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Vänner!

N

ytt år, nya utmaningar. Först och främst är det glädjande att Ebolaepidemin förefaller ha nått sitt maximum på epidemikurvan. Det
går inte att vara annat än imponerad av alla de frivilliga insatser som
gjorts för att hejda smittspridningen på plats, inte minst av infektionspersonal
från Sverige, tillsammans med lokala och internationella ansträngningar. På
hemmaplan har många varit involverade i förberedelser och dokumentskrivande om farsoten i någon form skulle nå våra breddgrader, då främst som importfall och misstänkt smittade. För Ebola står vi alltså rustade till tänderna. För
en sjukdom som inte finns i Sverige och inte kan ge upphov till en liknande
epidemi som i Västafrika. En beredskap finns sedan tidigare, som vi nu fått
tillfälle att trimma, inte minst genom högisoleringsenheten i Linköping. Sannolikt ska vi oroa oss mer för andra infektioner mer lika eller mer smittsamma..
Tuberkulos är en ständigt aktuell sjukdom som kräver isolering och smittspårning. Trots hög vaccinationstäckning i befolkningen för mässling kommer vi
alltid att drabbas av utbrott som måste hanteras eftersom immuniteten hos
befolkning inte är fullständig genom naturlig sjukdom. Det kan ifrågasättas
om alla sjukhus i landet kan ta hand om smittsamma sjukdomar på ett fullgott
sätt dygnet om och den frågan är viktig att bevaka och driva av Infektionsspecialiteten. Hur som helst har vi har lärt oss mycket och står väl förberedda om
nya hot kommer. Intressant är diskussionen om utvecklingen av ett ebolavaccin
då följdfrågan blir hur och till vilka som vaccinet ska ges. En både logistisk och
epidemiologisk utmaning.
På våra breddgrader inväntar vi en eventuell influensaepidemi vars debut
och omfattning vi i skrivande stund inte vet något om. I övrigt på den svenska
horisonten hanterar vi efterdyningarna av omgrupperingen av Folkhälsomyndigheten/Smittskyddsinstitutet till Folkhälsomyndigheten. Hur för oss viktigt
arbete som utförts i olika grupper som RAF, RAM, framtida vaccinationer etc.
ska bevaras och helst utvecklas har inte framstått som helt klart administrativt,
men ser nu ut att lösas. Ett nytt inslag är att där föreningen tidigare direkt
föreslagit representanter ska nu ett antal kandidater utses för myndigheten att
välja mellan. Ett förfaringssätt som kanske kan ifrågasättas då proceduren inte
är helt transparent och tydlig. Ett annat ”hot” som många reagerat på är förslaget att nationella riktlinjer ska bli lag förefaller vara lagt på hyllan av det
enkla skälet att riktlinjer är bra och ska i normalfallet följas, men alla som varit
verksamma som läkare vet att det kan bli nödvändigt att avvika för patientens
skull utan att automatiskt bli lagbrytare. För övrigt har vi Infektionsveckan i
Östersund 2-5 juni att se fram emot och programmet som blir allt mer klart är
lovande intressant. Vi får börja fila på den regelbundna olympiska klyschan –
det bästa vårmötet någonsin, att upprepas årligen.
Jag förmodar att många av er studerat den riksbekanta mellanspetten på
Gotland på plats och vårsträcken är snart igång. Så putsa kikarlinserna. Vi ses
i Östersund!

Göran Günther
ordförande
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Infektionskliniken i Östersund
- värd för årets infektionsvecka
Värdklinik för årets Infektionsvecka
är Östersunds Infektionsklinik, en
jämförelsevis liten klinik, men med ett
upptagningsområde som motsvarar
en sjättedel av Sveriges yta. Förberedelserna inför majmötet pågår nu
för fullt. På programmet står bland
annat ett symposium om Clostridium
difficile- infektioner. Moderator är Johan S Bakken, internationellt erkänd
forskare och författare.

D

et är mitten av december och dagen hinner knappt ljusna förrän
mörkret lägger sig. I taxin på väg
till Östersunds sjukhus beklagar sig den
kvinnliga taxichauffören över det milda
vädret och snöfattiga landskapet. Det var
ju för snön och skidspåren som hon lämnade Stockholm för ett par år sedan.
Det var av liknande skäl som Bengt Hill,
överläkare på Infektionskliniken, lämnade
sitt chefsuppdrag i Sundsvall och flyttade
till Östersund.
– Både jag och min hustru är fjäll- och
naturintresserade. För fyra år sedan åkte
jag hit och frågade om jag fick börja job-

ba här. Det fick jag, roligt nog. Nu bor vi
i Funäsdalen där vi har en stuga som vi
har renoverat till permanentboende, säger
Bengt.
Han är en av sju överläkare som arbetar på Infektionskliniken. Vi slår oss ned
i konferensrummet för att prata om klinikens arbete, men också om det förberedelsearbete som pågår inför den kommande
Infektionsveckan 25-29 maj i Östersund.
Enhetschef Jessica Nääs ansluter tillsammans med Ulf Ryding, överläkare med
medicinskt ledningsuppdrag, samt överläkaren Sara Mörtberg.
– Vi har ett stort upptagningsområde
till ytan sett, med cirka 126 000 invånare. Även om vi är en förhållandevis liten
klinik, har vi ett stort uppdrag. Vi har 17
vårdplatser och jämfört med övriga Sverige
är vi en av de kliniker som har flest vårdplatser per invånare, men så vårdar vi också en högre andel av sjukhusets infektionspatienter här hos oss jämfört med många
andra sjukhus. Det medför alltså att vi har
ett omfattande jouruppdrag som är en stor
del av klinikens arbete, säger Ulf Ryding.
– Vi har ett stort upptagningsområde

Enhetschef Jessica Nääs, överläkare Sara Mörtberg, Ulf Ryding, överläkare med medicinskt
ledningsuppdrag.
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till ytan sett, med cirka 126 000 invånare. Även om vi är en förhållandevis liten
klinik, har vi ett stort uppdrag. Vi har 17
vårdplatser och jämfört med övriga Sverige
är vi en av de kliniker som har flest vårdplatser per invånare. Vi har ett omfattande
jouruppdrag som är en stor del av klinikens arbete, säger Ulf Ryding.
Jämtlandsutbrottet
Han är utbildad i Lund och arbetade som
specialistläkare vid universitetssjukhuset i
cirka 10 år innan han sökte sig till Östersund. Ett starkt skäl var en längtan efter vinter och skidåkning, men också en
trötthet efter år av omorganisationer och
fusioner i den skånska sjukvården. Med sig
i bagaget hade Ulf Ryding en nästan färdig
avhandling, Staphylococcus aureus bacteremia. Serological findings, phenotypic and
genotypic characteristics of S. aureus strains.
– Jag gjorde klart det sista och disputerade vid Lunds universitet 2001.
Flytten till Jämtland innebar inte bara
en ny livsstil, utan också ett möte med
specifika norrländska infektionssjukdomar
som harpest och sorkfeber.
– De första åren såg jag inte ett fall av
harpest, men därefter har det fullkomligen
exploderat. Under en period visade det
sig att i stort sett varje inlagd patient med
lunginflammation var sjuk i harpest.
Antalet anmälda tularemifall varierar
mycket år från år. År 2003 var ett rekordår
med 698 rapporterade fall nationellt, vilket är det högsta antalet sedan 1966. Då
anmäldes 2 739 tularemifall i det så kallade ”Jämtlandsutbrottet”.
– Tidigare har det varit en uttalad koncentration av tularemifallen i de norra och
mellersta delarna av Sverige och då framförallt i Dalarna och Hälsingland, men under senare år har det endemiska området
utvidgats söderut, säger Ulf Ryding.
Harpest drabbar främst olika gnagare,
men smittan, som orsakas av bakterien
Francisella tularensis, kan på flera sätt överföras till människan genom exempelvis insektsbett, direktöverföring från ett smittat
djur, inandning av damm, förorenat med
sjuka djurs urin eller avföring och smittat
vatten.
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Överläkare Bengt Hill. Tidigare verksam som
chef för infektionskliniken i Sundsvall

– Bakgrunden till Jämtlandsutbrottet
var gnagare som invaderat lador där det
förvarades hö. Många bönder blev sjuka
i harpest och lunginflammation, och det
lever kvar. När jag arbetade i Sundsvall
såg jag nästan aldrig någon patient med
lunginflammation och harpest, men här i
Jämtland ser vi det ofta, säger Bengt Hill.
Harpest med blodförgiftning
Inkubationstiden är kort, i genomsnitt tre
dygn. Patienten insjuknar akut med hög
feber, huvudvärk och illamående. Om
smittan har överförts via direktkontakt
med ett sjukt djur, ofta hare, eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt och
patienten får förstorade och ömma lymfknutor. Har smittan skett via luftvägarna
insjuknar patienten i regel i lunginflammation. Det kan även uppstå körtlar på
halsen samt sår i mun och svalg om patienten fått i sig kontaminerat vatten.
– Harpest är ofta en utmaning eftersom
det är svårt att diagnosticera patienten i
det akuta sjukdomsskedet. Symtomen kan
också bli mer allvarlig och långvarig om

behandling inte sätts in tidigt, säger Sara
Mörtberg.
Under det senaste utbrottet av harpest
2010 drabbades ovanligt många patienter
även av blodförgiftning.
– Varför, vet vi inte riktigt, men när vi
lät blododlingarna pågå i cirka 10 dagar,
hittade vi tio patienter med blodförgiftning på grund av harpest. Fyndet har vi
rapporterat i Clinical Infectious Diseases,
säger Sara Mörtberg.
En annan vanlig infektionssjukdom vid
kliniken är sorkfeber, en virussjukdom
som sprids via skogssorken. Antalet rapporterade fall i Sverige varierar från 50 fall
till 2 000 fall, mycket beroende på om det
är sorkår eller ej.
Smittade sorkar, som inte själva tycks bli
sjuka, utsöndrar viruset i saliv, urin och avföring. Patienter som en gång drabbats får
i regel en livslång immunitet.
– Den senaste tiden har vi haft extra
många fall av sorkfeber. Det är ofta skogens män som drabbas, de som hanterar
ved och är ute i naturen och jagar, säger
Sara Mörtberg.
Sorkfeber är en virussjukdom och infektionen läker ut av sig själv, men många
som drabbas blir rejält sjuka med hög feber, muskelvärk och ofta svåra buk- och
ryggsmärtor. Även njurarna kan angripas
och i bland kan även hudblödningar uppstå. Det finns ingen specifik behandling.
Eventuell behandling riktas istället mot
patientens symtom och eventuellt kan dialysbehandling krävas.
Latent tuberkulos
Precis som på andra ställen i landet, brottas även Jämtland med resistensproblematik. För några år sedan hade länet den högsta incidensen av MRSA i landet.
– Det kan bero på att vi screenade alla
flyktingar som kom för en hälsoundersökning. Vi tar emot alltfler asylsökande i
länet, cirka 1700 personer förra året. Det
vi märker är att antalet fall av MRSA och
även tuberkulos ökar, vilket inte minst påverkar vår tuberkulosverksamhet, säger Ulf
Ryding.
Det är framförallt flyktingar från Eritrea
och Somalia som är bärare av tuberkulos.
Vissa är också smittade med malaria.
Vid Infektionskliniken behandlas även
ett 50-tal personer med HIV.
– Det har inte ökat så mycket de senaste
åren. Av de flyktingar som kommit på senare år är det få som är smittade med HIV,
säger Ulf Ryding.

Infektionskliniken Östersund

Efter många år av en besvärlig bemanningssituation, bestämde sig Infektionskliniken för att satsa på rekrytering och
utbildning av ST-läkare. Nu är ett flertal
specialister klara och de flesta väljer att
stanna kvar.
– Under det senaste året har tre varit föräldralediga och en har blivit politiskt aktiv
och arbetar endast halvtid. Jag tror att man
lockas av att vi har en god arbetsmiljö och
en välfungerande klinik. Dessutom är det
många som gillar naturen och skidåkningen på vintern, säger Ulf Ryding.
Få av Infektionsklinikens läkare är dock
forskningsaktiva.
– Det är tyvärr inte så många som är intresserade, men det finns inga hinder för
att få avsatt tid för forskning om man skulle vilja det.
Clostridium difficile-symposium
Den 25 till 29 maj är kliniken värd för
årets Infektionsvecka i Östersund. Denna
gång arrangerar Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) veckan tillsammans
med Vårmötet för Föreningen för klinisk
I NF EK TI ONS LÄK AR EN 1 · 15
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mikrobiologi (FKM), Riksföreningen för
mikrobiologi (RFM) samt Svenska föreningen för mikrobiologi (SFM).
– Det är första gången som Infektionsveckan och mikrobiologernas vårmöte
arrangeras tillsammans. Vi har ju många
beröringspunkter och samarbetar mycket
med mikrobiologlabbet. Det är spännande
och nyttigt för oss att se vad som händer
utifrån deras horisont och hur vi kan bredda vår kunskap, säger Ulf Ryding.
Fredagen den 29 maj är Infektionskliniken värd för symposiet Clostridium difficile. Inbjuden som moderator är infektionsläkaren Johan S Bakken, docent vid
University of Minnesota Medical School
Duluth. Han är även nyvald ordförande
för Infectious Diseases Society of America.
– Vi träffades av en ren slump i samband
med en konferens i San Fransisco förra
året. Jag bjöd in honom till vår vecka och
han tackade överraskande nog ja. Han är

norrman, men bosatt i USA, och har tillsammans med sin hustru en hytte kvar i
Norge, säger Bengt.
Johan S Bakken är författare till ett 60tal vetenskapliga publikationer. Han har
varit aktiv forskare under större delen av
sin karriär och beskrev 1994 de första tolv
fallen av HGE, nu kallat humant granulocytär anaplasmos eller HGA, idag rankad som den näst vanligaste fästingburna
infektionen med mer än 4 000 rapporterade fall i USA. Under de senaste femton
åren har han genomfört ett omfattande
forskningssamarbete om behandlingsalternativ med fekal bioterapi för patienter
med skovvis Clostridium difficile diarré
(RCDAD).
– Vi kommer även att ha med svenska
experter på symposiet som står på tre ben.
En del kommer att handla om sjukhushygien, en del om behandling och en del om
diagnostik, säger Ulf Ryding.

Jämtländskt mathantverk, löpning &
Wilhelm Peterson-Berger
Under Infektionsveckan kommer det även
att finnas en hel del sociala aktiviteter
- Tisdag kväll blir det middag på Gamla
teatern med påföljande underhållning av
Patriks Combo.
Torsdag kväll inleds med uppdrag Östersund i vilket Infektionsloppet ingår. Kvällen avrundas med en avslutningsmiddag på
Östersund stads högsta punkt, Arctura.
Vi kommer även att ha en aktivitet på
onsdag kväll som man kan anmäla sig till.
Möjlighet finns då att antingen ta del av
jämtländskt mathantverk eller besöka Wilhelm Peterson-Bergers hem Sommarhagen
och där få en förevisning om hans liv och
musik. Oavsett val sammanstrålar vi för en
middag på Jamtli, Jämtlands länsmuseum
efteråt, säger Jessica Nääs och Ulf Ryding.

Eva Nordin

Fakta om infektionskliniken
Ingår organisatoriskt i Centrum för medicinska specialiteter och tillhör område HIM (hematologi, hud, infektion,
mage/tarm/njurmedicin, medicinmottagningen, dialys och lungkliniken).
På Infektionskliniken arbetar sju överläkare, en specialistläkare samt tre,
snart fyra, ST-läkare. Infektionsavdelningen har 17 vårdplatser, samtliga är
enkelrum med isoleringsmöjlighet och
sluss. Avdelningen bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor i team
tillsammans med minst två läkare.
Infektionsklinikens mottagning har
fem mottagningsrum. Två av rummen
är isoleringsrum där smittsamma patienter kan undersökas. Tre av mottagningsrummen kan även användas för
telefontolkning.
Här finns även en vaccinationsmottagning, hepatit C-mottagning, TBC-mottagning samt en gemensam mottagning med ortopeder. Infektionsläkare
samarbetare även med internmedicin
på diabetesfot-mottagningen.
Infektionsmottagningen bemannas av
fyra sjuksköterskor samt tre sekreterare. Varje år tar mottagningen emot
cirka 4500 patientbesök, varav knappt
hälften till läkare. Drygt hälften av besöken utgörs av återbesök, resterande
del är nybesök. Cirka en fjärdedel av
alla besök är vaccinationer.
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Inbjudan deltagare
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Östersund. För första gången arrangeras Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte tillsammans. Vi hoppas att detta ska skapa spännande, nya diskussioner och kontaktytor mellan
våra olika professioner och deras föreningar!
Mötet äger rum 25–29 maj på OSD i Östersund.
deltagaravgift (Samtliga priser exkl moms)
I priset ingår programmet samt alla måltider på respektive dag. Tillval program onsdag kväll på Jamtli.
Måndag–Fredag
Måndag–Onsdag
Tisdag–Fredag
Tisdag–Onsdag
Torsdag–Fredag
Extra tillval Jamtli

5.000 SEK
3.000 SEK
4.000 SEK
3.000 SEK
2.250 SEK
600 SEK

anmäl dig senast 17 maj på
www.infektion.net eller www.mikrobiologi.net.
Förhöjd avgift med 25 % från 26 april.

Du kan även boka boende via anmälan. Vi har förbokat boende till alla deltagare på de flesta hotell i
Östersunds centrum. Det kommer att arrangeras transferbussar mellan hotellen i centrum och OSD.
För information kontakta
Congresso, Tina Happe eller Märit Blixth, tel 063-12 14 00, e-post info@congressoab.se

Hjärtligt välkomna önskar
Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM),
Riksföreningen för mikrobiologi (RFM), Svenska föreningen för mikrobiologi (SFM)
Genom lokala arrangörsgruppen
Jessica Nääs Infektionskliniken och Kerstin Silfver, Laboratoriemedicin Östersunds sjukhus
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InFektIonsveckan & MIkrobIologIskt vårMöte 2015 östersund
dag

måndag
25 maj

tisdag
26 maj

onsdag
27 maj

torsdag
28 maj

fredag
29 maj

Registrering
(fr. kl 08.30)

Registrering

Registrering

Registrering

Registrering

Parallella sessioner
1. Patientnytta av
mikrobiologiska
analyser vid sårinfektioner och
IVA-vård

Fria föredrag x 8
Sektionerna för Infektion
samt Klinisk Mikrobiologi
(4 från varje)

Symposium 2
”Ebola/Hemorragisk
feber”
Moderator:
Maria Lundberg, Uppsala

Parallella sessioner
1. Keynote lecture 3
”Hepatitis C management in 2015”
Stefan Zeuzem,
Tyskland
2. Ej fastställt program
för sjuksköterskor

väRd
07.30
08.00–09.30

09.30–10.15

Fika med utställarna

Fika med utställarna

Fika med utställarna

Fika med utställarna

Fika med utställarna

10.15–11.45

11.00 Invigning av
kongressveckan

Parallella sessioner
1. Mikrobiologisk
diagnostik 24-7
(dygnet runt)
2. Fria föredrag
3. Studierektorsmöte
SPUK

Grand round
Panel med infektionsläkare & representanter
från riksföreningarna för
mikrobiologi
Moderator:
Ulf Ryding, Östersund

Parallella sessioner
1. Ungt forum, tema
HIV Per Björkman,
Malmö
2. Rapport från
kvalitetsregistren
Per Arneborn,
Örebro
3. Årsredovisning och
två vetenskapliga
presentationer ur
InfCare HIV och
InfCare hepatit
vardera
Veronica Svedhem,
Stockholm
4. Årsmöte IFIS

Symposium 5
Clostridium difficile
Moderatorer:
Johan S Bakken,
Minnesota
Torbjörn Norén, Örebro

11.45–12.45

Lunch

Lunch

Lunch+SILF Årsmöte

Lunch

Lunch

12.45–14.15

Keynote lecture 1
Ebolavirus

Keynote lecture 2
”Diagnosis and treatment
of fungal infections”
Wouter Meersseman,
Leuven, Belgium

13.15 Justus Ström
föreläsning
”Pneumococcus, an
altogether amazing cell”
Mats Kalin, Stockholm

Symposium 3
Tuberkulos
Moderator:
Per Björkman, Malmö

14.15–15.00

Fika med utställarna

Fika med utställarna

Fika med utställarna

Fika med utställarna

15.00–16.30

Parallella sessioner
1. Högrisk patogener
och säkerhetsrutiner
på laboratoriet
2. Fria föredrag

Symposium 1
Året som gått inom
infektionsmedicin och
klinisk mikrobiologi
Bakteriologi: Martin
Sundqvist, Örebro
Virologi: Fredrik Elgh,
Umeå
Infektion: Britt-Marie
Eriksson, Uppsala

Interaktiva fallseminarier
1. Virala CNS-infektioner
Marie Studahl,
Göteborg
Elisabeth Aurelius,
Stockholm
2. Inf hos immunsuprimerade
Gisela Otto, Lund
Lisa Swartling,
Stockholm
3. Främmande kroppsinfektioner
Ulrika Snygg-Martin,
Göteborg
Bo Söderquist,
Örebro

Parallella sessioner
1. Symposium 4
Antibiotikakontroverser, pro et contra
Moderator:
Ulf Ryding,
Östersund
2. Ssks vardag med
tuberkulospatienter

EM/kväll

Årsmöte Mikrobiologiföreningarna

16.30–19.00 Postersession med förrätt Johan
Westin, AnitaHällgren,
Lena Serrander

16.30–17.30 Mingel
med fördrink hos
utställarna

Uppdrag Östersund
inkl Infektionsloppet

Mingelbuffé hos
utställarna

= Föreningen för Klinisk Mikrobiologi,
Riksföreningen För Mikrobiologi,
Svenska Föreningen för Mikrobiologi

20.00 Middag Gamla
Teatern
Efter middagen underhållning: Patriks Combo

Extra tillval eller fri kväll:
17.45 Besök Eldrimner
el Sommarhagen därefter middag Jamtli

= Gemensamt program för alla föreningar

20.00 Avslutningsmiddag Arctura

= Svenska Infektionsläkarföreningen
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Dagboksanteckningar
från Liberia - Sierra Leone
Monrovia, 29 november
Tuppen galer uppfordrande, ett svagt morgonsorl från byn närmast hotellet tränger
genom fönsterspringorna men annars är
allt lugnt denna lördagsmorgon i Liberias
huvudstad. Den speciella afrikanska doften av fuktig mylla och rök från öppen eld
får mig att minnas åren i början av 90-talet
då jag och min familj bodde tre år i Guinea-Bissau, ett annat litet Västafrikanskt
land väster om Guinea. Det känns bra, lite
som att komma hem igen.
Vi har nu varit här i fyra dagar men det
känns betydligt längre. Vi skulle egentligen
åkt ner i början av november, men då hade
redan fallen av ebola minskat så påtagligt
att MSB (Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap) tvekade att skicka ner oss.
En delegation från MSB hade varit i Sierra
Leone och föreslagit att vi skulle åka dit
istället, men WHO insisterade på att MSB
skulle hålla fast vid den ursprungliga planen att åka till Liberia så därför åkte vi ner.
”Vi” är en brokig samling personer varav
knappt hälften är sköterskor och läkare,
övriga är experter på logistik, avfall och
sanitet, IT, gender, mm. Eftersom man
beslutat att det ETU (Ebola Treatment
Unit) vi skulle ha startat i Monrovia inte
ska öppnas, blir vårt nya mål Greenville,
en liten stad i Sinoe County vid havet inte
långt från gränsen till Côte d’Ivoire. Där
ska det öppnas ett mindre ETU enligt planen att alla County ska ha ett ETU. Ett
barn har också nyligen avlidit i ebola i en
by någon timmes bilväg från Greenville.
Tisdag 2 december
Har idag klarat av sista dagen i den ”kalla
träningen” i WHOs ebolakurs som är obligatorisk innan man får börja arbeta på ett
ETU. Den består av tre teoridagar och 2
dagar i ett MOCK-center, alltså ett ETU
som man byggt upp inne i en stor industrilokal och där f d ebolapatienter agerar
patienter som man ska träna på. Det blev
en tuff rond med fyra patienter under stor
tidspress med övervakning av våra ganska
kritiska lärare. Svåra fall, och den ene ryckte av mig mitt ögonskydd och stänkte blod
(ketchup) på mitt munskydd. Mycket realistiskt och rejält stressande. Jag fick upp

Ebolainformation i Freetown

pulsen och andningen något helt enormt
med följden att munskyddet täpptes till av
fukt och ketchup så jag knappt fick luft.
Ganska obehagligt faktiskt.
På kvällen höll Hans Rosling ett mycket spännande föredrag. Han trodde att
ebolan blir kvar länge, och att det krävs
ett enormt arbete för att spåra upp alla
kontakter och följa dem i 21 dagar. Han
uppmanade oss att ta det försiktigt när vi
kommer ut i byarna, eftersom det finns
nästan helt isolerade områden och byar där
invånarna kan vara fientligt inställda till
myndighetspersoner och vita människor.
Fredag kväll 5 december
Råkade idag ta en annan människa i hand
då jag skulle hälsa. Vi blev båda lite chockade och förlägna när vi insåg vad vi gjort,
men skrattade sedan gott åt det hela. Normalt gäller no-touch regeln i alla sammanhang, men när den jovialiske hälsodirektören från Greenville kom till Monrovia
och hälsade på glömde vi båda bort oss
totalt. Jag har fått i uppdrag att resa ner
till Greenville nu på söndag för att planera
upprustningen av 36 hälsocentraler i Sinoe
County så att de ska vara bättre förberedda
på att ta emot misstänkta ebolafall. Därför
kändes det väldigt bra att redan nu stifta

bekantskap med hälsodirektören som skulle bli en för mig mycket viktig person i det
kommande uppdraget. Han berättade bl a
hur han under kriget som 7-åring fördes
hem till sina släktingars by fem timmars
vandring från närmaste väg av sin pappa.
Där hölls han gömd i fem år tillsammans
med sina syskon för att inte de olika krigsherrarna skulle röva bort dem och tvinga
dem bli barnsoldater.
Måndag 8 december
Åkte igår morse ner till Greenville i en
gammal rysk helikopter ommålad i FNs
vita färg. De flög lågt med öppna fönster
omväxlande över den täta regnskogen eller
längs den fantastiska vita sandstrand som
sträcker sig längs nästan hela den södra
kusten. Magnifikt. Väl framme började
ösregnet som sedan fortsatte hela dagen.
Kastades genast in i möte med hela County Health teamet, och lite senare var det
dags för möte med Hälsoministeriets representant och UNDP. När hungern på
eftermiddagen började bli påträngande
visade det sig vara ganska svårt att få någon mat i Greenville på en söndag, men ett
”hål i väggen” med namnet Mohammeds
café blev vår räddning. Mohammed visade
sig vara en mästare i att laga en mustig röra
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med bönor och någon seg köttbit på toppen. Men efter bara några timmar i Greenville blev det kontraorder och vi skickades
tillbaka till Monrovia idag av säkerhetsmässiga skäl för att inte evakueringsplanen
från Greenville till Monrovia för personal
med misstänkt ebola är fastställd. Snöpligt
och frustrerande.
Fredag 12 december
Jag och två sköterskor har gått dagliga
ronder under den gångna veckan på det
ETU (MOD1) i Monrovia som är bemannat med kubansk medicinsk personal och
som MSB stödjer med bl a management,
logistik- och WASH-experter. Den svårt
sjuka mannen som kom in under gårdagen med undertemperatur och kraftig dehydrering hade faktiskt klarat sig, de hade
fått in ett livräddande venflon på femte
försöket. Och den lille femårige Gabriel
verkade också lite bättre. Han pratade lite
och drack också lite vatten. Vi hade med
oss en nallebjörn till honom som han genast tryckte till sitt bröst. Tyvärr måste
den brännas upp när han förhoppningsvis
skrivs ut om några dagar.
Fredag 19 december
Tillbaka i Monrovia efter 5 dagars rekognoceringsresa till Freetown i Sierra Leone.
Antalet insjuknade i ebola har nu minskat
kraftigt i Liberia men fortfarande ser man
300-400 konfirmerade fall i veckan i Sierra Leone. Många ebolacenter har öppnat
sista veckorna men det råder brist på sjukvårdspersonal att bemanna alla center. Så
WHO har frågat MSB om vi kan ge stöd
till något ebolacenter i Freetown. Vi tittade på två olika center under vår resa varav
det ena, PTS 2 (Police Training School 2),
verkade mest tilltalande. Det hade öppnat
dagen innan och hade stora rymliga, nyrenoverade lokaler som tidigare hade varit
sovlogement för polisaspiranterna. Jag och
två sköterskor från MSB avdelades för åka
till Sierra Leone. Äntligen kändes det som
om vi skulle kunna få göra en riktig medicinsk insats. Fattades bara Hälsoministeriets godkännande...
Tisdag 23 december
Ännu inget svar från Hälsoministeriet i
Sierra Leone. För att få lite julstämning
inne på MOD1 inköpte vi 4 plastjulgranar
som vi smyckade och bar in på avdelningarna. Mycket uppskattat av patienterna,
inte minst lille Gabriel som ska skrivas ut
imorgon efter 18 dagar på MOD1.
10 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 1 · 15
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Tisdag 30 december
Efter att ha tröttnat på att vänta i Monrovia på ett svar från Hälsoministeriet
i Sierra Leone beslöt vi att åka hit den
26/12. Två dagar senare fick vi ett positivt
svar och igår började vi arbeta på PTS2.
Närmast kaotisk situation på avdelningarna. De har lagt in över 60 patienter på
mindre än två veckor sedan centret öppnades. En läkare (Dr Jalloh, som också har
mycket administrativa uppgifter) och ett
antal mycket duktiga och erfarna sköterskor (som i praktiken fungerar som läkare)
driver sjukvården, och till sin hjälp har de
över 100 tämligen oerfarna och i flera fall
nyutexaminerade sköterskor. Ingen dokumentation av vården eller given medicin
existerar överhuvudtaget.
På vägen hem såg vi en stor folkmassa
vid sidan om vägen, och när vi körde förbi låg en man på trottoaren med huvudet
vilande i knät på en kvinna. Troligen död.
Förmodligen har de ringt efter ambulans
för länge sedan men han klarade inte den
långa väntan som det många gånger blir.
Ingen vågade gå i närheten av paret, men
hon hade lagt sin hand på hans huvud.
Nyårsafton 31 december
Mina tankar går till avdelningarna på

Plexiglasskiva som enkel men effektiv kommunikationsmetod mellan röd och grön zon

PTS2 - de ändlösa raderna av sjuka och
nedstämda människorna i dödens väntrum. Tystnaden var himmelsskriande och
hjärtskärande, rader av järnsängar med
plastmadrasser utan några lakan, alla låg
och tittade tomt ut i ingenting, plastspannar halvfulla med olika kroppsvätskor
blandat med klorin. Vi sköter om dem så
gott vi förmår, men vi måste hela tiden vidare för att orka hela vägen igenom.
Fredag 2 januari
Denna dag ett liv, som Melker brukade
säga... Dr Jalloh kom inte idag, men istället stod där tre läkare från Västafrikanska
Hälsoorganisationen, en från Niger och

Liberia - Sierra Leone

Avdelning på PTS2 dagen före öppnandet

Centrala Freetown

En av sex vårdavdelningar på PTS2

två från Mali. De och några till har precis avslutat sin ebolakurs och ska nu börja
arbeta på centret. Välbehövligt tillskott
av läkare, men det blev massor av frågor
varav de flesta på franska eftersom deras
engelska var ganska knackig. 62 patienter
varav 17 nya hade lagts in på förmiddagen. Medicinlistorna som jag introducerat
börjar dock fungera, och jag hade enorm
nytta av doseringsschemat som jag gjorde
kvällen innan, den yngsta patienten var 10
månader gammal...
Onsdag 7 januari
Ronden gick lite bättre idag, bara 2 timmar och 10 minuter. Men jag var svettigare än nånsin, även byxorna var genomvåta
långt ner på benen. Enligt radion 32 grader varmt, tung fuktig disig luft. Fick en
konstig känsla av att hålla en handgranat
i handen när jag tvättade händerna under
avklädningsproceduren på väg ut från avdelningen... På eftermiddagen ut på stan
och handlade hönsnät och plexiglasskivor
för att göra vissa modifieringar av patientflöden och förbättringar av kommunikationen mellan röd och grön zon.
Söndag 11 januari
Precis vaknat och känner att jag mår bra
idag också, och gläds lite åt det. Åkte igår
ut till en fantastisk strand trekvarts bilväg
sydväst om Freetown, River number 2 Beach. Ljuvlig kritvit strand med vatten som

skiftar mellan blått och turkos, och lagom
stora vågor utan strömmar. Det ger välbehövlig vila och omväxling från de krävande dagarna på PTS2. Men människoödena
finns hela tiden med i tankarna, och man
undrar om de svårast sjuka kommer finnas
kvar nästa dag när man kommer dit. Det
mest gripande är ju kvinnan som miste
sina två små barn men själv överlevde sjukdomen. I grannsängen på samma avdelning avlider ungefär samtidigt en kvinna
och lämnar en 4 månaders flicka föräldralös. Vi ber kvinnan ta hand om barnet
vilket hon gör med glädje. Barnet klarar
sig mirakulöst med endast måttliga magsymtom som hennes nya mamma kan klara med ORS och mjölkersättning eftersom
ingen lyckas sätta nål på henne.
Torsdag 22 januari
Den andra storstrejken bröt ut idag bland
hygienisterna (de som sprayar och städar
avdelningarna). De har inte fått lön sedan
centret öppnade, och för tre dagar sedan
gick de ut i strejk. Den kunde avvärjas
med löften om snabba åtgärder och lön
inom några dagar, men inget hände. Att de
valde att strejka just idag igen beror på att
Hälsoministern och inbjuden media skulle
komma hit för att delta i utskrivningsceremonin av 30 överlevare. Fantastiskt roligt
att så många kunde skrivas ut, men inte
lika roligt när de strejkande hotade att
stoppa utskrivningen om inte de fick sina
löner. Ministern lyckades lugna massorna,
så att ceremonin kunde genomföras och
patienterna fick åka hem med sina utskrivningspaket (25 kilo ris, flera liter olja, ny
madrass och nya kläder mm).
Det där med utskrivningsceremoni kan
ju tyckas vara en lätt absurd föreställning

med ministrar och långa tal, och den hade
ju förstås inte varit möjlig att genomföra
om inte flera av patienterna var tvungna
att vänta på sin utskrivning i många dagar.
Inte för att de löpte någon risk att smittas
av ebola igen, men andra diverse krämpor
uppstår förstås hela tiden. Men samtidigt
måste man förstå betydelsen av en sådan
här händelse i ett land där allt bara handlar
om dödsfall, karantän och brist på de för
oss mest självklara saker. Uppmärksamheten runt alla dessa överlevare kan mycket
väl göra att förtroendet för sjukvården
ökar och att folk vågar ringa det magiska
telefonnumret 117 om de skulle bli sjuka.
Lördag 24 januari
Hälsoministern kom faktiskt ut till centret
idag och delade personligen ut $200 var
till personalen! Jag konstaterade också med
glädje att rutinerna börjar fungera bättre
vad gäller läkemedelsordinationer och signaturer på givna läkemedel. Detta hänger
förstås också samman med det faktum att
ebolafallen de sista veckorna har sjunkit
kraftigt i Sierra Leone så att vi har betydligt färre sjuka inlagda på centret, vilket i
sin tur gör att personalen har mer tid att
ägna åt varje patient. Oerhört glädjande
att epidemin även i Sierra Leone verkar
vara på tillbakagång. Dags för hemresa
imorgon. Kommer att sakna Sierra Leone, PTS2 och dess fantastiska medarbetare
samt alla gripande människoöden jag fått
ta del av.

Hans Norrgren
infektionsläkare Lund och skattmästare
i Svenska Infektionsläkarföreningen
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Det här är Föreningen för
Klinisk Mikrobiologi, FKM!
FKM är specialitetsföreningen för läkare verksamma inom Klinisk mikrobiologi, öppen för medlemskap även
från vissa andra yrkeskategorier och
har idag 286 medlemmar.

F

öreningens historia (som sannolikt
delvis är gemensam med SILFs) började enligt FKMs historieskrivare i
det då knappt sekelgamla Läkaresällskapet
när Sektionen för Hygien bildades 1907.
1928 ändrades beteckningen till Sektionen för Hygien och Bakteriologi. 1960 fick
sektionen namnet Sektionen för medicinsk
mikrobiologi. 1994 bildades Föreningen
för medicinsk mikrobiologi genom sammanslagning av Sektionen för medicinsk
mikrobiologi och Svensk förening för medicinsk mikrobiologi (Svenska läkarförbundets specialitetsförening). 2014 bytte vi
namn till Föreningen för klinisk mikrobiologi föranlett av det nyantagna namnet på
den gemensamma specialiteteten, Klinisk
mikrobiologi, och vi passade då på att byta
logotyp.
Många läkare som är medlemmar i
FKM är kliniska bakteriologer, och eller
kliniska virologer. Av de som fått ut sin
specialitet efter 2006 har de flesta den nya
sammanslagna läkarspecialiteten Klinisk
bakteriologi och virologi, som i fortsättningen kommer att heta Klinisk mikrobiologi.
Vi har även infektionsläkare och disputerade biomedicinare, molekylärbiologer,
BMA eller ingenjörer som medlemmar .
Många av FKMs uppgifter (bevaka
utbildningsfrågor, ordna vetenskapliga
möten, utgöra remissinstans, administrera ansökningar och utbetalningar av resestipendier och forskningsmedel m.m.)
påminner om andra specialitetsföreningars, och behöver inte beskrivas här. Föreningen har också koppling till ett antal
referensgrupper, där vissa är arbetstutskott
inom FKM (referensgruppen för virologi, och referensgruppen för bakteriologi),
och några är tvärsektionella (RAF, RAV,
referensgruppen för parasitologi, referensgruppen för antimykotika) i vilka FKM
har representanter. Vi har också representanter i Nordic-AST, en skandinavisk
metodkommitté för metodutveckling och

standardisering inom resistensbestämning,
med NSCMID som huvudman.
Det vetenskapliga program vi som förening engagerar oss i årligen är vårt Mikrobiolgiska vårmöte. Sedan många år är vårmötet ett samarrangemang mellan FKM,
och två andra föreningar; RFM (Riksföreningen för mikrobiologi, där många
BMA aktiva inom klinisk mikrobiologi
är medlemmar), och SFM (Svensk förening för mikrobiologi) med många heltidsforskande medlemmar. Vi delar också
websida med dessa två föreningar på www.
mikrobiologi.net.
Utöver vårmötet där vi nu förlägger
föreningens årsmöte, har vi sedan i höstas

valt att ha höstens medlemsmöte under
NSCMID. Varje höst informerar styrelsen
också om föreningens arbete och andra
för klinisk mikrobiologi angelägna frågor
under Chefs- och Professorsmötet, ett endagsmöte i november för alla verksamhetschefer, professorer och ST-studierektorer
verksamma inom klinisk mikrobiologi.
Aktuella fokusfrågor för FKM
Behövs läkare på mikrobiologiska
laboratorier?
Läkarförbundet aktualiserade för ett år sedan frågan om läkarens roll i vården. För
många utanför klinisk mikrobiologi (och
kanske för vissa inom) är det otydligt vad
en läkares arbetsuppgifter på laboratoriet
är, och varför läkare överhuvudtaget behövs i en verksamhet som ofta uppfattas

som industriell produktion av analysresultat. Vi som arbetar som läkare inom klinisk
mikrobiologi upplever att vi dagligen gör
skillnad för patienterna, och att vår medicinska kompetens behövs på laboratoriet
på flera sätt, och i kommunikation med
resten av sjukvården. 2013 gjorde FKM en
inventering, som visade att 1/3 av landets
specialister skulle uppnå pensionsålder de
närmsta 5 åren, och att antal ST-läkare
som skulle bli specialister på samma tid
var mycket få. Vi är nu i en situation med
brist på specialister i klinisk mikrobiologi i
landet, samtidigt som många mikrobiologiska kliniker genomgår stora organisatoriska förändringar, där beslut som påverkar möjlighet att behålla den medicinska
kompetensen inom klinisk mikrobiologi
ofta fattas av personer med begränsad insyn i läkarnas arbete (och nyttan med detsamma). Vi genomförde en medlemsenkät
2013, där våra medlemmar fick svara på
frågor om sin roll inom klinisk mikrobiologi. En sammanställning av svar på medlemsenkäten kan nås via mikrobiologi.net.
Vad hände med referenslaboratorierna? Vem tar ansvar för att Sverige
klarar nödvändig mikrobiologisk (fåtals-) diagnostik?
Efter nedläggning av många referenslaboratoriefunktioner på SMI för några år sedan har frågan om vem som ska ansvara
för referensdiagnostik och specialkompetens för olika infektionsagens utretts och
varit ute på remiss i omgångar. Ett förslag
på lösning med referenslaboratoriefunktioner i ett nätverk av mikrobiologiska
laboratorier i landet, med SMI/Folkhälsomyndigheten i en koordinerande roll,
lämnades av utredare Hans Gaines i en
rapport 2013. Då många frågor bl.a. kring
finansiering av referenslaboratoriefunktion
är olösta har folkhälsomyndigheten under
2014 kontaktat SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting) och man har tillsammans
skrivit ett projektförslag till Nationella
Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning
(NSK), SKL där man föreslår ett tydliggörande kring det juridiska ansvaret mellan
stat och landsting inom området samt att
en arbetsgrupp får i uppdrag att ta fram förI NF EK TI ONS LÄK AR EN 1 · 15 13
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slag på struktur och implementering av
laboratorienätverk. SKL presenterade under 2014 detta för landstingens hälso- och
sjukvårdsdirektörer som samtyckte. Sören
Andersson (vice ordförande FKM) har fått
styrelsens uppdrag att samarbeta med med
Hans Gaines och sammankalla en mindre
arbetsgrupp, på 5-6 personer, som ska representera klinisk mikrobiologi i landet.
Gruppen kommer att träffas på Folkhälsomyndigheten vid två till tre tillfällen
under våren. Uppdraget ska redovisas till
NSK juni 2015.
Hur vet vi vilka laboratorier som gör
vad i Sverige, och vart vi (ni) ska
skicka provet om ingen i Sverige kan
utföra analysen?
I väntan på en lösning i referenslaboratoriefrågan gör FKM nu ett försök att i samarbete med Folkhälsomyndigheten sammanställa en nationell analysutbudslista,
som listar alla analyser (som inte utförs
på samtliga laboratorier) som kan utföras
i Sverige, med hänvisning till laboratorium, kontaktperson och om möjligt även
remiss, och kanske ge förslag på laboratorium utomlands som utför analyser som
inte finns i Sverige. Detta arbete har just
påbörjats, med Erik Senneby som FKMs
representant.
Referensdiagnostikböckerna (Gula böckerna), som var ett samarbete mellan FMM
(som vi hette då) och SMI (som de hette

då), har tidigare omarbetats till en webportal i Wikipedia-format, och innehåller flera
volymer av olika aktualitet. Referensmetodikportalen kommer nu att omarbetas och
uppdateras. Tanken är att redaktör Martin
Sundqvist (FKM) och redaktörssekreterare Öjar Melefors (FoHM) ska samarbeta
med referensgrupperna och författarna för
att skapa en portal med information som
årligen uppdateras, som också ska vara en
portal där man kommer åt andra nätbaserade verktyg viktiga för det dagliga arbetet
inom klinisk mikrobiologi (t.ex nationell
analysutbudslista beskriven ovan). Ett förslag på hur portalen ska se ut kommer att
presenteras på vårmötet i Östersund.
Vi ser fram emot att på prov i år ordna Mikrobiologiskt vårmöte överlappande
med Infektionsveckan i Östersund, med
delvis gemensamt program.
Vi tror att ett samarbete ger programmet både ökad klinisk relevans och högre
vetenskaplig kvalitet. Vi tror också på positiva effekter av en förbättrad dialog, då
våra specialiteter är beroende av varandra
för hög kvalitet i vården av patienter, nu
och i framtiden.

Övriga styrelsemedlemmar
Sören Andersson
vice ordförande
(Örebro)
Urban Kumlin
utbildningsansvarig
facklig sekreterare
(Umeå)
Lena Serrander
vetenskaplig sekreterare
(Linköping)
Susann Skovbjerg
kassör (Göteborg)
Niklas Edner
medlemsansvarig
(Stockholm)
Cecilia Jendle Bengtén
ledamot
(Karlstad)

För Föreningen för klinisk mikrobiologi
Sara Karlsson Söbirk
ordförande (Lund)
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ESCMID Summer School i Sigtuna
“Precis så här hade jag tänkt mig Sverige”, utbrast en av deltagarna efter
att ha tillbringat den lediga kvällen
med en kajaktur på Mälarens vatten, i strålande solsken och trettio
graders värme. Vi organisatörer var
mer än nöjda att naturen visade sig
välvillig mot oss och våra långväga
gäster till ESCMIDs sommarskola!
Två veckor tidigare hade vi funderat
på vad snålblåst, regn och temperaturer under tiogradersstrecket skulle ge för intryck.

U

nder en vecka i juli anordnade vi i
ESCMIDs utbildningskommittée
den trettonde “ESCMID Summer
School” på Sigtuna folkhögskola vid Mälaren. Huvudansvariga var jag och Tibor Pál,
professor i bakteriologi verksam i Förenade Arabemiraten. Sommarskolan arrangeras varje år på en ny plats i Europa med
nya lokala värdar. Arrangemanget vänder
sig i första hand till ST-läkare i infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi från
hela världen, men även forskarstuderande,
farmaceuter och andra aktiva inom området är välkomna. Det finns möjlighet att
söka ett stipendium från ESCMID för att
finansiera kursavgiften och i år delade vi ut
hela 20 stipendier.

I Sigtuna samlades nästan sextio deltagare från Europa, Asien, Mellanöstern och
Sydamerika. Dessutom bidrog föreläsare
och arrangörer från elva olika länder.
Ett interaktivt interdisciplinärt forum
Sommarskolans unika idé är att vara ett interaktivt interdisciplinärt forum för yngre
kollegor från hela världen. I år hade vi ordnat programmet efter olika teman för varje
dag; multiresistenta bakterier, hepatit och
HIV, epidemiologi och smittskydd, “emerging infections”, infektioner hos immunsupprimerade och sista dagen den inte helt
intuitiva kombinationen av tuberkulos och
karriärutveckling. Veckan inleddes med en
inspirerande inledning om gemensamma
utmaningar för våra specialiteter av förre
ESCMID-presidenten Gunnar Kahlmeter.
En del av programmet utgörs av stateof-the-art föreläsningar av internationella
experter inom både infektion och klinisk
mikrobiologi. Anslaget är brett och tid
för diskussion och frågor efter varje föreläsning är en viktig ingrediens. Diskussionerna blev spännande och lärorika när
deltagare från olika epidemiologiska situationer och behandlingstraditioner framförde sin syn på en fråga. Några exempel
från veckans föreläsningar; Patrice Nordmann talade om diagnostik av ESBL- och

karbapenemasproducerande bakterier och
Jean-Michel Molina gav en mycket uppskattad föreläsning om hur och när vi ska
behandla HIV. Peter Chiodini delade med
sig av sina unika erfarenheter inom parasitologi. Jesús Rodríguez-Baño, Evelina
Tacconelli och Tibor Pál lärde oss mer om
både hur vi ska hitta och behandla multiresistenta bakterier. Evelina höll också
en viktig och uppskattad föreläsning om
“antibiotic stewardship”, hur antibiotika
ska användas (och inte användas) för att
minimera resistensproblematiken. Christoph Lange föreläste om utmaningarna
med att behandla multiresistent tuberkulos, och Cornelia Lass-Flörl gav oss senaste
rönen inom svampdiagnostik. Vi gästades
också av ESCMIDs president Murat Akova, som gav sina humoristiska och praktiska synpunkter på hur man gör en bra
presentation.
Uppskattade föreläsningsinsatser
En stor insats gjordes av svenska föreläsare
och moderatorer, som även gav lokal färg
till föreläsningar och diskussioner. Auditoriet fascinerades både av det svenska tålamodet och av hur grått det svenska vädret
kan vara, när Åke Örtqvist visade en video på vaccinationsköerna i Örebro under
H1N1 pandemin. Sara Gredmark Russ

Gruppfoto i grönskan utanför Sigtuna Folkhögskola.
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spred viss nervositet med sin TBE-föreläsning, då det visade sig att vi befann oss i ett
högendemiskt område. Vi fick också det
senaste inom behandling av hepatit C elegant serverat av Karin Lindahl och en fin
sammanfattning av HIV-diagnostik av Jan
Albert. Per Ljungman gav oss en utmärkt
överblick av virusinfektioner hos hematologpatienter. Många fler än de här nämnda
gjorde uppskattade föreläsarinsatser! För
den som är medlem finns presentationerna
tillgängliga på ESCMIDs hemsida.
En väsentlig del av tiden under veckan
ägnades åt studenternas egna presentationer av ett kliniskt fall eller projekt, som de
träffat på eller arbetat med. Vi hade passat
in varje fall under en dag med närliggande
tema, för att ha tillgång till experter som
höjde nivån på diskussionen. Varje student
fick tio minuter på sig att presentera, följt
av fem minuters diskussion. Vi fick veta
mer om allt från ovanliga manifestationer
av vanliga infektioner och lurigheter man
kan träffa på i labbet, till riktigt ovanliga
och exotiska infektioner. Infektion i tarmen med algen Prototheca zopfii tog nog
priset för mest besynnerliga och otippade
diagnos. Det var inga problem att få igång
en diskussion bland studenterna, tvärtom
var det många spännande diskussioner
som fick avbrytas och förpassas till nästa
kaffepaus, för att hålla tidsschemat. Efter
varje presentationspass fick studenterna
tillsammans med moderator för sessionen
ge varandra feedback på presentationstekniken. Studenterna höll generellt en mycket hög kvalitet på sina presentationer, och
jag är helt säker på att alla, även de seniora
kollegorna, lärde sig något nytt varje dag.
Avslutande seminarier
Fyra av kursdagarna avslutades med seminarier i mindre grupper ledda av seniora
experter. Anna Skiada bjöd på kluriga fall,
Tibor Pál satte fokus på kongenitala infektioner. Med Jesús Rodríguez-Baño fick
studenterna diskutera om det är MIC-värde eller mekanismer som ska avgöra val av
behandling av ESBL-bildande bakterier,
och Sibel Ascioglu höll i en spännande datalab om utbrottsutredning. Dagarna var
långa men trots att studenterna var ganska
utmattade efter avslutade seminariepass,
var de mycket nöjda och entusiastiska över
gruppövningarna.
Efter kursdagens slut fanns det alltid lite
energi kvar till att umgås, bada och ta en
promenad i Sigtuna eller en kvällstur in till
Stockholm. Kontakterna vi alla knöt med
18 INF EK T IO N S L ÄK A RE N 1 · 15

Tibor Pál (mitten) modererar en animerad pro-con debatt mellan Evelina Tacconelli och Jesús
Rodríguez-Baño (höger) om screening för resistenta bakterier.

kollegor från hela världen känns ovärderliga, och det råder inget tvivel om att vi är
aktiva i ett fält som är dynamiskt, spännande och internationellt!
Grämer du dig att du inte var med?
Tycker du att ESCMID Summer School
låter som något för dig och grämer dig över
att du inte var med? Då ska du förstås söka
årets sommarskola i Istanbul 4-11 juli.
Har du oturen att inte vara ST-läkare eller
nybliven specialist längre, uppmuntra då
dina juniora kollegor att söka, de kommer
återvända fullproppade med nya kunska-

per och entusiasm. Information om sommarskolan finns på ESCMIDs hemsida
och uppdateras kontinuerligt under våren.
www.escmid.org/dates_events/escmid_summer_school/

Emmi Andersson
ST-läkare Infektionsmedicin
Klinisk bakteriologi och virologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Sibel Ascioglu, infektionsläkare från Ankara, höll en uppskattad gruppövning. Hon är huvudansvarig för sommarskolan i Istanbul 2015.

I NF EK TI ONS LÄK AR EN 1 · 14 19

STYRELSEMÖTE

Protokoll styrelsemöte
Organ
Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen
Tid
2014-12-02, kl. 09:30-16:30
Plats
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande
Göran Günther ordf.
Kristina Cardell
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Camilla Lorant
Magnus Hedenstierna
§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade
mötet.
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anita Hällgren.
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 23/10 godkändes.
§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Strategidokumentet: Göran Günther och
Magnus Hedenstierna får i uppdrag att
revidera strategidokumentet utifrån styrelsens förslag och de synpunkter som kommit in. Ett färdigt förslag skall presenteras
för styrelsen på mötet i mars och ett nytt
dokument skall vara färdigt till Infektionsveckan i Östersund.
Återinförande av PAL: Läkarförbundet
vill ha in synpunkter från specialitetsföreningarna om ett eventuellt återinförande
av PAL lagstiftning. Frågan diskuterades i
styrelsen och Anita Hällgren skall skriva
ett svar till Läkarförbundet.
Nationell handlingsplan mot hepatit B
och C: Styrelsen har fått en förfrågan om
vi vill ställa oss bakom ett förslag till nationell handlingsplan mot hepatit B och C
som tagits fram av Svenska Hepatitgruppen. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom
förslaget.
STRAMA: Ordföranden informerar om
att SKL och STRAMA har inlett ett sammarbete kring att göra STRAMA till en
nationell kompetensgrupp.
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§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Remisser: Från Socialstyrelsen angående
upphävande av allmänna råd om förebyggande av rabies har besvarats kort av
Magnus Hedenstierna.
Från Socialstyrelsen ” Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner - förslag till myndighetsövergripande handlingsplan” med svarstid den 16 januari
2015. Anita Hällgren och Thomas Tängden besvara remissen.
SILFs representation: Styrelsen gick igenom föreningens representanter i referensgrupper mm. En uppdaterad lista kommer att mailas ut till styrelsen.

Akutmedicin: Målbeskrivningen för akutmedicin har granskats ur infektionssynpunkt. Flera viktiga akuta tillstånd finns
med men några saknas samtidigt som några mindre centrala sjukdomar finns med.
Staffan Tevell arbetar med frågan tillsammans med Eric Dryver som är sammankallande för SWESEMs utbildningsutskott.

§

§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Infektionsläkaren: Manusstopp för årets
fyra nummer är 22/1, 15/4, 3/9 och 4/11.
I nummer ett kommer Östersundskliniken presentera sig inför Infektionsveckan.
Kallelse till årsmötet och påminnelse om
abstracts till infektionsveckan, samt preliminärt program för Infektionsveckan.
Kristina Cardell gick igenom övrigt material som är aktuellt för Infektionsläkaren
under våren. Styrelsen diskuterade också
nya förslag till innehåll i tidningen.

§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren
Programgrupperna: Göran Günther rapporterade från arbetet i CNS gruppen som
kommer att ha ett internat i vinter. I övrigt
inga nyheter.
Kvalitetsregistren: Skriftlig information
om det kommande styrgruppsmötet för
kvalitetsregistren.
Hemsidan: Arbetet med att ta fram en pushfunktion för hemsidan fortsätter.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och
SPUK Camilla Lorant.
SPUK: Rapport från SPUKs senaste
möte där man huvudsakligen arbetat med
KUST remissen som skall vara besvarad i
januari.
ST skrivningen hålls v17-18. Ungt
Forum under Infektionsveckan har tema
HIV och leds av Per Björkman. Vårens
studierektorsmöte kommer också hållas
under Infektionsveckan den 26/5.
Malin Vading tar över som sammankallande efter Jonas Ahl.

§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden,
Anita Hällgren
Infektionsveckan: Det preliminära programmet för Infektionsveckan i Östersund
fastställdes. Vi saknar fortfarande en föreläsare till fredagens key note lecture om
hepatit C, men i övrigt är programmet i
stort sett klart.
Styrelsen förde en principiell diskussion
kring vad som bör finns med i Infektionsveckans program. Styrelsens tanke är att
försöka få med aktuella ämnen samtidigt
som programmet skall ha bredd och täcka
in olika delar av infektionsfältet. Vi vill
undvika återkommande fasta punkter så
att vi kan vara flexibla i valet av ämnen.
Remisser: Remiss från Socialstyrelsen ”Betänkande Unik kunskap genom registerforskning”. Omfattande remiss som kan
vara relevant att besvara. Anita Hällgren
skall kontakta personer som kan tänkas
besvara remissen.
§ 11 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin
Lindgren
Infektionsveckan i Helsingborg 2016:
Kort information om planeringen så här
långt.
Utbildningarna: Utvärderingen av höstutbildningen är klar och totalbetyg blev
5,5/6. Vårutbildningen anordnas i Båstad
med tema infektionskonsult. Hittills är 21
av 40 platser bokade. Det är viktigt att alla
kliniker skickar deltagare till föreningens
utbildningar.
SPUR inspektörer: Vi behöver nya och
fler inspektörer. Anna-Karin Lindgren
skall skriva till verksamhetscheferna och
begära in nomineringar på lämpliga kandidater.
§ 12 Rapport från skattmästaren
Nya ordinarie medlemmar: Björn Diedrichs. Leg Läkare, Infektionskliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

STYRELSEMÖTE

Nya associerade medlemmar: Agnes Bölin
Wiener, Leg Läkare, Klinisk Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Bokslut: Ekonomisk rapport har mailats
ut före mötet.
		
§ 13 Övriga frågor. Inga övriga frågor.
§ 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
Göran Günther
Ordförande
Anita Hällgren
Protokolljusterare
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kallelse till årsmöte

Kallelse till
Ordinarie årsmöte för Svenska
Infektionsläkarföreningen
Onsdagen den 27 maj 2015 kl. 11.45 - 12.45 på OSD i Östersund
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande.
Val av ordförande för mötet.
Val av mötessekreterare.
Val av protokolljusterare.
Godkännande av kallelseförfarandet.
Godkännande av dagordningen och
ev. övriga frågor.
7. Information från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för
2014-2015.
9. Rapport från skattmästaren.
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10. Revisorernas berättelse gällande 2014
års bokslut. Fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen.
11. Val.
Styrelsen
Revisorer för verksamhetsåret 20152016: 2 ordinarie, 1 suppleant.
Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 1 år: 2 ordinarie,
2 suppleanter.
Ledamot i Specialistföreningarnas

12.
13.
14.
15.

representantskap i Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
Val av 1 ledamot till valberedningen
Fastställande av årsavgift för 2015.
Verksamheten år 2015-2016
Övriga frågor.
Mötets avslutande.
Välkomna!
Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare
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FALLBESKRIVNING FRÅN BORÅS

Fallbeskrivning från Borås
Fallet beskriver en syrisk man född
på 60-talet som ankommit till Sverige ca 1 år innan han insjuknar. Han
är tidigare väsentligen frisk och är
utan läkemedel. Röker ca 20 cig/
dag.

S

öker på akuten under sommaren
med feber, frossa, yrsel, huvudvärk,
smärta vid djupandning och ont i
halsen. Inlägges med misstanke om pneumoni. Lungröntgen är normal. Labprover
visar CRP 60, LPK 14, Strep A är neg. Det
hela bedöms som viros och skrivs ut efter
1 dygn.
Återinläggning dag 3. Inlagd på infektionsavdelningen i 16 dagar
Dag 3 söker patienten igen på akuten, nu
med hög feber och frossa. Har då Temp
38. Andningsfrekvensen är förhöjd, AF
24-30. Saturation 96-100% luft. Puls
ca 100. BT 110/80. CRP 275, LPK 14.
U-sticka: 1+ erythrocyter, 2+ protein.
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Återinlägges på avdelningen, misstanke
är oklar infektion. Patienten talar ingen
svenska och det krävs tolk för att få någon
anamnes vilket bidrar till ett långsammare
utredningstempo.
Upplevs andningspåverkad med förhöjd AF och dyspné, respiratorisk alkalos
i blodgas. Insättes på Bensyl-Pc vid inläggning. Förnyad lungröntgen är fortsatt u.a.
Han negerar hosta, miktionsbesvär,
viktnedgång, blodiga hostningar.
Påtalar smärta i ljumskar bilateralt.
Smärta framträder vid belastning och lä-

gesförändringar i sängen. Smärtan ökar
under vårdtiden och det tillkommer smärta i nedre delen av buken. Behöver rul�lator för att kunna förflytta sig. Patienten
fortsätter att ha febertoppar men är i övrigt
stabil.
Status: Palpationsöm i buk och ljumskar.
LS Höft: Smärta i buk vid utåtrotation och
flexion. (Bråckport + testiklar och PR u.a.)
Dag 6 CT buk som visar kraftig retning
kraniellt om symfysen. Misstänkt gasbubbla men bedöms inte som abscess utan i
röntgenläkarens uttalande som symfysit.

FALLBESKRIVNING FRÅN BORÅS

Initialt behandlad med Bensyl-Pc men
ingen tydligt effekt av detta på feber eller
CRP. Efter 5 dagars behandling kommer
röntgensvaret med misstänkt abscess/symfysit och misstänkt fokus för infektionen
bedöms komma härifrån varför antibiotika byts till Piperacillin-Tazobactam.
Framkommer att patienten genomfört
halkkörning dagen före inläggning och då
fått deltaga i en krocksimulator som orsakat ett lätt trauma. Bedöms som bakteriellt
nedslag i ett misstänkt locus minoris i anslutning till symfysen efter trauma.
Segt terapisvar men efter 8 dygn med
Pip-Taz är patienten vid hemgång feberfri
och CRP har efter insättandet av Pip-Taz
gått ned från ca 250 till 9. Pga. fortsatt
svårt med mobilisering genomförs vårdplanering.
Inga fynd hittas i blododlingar eller
urinodling. Brucella serologi är neg. Konstateras infekterade tänder, varav fyra extraherats.
Dag 18 går Pat hem med Dalacin 300
mg x 2, planerad ytterligare minst 14 dagars behandling och återbesök efter 10
dagar.
Dag 28 Återbesök infektionsmottagningen och återinläggning
CRP har stigit något till 27, normala
LPK. Ingen feber. Ökande smärtor från
ljumsken. Svår smärta vid rotation och
flexion av höftleden. Kan knappt stödja på
benet.
Otillräcklig penetration av antibiotika
med låg vävnadskoncentration? Inlägges
ånyo och man byter från p.o. till iv Dalacin. Status inger viss misstanke om fokus
från höften, men u-ljud höft är utan vätska
i leden. Dag 29 görs en ny CT buk som då
påvisar visar abscess i musculus pectineus.
3 dagar senare görs MR som beskriver 3
x 1.5 cm stor abscess i musculus pectineus
höger som sträcker sig in mot symfysen. I
symfysen ses ödem, men inga destruktioner. Intakt corticalis. Det finns även ödem
bilateralt i pectineus muskulaturen, mer
på höger sida. Höftlederna är inte påverkade. SI-leder u.a.

Vårdas inneliggande med Dalacin iv. Feberfri under vårdtiden, CRP kvar på nivå
kring 20.
Dag 35 kan man genomföra en Punktion av abscessen.
Utbyte med endast några droppar lätt
blodtillblandat pus aspireras.
Dag 40 erhålles svar där odling från
punktat visar e-coli ESBL (PCR visar enterobacteriacae familjen).
Stammen uppges resistent mot alla antibiotika patienten erhållit. Tuberkelbakterier och övriga mycobakterier visar sig
senare vara neg.
Trots resistensbeskedet har patienten
haft klinisk om än långsam effekt med
Pip-Taz. (Enligt mikrobiologen kan detta
bekräftas från labbet då man kan se på zonen att det ej växer bakterier helt in mot
lappen.)
Dag 47 återbesök infektionsmottagningen.
Dalacinbehandling avslutas. Patienten
uppvisar fortsatt klinisk förbättring med
mindre smärta och succesivt bättre mobilisering. CRP fortsatt normalt, SR sjunkande 40 och afebril.
Utökad resistensbestämning visar att
möjliga terapeutiska alternativ är meronem, tigecyklin, colistin, amikacin men
med tanke på förloppet beslutas att i första
hand försöka avstå från återinläggning för
iv behandling och istället fortsätter vi utan
antibiotika och gör kontroll-MR för att
följa abscessförloppet.
Dag 61 Kontroll MR och abscesskaviteten har då gått i påtaglig regress, från
30x15 mm till 5x2 mm.
Dag 69 återbesök. SR och CRP helt normala. Nytt återbesök efter ca 1 månad oförändrad bild. Med anledning av fynd i anslutning till symfysen skrivs en urologkonsult och cystoskopi genomförs som är u.a.

Dag 150 helt återställd. Pat kvarstående
normala inflammationsprover och samtliga symtom har gått helt i regress. Kan nu
gå längre promenader och är tillbaka på
SFI.

Miriam Karlsson
ST läkare infektionskliniken Borås
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FÖREBYGGANDE AV RABIES

Nya rekommendationer om
förebyggande av rabies
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har nyligen gett ut gemensamma rekommendationer om förebyggande av rabies, vilka ersätter
Socialstyrelsens tidigare allmänna
råd (SOSFS 1989:21).

D

e nya rekommendationerna vänder sig i första hand till hälso- och
sjukvårdspersonal som kommer i
kontakt med personer som har utsatts,
eller kan komma att utsättas, för rabiessmitta.
Vaccin finns att ge till personer som
i sitt yrke eller på annat sätt riskerar att
komma i kontakt med rabies. Personer
som redan utsatts för smitta kan skyddas
genom tidigt insatta åtgärder med noggrann sårtvätt, tillförsel av immunglobulin
och vaccination. Rekommendationerna
innehåller bl.a. närmare anvisningar för
sådan postexpositionsprofylax.
Rekommendationerna kan beställas eller laddas ner på Socialstyrelsens webbplats
(www.socialstyrelsen.se) – sök på rabies.
Hanna Lobosco
Utredare, Socialstyrelsen

Nyhet! Ny funktion på infektion.net
Högst upp på startsidan på vår hemsida kan ni nu anmäla
er mailadress för att få nyhetsbrev från SILF.
Registreringen innebär att ni får ett nyhetsbrev varje gång det läggs
upp en nyhet på startsidan. Dessutom får ni ett nyhetsbrev en gång
i månaden som sammanfattar det viktigaste som hänt på hela siten
infektion.net.
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PFIZERSTIPENDIET OCH STIFTELSEN FÖR GÖRAN STERNERS RESESTIPENDIEFOND

Pfizerstipendiet 2015
Pfizerstipendiet 2015 till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan
utdelas och tillfalla en till tre sökande á 25 000 kr, den sammanlagda stipendiesumman kan som mest uppgå till totalt 75 000 kr.
Ansökan insändes till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se,
senast den 1 mars 2015.
Ansökan bör innehålla:
1. Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista,
2. Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Betydelse (sammanlagt
max fem sidor).
3. Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)
Övrig information
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkarföreningens styrelse.
Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen
ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts. Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Lars Nyman i samband med Infektionsveckan i maj månad eller vid nästkommande årsmöte.
Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

Stiftelsen för
Göran Sterners resestipendiefond
Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 20 000 kr.

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till
fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med
infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år
för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning
disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning. Behörig
att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik
(med minst 3 års arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat
tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom
de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag betalas
ut mot kvitto av erlagda kostnader.
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Skriftlig ansökan med:
1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/
konferensen (max en sida)
Ovanstående skall insändas till
Vetenskaplige sekreteraren:
Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2015.
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FALLSEMINARIUM

Fallseminarium på Comwell Aspenäs i
Lerum 31 augusti - 1 september 2015
Sv. Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK)
inbjuder ST-läkare i infektionsmedicin till utbildning som baseras på
autentiska fall.

D

en 31 augusti-1 september ordnas
ett seminarium för 18 deltagare.
Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som
ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium 1-2 gånger under sin ST.
Kurslokal
Comwell Aspenäs i Lerum, cirka 2 mil
från Göteborg och cirka 2 mil från Landvetter flygplats.
Kurstid
31 augusti - 1 september. Vi startar med
lunch och avslutar efterföljande dag med
sen lunch.
Pris
4400 kr exklusive moms. Priset inkluderar
boende i enkelrum samt alla måltider.
Anmälan
Varmt välkommen med anmälan senast
den 24 april. Detta görs via mail till maria.
menonen@hansen.se.
Anmälan skall innehålla namn, klinik,
adress, telefon (inklusive mobil), emailadress, eventuell specialkost, hur många
månader du har kvar till specialistkompetens samt hur många fallseminarium du

har deltagit i tidigare och när. Skriv också
om du har din verksamhetschefs godkännande och faktureringsadressen inkl referensnummer. Märk mailet: Fallseminarium.
Bekräftelse och faktura skickas efter att
anmälningstiden har gått ut. Vår målsättning är att snarast efter att anmälningstiden har gått ut ge besked om vilka som har
antagits. Vi kommer att prioritera de som

inte har varit med tidigare och de som har
kort tid kvar till specialistkompetens samt
att sträva efter god spridning mellan olika
kliniker.

Vid frågor kontakta
Anna Widell
anna.widell@vgregion.se

Utlysning av RAF-stipendiet 2015
Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år
för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för
att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till magnus.hedenstierna@ki.se senast den 1 mars 2015.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
Magnus Hedenstierna
Facklig Sekreterare, SILF
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CALL FOR ABSTRACTS

Infektionsveckan och
Mikrobiologiskt vårmöte
25–29 maj 2015 ÖSTERSUND

Call for abstracts
Välkomna till Infektionsveckan!
Infektionsläkarföreningen och infektionskliniken i Östersund välkomnar
er alla till Infektionsveckan i Östersund 25-29 maj 2015!

E

tt viktigt inslag i mötesprogrammet
är abstrakt från deltagarna. Vi kommer att arrangera posterutställning
och muntliga presentationer baserade på
inskickade abstrakt. Vi välkomnar abstrakt
utifrån alla tänkbara aspekter på infektionssjukdomar. Man behöver inte vara
läkare eller medlem i infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag.
Det som presenteras kan röra sig om ett
forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form.
Abstrakt från personer verksamma inom

vårdhygien, smittskydd och mikrobiologi
uppmuntras. För ST-läkare ingår numera
ett vetenskapligt arbete i specialistutbildningen. Detta arbete bör absolut presenteras som ett abstrakt på Infektionsveckan.
Abstrakt behöver inte vara ”original”.
Om man tidigare deltagit med en presentation eller en poster t ex vid ett större
internationellt möte kan materialet återanvändas för Infektionsveckan. Vi vill veta
vilken forskning som pågår i Infektionssverige! Alla abstrakt kommer att bedömas av Infektionsläkarföreningens styrelse
som avgör vilka som bör presenteras som
muntlig presentation och vilka som bör
presenteras som poster. Möjlighet att ange
vilket av dessa alternativ som önskas kommer också att finnas.

Abstrakt får vara max 300 ord och bör i
första hand vara på svenska men engelska
kan också acccepteras. En bild eller tabell
kan också laddas upp.
Abstrakt kan skickas from 1 jan 2015.
Sista datum för att skicka abstrakt är 1
mars 2015. Alla godkända abstrakt kommer att publiceras på websidan och i Infektionsläkaren nr 2 2015.
Anmälan till Infektionsveckan görs också via länk på websidan from 1 jan 2015.

Anita Hällgren och Johan Westin
Vetenskaplig sekreterare
Infektionsläkarföreningen

Du skickar ditt abstrakt via länk på infektionsläkarföreningens websida:

www.infektion.net
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AVHANDLING

Biomarkers in sepsis and
other severe infections
Författare: Helena Janols
Klinik: Infektionskliniken, SUS, Malmö
Titel: Biomarkers in sepsis and other severe infections
Huvudhandledare: Karin Leandersson
Bihandledare: Anders Bredberg, Marlene Wullt och Tomas Leandersson
Tidpunkt för disputation: 16 maj 2014
Opponent: Tomas Vikerfors, infektionskliniken, Västerås
Sammanfattning av avhandlingen
Bakgrund
Det är en utmaning att behandla patienter
med allvarliga infektioner. Immunförsvaret reagerar olika på olika mikroorganismer och påverkas även av ålder, genetisk
disposition, underliggande sjukdomar och
olika läkemedel. Immunförsvarets reaktion
har i sin tur stor betydelse för symtombild,
kliniska fynd och prognos. Symptomen
debuterar dessutom ofta snabbt vilket kan
leda till både en diagnostisk och terapeutisk utmaning och i vissa fall kan man inte
säkerställa en mikrobiell diagnos. Sannolikt så förändras det immunologiska svaret
även under det kliniska förloppet.
Olika mikrobiella agens kan ge upphov
till sepsis, svår sepsis och septisk chock.
Initialt sker oftast en aktivering av det systeminflammatoriska immunsvaret (SIRS)
och de fall där aktiveringen blir för kraftig
skapas i vissa fall en förödande antiinflammatorisk negativ återkoppling (CARS)
med risk för sekundära infektioner och
död. Majoriteten av de patienter som dör
i sepsis dör efter dag 5 i sekundära infektioner orsakad av uttalad immunsuppression. Patofysiologin bakom immunsuppressionen är dock fortfarande ofullständigt
förstådd. Man vet att olika immunceller
som omfattar både det medfödda och det
adaptiva immunförsvaret går i apoptos,
T-cellsfunktionen försämras och det sker
en allmän nedreglering av monocyternas
förmåga att producera proinflammatoriska
cytokiner och att aktivera T-cellerna.
Man har under flera år utan större framgång provat olika immunmodulerande läkemedel som framförallt varit inriktade på
den proinflammatoriska fasen vid sepsis.
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På senare tid har man börjat fundera på
om immunstimulerande läkemedel som
används för att försöka behandla vissa cancerformer (exempelvis antikroppsbehandling mot CTLA-4 och PD-1 vid malignt
melanom) också skulle kunna användas
på sepsispatienter som befinner sig i den
immunsuppressiva fasen. Även andra immunstimulerande läkemedel som IL-7,
GM-CSF och IFN-γ har man börjat prova
i liten skala på dessa patienter.
För att kunna använda sig av dessa läkemedel behövs en bättre förståelse av
immunpatologin bakom sepsis. Det behövs också kunskap om biomarkörer som
kan belysa de proinflammatoriska och
immunsuppressiva faserna vid sepsis, svår
sepsis och septisk chock.
Målet med den här avhandlingen var att
studera det cellulära immunsvaret med fenotypiska analyser hos patienter med svåra
infektioner med fokus på sepsis. Vi undersökte om dessa fynd kunde fungera som
biomarkörer och om de skulle kunna leda
till värdefull diagnostisk och terapeutisk
information.
Arbeten
I den första studien genomförde vi immunofenotyping av lymfocyter och mo-

nocyter från patienter med gram-negativ
sepsis, borrelia, aktiv tuberkulos, mononukleos, influensa eller autoimmun
bindvävssjukdom. Vi kunde se att vissa
biomarkörer framträdde vid en halvakut
bakteriell infektion eller autoimmun reumatisk bindvävssjukdom. I vissa fall kunde
den här typen av analys också hjälpa till att
skilja mellan vissa bakterie- och virusinfektioner. Vår slutsats är att metoden skulle
kunna vara av värde i diagnostiken av vissa
patienter med oklar feber.
Den andra artikeln var en studie av dendritiska celler, som spelar en viktig roll i
den immunsuppressiva fasen vid svår sepsis och septisk chock. Wnt5a är ett protein
som man vet är involverat i celldifferentiering och som ökar vid sepsis. Vi kunde visa
att Wnt5a hämmade bildandet av dendritiska celler differentierade från monocyter
och främjade bildningen av intermediära
och icke-klassiska monocyter istället. Mekanismen bakom visades bero på en hämning av ERK 1/2. Vi kunde också visa att
när monocyter stimulerades med Wnt5a
började de tillverka IL-6. Wnt5a skulle
kunna vara en av förklaringarna till det
minskade antalet dendritiska celler hos patienter med sepsis.
I vår tredje artikel undersökte vi det pro-

AVHANDLING

och antiinflammatoriska immunsvaret
hos patienter med sepsis och septisk chock.
Vi såg att tecken på immunsuppression
dominerade hos patienter med gram-positiv sepsis och septisk chock medan monocytaktivering var vanligt hos patienter med
gram-negativ sepsis. Det viktigaste fyndet
var dock de uttalade individuella variationerna. Våra data understryker att det är
viktigt att undersöka hur immunförsvaret
reagerar hos den enskilde sepsispatienten
innan man ger immunomodulerande behandling.
I vårt fjärde arbete undersökte vi förekomsten och funktionen av en särskild
sorts immunhämmande
celler, så kallade myeloid-derived suppressor cells (MDSCs), hos patienter med
sepsis. MDSCs är en ganska nyupptäckt
omogen celltyp känd för att hämma immunförsvaret vid cancer, men MDSCs
förekommer även vid sepsis. Man tror att
dessa celler kan spela en viktig roll i den
immunsuppressiva fasen vid sepsis. I vår
studie såg vi att monocytlika MDSCs förekom framförallt vid gram-negativ sepsis
medan det vid gram-positiv sepsis fanns
fler granulocytika MDSCs. Vi såg också
att dessa MDSCs kunde hämma tillväxten
av T-celler via ROS.

Konklusion
Sammanfattningsvis kunde vi se att immunsvaret hos patienter med svåra infektioner visade stor inter-individuell variation vilket understryker betydelsen av att
korrekt anpassa eventuell immunmodulerande behandling till den enskilde patienten och dennes sjukdomsförlopp. Biomarkörer kan komma att spela en central roll i
en sådan individualiserad terapi vid sepsis,
svår sepsis och septisk chock.

4.

tients in a set of immunoregulatorymarkers.
European Journal of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases. 2014; 33(3): 313-324.
Janols H, Bergenfelz C, Larsson A-M, Rydén L,
Björnsson S, Janciauskiene S, Wullt M, Bredberg
A, Leandersson K. A high frequency of myeloid-derived suppressor cells in sepsis patients,
with the granulocytic subtype dominating in
gram-positive cases. Journal of Leukocyte Biology 2014 June 13.

Lite om mig själv
Helena Janols

Ingående arbeten

1.

2.

3.

Janols H, Bredberg A, Thuvesson I, Janciauskiene
S, Grip O, Wullt M. Lymphocyte and monocyte flow cytometry immunophenotyping as a
diagnostic tool in uncharacteristic inflammatory disorders. BMC Infectious Diseases. 2010;
10: 205.
Bergenfelz C, Janols H, Wullt M, Jirström K,
Bredberg A, Leandersson K. Wnt5a inhibits human monocyte-derived myeloid dendritic cell
generation. Scandinavian Journal of Immunology. 2013; 78(2): 194-204.
Janols H, Wullt M, Bergenfelz C, Björnsson S,
Lickei H, Janciauskiene S, Leandersson K, Bredberg A. Heterogeneity among septic shock pa-

Jag är uppväxt i Uppsala men studerade medicin vid Hälsouniversitetet i
Linköping.
Efter läkarexamen flyttade jag till Falun
där jag genomförde min AT och påbörjade min ST i infektionsmedicin.
2007 sökte jag mig med min man till
Malmö där jag vid infektionskliniken
påbörjade min forskning och senare
blev färdig specialist.
Under åren i Malmö fick vi också våra
två döttrar. På fritiden umgås jag gärna med familj och vänner. Jag tycker
mycket om att resa, läsa, träna yoga
och att vara ute i naturen.
Sommaren 2014 återvände jag med
familjen till min hemstad Uppsala där
jag nu arbetar på infektionskliniken.
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SVENSK FÖRENING FÖR TROPIKMEDICIN OCH INTERNATIONELL HÄLSA

Tropiknytt
För att hålla er alla kära infektionsläkarkollegor uppdaterade inom vad
som händer i tropikföreningen kommer här en spalt som alluderar på
den gamla tidningen “Tropiknytt”.

H

emsidan www.tropikmedicin.se är
under grundläggande omarbetning och tanken är att ni ska kunna följa föreningens arbete genom styrelseprotokoll, se datum för konferenser etc,
annonser om intressanta kurser, länkar till
användbara hemsidor och artiklar inom
vårt ämne. Det är inte helt klart vilken
adress den nya hemsidan kommer att få,
men ni kommer att länkas till den via den
gamla.
Stipendium
Föreningen instiftade 2014 två stipendier
à 15 000 kronor som yngre, icke-disputerade studenter/yrkesverksamma kan söka.
Ändamålet bör vara en mindre vetenskaplig studie eller användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till en

större vetenskaplig studie inom områdena
tropikmedicin eller internationell hälsa,
företrädelsevis i endemiskt område. I maj
2014 delades de första stipendierna ut till
Klara Sondén, Stockholm och Olof Säll,
Örebro. Styrelsen har nu beslutat att omfördela medlen till ett stipendium à 30 000
kronor för att ge bättre möjligheter för
dem som söker medel för ett fältprojekt.
Alla medlemmar är välkomna att söka,
eller sprida information till bekanta som
kan tänkas vara intresserade.
Utlysning stipendium i Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Svensk Förening för Tropikmedicin och
Internationell Hälsa utlyser härmed ett
stipendium à 30 000 kr för yngre icke disputerade student/ yrkesverksam.
Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller
som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie företrädelsevis i endemiskt område. Det är inte
avsett som kompletterande finansiering till

större forskningsprojekt eller till stöd för
seniora forskare eller som bidrag för kurs,
kongress eller mötesresa.
Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat,
tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max tre sidor). Kort CV (max ensida). Ansökan mailas till urban.hellgren@
karolinska.se
Sista ansökningsdag 2015-04-01
Stipendiaten förväntas utföra projektet
inom ett år efter utdelningen och därefter inkomma med en skriftlig redovisning
som kan publiceras på föreningens hemsida och även vara beredd att ge en muntlig
redovisning om så önskas.
Ebolasymposium under infektionsveckan
Svensk Förening för Tropikmedicin och
Internationell Hälsa anordnar ett symposium på tema Ebola den 28 maj under
infektionsveckan i Östersund 2015. Ulf
Törnebladh, Tomas Tolvenstam och David
Ekqvist medverkar.
Federation of European Societies for
Tropical Medicine and International
Health (FESTMIH)
Sedan 2013 är Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa medlem av FESTMIH och nästa europeiska
kongress hålls i Basel 6-10 september 2015
på temat ”Driving the best science to meet
global health challenges”. På www.ectmihbasel2015.ch kan man få mer information och även anmäla sig till föreningens
nyhetsbrev. Vi vill varmt rekommendera
denna kongress.
Medlemsregister
Hjälp oss gärna att upprätthålla en
mail-lista över våra medlemmar. Om du är
medlem men inte fått e-post-utskick, maila din e-postadress till SFTIHinfo@gmail.
com. Tack!

Helena Berggren
sekreterare
Maria Lundberg
ordförande
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STYRELSEMÖTE
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YNGRELÄKARSPALTEN

Yngreläkarspalten
Nytt år och ny vinter. Skidåkning, skridskor, snögubbar och snöänglar, varm choklad och soffmys med varma
filtar.

I

specialistutbildningskommittéen (SPUK) har vi nyligen besvarat en remiss
från Socialstyrelsen om kurser under
ST (KUST). Det här är slutfasen av ett arbete som har pågått sedan 2012 och jag har
skrivit om det tidigare. Inom projektet har
ca 220 experter från 54 olika specialiteter
arbetat fram ca 600 förslag på kursämnen,
varav ca 475 av dem är rekommenderade
ämnen för ST-läkare (ämnen som expertgrupperna har angett som särskilt viktiga
under ST). Socialstyrelsen kommer att
kontakta de specialiteter som inte varit
med hittills, samt de nya specialiteter som
kan komma att bli reglerade under 2015,
med en förfrågan om att delta i projektet
senare under våren 2015.
Kort om kursämnen - Ett kursämne
ringar in och beskriver kompetens inom ett
specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera
kurser. Kursämnena kan, förutom att ut-

göra ett av flera underlag vid upphandling
av kurser, fungera som ett utbildningsstöd
för aktörer som vill utforma och utveckla
utbildningsinsatser som innehållsmässigt
svarar mot målbeskrivningarna för läkarnas ST. I motsats till exempelvis målbeskrivningarna i Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) utgör
kursämnena inte bindande regler. Det
finns också specialitetsövergripande kursämnen. Specialitetsövergripande kursämnen svarar mot delmål 13-21 i SOSFS
2008:17 samt delmålen a och b i förslaget
till nya bestämmelser för läkarnas ST.
Observera att de specialitetsövergripande kursämnena kan komma att revideras
i och med att de nya bestämmelserna för
läkarnas ST träder i kraft.
Vi i SPUK har utarbetat 10 kursämnen
på områden som vi tycker kan lämpa sig
väl för en kurs. De flesta av de kurser som
finns idag passar väl in i dessa, men det
finns även några kursämnen där det idag
inte finns någon kurs, men som vi hoppas
kan bli kurser framöver. Vi har också fått
ta ställning till fyra specialitetsövergri-

pande kursämnen och även om dem låter
intressanta så tror vi att dem kommer att
bli alldeles för översiktliga för en blivande
infektionsspecialist. Vi får se var det hela
landar, men jag hoppas förstås att det kan
bli något bra. Det kommer att publiceras
på Socialstyrelsens hemsida i februari.
Det diagnostiska provet närmar sig, v 1718 är det dags. Jag säger som jag brukar: ta
tillvara på detta utmärkta utbildningstillfälle! Det kan bli intressanta diskussioner
tillsammans med din handledare.
Jag hoppas förstås också att vi ses under infektionsveckan i Östersund i slutet
av maj! Förra året i Gävle var det mycket
trevligt och intressant och det räknar jag
med att det blir även i år. Under infektionsveckan kommer Ungt forum att gå av
stapeln och i år handlar det om HIV med
Per Björkman.

Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant
camilla.lorant@gmail.com
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KONGRESSKALENDER

Kongresser & Möten 2015
2-4 februari

Kurs CNS-infektioner
Göteborg
www.lipus.se/www/_public/pub_course.cfm?
courseid=9503

3-6 feb

Leverveckan
Stockholm
www.leverveckan.se/sv/program

12-14 feb

ESCMID Postgraduate Education Course,
Update on Implant-Associated Infections:
Diagnosis and Management
Budapest
Ungern
www.escmid.org/dates_events/escmid_courses/

23-26 februari CROI 2015
Seattle
Washington, USA
www.croiconference.org
6-8 mars

6-7 mars

12-14 Mars

3rd ESCMID Conference on Vaccines Vaccines for Mutual Protection
Lisbon
Portugal
www.escmid.org/research_projects/escmid_conferences/vaccines_conference/
ESCMID Postgraduate Education Course, Advances in
Diagnosis and Management of Viral Hepatitis
Tunis
Tunisien
www.escmid.org/dates_events/escmid_courses/
ESCMID Postgraduate Education Course,
New Perspectives in Infection Control
Kayser
Turkiet
www.escmid.org/dates_events/escmid_courses/

16-20 mars

ST-kurs, Tuberkulos
Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2015/
tuberkulos

23-25 mars

Infektionsläkarföreningens Vårutbildning 2015
Båstad

13-17 april

ST-kurs, Antimikrobiell terapi
Lund
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2015/
antimikrobiellterapi
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22-26 apr

International Liver Congress, ILC, EASL 2015
Wienna
Austria
www.easl.eu/_the-international-liver-congress/
general-information

23-24 April

ESCMID Postgraduate Education Coursce, Management
and Control of Nosocomial and Health Care-Associated
Blood Stream Infections
Köpenhamn
Danmark
www.escmid.org/dates_events/escmid_courses/

25-28 april

ECCMID 2015
Köpenhamn
Danmark
www.eccmid.org/

5 maj

Svenska Hepatitdagen
Stockholm

25-29 maj

Infektionsveckan 2015 och Mikrobiologiskt vårmöte
Östersund

2-4 sept

SLIPI 2015 Immunbristmöte
Helsingör
Danmark
www.slipi.nu/

3-6 sept

NSCMID 2015-Infection and Antibiotics
Umeå
http://nscmid.org/

7-11 sept

ST-kurs, Sepsis på akuten och IVA
Linköping
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2015/
sepsispaakutenochiva2015

18-21 sept

ICC/ICAAC
San Diego
Kalifornien, USA
www.icaac.org/
		
21-25 sept
ST-kurs, Akut och kronisk leversjukdom
Stockholm
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2015/
akutochkroniskleversjukdom
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Krönika

Girolamo, den förste infektionsläkaren
Girolamo Fracastoro levde i Verona
1476-1553. Förutom läkare verkade han även som lärare i matematik, geografi och astronomi. Han var
dessutom en framstående poet.

G

irolamo fick sin läkarutbildning
i närbelägna Padua, som vid den
tiden hade Europas ledande universitet, inte minst när det gällde läkarutbildningen. Hit strömmade vid denna tid
studerande från många länder, varför man
fick göra en uppdelning av dem baserat
på hemland. Det fanns sålunda Engelska nationen, Tyska nationen m.fl. Dessa
hade egna kanslier med arkiv och register.
Vid universitetet gällde vid den här tiden
mycket strikta regler för studenterna. Fracastoro måste skriftligen söka om företräde hos rektorn när medicinstudierna skulle
påbörjas. Vid besöket hos denne fick han
svära en ed att noga följa universitetets
regler samt att lyda rektor och hans kansli.
Universitetet hyrde in ett antal ”lodging
houses” där studenterna kunde bo för en
skälig penning. Det finns kvarlämnade dokument från 1600-talet som listar studenterna i ett ”lodging house”. Däri framgår
att de inneboende fick intyga att de inte
förvarade några eldvapen utan endast sitt
svärd i bostaden. Dessa fick studenterna
bära vid vissa högtidliga tillfällen och först
efter rektors tillåtelse. På allmänna platser
och i samband med undervisningen skulle
studenterna bära fotsida kappor. Om någon student blev sjuk skulle en av professorerna ta hand om och behandla denne
utan kostnad. Studenterna hade även vissa
andra privilegier som inte tillkom övriga
invånare i Padua. Universitetet här hör till
världens äldsta, grundat 1222.
Utbildningen i Padua
Såväl Bologna som Verona och Padua tillhörde Republiken Venedig, ett betydande
rike som fanns i mer än 1000 år och som
vid sekelskiftet 1500 omfattade kustområdena såväl i Italien som på Balkan.
Den goda utbildningen i Padua kan ha
medverkat till att Girolamo redan som 19åring utnämndes till lärare vid universitetet. Han bekände sig till atomismen, en
naturfilosofisk riktning som diskuterade
filosofiska atomer vilka jag vet mycket
litet om, tyvärr. Den vetgirige hänvisas
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till Wikipedia (engelska versionen). Fracastoro blev genom sin begåvning och
klokskap utsedd till läkare vid Concilium
Tridentinum i Trento och Bologna, den
katolska kyrkans högsta ekumeniska råd.
Epidemiska sjukdomar
I sin bok ”De Contagione et Contagiosis
Morbis” från 1546 argumenterar Fracastoro för att epidemiska sjukdomar sprids
genom små partiklar eller sporer som överförs genom direkt eller indirekt kontakt.
Han hävdar också i boken att smittan kan
spridas via kläder, linne m.m. Tyvärr lyckades Fracastoro inte övertyga sin samtid
om riktigheten i sin teori. Han hade bl.a.
att kämpa mot den av den under antiken
uppkomna miasmateorin, dvs. att skämd
luft och förruttnelsedofter låg bakom
spridningen av epidemiska sjukdomar.
Fracastoros hypotes kom dock av och till
att diskuteras vid sidan av miasmateorin i
närmare 300 år innan Koch och Pasteur
under senare delen av 1800-talet slutgiltigt
kunde bevisa ”The Germ Theory” och därmed äntligen begrava miasman.

Girolamo hade ytterligare strängar på
sin lyra och blev bl.a. belönad för sitt episka poem ”Syphilis sive morbus gallicus”
(Syfilis eller fransosen). I detta diktverk
skriver Fracastoro om den unge fåraherden
Syphilus som förolämpade Apollon. Som
straff för detta drabbades fåraherden av
den sjukdom som idag bär hans namn.
Ett nyligen uppfräschat porträtt av Fracastoro, som kan ses på National Gallery i
London, är sannolikt utfört av konstnären
Titian, samtida med Fracastoro och verksam i Venedig. En av dagens konstkännare har spekulerat i att Titian målade porträttet av läkaren som tack för att denne
behandlade honom mot syfilis. Fracastoro
skriver i sitt diktverk att kvicksilver med
fördel kan användas i behandlingen av syfilis. Något kan det kanske därför ligga i
denna spekulation.
Fracastoro avled i Verona 1553 och en
marmorstaty restes över hans minne. I Padua såg stadens borgare till att han fick en
bronsstaty. Denne renässansman gjorde
även insatser inom geologin och har fått en
krater på månen uppkallad efter sig. Bakgrunden var att när Veronas centrala delar
genomgick utgrävningar (1517) hittades
många fossila föremål av olika typ. Fracastoro framlade då en teori om att fossilen
var rester av tidigare levande djur. Detta
djärva påstående mötte mycket motstånd
och sablades så småningom ner helt. Kratern på månen får väl ses som ett slags
kompensation för detta och epitetet ”Den
förste infektionsläkaren” blir den slutliga
upprättelsen för vår kollega som hade en
så imponerande förmåga att tänka utanför
boxen.
På turistresa i Venedig
Varför skriver jag om Girolamo? Jo, jag
sprang nyligen på hans minne vid en turistresa i Republica di Venezia. Vår svenska
bussguide tyckte det var egendomligt att
jag som medicinare inte kände till Girolamo. Med en viss skamkänsla höll jag med
om detta.
”Wenn jemand eine reise tut, so kann er
was erzählen”

Sten Iwarson
Prof.em.

