sköts främst 
av ”clinical officers” med en lägre utbild-
ningsnivå men med stor praktisk klinisk 
medicinsk kunskap. På varje vårdcentral 
tjänstgör en eller två medicinska assistenter 
(något längre utbildning än sjuksköterskor) 
som fungerar som “allmänläkare”, 3–4 sjuk-
sköterskor/barnmorskor och 10–20 ”Health 
surveillance assistence” (HSA), som också 
arbetar i kommunen. De senare har en kort 
grundutbildning på sex veckor med möjlig-
het till olika påbyggnadsutbildningar. 

Brist på sjukvårdspersonal är ett av de 
absolut största hindren för en väl fungerande 
sjukvård i Malawi och många andra länder 
i södra Afrika. Utbildad sjukvårdspersonal, 
speciellt läkare, söker sig till västvärlden 

med bättre löner och arbetsvillkor samt till 
kringliggande rikare länder som Sydafrika 
och Botswana. Personalen är överarbetad, 
underbetald och underskattad. En sjukskö-
terska har hand om fyrahundra patienter och 
håller dem vid liv genom att ge dem livs-
viktig hiv-behandling. Samtidigt är hennes 
grundlön knappt tre dollar om dagen. Det 
är oacceptabelt att myndigheter och givar-
länder säger att det inte är hållbart att ge 
sjuksköterskorna högre lön, samtidigt som 
de ansvarar för mediciner till ett värde av 7 
500 dollar per månad. De som är villiga att 
ge finansiellt stöd till mediciner måste även 
hitta sätt att täcka återkommande kostnader 
för sjukvårdspersonalens löner. 

För att delvis komma tillrätta med bristen 
på utbildad sjukvårdspersonal har Läkare 
Utan Gränser delegerat vissa arbetsuppgif-
ter till personal med lägre utbildning s.k. 
task-shifting. För att detta inte ska påverka 
kvalitén på vården negativt har projektet 
fokuserat på utbildning av hälso- och sjuk-
vårdspersonal och även av lekmän. Våra 
olika utbildningar involverar 100–200 per-
soner varje månad. Efter specialutbildning 
sköter HSAs t.ex. hiv-testning och rådgiv-
ning, sputummikroskopering och påfyllnad 
av tbc-mediciner. Då patientens tillstånd 
stabiliserats efter insättande av ART sköts 
rutinkontrollerna och medicindelning av 
sjuksköterskor eller HSAs. De är utbildade 
i att identifiera symtom som ska föranleda 
kontakt med medicinska assistenter eller 
clinical officers. 

Projektet har nyligen utbildat vårdbi-
träden att sköta medicinutdelning vilket 
avlastat övrig personal avsevärt. För våra små 
hälsoposter i kommunerna har vi utbildat 
lekmän, motiverade medlemmar i de olika 
stödgrupperna för hiv-smittade, att sköta 
hiv-testning och rådgivning och en del andra 
enklare sjukvårdsuppgifter. Det sker på frivil-
ligbasis med lunch som enda ”lön”. Läkare 
Utan Gränser har ett omfattande ”mentor-
program” for att handleda och kontrollera 
att allt detta fungerar acceptabelt. Utan att 
delegera uppgifter från de mer utbildade till 
lägre utbildande eller lekmän hade vi inte 
kunnat nå i närheten av det antal patienter 
vi behandlar idag eller fortsatta att initiera 
5 000 nya patienter i behov av ART varje 
år. Det är dock alltid en avvägning mellan 
kvantitet och kvalitet. 

Verksamhetsorienterad forskning
Då Läkare Utan Gränser har en stor kohort 
av patienter och nått förhållandevis långt i 
att bekämpa hiv/aids medverkar vi i en del 

verksamhetsorienterad forskning varav en 
del nämnts tidigare. Liksom flera andra sjuk-
vårdinrättningar i landet följer vi virusmängd 
och resistensbestämning hos 150 patienter, 
före initierande av behandling och därefter 
varje år. Sjukhuset medverkan tillsammans 
med tre andra afrikanska sjukhus i en pro-
spektiv analys av olika behandlingsstrategier 
för Kaposis sarkom, en studie initierat från 
Tropical Institut of Antwerpen. I en annan 
studie värderar vi hur man bäst följer hiv-
smittade spädbarn som alla enligt WHOs 
rekommendation påbörjar ART avseende 
kliniska symtom, CD4% samt värdet av 
att följa virusmängd. Vi kommer sannolikt 
också att påbörja pneumokockvaccination 
av hiv-exponerade spädbarn då hiv ökar 
risken för invasiv pneumokockinfektion så 
mycket som 50 ggr. 

Sammanfattning
Läkare Utan Gränser har i detta projekt 
visat att är möjligt att nå ut till och påbörja 
behandling med ART till >80% av hiv-
smittade i behov av behandling i ett fattigt 
område i Afrika med hög hiv-prevalens, stor 
brist på sjukvårdpersonal, bristande trans-
portmöjligheter och infrastruktur. Profylax/
behandling till gravida för att minska antalet 
smittade spädbarn samt tidig diagnostik och 
behandling av hiv-smittade barn är en annan 
viktig del av verksamheten. Genom att vara 
innovativa och steget före med nya strategier 
samt medverka i olika nationella arbetsgrup-
per har Läkare Utan Gränser i högsta grad 
också påverkat hiv-vården i resten av Malawi. 
Organisationen arbetar för att kontinuerligt 
behålla patienter under behandling och 
påbörja behandling av 5 000 nya patienter 
varje år med bibehållen god eller förbättrad 
vårdkvalité. Samtidigt sker integrering och 
successiv överlämning av ansvaret för hiv-
vården till de lokala hälsomyndigheterna för 
att försäkra de hivsmittade en kontinuerlig 
tillgång till behandling på lång sikt. 

Då jag ser tillbaka på 10 månaders arbete 
i Malawi minns jag den värme man möts av 
från patienter och anställda, hårt krävande 
arbete och inte minst känslan och vetskapen 
att Läkare Utan Gränsers arbete gör en skill-
nad för befolkningen i Thyolo som är så hårt 
drabbade inte minst av hiv-epidemin. Det 
har varit mycket spännande och utmanande 
att få medverka i detta arbete. 

Ann ÅKESSon
Överläkare, Infektionskliniken

Länssjukhuset, Halmstad
Fd Medical focal point
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Sommaren är över och hösten liksom 
den nya influensan börjar ta fart! I 
skrivande stund vet vi ännu inte hur 

epidemin kommer att drabba oss, men pla-
neringen inför detta har i alla fall kommit 
igång ordentligt. Det förbereds för massvac-
cinering, pandemiplaner med vilka avdel-
ningar som skall stängas för att ta emot 
influensapatienter görs upp, förstärkning 
av jourlinjer samt eventuellt indragning, 
åtminstone osäkerhet kring höstens ledig-
heter. Men jag måste erkänna att som infek-
tionsläkare är det onekligen intressant att få 
ta del i detta! Det är trots allt inte så ofta 
infektionssjukvården sätts i fokus på detta 
sätt. Vi får dock hoppas att det hela förlöper 
utan större katastrofer och att vi klarar av 
att bemöta den ökade anstormningen som 
väntar under hösten. Hur som helst väntar 
en spännande tid.

Checklistan har nu äntligen kommit ut. 
Den finns på hemsidan, www.infektion.net. 
Det har legat mycket arbete och tankemöda 
bakom den, även om jag bara har varit med 

på slutspurten det senaste dryga halvåret. Vi 
i SPUK (Infektionsläkarföreningens specia-
listutbildningskommitté) hoppas att det ska 
bli ett användbart instrument för ST-läkare 
och handledare och att det ska underlätta 
och tydliggöra utbildningsmålen. 

För en del kanske det kan tyckas märkligt 
hur vi har placerat de olika diagnoserna på 
de tre olika kunskapsnivåerna, men vi har 
beaktat många synpunkter som man kanske 
inte tänker på vid en första anblick. Dessa 
är bland annat hur vanlig en diagnos är, om 
vi som ensam specialitet har huvudansvaret 
för diagnosen eller om det finns flera som 
kanske delar ansvaret, eller om det rent av är 
en annan specialitet som har huvudansvaret. 
Vi har också till exempel försökt beakta vissa 
diagnosers geografiska spridning.

Vi har inte menat att alla skall vara sub-
specialister inom alla diagnoser som vi har 
satt på högsta kunskapsnivå, men vi tycker 
att alla infektionsspecialister bör ha gått 
igenom mycket av den kunskap som finns 

inom området under sin ST-utbildning, och 
en nog så värdefull kunskap är att veta vart 
man kan hitta informationen igen eller vem 
man skall fråga.

Jag vill även passa på att göra reklam för 
årets Ungt forum som äger rum i anslutning 
till läkarstämman. I år är temat ortopediska 
infektioner och några av infektionssveriges 
mest kunniga inom området är föreläsare. 
Ämnet är nog så viktigt och vanligt förekom-
mande samtidigt som det inte ges så många 
kurser i denna kategori. Förutom det rent 
utbildningsmässiga är det ett bra tillfälle att 
träffa andra ST-läkare från hela Sverige under 
mycket trevliga former då vi dessutom går 
ut och äter middag på någon av Stockholms 
trevliga restauranger på kvällen.

CaMIlla lOraNT
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com

Yngreläkarspalten

Inbjudan till Ungt forum
Ortopediska infektioner

Föreläsare är Bertil Christensson – inf klin Lund, Marie Studahl – inf klin Göteborg 
Östra och Bo Söderquist – inf klin och mikrobiologen i Örebro.

Tid: Tisdagen 24 nov 2009 kl 13–17.

Plats: Kursrum 5, M.64, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Kostnad: 800 kr vilket inkluderar kursavgift, eftermiddagsfika samt middag på 
kvällen.

Anmälan senast 27 oktober via anmälningsblankett på hemsidan www.infektion.net

Välkommen!
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Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

Pfizers stipendium för forskning inom infektionssjukdomar, på vardera 25000 kr, har i år tilldelats Arvid Edén, 
Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Karolin Falconer, Infektionskliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset/Solna och Anna Nilsson, Infektionskliniken Universitetssjukhuset MAS. 

Roches nyinrättade stipendium för läkare verksamma inom hepatit C-forskning på vardera 37500 kr har i år tilldelats 
Ann-Sofi Duberg, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro och Karolin Falconer, Infektionskliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset/Solna.

Infektionsläkaren gratulerar stipendiaterna! Stipendiaterna presenterar sina forskningsfält nedan.

Bakgrund
Humant immunbristvirus (HIV) och hepatit 
C virus (HCV) är två av de största virusepi-
demierna i världen idag och andelen dub-
belinfekterade med dessa virus ökar. Globalt 
lever c:a 170 miljoner människor med HCV 
och c:a 40 miljoner med HIV. Runt 30% 
av de HIV-infekterade i västvärlden är dub-
belinfekterade med HCV. HIV-infektionen 
förvärrar naturalförloppet av HCV, vilket 
resulterar i en snabbare cirrhosutveckling 
och ökad morbiditet hos dubbelinfekterade 
individer. Detta, tillsammans med den höga 
prevalensen av hepatit C, har medfört att 
kronisk leversjukdom blivit en ledande döds-
orsak i den HIV- infekterade populationen. 
Dessutom är svaret på standardbehandling 
mot HCV, med pegylerat interferon alfa 
(peg-IFNα) och ribavirin (RBV), sämre hos 
HIV/HCV dubbelinfekterade än hos HCV-
monoinfekterade. Mekanismerna bakom 
det sämre behandlingssvaret är bara delvis 
klarlagda.

Ovan nämnda behandling kan vara 
mycket problematisk med svåra biverkningar 
såsom interferonorsakad depression. Dessa 
biverkningar leder inte sällan till minskad 
följsamhet och behandlingsavbrott.

Det medfödda och förvärvade immunför-
svaret är betydelsefullt för kontroll av både 
HIV och HCV, men få immunologiska 
studier har gjorts på HIV/HCV dubbelin-
fekterade patienter.

Målsättning
Huvudmålet med studien är att få ökad 
kunskap om hur man bäst behandlar HIV/
HCV dubbelinfektion genom att studera 
HCV-kinetik och interferoninducerad 
depression under behandling med peg-
IFNα och RBV. Dessutom hoppas vi få 

större insikt om hur immunsvaret mot de 
båda virusinfektionerna påverkar varandra. 
Vi hoppas också kunna identifiera immu-
nologiska markörer som korrelerar med 
behandlingsresultat för att bättre kunna 
förutspå behandlingssvar och därigenom 
kunna individualisera behandlingen. Våra 
specifika mål är att:

Utvärdera tidig HCV-kinetik och behand-
lingssvar, dvs. sustained virological response 
(SVR), hos HIV/HCV dubbelinfekterade 
patienter under HCV-behandling.

Undersöka T-cells, NK-cells och NKT-
cells immunsvar mot HIV och HCV i blod 
(före och under behandling mot HCV) 
från dubbelinfekterade patienter och jäm-
föra med HCV- och HIV-monoinfekterade 
patienter.

Söka identifiera immunologiska markö-
rer/prediktorer för behandlingssvar.

Mäta plasmanivåer av cytokinen IP-10 
(interferon-γ inducible protein 10 kDa) före 
och under behandling och utvärdera hur 
dessa korrelerar med HCV-kinetik och SVR.

Studera psykisk hälsa, med fokus på utveck-
ling av depression, under HCV-behandling.

Material 
Patienter har huvudsakligen rekryterats från 
infektionsmottagningen på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset i Solna (vid tidpunkten för 
studien en av landets största HIV-kliniker). 
De immunologiska studierna och studien av 
psykisk hälsa genomfördes i samarbete med 
Rigshospitalet och Hvidovre Universitets-
sjukhus i Danmark. 

studier och resultat
I det första delarbetet (1) studerades pre-
valensen av HIV/HCV dubbelinfektion på 
HIV-mottagningen på Karolinska Universi-

tetssjukhuset i Solna. Vidare undersökte vi 
möjligheten att behandla dessa patienter för 
HCV med hänsyn till internationella riktlin-
jer. De patienter som ansågs vara lämpliga 
behandlingskandidater inkluderades i en 
HCV-kinetikstudie.

Slutsatsen blev att endast en liten andel 
(18%) av de HIV/HCV dubbelinfekterade 
lämpade sig för behandling då internatio-
nella riktlinjer följdes. I behandlingsstudien 
fann vi att tidig viruskinetik korrelerar med 
behandlingssvaret (SVR). 

En av patienterna som screenades för 
deltagande i behandlingsstudien läkte spon-
tant ut sin kroniska HCV-infektion. Efter-
som detta är en mycket ovanlig händelse 
gjordes en utvidgad utredning av denna 
patient och fallet har publicerats (2). 

I delarbete 2 (3) studerade vi, med 
hjälp av flödescytometriska analyser, hur 
HIV/HCV dubbelinfektion samt tidig 
behandling med peg-IFNα + RBV påver-
kar NK- och NKT-celler i blod. Vi fann att 
CD56-negativa NK-celler, vilka är en dys-
funktionell typ av NK-celler, expanderar i 
blod vid HCV-infektion. Denna expansion 
går snabbt tillbaka då behandling med peg-
IFNα och RBV påbörjas.

I delarbete 3 (4), som bygger på fynd 
från delarbete 2, studerade vi närmare vad 
som händer med CD56-negativa NK-celler 
i blod under behandling med peg-IFNα 
och RBV hos både HCV mono- och HIV/
HCV dubbelinfekterade individer. Vi fann 
att låga nivåer av ovan nämnda celler är 
associerat med signifikant högre grad av 
utläkning. Möjligen skulle därför mätning 
av dessa NK-celler kunna användas som en 
prediktiv markör för utläkning av HCV, 
tillsammans med redan kända prediktiva 
faktorer. 

HIV/HCV dubbelinfektion – Immunsvar, 
viruskinetik och interferoninducerad depression
KarOlIN FalCONer
Infektionskliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
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I delarbete 4 (5) har vi studerat T-cellsme-
dierade immunsvar mot HIV och HCV hos 
HIV- och HCV-monoinfekterade samt hos 
HIV/HCV dubbelinfekterade och fokuserat 
på hur dessa påverkas av behandling med 
peg-IFNα och RBV. Vi fann att HIV/HCV 
dubbelinfekterade har en signifikant högre 
grad av immunaktivering (mätt som CD38 
uttryck i T-celler) än de monoinfekterade 
kontrollgrupperna och att denna aktivering 
minskar under behandling med peg-IFNα 
och RBV.

I delarbete 5 (6) mätte vi plasmanivåer av 
cytokinen IP-10 före och under behandling 
mot HCV hos HIV/HCV dubbelinfekte-
rade. Målcellerna för IP-10 är mononukleära 
celler, såsom aktiverade T-celler, NK-celler 
och monocyter. Vi fann att låga baseline 
nivåer av IP-10 är associerat med bättre svar 
på behandling med peg-IFNα och RBV. 

Delarbete 6 är en studie av psykisk hälsa 
under behandling med peg-IFNα och RBV. 
Validerade frågeformulär gavs till patienterna 
varannan vecka, från behandlingsstart t.o.m. 
8 veckor efter avslutad terapi. Målet är att 
undersöka incidensen av interferoninduce-
rad depression samt att utvärdera huruvida 
dessa standardiserade frågeformulär kan vara 

ett värdefullt hjälpmedel för att bedöma 
om patienten utvecklar depression under 
HCV-behandling. Vår förhoppning är att 
tidigt kunna intervenera med antidepressiv 
behandling vid behov och därigenom öka 
patientens välbefinnande och följsamhet 
samt förhindra ett avbrytande av behand-
ling. 

Betydelse
Alltför många HIV-infekterade individer 
dör i leverrelaterade sjukdomar, till stor 
del orsakade av HCV. HCV är en botbar 
sjukdom. Cirka 40–85% av de patienter som 
behandlas för HCV-monoinfektion blir av 
med sin infektion. Huruvida behandlingen 
är framgångsrik eller inte beror av ett flertal 
faktorer såsom genotyp, virusmängd, ålder 
och grad av leverfibros. HIV/HCV-infekte-
rade patienter har sämre behandlingsresultat 
än HCV-monoinfekterade. Orsakerna till 
detta är inte helt klarlagda. Det är därför 
viktigt att studera denna patientgrupp för 
att bättre förstå mekanismen bakom det 
sämre behandlingssvaret och därigenom 
kunna optimera behandling och förhindra 
dödsfall i HCV-relaterad levercirrhos och 
hepatocellulär cancer. 
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Bakgrund
HIV-1 etablerar en kronisk infektion hos 
värden, och karaktäriseras av en hög omsätt-
ning av infekterade celler och en samtidig 
hög produktion och elimination av virus-
partiklar. Infektionen påverkar även CNS, 
som infekteras tidigt i infektionsförloppet. 
Obehandlad leder infektionen till successivt 
tilltagande immunsuppression och i förläng-
ningen död i opportunistiska infektioner eller 
maligniteter. Tillgången till antiretrovirala 
läkemedel har inneburit en dramatisk föränd-
ring för HIV-infekterade individer i de delar 
av världen där behandling finns att tillgå. 
Nuvarande kombinationsbehandlingar mot 
HIV, Highly Active AntiRetroviral Therapy 
(HAART), förmår i många fall hämma den 
aktiva infektionsprocessen i sådan grad att 
virus når nivåer under detektionsgränsen 

för kliniska rutinanalyser (<50–150 kopior/
ml) både i blod och i likvor, samtidigt som 
immunsystemet delvis rekonstitueras. 

Nuvarande terapi förmår inte helt elimi-
nera infektionen. Virus persisterar i reservoa-
rer som endast delvis påverkas av HAART, 
och hos en majoritet av infekterade individer 
kvarstår låga men detekterbara nivåer av virus 
om känsliga mätmetoder används. Avslutas 
behandlingen progredierar infektionen återi-
gen. Virala reservoarer kan utgöras av både 
anatomiska lokaler där läkemedel kan ha 
svårare att verka, såväl som biologiska reser-
voarer bestående av celler med egenskaper 
som gör dem oåtkomliga för standardterapi. 

Immunaktivering i centrala nervsystemet
CNS utgör en anatomisk reservoar, där 
blod-hjärn-barriären i många fall försvårar 

transport av läkemedel till likvorrummet och 
till CNS. Målceller för HIV i CNS skiljer 
sig också delvis åt från infektionen utanför 
nervsystemet. HAART har visat sig vara 
framgångsrik för att förebygga komplikatio-
ner till HIV-infektionen i CNS. Trots detta 
uppvisar patienter under pågående terapi 
ofta tecken på inflammatorisk aktivitet i 
CNS, och det är ännu oklart huruvida detta 
kan leda till neurologiska komplikationer på 
längre sikt. I det första arbetet1 studerade vi 
effekten av långvarig effektiv antiretroviral 
terapi på intrathecal immunaktivering. 15 
patienter som behandlats med HAART 
under minst 4 års tid, alla med odetekter-
bara virusnivåer i plasma och likvor under 
minst 3,5 års tid, utvärderades avseende 
inflammatorisk aktivitet i blod och likvor. Vi 
fann att en majoritet (60%) av patienterna 

HIV-persistens och virala reservoirer
arVID eDÉN, ST-läkare
Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
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uppvisade tecken på cellmedierad såväl som 
humoral immunaktivering i CNS, även om 
graden av immunsvar minskade betydligt 
efter insatt behandling. Det är inte klarlagt 
om den inflammatoriska aktiviteten orsakas 
av pågående virusreplikation, eller utgörs av 
en mer ospecifik HIV-orsakad reaktivitet.

Tidig virusnedgång i NOrTHIV-studien
Det är av stor vikt att erbjuda effektiva 
behandlingskombinationer till patienter 
som skall starta antiretroviral terapi. Genom 
att effektivt hämma den replikativa proces-
sen motverkas infektion av nya målceller 
för virus, vilket möjliggör rekonstitution 
av immunsystemet. Samtidigt minime-
ras risken för utveckling av resistens mot 
antiretrovirala läkemedel. En höggradigt 
effektiv hämning av virusreplikationen kan 
antas motverka en kontinuerlig påfyllnad av 
virala reservoarer som inte är åtkomliga för 
behandling med HAART. Ju mer fullstän-
digt den infektiösa processen hämmas desto 
snabbare minskar virusnivåerna i blodet, 
men huruvida en snabb initial nedgång i 
virustal efter behandlingsstart är betydelse-
fullt för det långsiktiga behandlingsutfallet 
är inte klarlagt. I nästa delarbete2 utgick 
vi från NORTHIV-studien, en randomi-
serad, öppen multicenterstudie i Sverige 
och Norge. Studien jämför de tre behand-
lingskombinationerna efavirenz + 2 nukleo-
sidanaloga reverst transkriptas-hämmare 
(NRTI), lopinavir/ritonavir + 2 NRTI och 
atazanavir/ritonavir + 2 NRTI som alla var 

rekommenderade som första linjens terapi 
för nybehandling av naiva HIV-patienter 
vid studiestart. 227 patienter ingick i den 
grupp som utvärderades avseende initial 
viruskinetik under de första 4 behandlings-
veckorna. Vi kunde konstatera att patienter 
behandlade med efavirenz uppvisade en 
snabbare nedgång i virustal än patienter 
behandlade med endera proteashämmare. 
Virusnivåerna sjönk i sin tur snabbare hos 
lopinavir-/ritonavirbehandlade patienter än 
hos atazanavir-/ritonavirbehandlade patien-
ter. Skillnaderna i tidig nedgång i virustal 
mellan behandlingsgrupperna kan vara ett 
uttryck för en faktisk skillnad i antiviral 
potens mellan behandlingsregimerna, men 
olikheter i farmakologisk verkningsmeka-
nism är sannolikt också betydelsefull.

IVIg påverkar latenta reservoaren
Latent infekterade vilande CD4+ T-lym-
focyter (”minnesceller”) utgör en viktig 
”biologisk” reservoar för persisterande HIV-
infektion och är ett viktigt hinder för att helt 
kunna eliminera virus. HIV kan påvisas i 
denna cellpopulation, men avsaknaden av 
aktiv replikation gör att nuvarande anti-
retrovirala läkemedel saknar angreppspunkt. 
Intresse har därför riktats mot möjligheten 
att påverka den vilande cellpopulationen, och 
genom aktivering göra viruspoolen åtkomlig 
för antiretroviral terapi, men hittills har ingen 
framgångsrik strategi för att minska den 
latenta reservoaren beskrivits. Vi har i en 
pilotstudie undersökt effekten av intravenöst 

gammaglobulin (IVIG) på populationen 
vilande minnesceller hos 9 patienter med 
kronisk, väl behandlad HIV-infektion3. Hos 
7 patienter kunde replikationskompetent 
HIV påvisas i vilande CD4+ T-celler, och 
hos 5 av dessa såg vi en betydande (median 
68%) minskning av den latenta HIV-poolen 
efter att IVIG adderats till effektiv HAART. 
Minskningen föregicks av en låggradig över-
gående ökning av HIV-RNA i plasma och 
IL-7 i serum, och åtföljdes av en expansion 
av regulatoriska T-celler. Resultaten tyder 
på att IVIG gjorde den latenta reservoaren 
åtkomlig för behandling.

I det fortsatta arbetet planerar vi att 
ytterligare analysera immunologiska och 
virologiska effekter av den genomförda stu-
dien. Vi kommer att analysera markörer för 
immunaktivering, HIV-specifik immunitet, 
interleukinsvar och residualviremi hos de 
patienter som genomgått additionsbehand-
ling med IVIG.
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Idag används i allt högre omfattning PCR 
för diagnostik av olika virusinfektioner i 
rutinsjukvården, och har ofta kommit att 
ersätta äldre tekniker som t.ex. virusodling 
och immunfluorescens. PCR har fördelar 
med hög känslighet och specificitet, och ger 
ofta snabbare svar än tidskrävande odling – 
dessutom tillåter PCR detaljerade ytterligare 
analyser med genotypning och fylogenetisk 

kartläggning. Den höga känsligheten kan 
i vissa situationer dock vara till nackdel, 
eftersom även små virusmängder utan kli-
nisk relevans kan upptäckas. Realtids-PCR 
(rt-PCR) innebär i detta avseende ett stort 
framsteg eftersom tekniken ger automatisk 
kvantifiering av den undersökta organismen.  
Syftet med denna studie var att följa virusni-
våerna under sjukdomsförloppet av influensa 

med rt-PCR, och särskilt att korrelera fynden 
till den regel om fem dagars smittsamhet efter 
insjuknandet som i praktiken ofta tillämpas 
för att bedöma om en influensapatient skall 
isoleras (vårdas på enkelrum eller i kohort) 
vid sjukhusvård. Det finns förvånansvärt få 
publicerade undersökningar av naturalför-
loppet för influensavirusutsöndring, särskilt 
med moderna tekniker som rt-PCR.

Longitudinell uppföljning av nivåer av 
influensavirus i nasofarynxsekret 
hos patienter från akutmottagningen på Universitetssjukhuset MAS 
aNNa NIlssON
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
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Patienter som sökte på akutmottagningen på 
UMAS under influensasäsongen 2007 (22 
feb–10 april) inkluderades om de uppfyllde 
följande kriterier: Patient som var 18 år eller 
äldre, nytillkommen feber ≥ 38º C med 
samtidiga luftvägsbesvär (hosta, förkylning 
eller andfåddhet) eller svår utmattning, samt 
gav informerat samtycke till deltagande. Av 
184 provtagna individer (105 kvinnor) hade 
65 (33 kvinnor) påvisbart influensavirus i 
nasofarynxsekret. Traditionell diagnostik 
med PCR på nasopharynxaspirat (NPH-
aspirat) användes i akutskedet. Samtidigt 
med aspiratet togs nasofarynxprov med 
flockulerad näspinne (NFS) samt serumprov.

Av de 65 diagnostiserade influensapatien-
terna kunde 61 följas i studien. Fyra fick 
exkluderas pga. ofullständiga data angående 
insjukningsdatum. 

Två forskningssjuksköterskor lokaliserade 
de positiva patienterna och upprepade prov-
tagningen med NFS 3–4 ggr under de ca 
tio första sjukdomsdagarna. Om patienten 
hade blivit utskriven cyklade en av sjukskö-
terskorna hem för att utföra provtagningen. 
Efter tillfrisknandet erbjöds patienten att 
lämna konvalescentserum (minst 14 dagar 
efter insjuknandet).

Medianåldern för influensapatienterna 
var 69 år (19–94) och för de som inte hade 
influensa 72 år (18–102). 32 influensapa-
tienter vårdades inneliggande med en med-
elvårdtid på fyra (1–39) dagar. Av patienter 
utan verifierad influensa vårdades 68 inne-
liggande och deras vårdtid var fem (1–46) 
dagar. Ingen influensapatient avled under 
uppföljningstiden. Elva av dem erhöll syr-
gasbehandling på indikation perifer syrgas-
saturation under 90%. Femton influensapa-
tienter behandlades med oseltamivir. Fyra 
av dessa behandlingar initerades efter det 
att stipulerade 48 h sedan insjuknandet 
hade gått. Av de 119 patienter som inte 
hade influensa fick 50 diagnosen ospecifik 
luftvägsinfektion, 27 bakteriell pneumoni, 
5 UVI, 5 KOL-exacerbation, 4 Mycoplasma 
pneumoniae-infektion, 4 tonsillit, 2 astma-
attack, 1 sepsis, 1 erysipelas och 20 annan 
icke-infektiös diagnos. Analys av akut- och 
konvalescentseum planeras för utvärdering 
om någon influensadiagnos missades.

Nasofarynxprovern frystes vid -70º C och 
analyserades både på Klinisk mikrobiologi, 
UMAS samt på SMI vid ett senare till-
fälle med rt-PCR. De NPH aspiratprover 
som användes för den initiala diagnostiken 

ingick inte i den longitudinella uppfölj-
ningen eftersom provtagningstekniken var 
annorlunda. 

Våra preliminära resultat visar att patienter 
som sökte redan under första dagen efter 
insjuknandet hade relativt låga virusnivåer. 
Genomsnittliga virusnivåerna steg därefter, 
och de högsta genomsnittliga nivåerna sågs 
på dag två till fyra för att därefter sjunka. 
Den dag efter insjuknandet då maximala 
värden uppmättes varierar något för olika 
patienter. Rt- PCR var fortfarande positivt 
men med låga nivåer hos en andel av patien-
terna efter sju dagar. Med denna studie går 
det inte att fastställa om virus är viabelt och 
om smittsamhet förekommer vid denna tid-
punkt, men de uppmätta RNA-nivåerna är 
åtminstone betydligt lägre än under de första 
fem dygnen efter insjuknandet. Vi fortsätter 
att karakterisera förloppet av influensavirus-
nivåer hos patienterna, bl.a. för att avgöra 
om det skiljer sig mellan olika grupper av 
patienter. Dessutom kommer vi att under-
söka influensaserologi för att se om en del 
personer med misstänkta influensasymtom 
missas med PCR-testning.

Pfizers stipendium för forskning inom området infektionssjukdomar

roches stipendium för läkare verksamma inom hepatit C-forskning

Bakgrund
Hepatit C-viruset (HCV) beskrevs första 
gången 1989 och diagnostik har varit möjlig 
sedan 1990. HCV sprids framför allt vid 
användandet av intravenösa droger medan 
smitta vid blodtransfusion blivit ovanlig 
sedan screening av blodgivare infördes 
1991. I Sverige är HCV-infektion en anmäl-
ningspliktig sjukdom och sedan 1990 har 
cirka 45 000 personer med HCV-infektion 
anmälts enligt smittskyddslagen.

Kronisk hepatit C har ofta ett smygande, 
symptomfattigt och långdraget förlopp. Det 
är vanligt att infektionen upptäcks i sam-
band med riktad provtagning av riskgrupper, 
vid utredning för andra sjukdomar, eller 
först när symptom på allvarlig leverskada 
uppstått. Hos dessa patienter är tidpunkt 
för smitta vanligen okänd. Med anledning 
av detta har naturalförloppet vid kronisk 
hepatit C varit omdiskuterat och svårbe-
stämt. Hepatit C-virus orsakar en kronisk 

infektion hos c:a 75% av dem som smittas, 
men infektionen är vanligen asymptomatisk 
även hos patienter med en allvarlig leverin-
flammation. Det beräknas att 15–25% efter 
cirka 20 års infektion utvecklar levercirrhos 
med ökad risk för levercancer efter ytterligare 
cirka 10 år.

HCV-infektion har även förknippats 
med sjukdomar av immunologisk karaktär 
såsom kryoglobulinemi och glomerulone-
frit. Vissa studier, framför allt från Italien, 

Sjukdom och död hos 
hepatit C-virusinfekterade i Sverige
aNN-sOFI DUBerg
Överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Studierna utförs i samarbete 
med handledare Erik Bäck, Infektionskliniken USÖ, samt kollegor på Smittskyddsinstitutet och 
Karolinska Universitetssjukhuset.

HIV/HCV dubbelinfektion
– Immunsvar, viruskinetik och interferoninducerad depression
KarOlIN FalCONer
Infektionskliniken, Solna
Karolinska sjukhuset
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har funnit att många patienter med non-
Hodgkin’s lymfom (NHL) varit HCV-
infekterade och ett samband har föreslagits. 
Detta har varit omdiskuterat då det fun-
nits en geografisk skillnad där man fram-
förallt i länder med låg HCV-förekomst 
inte kunnat påvisa något samband mellan 
HCV och NHL. 

Många studier av sjuklighet och död vid 
HCV-infektion har undersökt selekterade 
patientgrupper eller endast patienter som 
remitterats till specialistkliniker pga. kom-
plikationer. Vad avser sambandet HCV och 
lymfom har fallkontrollstudier av NHL-
patienter varit vanligast förekommande. 
Det svenska systemet med personnummer 
och ett flertal nationella register medför 
unika möjligheter till stora registerbaserade 
kohortstudier. Efter samkörning av smitt-
skyddsregistret med register på Statistiska 
centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen, kan 
stora studier av sjukdom och död utföras på 
avidentifierat material.

Målsättning
Upprinnelsen till det första projektet var en 
genomgång av alla hepatit C-patienter vid 
Infektionskliniken i Örebro 1990–1999. 
Vi fann där en högre förekomst av NHL än 
förväntat och eftersom sambandet mellan 
HCV-infektion och NHL var omdiskuterat, 
väcktes idén att studera alla HCV-anmälda 
i Sverige med avseende på NHL-utveckling. 
Arbetet har sedan fortsatt med fler studier 
och den övergripande målsättningen med 
dessa arbeten har varit att studera sjukdom 
och död i en stor hepatit C- och/eller hepatit 
B-virusinfekterad kohort. 

Det specifika syftet med studierna har 
varit/är:
• Studera risken för NHL, multipelt 

myelom, lymfatisk leukemi och thyroi-
deacancer hos HCV-infekterade.

• Studera risken för levercancer hos HCV-
infekterade.

• Studera dödstal och dödsorsaker hos 
HCV- och HBV-infekterade.

• Studera risken för och utnyttjandet av 
sjukhusvård hos HCV-infekterade.

• Fler registerbaserade studier planeras, 
bland annat med avseende på vissa andra 
cancersjukdomar hos patienter med 
HCV- och/eller HBV-infektion.

Metod
Via smittskyddsregistret identifierades alla 
HCV- och HBV-anmälda personer, vilket 

i det närmaste representerade alla diagnos-
tiserade HCV- och HBV-infektioner. Detta 
register samkördes med andra nationella 
register. På SCB utfördes kontroll av person-
nummer, i ett av arbetena producerade SCB 
dessutom en matchad kontrollgrupp och 
kompletterade med uppgifter om härkomst 
och utbildning. På Socialstyrelsen tillfördes 
uppgifter från Cancerregistret, Dödsorsaks-
registret, Slutenvårdsregistret och i ett arbete 
också information från Läkemedelsregistret. 
Av sekretesskäl och i enlighet med etikgod-
kännande har allt material varit avidentifierat 
när vi fått det tillbaka för analys.

För att kunna stratifiera efter tid med 
HCV-infektion konstruerades en smittda-
tum-modell utifrån HCV-epidemiologin i 
Sverige, smittväg, samt patientens ålder för 
att uppskatta hur länge patienten varit infek-
terad. Stratifiering efter uppskattad tid med 
HCV-infektion utfördes i cancerincidens-
studierna. Observationstid för varje person 
beräknades från smittskyddsanmälan fram 
till datum för canceranmälan (vid studie 
av cancerincidens), död, eller till det att 
studien avslutades.

Vid studie av cancerincidens jämfördes 
HCV-kohorten med normalbefolkningen 
genom att beräkna en standardiserad inci-
dens ratio (SIR), dvs. antalet fall dividerades 
med förväntat antal fall av de cancerdiagno-
ser som studerades. Det förväntade antalet 
cancerfall beräknades utifrån ålders- och 
könsfördelning i HCV-kohorten och ålders-, 
köns-, och kalenderårsspecifika incidenstal 
i normalbefolkningen.

Dödstal och dödsorsaker studerades 
genom att beräkna standardiserat morta-
litetsratio (SMR), totalt och för de döds-
orsaker som studerades. Antalet dödsfall 
dividerades med förväntat antal dödsfall 
beräknat utifrån ålders- och könsspecifika 
dödstal i normalbefolkningen. 

För att studera sjukhusvård bland HCV-
infekterade producerades en fem gånger så 
stor icke HCV-anmäld jämförelsegrupp som 
var matchad vad avser ålder, kön och län. 
Risken för sjukhusvård jämfördes med hjälp 
av Cox regression, och den totala bördan av 
sjukhusvården uppskattades genom inlägg-
ningar och vårddagar totalt och per person 
och år.

resultat
Bland HCV-infekterade anmälda 1990–
2000 (n: 27150) fanns en ungefärligen 
dubblerad risk för NHL (SIR: 1,89; 95% 

CI: 1,10–3,03) och multipelt myelom (SIR: 
2,54; 95% CI: 1,11–5,69) hos dem som 
hade varit infekterade mer än 15 år. När 
patienter som hade sjukhusvårdats pga. 
HIV-infektion exkluderades minskade SIR 
för NHL till 1,56 (95% CI: 0,86–2,62) 
medan risken för myelom var oförändrad.

Risken för levercancer bland 36126 
HCV-infekterade (HBV-anmälda uteslutna) 
1990–2004 var mer än 40 gånger förhöjd 
(jämfört med normalbefolkningen) hos 
dem som haft infektionen mer än 25 år. 
Högst SIR var i stratum för dem som varit 
infekterade 25–30 år (SIR: 46; 95% CI: 
36–56). I HCV-kohorten var medelåldern 
vid levercancerdiagnos 60 år. Den absoluta 
risken för primär levercancer var 7% inom 
40 år med HCV-infektion. 

Studien av död och dödsorsaker omfat-
tade både HBV- och HCV-infekterade 
anmälda 1990–2003. I kohorterna ingick 
9517 individer anmälda för kronisk HBV-
infektion, 34235 anmälda för HCV-infek-
tion samt 1601 personer som var anmälda 
för både kronisk HBV- och HCV-infektion. 
De som anmälts med akut HBV-infektion 
var exkluderade. Resultaten visade på en 
kraftigt förhöjd dödlighet framförallt hos 
HCV-infekterade (SMR: 5,8; 95% CI: 
5,6–6,0) och HBV-HCV co-infekterade 
(SMR: 8,5; 95% CI: 7,3-9,8). Båda dessa 
grupper hade en stor andel som smittats 
via drogmissbruk, vilket också föranledde 
en hög dödlighet i drogassocierade tillstånd 
samt yttre orsaker (såsom olyckor och suicid) 
hos unga vuxna. Leverorsakad dödlighet var 
kraftigt förhöjd i HBV-, HCV-, och HBV-
HCV-kohorterna med SMR 21,7 (95% 
CI: 17,1–27,0), 35,5 (95% CI: 32,9–38,3), 
och 46,2 (95% CI: 31,5–62,3), respektive. 
Risken för leverdöd var förhöjd framförallt 
hos dem som var äldre än 50 år. En subanalys 
av gruppen som hade smittats med HCV 
via blodtransfusion visade att även i denna 
grupp var risken för leverdöd kraftigt förhöjd 
med SMR 29 (95% CI: 23-37). Framförallt 
i HCV-kohorten fanns en förhöjd dödlighet 
också i ett flertal andra sjukdomstillstånd.

En ännu inte publicerad studie av sjuk-
husvård hos HCV-infekterade anmälda 
1990–2006 (n: 43000) och en 5 gånger så 
stor matchad kontrollgrupp (n: 215000) 
talar för en mycket hög sjukvårdskonsum-
tion bland HCV-infekterade och att vården 
pga. leverrelaterade komplikationer nu har 
börjat öka som ett resultat av HCV-sprid-
ningen på 1970-talet.
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Betydelse
Komplikationer till kronisk infektion med 
HBV och HCV kommer sannolikt att 
öka i Sverige i takt med att de infekterade 
åldras. Spridningen av HCV i Sverige var 
troligen störst under 1970-talet och början 
av 80-talet, vilket avspeglar sig i åldersför-
delningen bland de infekterade där ålders-
grupperna födda på 1950- och 60-talet 
utgör 60% av alla HCV-anmälda. Även 
de kroniskt HBV-infekterade är i samma 
åldersintervall eller något yngre. Majoriteten 
av de kroniskt HBV-infekterade är troligen 
neonatalt smittade då >90% är invandrade 
från högendemiska områden, medan 90% av 
de HCV-infekterade är av nordisk härkomst 
och ofta smittade via IV drogmissbruk. 

Den här presenterade forskningen bidrar 
med kunskap till kartläggningen av natu-
ralförloppet vid kronisk virushepatit men 
också med kunskap om de infekterade grup-
perna, vilka de är, vad som händer med dem, 
utvecklingen av eventuella komplikationer 
i förhållande till tid och ålder, och bördan 
i form av sjukvårdskonsumtion. Detta kan 
ha betydelse för planeringen av omhän-
dertagandet av dessa grupper. Det svenska 
personnummersystemet och de nationella 
registren innebär en unik möjlighet till stora 
populationsbaserade kohortstudier där stu-
diernas storlek gör att resultaten kan ha 
betydelse även internationellt, framförallt 
i länder med liknande epidemiologi som 
Sverige.

Publicerade studier inom detta område:

Duberg AS, Nordström M, Törner A, Reichard O, 
Strauss R, Janzon R, Bäck E, Ekdahl K. Non-
Hodgkin’s lymphoma and other non-hepatic malig-
nancies in Swedish patients with hepatitis C virus 
infection. Hepatology 2005; 41:652-659.

Strauss R*, Törner A*, Duberg AS*, Hultcrantz R, 
Ekdahl K. Hepatocellular carcinoma and other 
primary liver cancers in hepatitis C patients in 
Sweden – a low endemic country. J Viral Hepat. 
2008; 15:531-537. (*contributed equally)

Duberg AS, Törner A, Daviðsdóttir L, Aleman S, 
Blaxhult A, Svensson Å, Hultcrantz R, Bäck E, 
Ekdahl K. Cause of death in individuals with 
chronic HBV and/or HCV infection, a nationwide 
community-based register study. J Viral Hepat. 
2008; 15:538-550.
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PrIss är namnet på ett projekt som 
syftar till att minska den reala infek-
tionsfrekvensen vid elektiva knä- och 
höftledsplastikoperationer med minst 
50%. 
arbetet bedrivs tvärprofessionellt. 
Både offentlig och privat verksamhet 
omfattas – på sikt berörs totalt cirka 
72 ortopedkliniker i sverige. Fyra av 
dessa har nu genomgått granskning/
revision i en första pilotomgång.

Landstingens Ömsesidiga Försäkrings-
bolag, LÖF, är ett försäkringsbolag 
som endast sysslar med en typ av för-

säkringar. Det är försäkringar som gäller om 
en patient framställer ett krav på ersättning 
på ett landsting på grund av en vårdskada.
Detta berättar Jon Ahlberg som är chefläkare 
på LÖF.

– Vi hanterar de kraven via Personskade-
reglering AB (PSR) som är ett dotterbolag. 
Det är det bolaget som sjukvården har kon-
takt med, förklarar han.

Ortopedin står för den största andelen 
skador som anmäls till LÖF, fortsätter Jon.

– Nästan en fjärdedel av alla skadean-
mälningar, och nästan en femtedel av all 
ersättning som betalas ut, är relaterade till 
ortopediska ingrepp, berättar han.

Tvärprofessionellt samarbete
En hel del av de skadorna är infektioner 
som uppstått i samband med ortopediska 
operationer. En stor del av dessa är relaterade 
till proteskirurgi.

– Så det är ett stort problem sett ur ekono-
misk synpunkt – både för försäkringsbolaget, 
men också för sjukvården, konstaterar Jon, 
och fortsätter:

– Det är naturligtvis även ett stort pro-
blem om man ser till det mänskliga lidandet.

Därför har man tagit initiativ till pro-
jektet PRISS. Uttytt står akronymen för 
Protesrelaterade Infektioner Ska Stoppas, 
och man arbetar i samarbete med olika spe-
cialistföreningar.

Det är sex olika medverkande aktörer 
i PRISS: Förutom LÖF, är det Svensk 
Ortopedisk Förening, Infektionsläkarför-
eningen, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, 

OK-sektionen/Legitimerade sjukgymnasters 
riksförbund samt Riksföreningen för ope-
rationssjukvård.

Tidigare projekt stod modell 
PRISS-projektet uppkom via ett samtal 
mellan LÖF och styrelsen för Svensk Orto-
pedisk Förening.

– En följd av det samtalet blev att SOF 
bjöd in representanter från Infektionsläkar-
föreningen. Tillsammans med representanter 
från de övriga förbunden, bildades en styr-
grupp för projektet, fortsätter Jon.

Namnet valde man efter ett annat projekt 
som startade 2004 – VRISS (Vårdrelaterade 
Infektioner Ska Stoppas).

– Det är spritt över hela landet nu, och 
drivs inte längre av nationella organisationer 
utan i stället på landstingsnivå, förklarar Jon.

Torbjörn Schultz är projektadministratör 
på LÖF.

– Man bestämde att projektet skulle 
handla om elektiv proteskirurgi i knä och 
höft. Det är de områden som drabbas mest 
av postoperativa infektioner, säger Torbjörn.

låg procentsats – men många individer
Procentuellt är det inte så många opererade 
patienter som drabbas. Siffrorna ligger på 
mellan en och två procent.

– Men om man betänker att det år 2007 
utfördes ungefär 18 800 höftoperationer 
och 10 100 knäoperationer – totalt alltså 
nästan 30 000 – så blir det ändå väldigt 
många individer som det handlar om, 
påpekar Jon.

Han fortsätter med att berätta om att man 
tidigare arbetat med ett liknande projekt 
som vände sig till gynekologer, barnmorskor 
och barnläkare.

– Vi etablerade då principen att klinikerna 
gör en självvärdering av sin säkerhetsnivå, 
genom att svara på frågor som tagits fram 
av de olika specialistföreningarna.

När styrgruppen för PRISS möttes, kom 
man fram till att man skulle använda sig av 
samma typ av självvärderingsinstrument. 
Man tillsatte en arbetsgrupp för ändamålet. 

Infektionsläkarföreningens representant i 
denna arbetsgrupp är docent Bo Söderquist, 
som till vardags arbetar vid Universitets-
sjukhuset i Örebro.

Diagnostisk och terapeutisk utmaning
Bo har arbetat på infektionskliniken i 
Örebro sedan 1982. Men vi träffar honom 
på Mikrobiologen.

– Jag arbetade på kliniken fram till 2003, 
då jag fick en tjänst här på Mikrobiologen, 
berättar Bo.

PrIss – ett nationellt arbete för att 
förebygga protesrelaterade infektioner

Jon Ahlberg och Torbjörn Schultz.
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Han har en sammansatt tjänst med många 
olika delar, men är kvar på kliniken till tio 
procent. 

– Då sköter jag ortoped-/infektionsmot-
tagningen. Det är en ortoped och en infek-
tionsläkare som tillsammans träffar patien-
terna där.

Denna mottagning äger rum en dag per 
vecka, och Bo berättar att de flesta av patien-
terna man ser har protesrelaterade infektioner. 

– Var tjugonde kvinna över 80 år har idag 
en ledprotes. När det gäller knän drabbas c:a 
en procent av en djup protesinfektion. För 
höfter är den siffran ungefär en halv procent.

Bo konstaterar att varje sådan infektion 
innebär ett stort lidande för patienten och 
vållar stora bekymmer för sjukvården.

– Det är både en diagnostisk och terapeu-
tisk utmaning. De är svåra att diagnostisera 
– framför allt de tidiga infektionerna. Det 
kan ju röra sig om sårläkningsproblem, ytliga 
infektioner eller en djup infektion.

Handikappad patient
Utgångspunkten för PRISS-projektet är i 
första hand att förebygga infektioner, fort-
sätter Bo.

– Dessutom ska vi se till att de patienter 
som ändå drabbas, ska handläggas på ett 
optimalt sätt. De ska – om de drabbas av 
en misstänkt postoperativ infektion – ha en 
gräddfil tillbaka till ortopeden och bedömas 
av en specialist så fort som möjligt! Detta 
för att erbjuda optimal handläggning och 
behandling av tidiga, djupa infektioner med 
syfte att, om möjligt, rädda protesen.

Tore Dalén är docent i ortopedi vid Norr-
lands Universitetssjukhus i Umeå.

– Skelettet är infektionskänsligt på ett 
helt annat sätt än mjukdelarna i kroppen, 
säger Tore.

– Om man får t.ex. en böld i skinnet, så 
öppnar den sig till slut och dränerar sig. Det 
gör inte en infektion i skelettet. 

Tore förklarar att vid en djup infektion 
– en sådan definieras av att den sitter under 
fascian – brukar man få ta bort protesen och 
via kirurgi sedan skära bort det infekterade 
området.

– Det är för en höft en process som tar 
mellan tre och tolv månader i anspråk. Under 
denna tid får patienten gå med kryckor. Om 
det handlar om ett knä blir patienten ibland 
rullstolsbunden under denna tid. I värsta fall 
kan det sluta med att man tvingas till amputa-
tion. Jag har varit med om det, berättar Tore.

Han förklarar vidare att den moderna 
behandlingen innebär att man ofta kan sätta 
in en tillfällig protes under mellantiden.

– Det ger en bättre rörlighet, och därmed 
bättre funktion.

Tore instämmer till fullo att det bästa 
sättet att angripa problemet är via förebyg-
gande arbete.

elva öppna frågor
Arbetsgruppen arbetade intensivt under 
hösten 2008 med att ta fram ett självvärde-
ringsinstrument som sedan skulle testas på 
fyra ortopedikliniker.

– En av de svårigheter man hade var att 
finna evidensbaserade metoder som verkar 
preventivt för infektioner vid proteskirurgi, 
berättar Jon Ahlberg.

– Vi låste in oss under två dagar och 
spånade, minns Bo.

– Vi vände och vred på alla frågeställ-
ningar och faktorer som kunde tänkas 
påverka varför vissa drabbas av protesrela-
terade infektioner. Vi försökte analysera hela 
vårdkedjan – från det att en ortoped träffar 
en patient för första gången, till en månad 
efter operationen. 

Gruppen sökte stöd för befintlig kunskap 
i litteraturen, och till slut enades man – 
och fick styrgruppens godkännande – för 
det självvärderingsinstrument som man tog 
fram.

Detta instrument kan liknas vid ett fråge-
formulär med elva öppna, generella frågor.

– Det var en process i sig att kondensera 
ner alla punkter och faktorer till elva frågor. 

Det innebar att vissa fick slakta egna ”hjärte-
frågor”. De elva frågorna är evidensbaserade, 
men naturligtvis i olika grad, berättar Bo.

Han tillägger att det är viktigt att frågorna 
är reflekterande och icke-normativa.

Vikten av att säkerställa att riktlinjer 
följs
Den principiella uppbyggnaden av frågorna 
är att man först frågar efter hur man skapar 
förutsättningar för en viss detalj, och sedan 
följer två delfrågor som handlar om dels de 
rutiner/riktlinjer man använder sig utav, 
samt hur man förvissar sig om att dessa 
verkligen följs.

Det sistnämnda är viktigt, påpekar Tore.
– Ta förebyggande antibiotika som exem-

pel. Vi vet att vi ska sätta Ekvacillicin c:a 
30 minuter innan operation. Det står i alla 
PM som används på kliniker som opererar 
proteser.

– Tidsfönstret totalt blir c:a 15–45 minuter 
innan operation om det ska vara verksamt. 
Men när man undersökte detta, visade det 
sig att endast c:a hälften av patienterna verk-
ligen fick antibiotika på ett korrekt sätt. 

Enligt Tore är detta en typisk detalj som 
ett noggrant fört register kan identifiera.

– Dessutom visar det på vikten av att alla 
inblandade i vårdkedjan är medvetna om 
vikten av att använda rätt tidsfönster, vilket 
varierar mellan olika antibiotika – och att 
man följer upp att så verkligen sker.

Bo påpekar att sjukvården generellt sett är 
bra på att svara på frågan hur, men inte lika 
bra på att säkerställa att metoderna i PM, 
riktlinjer och vårdprogram verkligen följs.

alla har haft problem
Självvärderingsinstrumentet är nu testat 
på fyra ortopedkliniker – Sundsvall, Lin-
desberg, S:t Göran samt Hässleholm. Det 
är Tore som har valt ut just dessa kliniker.

– Skälet till att det blev just de fyra var 
att jag dels ville välja kliniker som inte var 
med i någon arbetsgrupp. Jag ville också ha 
en geografisk spridning, samt att det skulle 
vara en stor klinik, en liten klinik och att 
både offentligt och privat utförd verksam-
het skulle vara representerad, förklarar han.

Enligt Tore så var alla intresserade av att 
vara med, och såg frågan som mycket viktig.

– Alla kliniker har haft problem med 
infektioner vid någon period som kommit 
i ett skov, och ställt sig frågan varför. Man 
upplever frustration och söker efter skäl, 
men oftast hittar man inte något. Det gäller 
alla oss som opererar – vi vet att dessa skov 
kommer, och det är lika jobbigt varje gång.

Men för att PRISS ska 
kunna genomföras fullt ut 
behöver vi fler infektionslä-

kare som engagerar sig som 
revisorer och granskare.

Bo Söderquist
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revision och uppföljning
Tillsammans med Torbjörn Schultz från 
LÖF, besökte Tore alla de fyra klinikerna 
för att presentera projektet. 

– Självvärderingsinstrumentet är riktat till 
klinikledningen, förtydligar Jon.

– Efter att de returnerat det sker nästa 
steg – en revision, fortsätter han.

Varje yrkesorganisation i projektet utser 
sina revisorer, förklarar Torbjörn.

– Dessa sätts samman i tvärprofessionella 
team. Teamet får i uppgift att granska en 
klinik. De börjar med att ta del av själv-
värderingsrapporten. Därefter gör de ett 
platsbesök på kliniken, följer upp och hjälper 
till att hitta förbättringsmöjligheter.

– Teamet redovisar sina iakttagelser till 
klinikledningen, och ingår en överens-
kommelse om åtgärder. När dessa är vid-
tagna, redovisas de för teamet som sedan 
godkänner att de är genomförda, berättar 
Torbjörn.

Bo tycker att de fyra pilotklinikerna har 
varit mycket positiva att arbeta med.

– Vi har fått omfattande och detaljerade 
svar, anser han.

specialistföreningarnas projekt
Det är här PRISS befinner sig idag. Testom-
gången med de fyra klinikerna har utfallit 
väl, och nu siktar man framåt.

– Vi ska starta med tio kliniker i höst. De 
är redan utsedda. Sedan räknar vi med att 
arbeta med cirka 15 per termin. Totalt hand-
lar det om c:a 72 kliniker i landet, berättar 
Torbjörn.

Han tillägger att det nu är viktigt att få 
fram duktiga revisorer – alltså erfarna och 
kunniga kollegor.

– De kliniker som ställer upp med revisor 
får ett schablonbidrag så att revisorn kan 
komma loss, säger han.

Jon förklarar att det här naturligtvis kostar 
en hel del.

– LÖF står för kostnaden för revisorer-
nas lön och resor, och hjälper till med att 
administrera projektet.

Jon säger att de räknar med att projektet 
ändå ska gå med ekonomiskt plus i slutän-
dan, även om han medger att det kan vara 
svårt att påvisa det i en balansräkning.

– Men det är viktigt att slå fast att det är 
föreningarnas projekt – inte LÖF:s projekt, 
påpekar han.

Möjlighet att göra något åt problemet
Vad kan man då dra för generella slutsat-
ser av de fyra revisioner som genomförts i 
pilotprojektet?

– Tre av klinikerna behöver ett uppfölj-
ningsprogram där man bättre kollar kompli-
kationer, fångar upp dem, registrerar dem så 
att man kan jämföra och eventuellt åtgärda, 
svarar Tore.

Han återkommer till sitt tidigare kon-
staterande att alla drabbas förr eller senare.

– Kan man se över tid hur man drabbas 
av fluktuationer, kan man också dra slut-
satser. Man kan se om det var något nytt 
som införts då – om man bytt instrument 
etc. Det ger en bättre möjlighet att svara 
på frågan varför – och därmed också en 
möjlighet att göra något åt det.

– På ett ställe hade man en välfungerande 
sår- och komplikationsmottagning på orto-
peden varje vecka där en infektionsläkare 
deltog. Detta är en modell som jag gärna 
ser skulle spridas.

Tore tillägger att han tyckte det var intres-
sant att den privata aktören i pilotprojektet 
(Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm) 
såg sin medverkan i PRISS som ett möjligt 
försäljningsargument.

– Så hade jag inte tänkt på det innan. 
Men jag förstår hur de resonerar...

Återupptagen kursverksamhet
Bo tycker sig kunna se en förändring i 
grundsynen på ortopediska infektioner.

– Det har tidigare varit en något avog 
inställning till frågan från vissa ortopeder 
och infektionsläkare. Men jag har kunnat 

konstatera ett påtagligt ökat intresse och 
engagemang idag för ortopediska infektioner.

Bo berättar om Sven-Åke Hedström, infek-
tionsläkare i Lund som i samarbete med 
ortopeden Lars Lidgren, också från Lund, 
startade en mottagning tillsammans och 
därmed blev pionjärer.

– Därefter genomförde de en serie kurser, 
som en infektionsläkare och en ortoped 
från samma sjukhus skulle gå. Tanken var 
att sprida idén med gemensam infektions-/
ortopedimottagning.

När Sven-Åke sedan pensionerades, upp-
hörde kurserna. Tillsammans med infek-
tionsläkaren Bertil Christensson i Lund 
startade dock Bo upp dem igen förra året.

– Vi fick en överväldigande respons, vilket 
jag tolkar som ett bevis på det stora intresse 
som idag finns för ortopedirelaterade infek-
tioner, säger Bo.

Fler infektionsläkare behövs
Enligt Tore så är det fullt klart att det främst 
är ortopederna som är målgruppen för 
PRISS-projektet.

– Men just det faktum att vi är flera pro-
fessioner som är inblandade är en stor styrka 
och tillgång, påpekar han.

– Vi har alla våra skygglappar, men tvär-
professionalismen hjälper oss att se det vi 
kanske inte alltid själva ser!

– Ortopederna har insett att det är de 
som äger problemet – dvs. att det är deras 
patienter som drabbas av infektion, säger Bo.

– De har väldigt bra register, och kan se 
vilka patienter som drabbas av komplikatio-
ner och enkelt ta fram uppgifter om dessa. 
Nu hoppas jag verkligen att infektionsläkarna 
hakar på och svarar upp mot detta ökande 
intresse hos ortopederna, tillägger han.

Torbjörn påminner om att hela projektet 
bygger på frivillighet.

– Det är ett nationellt samarbetsprojekt, 
konstaterar han.

Jon påpekar att innan en klinik går in i 
PRISS, genomför de en introduktionsefter-
middag med klinikledningen.

– Det måste vara en ortoped som presen-
terar projektet vid ett platsbesök på ortoped-
kliniken – inte en infektionsläkare, anser 
Bo och avslutar med följande uppmaning:

– Men för att PRISS ska kunna genom-
föras fullt ut behöver vi fler infektionslä-
kare som engagerar sig som revisorer och 
granskare!

Per lUNDBlaD

Vi har alla våra skygg-
lappar, men tvärprofessio-
nalismen hjälper oss att 

se det vi kanske inte alltid 
själva ser!

Tore Dalén



ANNONS
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§ Protokoll fört vid medlemsmöte, svenska Infektionsläkarföreningen

First Hotel Grand, Borås 7 maj 2009

Närvarande: 48 medlemmar

§1 
Åsa Hallgårde öppnade mötet. 

§2 
Till mötesordförande valdes Åsa Hallgårde.

§3 
Till mötessekreterare valdes Stephan Sten-
mark, till protokolljusterare Ulf Ryding och 
Anders Lundqvist.

§4 
Dagordningen fastställdes efter anmälan av 
en övrig fråga.

§5
Information från styrelsen:
Åsa Hallgårde, ordförande, informerade 
om att checklistan för målbeskrivningen är 
klar före sommaren och kommer att läggas 
ut på hemsidan.
Jonas Sundén-Cullberg, utbildningsansvarig. 
redovisade den genomförda fortbildningen 
i Mariefred som fått ett mycket gott betyg 
i utvärderingen. Utbildningen kommer att 
ges igen nästa år. Information om höstens 
fortbildning på Sigtunahöjden – Akutme-
dicin – den 24–25/9.

Stephan Stenmark, facklig sekreterare, infor-
merade om godkända sektionsövergripande 
symposier på kommande riksstämma:

Hur hindrar vi smittspridning, svår sjuk-
domsutveckling och reaktivering vid kronisk 
hepatit B? Moderator Gunnar Norkrans.

Hur diagnostiserar och behandlar vi infek-
tioner i CNS? Moderator Marie Studahl.

Tarmsmitta på sjukhus. Moderator Britt-
Marie Eriksson.

Utredningsstrategier vid urinvägsinfek-
tioner hos späda och små barn. Moderator 
Elisabeth Esbjörner (Pediatrik).

Långdragen feber – ett hett ämne. Mode-
rator Per Eriksson (Reumatologi).

HIV och genital dermatologi. Derma-
tovenerologi ur ett annorlunda perspektiv. 
Moderator Anders Strand (Dermatologi).

Handläggning av hud- och mjukdelsin-
fektioner i primärvården. Moderator Sigvard 
Mölstad (Allmänmedicin).

Planer även på ett sektionssymposium 
med ämnet Vanans makt och husets vin, 

antibiotika och sjukdomspanoramat i Sve-
rige. Moderator Inga Odenholt. 

Det kommer att finnas utrymme för 40 
postrar och 10 fria föredrag.

Torsten Holmdahl, vice ordförande, infor-
merade angående programgruppernas 
arbete. Arbetet med Virala meningoence-
faliter pågår och förväntas bli klart vid års-
skiftet. En revision av CNS-infektioner är 
inledd. Det finns utrymme för ytterligare 
en ny programgrupp där förslag tacksamt 
mottages.

Hemsidan kommer att genomgå en 
utveckling till hösten.

Katarina Westling, redaktör för Infek-
tionsläkaren, presenterade sig själv och tar 
gärna emot förslag på innehåll tidningen.

Bengt Wittesjö, skattmästare. redovi-
sade föreningens bokslut 31/12 2008 samt 
bokslut 31/12 2008 i Göran Sterners rese-
stipendiefond.

§6 
Revisionsberättelserna för Infektionsläkar-
föreningen och Göran Sterners resestipen-
diefond gällande verksamhetsåret 2008 
presenterades av Gunlög Rasmussen. Revi-
sorerna förordade ansvarsfrihet vilket också 
beslutades av mötet.

§7
Rapport från kvalitetsregistret:

Tomas Vikerfors informerade det eko-
nomiska läget i kvalitetsregistret.

Det kommer att ske en kvalitetsgransk-
ning av registreringsfrekvensen och hur 
informationen återförs till verksamheten 
2009.

Från i sommar tar Gunlög Rasmussen 
över ansvaret som registeransvarig efter 
Tomas Vikerfors.

§8 
Övriga frågor:
Britt-Marie Eriksson har sedan 2008 upp-
drag från Infektionsläkarföreningen att vara 
insynsråd för Smittskyddsinstitutets verk-
samhet. Hon redovisade ett insynsråds roll 
och pågående arbete. Britt-Marie inbjöd 
alla att kontakta henne vid synpunkter på 
Smittskyddsinstitutets verksamhet.

§9
Ordförande tackade alla mötesdeltagarna 
och avslutade mötet.

Stephan Stenmark Facklig sekreterare 
Åsa Hallgårde Ordförande

Ulf Ryding Protokolljusterare
Anders Lundqvist Protokolljusterare

globala infektioner
Infektioner som är vanliga i låginkomstländer men ovanliga i Sverige

En femdagars utbildning för blivande infektionsläkare och andra läkare med 
intresse för hälsa i låginkomstländer. Kursen ges i Jönköping. 
Antal kursdeltagare är maximerat till 25.

Kursdatum: 2–6 november 2009

Plats: Sjöåkra kursgård, Bankeryd

Kursavgift: 6000 kronor, kostnad för logi tillkommer.
 Rum finns förbokade på Sjöåkra kursgård, för prisuppgift och 

bokning kontakta kursgården www.sjoakragarden.se 

Målgrupp: Barn- och ungdomsmedicin, Allmänmedicin, Infektionssjukdomar

Kursansvariga: Bo-Eric Malmvall Gunnar Holmgren
 Professor/chef  Överläkare
 Futurum Jönköping Infektionskliniken, Jönköping

Kurssekreterare: Helena Andén, Futurum, helena.anden@lj.se

Ansökningsblankett finns på www.lj.se/futurum under rubriken kurser.
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§ Protokoll fört vid styrelsemöte, svenska Infektionsläkarföreningen

Borås 7 maj 2009

Närvarande: Åsa Hallgårde, Torsten Holmdahl, Stephan Stenmark, Jonas Hedlund, Jonas Sundén-Cullberg, 
Katarina Westling, Camilla Lorant

§ 1 
Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§ 2 
Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Katarina Westling. 

§ 3
Dagordningen fastställdes.

§ 4 
Föregående protokoll från styrelsemötet den 
12/3 -09 granskades och fastställdes. 

§ 5 Ordförandes ärenden Å.H. 
Beslutade att överlåta till Örebro att välja 
RAF-stipendiat mellan sina två nominerade 
kandidater

Beslutades att utse Bengt Hill, Pia Fors-
berg och Åsa Hallgårde som nya SPUR 
inspektörer. Vi arbetar vidare att rekrytera 
ytterligare 1–2 inspektörer. 

Å.H. är inbjuden till en paneldiskussion 
under Almedalsveckan 1/7 om antibiotika-
resistens. Arrangeras av SLF.

§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S.S. 
Rapport från specialitetsföreningarnas repre-
sentantskapsmöte 31 mars.

Rapport från PRISS-projektets fortsatta 
arbete.

Inkomna remisser: Från SLF Remiss: 
En nationell cancerstrategi för framtiden 
(2009:11).

Besvarade remisser: Från SLF Betänkandet 
Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behö-
ver göras?(SOU 2008:117). Besvaras av S.S.

§ 7 Rapport från fortbildningsansvarig 
J.S-C. Skriftlig rapport
Rapport från Vårutbildningen i Mariefred. 
Bra betyg i kursutvärderingen

Planer på att starta en tvådagarskurs om 
tuberkulos.

§ 8 Rapport från 
vetenskaplige sekreteraren J.H.
Läkarstämman. 
Godkända sektionsövergripande symposier:

* Hur hindrar vi smittspridning, svår sjuk-
domsutveckling och reaktivering vid kronisk 
hepatit B? Moderator Gunnar Norkrans.

* Hur diagnostiserar och behandlar vi infek-
tioner i CNS? Moderator Marie Studahl.

* Tarmsmitta på sjukhus. 
Moderator Britt-Marie Eriksson.

* Utredningsstrategier vid urinvägsinfektio-
ner hos späda och små barn. 
Moderator Elisabeth Esbjörner (Pediatrik).

*Långdragen feber – ett hett ämne.
Moderator Per Eriksson (Reumatologi).

* HIV och genital dermatologi. Dermato-
venerologi ur ett annorlunda perspektiv. 
Moderator Anders Strand (Dermatologi).

* Handläggning av hud- och mjukdelsin-
fektioner i primärvården. 
Moderator Sigvard Mölstad (Allmänmed).

Planer på sektionssymposium med ämnet 
Vanans makt och husets vin, antibiotika och 
sjukdomspanoramat i Sverige. 
Moderator Inga Odenholt.

Planer på 40 postrar och 10 fria föredrag.
Diskuterade formerna för posterpresen-

tationen.
Planerar att hålla årsmötet mitt på dagen 

onsdag 25/11.

§ 9 Rapport från skattmästaren B.W. 
Skriftlig rapport
Inga nya medlemmar. 
Rapport från aktuellt bokslut.

§ 10 Redaktörens ärenden K.W.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3/09 före-
drogs av Katarina Westling. Deadline 7/9, 
utgivning oktober.

§ 11 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK C.L.
Rapport från SPUK-internat i mars. Check-
listan till målbeskrivningen är klar och ska 

efter genomgång fastslås av styrelsen före 
19/5. Den nya checklistan ska sedan läggas 
ut på hemsidan.

Årets diagnostiska prov för ST läkare har 
genomförts.

Tema för kommande ungt forum: Orto-
pediska infektioner

§ 12 Programgrupper, hemsida, 
kvalitetsregister T.H.
Arbetet med uppdatering av CNS-infektio-
ner pågår, virala meningoencephaliter blir 
klart under året.

Presentation av uppdaterat regelverk för 
kvalitetsregistret. Efter en ny genomgång 
ska styrelsen ta beslut om godkännande.

§ 13 Möte med Mediahuset
Gemensamt samtal med Olle Lundblad från 
Mediahuset om tidningen och hemsidan

§ 14 Inför styrelseinternatet
En genomgång av SILF:s representanter i 
olika grupper och organ.

Att fastställa programmet inkl. föredrag 
och postrar till läkarstämman.

Att fortsätta arbetet med hemsidan och att 
diskutera ett ev. nytt avtal med Mediahuset.

Att planera programmet för Chefmötet 
på Sigtunahöjden 15–16/10.

§ 15 Inför medlemsmötet
Genomgång av dagordningen inför med-
lemsmötet.

§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 17
Ordförande Å.H. avslutade mötet.

Stephan Stenmark Facklig sekreterare 
Åsa Hallgårde Ordförande 
Katarina Westling Protokolljusterare


