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Januari, kylan håller sitt grepp om riket, men influensan tycks inte ha drabbat 
landet i någon större utsträckning – ännu. Vad finns annars att se fram emot? 
Det blir trots allt ljusare och flödet av remisser och frågeställningar är konstant. 

         Sjukvården bågnar som vanligt i nyårstider och infektionssjukvården går för 
högtryck. Nya projekt initieras ständigt. Det tas initiativ. T.ex. ser Socialstyrelsen 
över Smittskyddslagen och dess aktualitet – en viktig fråga. Det uppdaterade 
10-punktsprogrammet är snart klar för lansering efter att arbetsgruppen från 
Strama och SILF har slutfört revideringen.
 Den nya Folkhälsomyndigheten har sett dagens ljus vid årsskiftet med ny grafik 
på den omfattande hemsidan. Frågan är om vi kommer vi att sakna gamla 
Smittskyddsinstitutet? Visst finns det många intressanta spörsmål att ta del av. 
Infektionsveckan i Gävle närmar sig, trots att juni kan kännas avlägset.
 Glöm inte att ”ta höjd” för denna i planeringen av läkarschemat. Program-
met har tagit form och lovar mycket intressant kunskap. En inriktning som 
åter tagits upptill diskussion, efter att ha varit sovande en lång tid, är idén om 
kombinationsutbildning mellan infektion och mikrobiologi syftande till dub-
belspecialisering och drivs nu i Göteborg med fullt stöd av mikrobiologerna. 
Intresse finns även i Stockholm. När vi nu diskuterar fortbildning är frågan om 
SILF ska öka utbildningsaktiviteten när industrin kommer att trappa ner sitt 
engagemang som aviserats. Styrelsen återkommer till detta och tar gärna emot 
synpunkter från medlemmarna.
  Införandet av Infektionsverktyget har tyvärr stött på svårigheter, då finansieringen 
inskränkts väsentligt från CeHis (Center för eHälsa i samverkan). Ett möte med 
Socialdepartementet kommer att ske på initiativ av fria Strama-nätverket för att 
inte införandet i framför allt öppen vård ska äventyras.
  Kvalitetsregistren bör uppmärksammas. Ett problem är att få till en fortlöpande 
och bra inrapportering, vilket är en förutsättning för att registren ska fungera som 
tänkt dvs. att förse oss med kvalittetssäkrat underlag för verksamhetsutveckling. 
Det går att ana en viss ”registertrötthet” i landet och en landsomfattande satsning 
för att få till god rapportering pågår. Föreningen kommer att vara restriktiv 
med nya register tills vi ser att de vi har fungerar som de ska med bra utdata. 
För närvarande pågår en revidering av pneumoniregistret och översyn av virala 
CNS-infektioner planeras.
  Ett nationellt samverkansprojekt angående rapportering av ESBL-infektioner 
och hur dessa ska behandlas har initierats från Strama och Uppsala och före-
faller tas emot bra. Det finns uppenbarligen ett behov att ta grepp om detta 
problemkomplex. Till sist vill jag uppmana landets kliniker att ansluta sig 
till Nysam-samarbetet, som har ersatt vår under 
många år uppskattade verksamhetsenkät. Bra data, 
jämförda med riket som helhet, är ett bra stöd 
för klinikerna i argumentationen i landsting och 
divisionsledningar på sjukhusen när den egna 
verksamheten sätts under lupp och t.o.m. kan 
upplevas som hotad. Infektionsspecialiteten står 
stark och är uppskattad. Vi har inget att förlora på 
redovisning av data och öppna jämförelser.
  Vi går mot som sagt mot ljusare tider, vår vecka 
i Gävle och inväntar att sånglärkan med andra 
vänner snart ska invadera de sydliga landskapen.
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Oväntat många Shewanella
algae-infektioner i Halland

Under sommaren 2013 noterades i 
Halland sex fall med infektioner orsa-
kade av bakterien Shewanella algae, 
vilket är betydligt fler än tidigare un-
der 2000-talet. S. algae är en gram-
negativ stav som associeras med 
vatten, bensår och immunosuppres-
sion [1-3]. Fallbeskrivningen syftar 
till att sprida kunskap om S. algae 
och dess sjukdomspanorama.
 
Fall 1-3 rör tre patienter (69, 76 respektive 
85 år) som behandlas för en bakomliggan-
de malignitet och som under sommaren 
ådrar sig traumatiska bensår. Två av pa-
tienterna står på 5-15 mg prednisolon dag-
ligen på grund av myelodysplastiskt syn- 
drom med neutropeni och paramalign vask- 
ulit respektive polymyalgia reumatica. Ef-
ter bad vid olika havsstränder i Halland 
blir bensåren infekterade och en erysipelas- 
liknande symtombild uppstår. 
  85-åringens sårinfektion behandlas med 
flukloxacillin följt av klindamycin med 
otillräcklig effekt. Efter täta omläggning-
ar under en dryg månad läker dock såret. 
Sårodling visar växt av S. algae och Vibrio 
spp. som inte resistensbestäms för fluklox-

acillin och klindamycin då de är gramne-
gativa stavar. 
  Även 69-årigen behandlas med fluklox-
acillin och klindamycin och sårläkningen 
uteblir. Efter en knapp månad tas en så-
rodling och cefadroxil ordineras. Odlingen 
visar växt av S. algae, där cefadroxil inte 
ingår i resistensbestämningen. Såret läker 
efter två månader med regelbundna om-
läggningar. 
  76-åringens infekterade bensår behand-
las utomlands med flukloxacillin och gen-
tamicin med god effekt. Efter sju dagars 
sjukhusvård ges ciprofloxacin polikliniskt 
i ytterligare tio dagar och såret läker. Sår- 
och blododling visar växt av S. algae, med 
okänt resistensmönster. 

Fall 4 beskriver en 16-åring med bilaterala 
rör i trumhinnan på grund av recidiveran-
de mediaotiter. Han söker ÖNH-läkare på 
grund av ett par veckors anamnes på flyt-
ningar ur ett öra. Besvären debuterade efter 
frekventa havsbad på Särö, en ö på västkus-
ten. Akut mellanöreinflammation konsta-
teras, tio dagars behandling med terra- 
cortril med polymyxin B ordineras och pa-
tienten tillfrisknar. Odling på öronsekret 

visar växt av S. algae, som är känslig mot alla 
testade antibiotika förutom tetracyklin. 

Fall 5 rör en 76-årig patient med meka-
nisk aortaklaffprotes, ledbesvär och korti-
sonbehandling i okänd dos. Han läggs in 
på sjukhus på grund av feber, CRP-värde 
90 mg/L och ett traumatiskt bensår som 
blivit infekterat efter en badresa till Öland 
i juli.  Bensylpenicillin sätts in men ersätts 
med kloxacillin efter fyra dagar på grund 
av uteblivet kliniskt svar. S. algae, känslig 
för alla testade antibiotika förutom trime-
toprim-sulfa, växer fram i blododlingar. 
  TEE är utan anmärkning. Trots klinisk 
förbättring skiftas kloxacillin till cefotax-
im. Patienten skrivs efter sex dagars vård 
hem med ciprofloxacin-behandling. Upp-
följning efter en vecka visar fortsatt klinisk 
förbättring. 

Fall 6 beskriver en 75 med Sjögrens syn-
drom, Raynauds syndrom, hypertoni, känt 
systoliskt blåsljud, kroniska bensår och po-
lymyalgia reumatica (PMR), som behand-
las med 15 mg prednisolon dagligen.   
  Några dagar efter att ha badat utanför 
Halmstad söker patienten sin vårdcentral 
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på grund av erysipelas och feber och blir 
insatt på flukloxacillin. Två dagar senare 
läggs hon in med ihållande hög feber, till-
tagande svullnad av benet, lätt förvirring 
och CRP-värde 370 mg/L.
  Bensylpenicillin sätts in men ersätts med 
cefotaxim när S. algae, känslig för alla tes-
tade antibiotika, växer fram i blod- och 
sårodlingar. I sårodlingen växer även Ente-
robacter amnigeus.     
 Kliniskt status förbättras snabbt, CRP- 
värdet sjunker och patienten går efter tre 
dagar hem med ciprofloxacin-behandling.   
  Hon återinläggs två dagar senare på grund 
av snabbt övergående dysfasi och konfusi-
on. CT-hjärna är utan anmärkning och 
tillståndet bedöms som transitorisk ische-
misk attack (TIA). På avdelningen noteras 
38° C feber och en kortvarig episod med 
apraxi. Med anledning av TIA utförs ett 
UKG som visar en 2,5 cm stor, slängande 
vegetation på mitralisklaffen.
  Misstanke fattas om endokardit med sep- 
tiska embolier till hjärnan. Ciprofloxacin 
ersätts med cefotaxim i högdos och patien-
ten genomgår mitralisplastik och vegeta-
tionen avlägsnas. De peroperativa odling-
arna är negativa. På grund av postoperativ 
pleuravätska och dyspné dränagebehand-
las patienten övergående. Antibiotikabe-
handlingen avslutas efter totalt knappt 
fem veckor och patienten skrivs hem vä-
sentligen opåverkad. 

Shewanella spp
Shewanella spp. är oxidaspositiva, icke-fer-
mentativa, vätesulfidbildande, gramnega-
tiva stavar tillhörande familjen Vibriona-
ceae [4].
  Bakterierna är vanligt förekommande i 
naturen och förknippas ofta med marin 
miljö, såsom havsvatten och fisk. Hög vat-
tentemperatur är en förutsättning för att 
Shewanella spp. ska kunna påvisas i havet 
[5]. Av över 50 Shewanella-species är S. 
algae och S. putrifaciens av humanme-
dicinskt intresse och S. putrifaciens gick 
tidigare bland annat under namnen Pseu-
domonas putrefaciens och Altermonoas 
putrefaciens [6].
  De flesta kliniska infektioner förefaller 
orsakas av S. algae, som vid automatiserad 
diagnostik kan misstas för S. putrefaciens. 
Betydelsen av Shewanella spp. i sårodling-
ar kan vara svårvärderad på grund av att 
bakterien ofta ses i blandflora.  
  Infektioner orsakade av Shewanella spp. 
är sällsynta och beskrivs i första hand från 

områden med varmt klimat. En rad fall-
rapporter på senare år indikerar dock att 
förekomsten av Shewanella-orsakade in-
fektioner tilltar även i tempererade delar av 
världen. De vanligaste kliniska manifesta-
tionerna av Shewanella spp. är infektio-
ner i hud och mjukdelar associerade med 
defekter i hudbarriären, ofta på grund av 
kroniska sår eller trauma [1]. I litteraturen 
beskrivs även bl.a. otit, osteomyelit, pe-
ritonit, nekrotiserande fasceiit, meningit 
och endokardit [1,2,7].
  Immunosuppression är en riskfaktor för 
infektion orsakad av S. algae och de flesta 
patienter förefaller ha smittats vid vatten-
kontakt [1,2]. Således finns likheter med 
badsårsfeber, som orsakas av olika species 
av kolerabakterier, och associeras med vat-
ten, hög temperatur, immunosuppression, 
sårinfektioner [8].
  S. algae och S. putrifaciens är i normal-
fallet känsliga för makrolider, kinoloner, 
aminoglykosider, karbapenemer och pi-
peracillin/tazobactam men resistenta mot 
penicillin och isoxazolylpeniclliner. Före-
komsten av resistens mot amoxicillin och 
cefalosporiner varierar [2,3,6].

Diskussion
Kontakt med vatten i varmt klimat, hud-
barriärskada och immunsuppression är 
kända riskfaktorer för infektion orsakad av 
Shewanella spp, vilket stämmer väl över-
rens med omständigheterna kring årets 
fall i Halland [1gv-3]. Alla sex patienter-

na från Halland hade en barriärskada, an-
tingen i hud eller i öra, och hade badat i 
havsvatten under högsommaren. Fyra pat- 
ienter stod på kortisonbehandling och hade 
systeminflammatorisk eller malign sjuk-
dom. Symtombilderna varierade från hud- 
infektioner som sannolikt hade läkt även 
utan antibiotikabehandling till ett fall av 
endokardit, vilket är sparsamt beskrivet i 
litteraturen [7]. Fyra patienter behandla-
des initialt med antibiotika utan effekt på 
S. algae, troligtvis då den kliniska bilden 
väckte misstanke om grampositiva patoge-
ner. Vissa sårodlingssvar var sannolikt svår-
bedömda på grund av blandflora.  
 Den relativt varma sommaren kan ha 
ökat förekomsten av S. algae i havsvattnet 
[9]. Bakterier i vattnet i kombination med 
en god badsäsong kan  förklara ansam-
lingen av S. algae-orsakade infektioner. 
Framtiden får dock utvisa om de ovanligt 
många fallen i Halland 2013 endast var 
en slump eller ett trendbrott. Fallen ovan 
belyser att sårodling är viktigt, inte minst 
under högsommaren hos badande indivi-
der med riskfaktorer.
  Fynd av Shewanella spp. i odlingar bör 
inte slentrianmässigt bedömas som obe-
tydliga.

Jakob Billfeldt
ST-läkareInfektionskliniken, Halmstad 
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När jag började min bana på infek-
tionskliniken i mitten av 1990-talet 
var hepatit C en relativt nyupptäckt 
sjukdom. Infektionens naturalförlopp 
var ofullständigt kartlagt och huruvi-
da sjukdomen var att betrakta som 
en dödlig farsot eller en banal kro-
nisk åkomma utan symtom var fort-
farande föremål för debatt.

I de fall man kunde förvänta sig ett 
ogynnsamt förlopp föreslog vi vid den-
na tid till de modigaste patienterna 

behandling med interferon, efter hand i 
kombination med ribavirin. Detta skedde 
ofta till priset av svåra biverkningar, vilka 
i ungefär hälften av fallen följdes av besvi-
kelse i samband med att viruset återerövrat 
patientens blodomlopp vid uppföljnings-
kontrollen.
  Redan då började vi säga till en del av våra 
patienter att det troligen snart skulle dyka 
upp betydligt effektivare behandlingsalter-
nativ som var lättare att tolerera. Det var 
bara att vänta.
  Så kom då de första antiviralerna på mark- 
naden hösten 2011 (boceprevir och tela-
previr; första generationens proteashäm-
mare).
  Garvade hepatitdoktorer kände histori-
ens vingslag fläkta kring öronen och anade 
en lätt svindelkänsla. Hepatit C- viruset 
skulle snart vara utrotat. Resultaten av den 
nya sortens behandling visade sig emeller-

tid inte vara lika bra som man först hade 
trott. Biverkningarna blev dessutom fler 
och värre eftersom de nya preparaten mås-
te kombineras med såväl interferon som 
ribavirin.
  Vidare fanns en risk för resistensutveck-
ling mot de nya preparaten.  Återigen fick 
många av våra patienter beskedet att det 
kanske var bäst att vänta lite till, trots allt.
  Många av oss som var med minns när 
data för kombinationen sofosbuvir (en po-
lymerashämmare) och ribavirin först pre-
senterades vid levermötet i San Fransisco 
2011. Man hade undersökt 10 patienter 
med genotyp 2 eller 3 som alla läkte ut 
efter 12 veckors behandling, utan interfe-
ron. Man kunde höra en dollarsedel falla 
när alla med någon, om än avlägsen, rela-
tion till det dittills allsmäktiga interferonet 
samtidigt höll andan och kontemplerade 
över framtiden.
  Hur man än ser på det skulle ju en över-
gång från 24-48 veckors interferonbaserad 
behandling med allt vad det innebär, (bi-
verkningar, konsumtion av sjukvårdsresur-
ser, sjukskrivningar etc),  till en 12 veck-
ors, helt peroral, närmast biverkningsfri 
behandling med bättre effekt, verkligen 
innebära en stor förändring.
  Nu skriver vi 2014 och utvecklingen har 
gått ytterligare några steg framåt och flera 
preparat med lovande specifik effekt mot 
HCV förväntas bli registrerade för an-
vändning inom EU under året. Dessa in-

troduceras här översiktligt (för exakta data 
hänvisas till vetenskaplig litteratur):

Sofosbuvir 
Sofosbuvir (SOF) är en nukleotidanalog 
som verkar som hämmare av hepatit C 
virusets (HCV) RNA beroende RNA-po-
lymeras (NS5B). Fas 2 och 3-studier har 
visat på god effekt mot flera HCV-genoty-
per, dock ej så god som i de första rap-
porterna. För HCV genotyp 2 räcker det 
med 12 veckors behandling med SOF och 
ribavirin (RBV) för att bota nästan alla pa-
tienter.
  För genotyp 1 och 3 är resultaten sämre 
och för dessa grupper krävs tillägg av inter-
feron under 12 veckor, alternativt enbart 
SOF + RBV under längre tid (24 v). Bi-
verkningarna är få och resistens är endast 
beskrivet i enstaka fall. Preparatet är god-
känt i USA sedan sent förra hösten och i 
EU from 17 januari, under namnet Soval-
di och marknadsförs av Gilead Sciences.

Simeprevir
Simeprevir är en hämmare av HCV-pro-
teas (NS3/4A). Den behöver till skillnad 
från första generationens proteashämmare 
bara ges en gång per dag och har mindre 
biverkningar. Interaktionerna skall också 
vara färre jämfört med Telaprevis och Bo-
ceprevir. 
  Simeprevir används tillsammans med 
pegylerat interferon (PEG) och ribavirin 
(RBV) under 12 veckor följt av ytterliga-
re 12 veckor med PEG + RBV (liknande 
regim som för första generationens prote-
ashämmare) med goda resultat utom för 
genotyp 3. Preparatet är sedan i december 
godkänt i USA och Japan under namnet 
Olyseo och markandsförs av Medivir i 
Norden och av Janssen i resten av världen.   
  Ett godkännande i EU kan förväntas 
strax före sommaren.

Daclatasvir
Daclatasvir hämmar det virala NS5A-enzy-
met vars effekt är gåtfull och komplicerad.    
  Detta enzym har dock en viktig funktion 
för virusets replikation. Daclatasvir kan 
användas tillsammans med interferon och 
ribavirin eller andra antiviraler, med god 

Fienden pressas tillbaka!

Nyheter från hepatit C-fronten
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effekt. Ett godkännande i EU kan påräk-
nas under kvartal 3 eller 4 av 2014.
  Vilket namn det kommer att ha när det 
ligger på apoteksdisken är ännu oklart. 
Daclatasvir marknadsförs av BMS.

Kombination från AbbVie
AbbVie (tidigare Abbott) lanserar ett 
flertal olika antivirala kandidater av vilka 
kombinationen ABT 450/r (en proteas-
hämmare boostrad med ritonavir på sam-
ma sätt som vid HIV-behandling), ABT 

267 (en NS5A-hämmare ) och ABT 333 
(en icke-nukleosidanalog/polymerasehäm-
mare) blir först ut. Dessa substanser väntar 
ännu på sina generiska namn.   
  Kombinationen visar lovande resultat för 

genotyp 1, särskilt subtyp 1b. En liten an-
del av patienterna utvecklar dock resistens 
mot alla preparaten verkar det som, vilket 
kanske inte har så stor betydelse om man 
har andra preparat att tillgå med effekt på 
resistent virus. Man räknar med att kom-
binationen når marknaden i slutet av 2014 
eller mer sannolikt kvartal 1 eller 2 nästa 
år. Om jag missat något preparat som kan 
bli aktuellt för godkännande under året 
ber jag om överseende med det (och gärna 
tips per mail).

Kombinationer av flera antiviraler
Att ge ett preparat med antiviral effekt som 
monoterapi (ensamt) är sällan någon bra 
idé, eftersom virus då i många fall snabbt 
utvecklar resistens.
  En behandling innehållande flera olika 
antivirala läkemedel med olika verknings-
mekanism minskar risken för resistensut-
veckling. En sådan kombination utan in-
terferon skulle göra behandlingen enklare 
för alla parter och blir därför ett eftertrak-
tat alternativ. En kombination med Sofos-
buvir och t ex Daclatasvir eller Semiprevir 
har förutsättningar att bli framgångsrik 
men det vetenskapliga stödet är ännu så 
länge begränsat. Kostnaden blir en viktig 
faktor för hur de nya läkemedlen kan an-
vändas, åtminstone i Sverige.
  De nya behandlingsalternativ som pre-

senteras kommer antagligen att bli dyra 
avseende läkemedelskostnader. En del kan 
dock tjänas in på att man behandlar under 
kortare tid med mindre komplikationer 
och mindre behov av stöd från kringper-
sonal av olika slag.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis vill jag påstå att vi har 
ett spännande år framför oss när det gäl-
ler nya läkemedel mot hepatit C, för att 
inte tala om nästa år när sannolikt ännu 
fler substanser kommer att landa på mark-
naden.
  Hepatit C-virusets skräckvälde är hotat 
och antagligen kommer vi att kunna bota 
majoriteten av våra patienter med de nya 
läkemedel som blir tillgängliga inom de 
närmaste åren. I väntan på detta bör vi 
förbereda oss väl genom att inventera våra 
väntelistor och prioritera de patienter som 
behöver behandling först och fundera över 
ett lämpligt sätt att registrera och följa pa-
tienterna för att sedan kunna utvärdera 
våra insatser på nationell bas. 

Johan Westin
Vetenskaplig sekreterare

Infektionsläkarföreningen
(johan.westin@gu.se)
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  Aktuella avhandlingar

Avhandlingar från SUS Malmö

Avhandlingssammanfattning nr 1

Under 2012 samt 2013 framlades 
de nedan sammanfattade avhandling- 
arna utgångna från Skånes Univer-
sitetssjukhus i Malmö. Båda förfat- 
tarna har under  sin forskarutbildning 
haft Kristian Riesbeck som huvud-
handledare.

Först ut var Fredrik Resman från In-
fektionskliniken, SUS Malmö med 
sin avhandling där Fredrik och med-

arbetare studerat invasiv sjukdom orsakad 
av H. influenzae under den tid vaccin fö-
relegat mot H. influenzae typ b.
  Invasiv Hib-sjukdom utgörs främst av 
meningit och epiglottit, vilka nästan helt 
försvunnit bland barn sedan vaccin införts 
i barnvaccinationsprogrammet i Sverige.   
  Däremot skulle det pga allmän barnvac-
cinering kunna ske en ökning av invasiv 
sjukdom orsakad av icke-typ b H. influen-
zae vilket var en av frågeställningarna som 
låg till grund för avhandlingsarbetet.
  De fem delarbetena i denna avhandling 
spänner från epidemiologi, via studier av 
virulensmekanismer till en avslutande fall-
beskrivning. Avhandlingen besvarar bland 

annat frågan om hur invasiva H.i. infektio-
ner numera presenterar sig i södra Sverige. 
  Det visar sig att det har skett en ökning av 
icke typbara H. i. infektioner samt av typ f 
hos äldre vuxna ibland med mycket allvar-
liga sjukdomstillstånd, medan Hib ligger 
på (förväntat) låg nivå. Med lika många 
barn som delarbeten i avhandlingen är 
Fredrik verkligen att gratulera till värvet! 
Barnen lägger säkerligen lyckliga hinder i 
vägen för ”dålig TV” som Fredrik skriver 
att han numera ägnar ”fri tid” åt - sådan 
TV kan man ju med fördel avstå ifrån.

Bakteriederiverade
yttermembranvesikler
Luftvägsbakterier studerades även av Vi-
veka Schaar som lade fram sin avhandling 
om bakteriederiverade yttermembranve-
sikler (outer membrane vesicles,OMV) i 
höstas vid Institutionen för Laboratorie-
medicin. Viveka är från Uppsala och på-
började sina studier i biomedicin i Lund 
och blev 2009 doktorand i Medicinsk 
Mikrobiologi, SUS i Malmö under Kris-
tian Risbecks handledning. Arbetet är ge-
nom sin basalvetenskapliga karaktär syn-

nerligen intressant inte minst då det ger en 
förklaring till utebliven effekt av antibio-
tikabehandling trots att den bakterie man 
har isolerat och bedömt som orsakande 
till sjukdomstillståndet befunnits känslig 
för insatt antibiotika in vitro. Bakterier i 
normalfloran eller tillfälliga kolonisatörer 
som t.ex. Moraxella producerar vesikler i 
vilka ß-laktamas ”anrikats” vilka kan hin- 
dra effekten av insatt penicillin mot en strep- 
tokockinfektion. Vi behöver inte skylla på 
dålig compliance eller bristande absorption 
när förväntad effekt uteblir vid behandling 
av exempelvis streptokocktonsillit.
  Alla studerade Gram-negativa bakterier 
utsöndrar OMV, vilka är viktiga för kolo-
nisation och etablerande av infektion i vär-
den. Dessa OMV binder även till epitel-
celler, internaliseringen leder till aktivering 
av cellerna sker vilket i sin tur kan påverka 
inflammationssvaret. Institutionen i Mal-
mö är således gynnad av god forskning av 
läkare och andra naturvetare vilket utgör 
en mycket bra förutsättning för god kva-
litet i kombinationen av preklinisk och 
klinisk forskning. Vi ser fram emot fler 
studier från denna institution!

Författare: Fredrik Resman
Klinik: Infektionskliniken, SUS, Malmö
Titel: Invasive disease by Haemophilus 
influenzae in Sweden in the era of the H. 
influenzae type b vaccine
Huvudhandledare: Kristian Riesbeck
Bihandledare: Inga Odenholt samt
Arne Forsgren
Tidpunkt för disputation: 7/9 2012
Opponent: Per Olcén, Örebro

RESUMÉ AV AVHANDLINGEN
Bakgrund:
Introduktionen av ett peptidkonjugerat 
vaccin mot Haemophilus influenzae typ b 
(Hib) i det svenska barnvaccinationspro-

grammet i början av 1990-talet har varit en 
succé. De barn-, öron- och intensivvårds- 
läkare som varit verksamma under peri-
oden före och efter Hib-vaccinets intro-
duktion vittnar närmast unisont om att de 
två fruktade kliniska presentationerna av 
invasiv Hib-sjukdom, dvs. meningit och 
epiglottit hos små barn, nästan helt har 
försvunnit. Förutom att ha varit epokgö-
rande i vaccinutvecklingen mot kapslade 
bakterier i stort har vaccinet mot Hib en 
avgörande fördel.
  Vaccinet är riktat mot polysackaridkap-
seln hos typ b, som är konstitutionellt ut-
tryckt utan tecken till rekombination med 
andra kapselvarianter hos H. influenzae. 

Dessutom utgör kapseln den i särklass vik-
tigaste virulensfaktorn hos bakterien. Det-
ta innebär teoretiskt att eventuella ”vaccin 
escape”-stammar högst troligen skulle vara 
mindre virulenta. 

Ökning av invasiv sjukdom
Under andra halvan av 2000-talet kom fle-
ra internationella studier som antydde en 
ökning av invasiv sjukdom orsakad av icke 
typ b H. influenzae, främst icke typbara 
(”non-typeable” Hi; NTHi), såväl från Eu-
ropa som Nordamerika. Detta sammanföll 
tidsmässigt med flera fall av svår klinisk 
infektion i Skåne i kombination med en 
högre frekvens av ampicillinresistenta H. 
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  Aktuella avhandlingar

influenzae. Frågan ifall det fanns en ökning 
av invasiv sjukdom av icke-typ b stammar 
av H. influenzae även i Sverige formulera-
des. Vid ett försök att besvara denna fråga 
framkom att det inte fanns tillfredsställan-
de statistik gällande invasiva infektioner 
med H. influenzae sedan vaccinstart, då de 
flesta laboratorier i Sverige inte kapseltypa-
de sina isolat.
  Övervakningen skedde främst via labo-
ratorierapportering av isolat som inte ty-
pades. Smittskyddsinstitutet inledde full-
ständig övervakning med insamling och 
kapseltypning av samtliga invasiva H. in-
fluenzae först 2007. Vi bestämde oss för att 
studera incidens, antibiotikaresistens och 
klinisk presentation av invasiva H. influen-
zae i Sverige under åren 1997-2009, samt 
i tillägg till detta studera virulensfaktorer 
hos stammar av icke typ b H. influenzae 
som orsakade invasiv sjukdom.   
  Dessa studier blev således grunden till 
min doktorsavhandling.

Arbeten
Avhandlingen omfattar fem delarbeten: 
två av klinisk epidemiologisk natur, två 
laborativa arbeten av grundforskningska-
raktär, samt slutligen en fallrapport.
  De två epidemiologiska arbetena beskri-
ver invasiva infektioner med H. influenzae 
i södra Sverige, där det första undersöker 
incidens och klinisk presentation, och det 
andra incidens, resistensmekanismer och 
fylogenetik av ampicillinresistenta isolat. 
Incidensen av invasiva infektioner med H. 
influenzae ökade mellan 1997 och 2009 i 
södra Sverige (1). Ökningen orsakades av 
icke kapslade isolat samt till viss del av iso-
lat med kapseltyp f, och främst bland äldre 
vuxna (vilket skiljer sig markant från den 
epidemiologiska bilden före vaccinationst-
art med Hib-vaccin). En betydande andel 
av dessa kliniska sjukdomsfall definierades 
som minst svår sepsis (43% hos icke typ-
bara 59% hos Hif ) enligt SIRS-kriterier, 
och ett betydande antal patienter var i be-
hov av intensivvård (20% hos icke typba-
ra, 38% hos Hif ).
  Incidensen av invasiva Hib-infektioner 
var stabilt låg under hela studieperioden, 
men fall konstaterades under varje stu-
dieår. Således är vaccinet fortsatt synner-
ligen effektivt i sitt syfte, men Hib cirku-
lerar fortsatt vilket understryker vikten 
av fortsatt vaccination. Andelen invasiva 
isolat med kromosomal resistens mot be-

talaktam antibiotika (vilket i de flesta fall 
innebär resistens mot ampicillin, ampi-
cillin-klavulansyra samt första och andra 
generationens cefalosporiner) ökade under 
observationsperioden, och ökningen var 
särskilt markant under perioden 2006-
2010 (2). Vid en fylogenetisk analys kon-
staterades att en del av ökningen orsakades 
av en klonal expansion av nära besläktade, 
kromosomalt resistenta icke typbara H. 
influenzae.

Opportuna sjukdomar
I två laboratoriestudier studerades viru-
lensmekanismer hos icke typbara H. influ-
enzae (3). Vi identifierade en god förmåga 
hos dessa bakterier att binda laminin via ett 
det nyligen upptäckta ytproteinet ”Protein 
E” binda till laminin. Laminin är en vik-
tig komponent i extracellulärmatrix, och 
 är överuttryckt i luftvägarna hos individer 
med kronisk inflammation, t ex patienter 
med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Ett 
samband mellan förmåga till överlevnad i 
humant serum i laboratoriet och svårig-
hetsgrad av sepsis hos icke typbara H. in-
fluenzae påvisades också (4).   
  Intressant nog kunde ingen systematisk 
skillnad avseende överlevnad i serum ses 
mellan isolat som orsakat luftvägsinfektio-
ner och de som orsakat sepsis. Två slutsat-
ser kunde dras; för det första är att de flesta 
fall av invasiv sjukdom med icke kapslade 
H. influenzae högst troligt är ”opportuna”, 
men bakteriens egenskaper bidrar till all-
varlighetsgraden i sjukdomen. För det an-
dra äratt bakteriernas överlevnad i serum 
troligen är av stort värdebetydelse även vid 
etablering av en luftvägsinfektion.
  I det sista arbetet i avhandlingen belys-
tes ett fall med nekrotiserande myosit och 
septisk chock orsakat av en H. influenzae 
typ f hos en tidigare frisk man (5).

Konklusion
Allmän barnvaccination mot Haemop-
hilus influenzae typ b är fortsatt synner-
ligen effektiv i sittmed syfte att skydda 
barn mot invasiv sjukdom av H. influenzae 
typb. Incidensen av invasiva Hib infek-
tioner hos barn är stabilt låg trots att Hib 
fortfarande cirkulerar i Sverige. Emellertid 
ökade antalet invasiva fall av icke typ b H. 
influenzae i södra Sverige under perioden 
1997-2010.
  Dessa fall orsakades främst av icke typ-
bara isolat och Hif hos äldre vuxna. Svår 

sepsis och intensivvårdsbehov var oväntat 
vanligt i vårt patientmaterial.
  Andelen invasiva isolat med kromosomal 
resistens mot ampicillin och cefalospori-
ner ökade i södra Sverige under det senaste 
decenniet, och en del av ökningen beror 
delvis på en klonal expansion av en bakte-
rieklon som finns representerad i samtliga i 
studien studerade ingående delar områden 
av södra Sverige.

Ingående arbeten
1. F Resman, M Ristovski, J Ahl, A Forsgren, 
J R Gilsdorf, A Jasir, B Kaijser , G Kronvall 
and K Riesbeck.

Invasive disease caused by Haemophilus 
influenzae in Sweden 1997-2009; evidence 
of increasing incidence and clinical burden 
of non-type b strains Clin Microbiol In-
fect 2011; 17:1638-45

2. F Resman, M Ristovski, A Forsgren, B 
Kaijser , G Kronvall, P Medstrand, E Me-
lander, I Odenholt, and K Riesbeck.

Increase of ß-lactam resistant invasive Hae-
mophilus influenzae in Sweden 1997-2010, 
Antimicrob Agents Chemother 2012; 56: 
4408-4415

3. T Hallström, B Singh, F Resman, A M 
Blom, M Mörgelin, and K Riesbeck.

Haemophilus influenzae Protein E Binds 
to the Extracellular Matrix by concurrent-
ly interacting with laminin and vitronectin 
J Inf Dis 2011; 204: 1065-1074

4. T Hallström, F Resman, M Ristovski and 
K Riesbeck.

Binding of complement regulators to inva-
sive Nontypeable Haemophilus influenzae 
isolates is not increased compared to na-
sopharyngeal isolates, but serum resistance 
is linked to disease severity J Clin Micro-
biol 2010; 48: 921-5

5. F Resman, T Svensjö, C Ünal, J Cron-
qvist, H Brorson, I Odenholt and K Riesbeck

Necrotizing myositis and septic shock cau-
sed by Haemophilus influenzae type f in a 
previously healthy man diagnosed with an 
IgG3 and a mannose-binding lectin defi-
ciency Scand J Inf Dis 2011; 43: 972-76
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Lite om mig själv
Efter läkarlegitimation och civilekonomex-
amen i Lund 2002 jobbade jag och min bli-
vande fru i Örnsköldsvik under ett år inn- 
an en Ååterflytt till Skåne blev aktuell i sam- 
band med födelsen av vårt första barn. 
  Karriären inom infektionsspecialiten in-
ledde jags med ett vikariat på infektions-
kliniken i Malmö i början av 2004. Jag 
har alltid lutat åt en medicinsk inriktning 
utanför allmän internmedicin och infek-
tionskliniken i Malmö ”smittade” mig med 
sin goda stämning och sitt patientfokus som 
 förelåg på kliniken. Jag har fått möjlighet 
att stanna på kliniken, och blev infektions-
specialist 2010. Forskning har hela tiden 
funnits med som en tanke under tiden på 

infektionskliniken, menoch konkretisera-
des först våren 2008, då jag blev kontaktad 
av Kristian Riesbeck, professor på mikro-
biologen i Malmö, angående en idé kring 
invasiva Haemophilus influenzae.
  Kristian är en entusiasmerande person 
och handledare, varför doktorandanmälan 
snart följde. Möjlighet till ST-ALF gjorde 
att det planerade avhandlingsarbetet kun-
de genomföras på knappt fem år. Det för-
sta barnet 2004 har åtföljts av ytterligare 
fyra, varför det inte finns särskilt mycket 
tid till fritid. I teorin är jag en hängiven 
motionsidrottare (främst långlöpning) och 
har sysslat en del med musik. När jag nu-
mera har en ledig stund spenderas den ofta 
i huset i Ystad framför dålig TV. Fredrik Resman

  Aktuella avhandlingar

Avhandlingssammanfattning nr 2
Bacterial Outer Membrane Vesicles - 
Mediators of virulence and antibiotic 
resistance

Viveka Schaar Medicinsk mikrobiologi, 
Instutitionen för laboratoriemedicin Mal-
mö, Lunds Universitet. 
Handledare: Kristian Riesbeck
Tidpunkt för disputation: 18/10 2013
Opponent: Anders Håkansson, Universi-
ty of Buffalo, the State University of New 
York.

RESUMÉ AV AVHANDLINGEN
Gram-negativa bakterier utsöndrar mem-
branvesikler (Outer Membrane Vesicles; 
OMV) från den yttre cellväggen; vilka har 
en storlek som kan jämföras med  nano-
partiklar och mäter 50-250 nanometer i 
diameter. Vesiklerna är generellt sett ett av-
tryck ”fingerprint” av den bakterie de här-
stammar från, och uttrycker därmed både 
allmänna bakteriella virulensfaktorer samt 
de ytproteiner som är specifika för stam-
men ifråga. OMV beskrevs hos Vibrio 
cholerae på 1960-talet, och sedan dess har 
många studier syftat till att undersöka hur 
dessa nanopartiklar bildas samt vilken roll 
de spelar för att bakterier ska kunna ko-
lonisera och överleva i värden. Ett mycket 

påtagligt exempel på OMV och dess bety-
delse för virulens är sepsis orsakad av me-
ningokocker. 
  Moraxella catarrhalis och icke kapslade 
Haemophilus influenzae koloniserar de 
övre luftvägarna och orsakar akut otitis 
media hos barn samt bakteriella infektio-
ner hos patienter med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL). I avhandlingens fyra 
arbeten har vi studerat hur OMV som ut-
söndras från dessa bakteriearter interagerar 
med värdens epitelceller, deras komposi-
tion på proteinnivå samt hur de kan bidra 
till antibiotikaresistens vid polymikrobiella 
infektioner som ju ofta ses i nasopharynx. 

Den första studien
I vårt första arbete undersökte vi kompo-
sitionen av OMV från Moraxella genom 
2D-gelelektrofores där proteiner separeras 
efter skillnad i isoelektrisk punkt (det pH 
då ett proteins nettoladdning är noll) samt 
molekylvikt.
  Proteinerna analyserades sedan med hjälp 
av mass-spektrofotometri och identifiera-
des genom jämförelse mot en proteinda-
tabas. Som förväntat bestod OMV fram-
förallt av proteiner från yttermembranet 
och periplasman, samt specifika virulens-
faktorer som finns hos Moraxella. Vi kun-

de även slå fast att OMV binder till ”lipid 
rafts”, kolesterolrika domäner i epitelcel-
lernas membran, och att vesiklerna sedan 
internaliseras av cellerna.
  När OMV binder till epitelet aktiveras 
cellerna, vilket leder till utsöndring av pro-
inflammatoriska kemokiner samt en upp-
reglering av bakteriespecifika receptorer på 
cellernas yta. Dessutom fann vi att mo-
lekyler på OMVs yta kan reglera inflam-
mationsutvecklingen genom att t.o.m. 
inhibera proinflammatoriska signaler hos 
epitelcellerna.
  Vår hypotes är att OMV är immunstimu-
lerande genom att uppreglera ytreceptorer 
på epitelceller så att bakterier lätt kan bin-
da in till vävnaden och starta kolonisatio-
nen, men att OMV även har en partiellt 
immundämpande funktion som leder till 
att Moraxella undviker upptäckt och eli-
mination av ffa det medfödda immunsys-
temet.

Den andra studien
Sedan 1980-talet är mer än 97 % av alla 
Moraxella-stammar resistenta mot ß-lak-
tamantibiotika. I vårt andra arbete stude-
rade vi OMV som utsöndras från ß-lakta-
mas-producerande Moraxella stammar och 
fann att enzymet anrikas i OMV.
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  Eftersom Moraxella ofta isoleras tillsam-
mans med pneumokocker och Haemop-
hilus, så undersökte vi också om OMV som 
innehåller ß-laktamas kan skydda amoxicil- 
lin-känsliga arter från avdödning.
  Det visade sig vara fallet - när pneumo-
kocker och Haemophilus inkuberades med 
ß-laktamas-positiva OMV överlevde de en 
inkubering med amoxicillin vid en kon-
centration av tio gånger MIC.

Den tredje studien
I vår tredje studie konstaterade vi att även 
ß-laktmas-innehållande OMV från Mo-
raxella och icke typbara H. influenzae kan 
skydda grupp A steptokocker (GAS) från 
avdödning med ß-laktam antibiotika. 
  Denna observation är speciellt intressant 
eftersom det i ett flertal kliniska rapporter 
beskrivits terapisvikt trots den sedvanligt 
höga känslighet som vi ser hos GAS för 
ß-laktamantibiotika. Vi drog således slut-
satsen att OMV laddade med ß-laktmas 
kan spela en roll vid polymikrobiella infek-
tioner, dvs att bakterierna ”delar” resistens.

Den fjärde studien
Syftet med vår fjärde studie var att under-
söka huruvida friska vuxna blodgivare har 
IgG-antikroppar mot Moraxella ß-lakta-
mas. Något överraskande visade det sig att 
endast 15 % hade IgG  riktade specifikt 
mot ß-laktamas trots att höga nivåer av 
antikroppar mot den framtida vaccinkan-
didaten adhesinen UspA1 (ubiquitous sur-
face protein) förelåg hos blodgivarna. 
  Detta stödjer vår hypotes att ß-laktamas 
som finns inuti OMV skyddas både mot 
extracellulära proteaser och inhibition av 
neutraliserande antikroppar. OMV är så-
ledes inte bara en ”carrier” av antibiotika-
resistens och immunreglerande proteiner 
utan skyddar även sitt innehåll från vär-

dens attacker. Utsöndring av OMV (nano- 
partiklar) från Gram-negativa bakterier är 
ett fenomen som är associerat med alla hit-
tills undersökta arter. Det är ingen tvekan 
om att OMV är nödvändiga för att bak-
terier ska kunna kolonisera och etablera 
sjukdom. Emellertid har det ännu inte ex-
akt fastställts hur och varför OMV bildas, 
ffa med tanke på att det är en från bak-
teriens sida mycket energikrävande pro-
cess. Således kvarstår det mycket forskning 
innan gåtan rörande OMV är helt utredd. 
Med tanke på den galopperande antibio-
tikaresistensen är det av största vikt att 
undersöka och förstå alla mekanismer som 
humanpatogenerna besitter för att koloni-
sera och undkomma vårt immunförsvar.

Ingående arbeten
Schaar, V., de Vries, S.P., Perez Vidakovics, 
M.L., Bootsma, H.J., Larsson, L., Hermans, 
P.W., Bjartell, A., Mörgelin, M., and Ries-
beck, K. (2011).
Multicomponent Moraxella catarrhalis out- 
er membrane vesicles induce an inflamma-
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Lite om mig själv
Jag kommer från Uppsala från början, 
men flyttade ner till Lund då jag började 
läsa biomedicin 2004.
  Jag älskar blandningen av medicin och 
naturvetenskap som utbildningen inne-
bar, och valde sedan att fortsätta som 
doktorand hos Kristian Riesbeck inom 
medicinsk mikrobiologi. Jag är numera 
nyinflyttad i Malmö med min sambo och 
två katter, och har en stor familj som är 
utspridd över världen.
  Jag tycker mycket om att läsa och att resa, 
samt att umgås med vänner och familj.

Viveka Schaar

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se. Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Hjälp oss att rädda dig.
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Fallbeskrivning

Patientfall till infektionsläkaren
Vår patient är en 59-årig man som 
sedan tidigare är förtidspensionerad 
pga ryggbesvär, och som opererats för 
rectalcancer 2010 med efterföljan-
de stomi.

Han besväras dessutom av söm-
napnéer, hypertoni och en ps-
oriasis med engagemang av både 

hud och leder. Han inremitterades av sin 
familjeläkare till ortopeden pga vad som 
beskrivs som väldigt stora besvär från vän-
ster höft. Både vilosmärta och belastnings-
smärta samt besvärande hälta vid gång 
föreligger. Slätröntgen av höften bekräftar 
en grav artros och statusundersökningen 
visar ett mycket inskränkt rörelseomfång i 
höften. Patienten är mycket stor, nästan 2 
meter lång och väger 140 kg. Vilket ger ett 
BMI på 36.

Operation
Juni 2012 opereras patienten med en vän-
stersidig ocementerad höftartroplastik. Sed- 
vanlig peroperativ antibiotikaprofylax ges 
med kloxacillin 2 gram var åttonde timme 
i ett dygn. Efter fem dagar kan patienten 
skrivas ut från sjukhuset. Redan efter tre 
dygn kommer patienten åter till sjukhuset 
på grund av blödning från operationssåret. 
”Antibiotikaprofylax” med flukloxacillin 
insättes.
  Efter ytterligare ett dygn sker ett falltrau-
ma mot höften och patienten kommer 
åter in till sjukhuset. På grund av fortsatt 
kraftig sekretion från såret fattas beslut om 
mjukdelsrevision elva dagar efter primäro-
perationen. Vid reoperationen excideras 
sårhålan i sin helhet. Tolv peroperativa 
odlingar tas, alla med nya sterila instru-
ment, sårhålan sköljs med sammanlagt 20 
liter NaCl, därefter 1 liter 70% sprit, sedan 
sätts ett nytt proteshuvud  in. 
 Septocoll läggs i sårhålan. Postoperativt 
behandlas patienten med kloxacillin i do-
sen 3gx3 pga sin kroppshydda. Man pla-
nerar 14 dagar med kloxacillin, därefter 3 
mån med kombinationen rifampicin och 
ciprofloxacin. Odlingssvar anländer som 
visar växt av en helkänslig Staphylococcus 
aureus i 12/12 odlingar.
 Det är problem med stora mängder se-

kretion från operationssåret och patienten 
behandlas med Vac-Pac lokalt parallellt 
med per oral antibiotikabehandling. Efter 
fyra veckor beslutas om en ny mjukdelsre-
vision. Även denna utförs som beskrivits 
ovan men utan att skölja med 70% etanol. 
10 odlingar tas och patienten får förutom 
kombinationen rifampicin + ciprofloxacin 
nu även tillägg av piperacillin/tazobaktam. 
Odlingarna visar sedermera växt av KNS 
i 10/10 odlingar. Denna är dessvärre resi-
stent mot rifampicin och ciprofloxacin.   
  Bibehållen känslighet finns bara för fu-
cidinsyra, vancomycin och linezolid. Pipe-
racillin/tazobaktam bytes mot fucidinsyra 
som tillägg till den tidigare regimen. Den-
na behandling fortgår i ca 4 veckor men då 
det fortfarande vätskar sig från såret tas två 
nya ytliga odlingar som visar växt av KNS 
som nu enbart är känslig för vancomycin 
och linezolid. En fyra veckorskur med li-
nezolid prövas, men fortfarande rinner det 
rikligt från såret, och alla antibiotika sepo-
neras. Efter tre veckor utan antibiotika gör 
man en artrocentes. Både odlingar och 
PCR för 16s RNA utfaller dock negativa.   
  Trots det bedömer man att det fortfaran-
de föreligger en infektion, då det nu bildats 
en fistelgång från huden in mot leden och i 
början av november, dvs fem månader ef-
ter primäroperationen tar man ut protesen 
och sätter in en spacer med vancomycin i 
cementen. Denna gång sköljer man med 
25 liter NaCl och 1 liter 70 %ig etanol. 
12 peroperativa odlingar tas och patienten 
insätts på vancomycin och ciprofloxacin 
postoperativt. 

Provsvar
Odlingssvaren visar ånyo växt av Staphy-
lococcus aureus i 12/12 odlingar. Denna 
gång resistent mot klindamycin och rifam-
picin. I övrigt helt känslig, så kloxacillin 
läggs till och efter ytterligare några dagar 
seponeras ciprofloxacin och vancomycin, 
men linezolid läggs till i avvaktan på svar 
på 16s RNA då man misstänker att den 
tidigare påvisade multiresistenta KNS bak-
terien kan finnas kvar trots allt.
  När svar på PCR undersökningen kom-
mer är det bara fynd av Staphylococcus au-
reus och patienten sätts över på flukloxa-

cillin , men med fortsatt tillägg av linezolid 
i totalt fyra veckor för säkerhets skull. 
  Det föreligger fortsatt stora problem med 
sekretion från operationssåret, och efter 
knappt fyra veckor görs ånyo en mjukdels-
revision. Vävnaden beskrivs som geleartad 
och det är mycket lite kvarvarande mus-
kel och kapselvävnad kvar. 12 odlingar 
tas och samtliga utsvaras negativa. Line-
zolid utsättes efter totalt fyra veckor och 
flukloxacillinbehandlingen fortgår i totalt 
två månader. Sedan sätts antibiotika ut 
och patienten mår någorlunda väl och i 
april 2013 börjar man planera för att sätta 
in en ny protes. Preoperativt odlas patien-
ten från näsöppningen och då man odlar 
fram Staphylococcus aureus så behandlas 
patienten preoperativt med mupirocin lo-
kalt samt hans psoriasis optimeras via hud-
klinikens omsorg. Vid reimplantationen 
används vancomycin i bencementen och 
patienten får båda vancomycin och klox-
acillin som peroperativ profylax. Ånyo tas 
12 st odlingar. Alla dessa odlingar är nega-
tiva och både kloxacillin och vancomycin 
seponeras.

Biverkningar
Fyra veckor postoperativt och nästan ex-
akt ett år efter den första operationen är 
patienten på återbesök för suturtagning 
och då är det kraftig granulationsvävnad 
i ärret och svårt att få bort stygnen. En 
blödning uppstår och viss kvarvarande se-
kretion finns. En ytlig odling visar växt av 
Pseudomonas aeruginosa och Proteus sp. 
Patienten insättes på ciprofloxacin, för vad 
som bedöms vara en ytlig infektion. Efter 
ytterligare en vecka ser såret sämre ut.        
 Det beskrivs som klart infekterat och CRP 
har stigit till 180. En ny mjukdelsrevision 
utföres enligt tidigare beskrivna modell. 
Patienten insättes på kloxacillin 2gx5 och 
ciprofloxacin postoperativt. Som tidigare 
togs 12 st odlingar och dessa visade KNS 
1/12, Pseudomonas aeruginosa 2/12 och 
corynebacterium 1/12. Detta svar var mer 
svårtolkat än de tidigare där växten varit 
klart signifikant.
 Patienten hade mycket starka önskemål 
om att få komma hem efter ett mycket 
plågsamt år med långa sjukhusvistelser. En 
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per oral behandlingsregim med ciproflox-
acin och klindamycin inleddes och patien-
ten svarade till en början mycket bra på 
detta, men efter ungefär en månad var det 
ånyo problem med sekretion och en CRP 
stegring, varför man gjorde en artrocentes, 
som denna gång visade växt av Pseudomo-
nas aeruginosa, som nu utvecklat resistens 
mot ciprofloxacin. Patienten sätts nu in 
på piperacillin/tazobaktam i kombination 
med ceftazidim. Misstanken är stor att det 
rör sig om en biofilmsbildande Pseudomo-
nas och att en eradikeringsbehandling inte 
kommer att vara lyckosam, men man väl-
jer ändå att försöka. Efter två veckor rinner 
det fortfarande serös vätska och beslut fat-
tas om att göra en ny tvåseans operation.
  Två dagar innan planerad operation ut-
vecklar patienten ett generellt finprickigt 
exantem över hela kroppen. Detta ackom-
panjeras av feber och eosinofili och bedöms 
bero på piperacillin/tazobaktam som bytes 

mot meropenem. Två dagar senare den 
15 augusti extraheras protesen och en spac- 
er innehållande meropenem sätts in. Post-
operativt är patienten under flera dagar 
högfebril och exantematös.

Förbättring
Med hjälp av cetirizin och betametason 
förbättras han långsamt, men har stora 
nutritionssvårigheter och ett lågt s-albu-
min på tjugotvå. Men för första gången 
är det inga problem från såret. Eftersom 
det denna gång syddes med fortlöpan-
de intracutan sutur finns heller inga 
stygn att ta. Efter tre veckor får patien-
ten lämna sjukhuset för att via hemsjuk-
vårdens försorg få meropenem och ceft- 
azidim i hemmet. När han får lämna sjuk-
huset stiger både humöret och albumin-
värdet. Efter totalt sex veckors antibioti-
kabehandling är han så pass bra att man 
vågar sätta in en ny protes efter att patien-

ten varit antibiotikafri i två veckor. Samtli-
ga tagna peroperativa odlingar är negativa 
och efter rutinmässigt given kloxacillin-
profylax kan all antibiotikabehandling av-
slutas. Dagen efter faller denna två meter 
långe och 140 kilo tunge  på avdelningen 
och slår i höften, men ingen sårruptur eller 
fraktur uppstår. Patienten är kraftigt kon-
fusorisk flera nätter, men förbättras efter 
att oxycontin seponerats. 
  Tre månader efter den sista operationen är 
patienten åter i hemmet och mår bra. In-
flammationsparametrar är normaliserade. 
Efter totalt tio operationer förefaller han 
ha en fungerande smärtfri höft.

Jesper Ericsson
Överläkare Infektionskliniken Västerås

Kommentar till fallet
Detta komplicerade fall av ledprotesinfek-
tion belyser väldigt väl flera av de problem 
man ställs inför när förloppet inte är det 
förväntade. Hos en patient som får en prot- 
esinfektion med S.aureus, känslig för både 
ciprofloxacin och rifampicin, och som 
mjukdelsrevideras så tidigt som elva dagar 
postoperativt förväntar man sig ett mycket 
gynnsammare utfall.

Vilka faktorer kan då ha bidragit till 
detta långdragna förlopp?
•	 Patientfaktorer	såsom	en	kronisk	hud	
 sjukdom samt övervikt?
•		Är	den	numera	rekommenderade	pero- 
 perativa kloxacillinprofylaxen 0, 2 och
 6 timmar (med start 30-45 minuter  
 preoperativt), som ger hgre peroperati- 
 va vävnadskoncentrationer, bättre än  
 den gamla profylaxen vid 0, 8, 16 tim? 
•		Talar	den	rikliga	sekretionen	från	såret		
 efter mjukdelsrevisionen för höga   
 bakterietal vilket gynnar resistensut- 
 veckling mot framför allt rifampicin  
 men även ciprofloxacin? 
•		 Innebär	den	rikliga	sekretionen	att		

 det under hela perioden finns kommun- 
 ikation med ledhålan vilket gynnar en  
 superinfektion med KNS som dessut 
 om hinner bli resistent mot ciprofloxa- 
 cin och rifampicin?
•		Bidrar	Septocoll	till	den	rikliga	sekre-	
 tionen?
•		Patienten	får	dessutom	i	princip		 	
 ”monoterapi” mot sin förmodade
 biofilm vid två tillfällen (fusidinsyra  
 mot KNS respektive ciprofloxacin   
 mot Pseudomonas aeruginosa) – är
 detta förklaringen till resistensutveck- 
 lingen mot dessa preparat?
•		 Innebär	en	fistulerande	process	att		
 protesbevarande kirurgi i princip är
 omöjlig?
•		Har	man	med	linezolid,	med	sin	för-	
 modade biofilmsaktivitet, trots allt  
 lyckats eradikera S.aureus vid det första  
 2-seansförfarandet? 
•		Har	optimerad	profylax	med	mupi-	
 rocin nasalt, intensifierad psoriasisbe 
 handling, vancomycin i bencement
 samt systemisk profylax med såväl   
 kloxacillin som vancomycin bidragit  
 till att undvika stafylokockinfektion

 vid återinsättande av protesen?
•		Är	det	ganska	väntat	att	en	patient	som		
 fått långa antibiotikakurer med stort
 antal preparat och som genomgår sin  
 andra protesoperation inom ett år får  
 ytterligare en superinfektion – denna  
 gång med Pseudomonas? Och är det  
 svårt att bedöma vilken (vilka) bakte- 
 rier i en blandflora (som dessutom inte  
 är signifikant) som kräver behandling?
•		Är	det	också	ganska	rimligt	att	behovet		
 av upprepade mjukdelsrevisioner indi- 
 kerar en sämre prognos?

Ja, man kan ställa många frågor och det 
finns naturligtvis inga entydiga svar, men 
jag är böjd att ändå svara ja på de flesta, 
kanske alla, av dessa frågor.
 Men man måste sannerligen berömma 
behandlande läkare (och patienten) för att 
aldrig ha gett upp utan ihärdigt försökt att 
lösa problemen i takt med att de uppkom-
mit och slutet gott.

Bertil Christensson
Professor Infektionskliniken, Lund
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Punkt prevalensstudier på 
intensivvårdsavdelningar i Vietnam

Vietnam som har 90 miljoner invåna-
re har under många år varit mottagare 
av Sidabistånd men under 2013 har 
Sida fasat ut sitt stöd till projekt i 
Vietnam då landet numera betraktas 
som ett medelinkomstland.

Ett av de sista Sidastödda projekten 
har varit VINARES, Viet Nam Resi- 
stance Project där resistensläge och 

infektioner på intensivvårdsavdelningar på 
16 vietnamesiska sjukhus kartlagts.
  Huvudansvarig för projektet har varit Lin- 
köpings Universitetet och projektet har 
drivits tillsammans med forskare vid Ox-
ford University Clinical Research Unit i 
Hanoi och i nära samarbete med 16 av lan-
dets större sjukhus, Vietnamesiska infek-
tionsläkarföreningen och Hälsoministeriet 
i Vietnam. En central del av projektet har 
varit att genomföra punkt prevalensstudier 
(PPS) avseende vårdrelaterade infektioner 
(VRI) hos patienter på intensivvårdsavdel-
ningar (IVA). 

Huvudresultat
PPS (punktprevalensstudie) utfördes på 21 
IVA på 16 sjukhus och totalt 3627 patienter 

inkluderades varav 29,5 % uppfyllde krit- 
erierna för VRI. 

Metoder
Europeiska Center for Disease Control 
(ECDC ) PPS VRI som används i EU mo-
difierades och översattes för användning i  
Vietnam. PPS genomfördes en gång i mån- 
aden under cirka 12 månader under 2012-
2013 på 21 IVA på 16 sjukhus.
  Alla patienter som var inlagda före kl 
08:00 undersökningsdagen inkluderades i 
varje PPS. Orsaken till inläggning, kronis-

ka sjukdomar, infektionsdiagnos, antibio-
tika behandling och mikrobiologiska fynd 
sammanställdes.
  Uppgifterna matades in i ett datorpro-
gram, HELICS, utvecklat av ECDC för 
den europeiska övervakningen, anpassat 
och översatt till Vietnamesiska.
  Datakvalitet kontrollerades systematiskt 
varvid saknade och oklara uppgifter kon-
trollerades med sjukhusen.

Resultat PPS Sjukhus demografi
Vid tidpunkten för analysen hade sam-

Resultat PPS
Sjukhus demografi

Sjukhusdemografi  Median  QR  Min Max

Inläggningar per år   45061  37977-75156 7365 123850
Sjukhus storlek (ant. pl.) 1025  796-1458  280 2362
Ant. IVA platser  34  19-58  10 169
Ant. akutbehandling pl. 30  15-35  4 87
Ant. infekt.kontroll doktor 2  1-4  0 20
Ant. Infekt.kontroll sjuksk. 5  3-12  0 50
Antal patient rum  225  131-376  64 600
Antal enskilda rum  10  2-20  0 200
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manlagt 3627 patienter inkluderats i de 
månatliga PPS, av dessa 2513 vuxna och 
1114 barn (< 18 år). Medelåldern för de 
vuxna var 59,5 år och för barn 11 månader.   
  Av de vuxna var 36 % kvinnor och av bar-
nen och 40 % flickor.

Inläggningar
Komorbiditet var vanligast bland vuxna, 
47%, den vanligaste var stroke (9,7 %), 
diabetes (9,5 %), kronisk obstruktiv lung- 
sjukdom (KOL) 8 %, alkoholmissbruk 
(4,3 %), tetanus (3,8 %), allvarlig njur- 
sjukdom (3,8 %) , malignitet (3,2 %), aktiv 
hepatit B och/eller C (2 %), inducerad im-
munsuppression (2 %) och HIV (0,4 % ). 
  Av de vuxna hade 23,8 % och av bar-
nen 19,3 % genomgått kirurgisk behand-
ling. Endast 1,1 % av barnen hade någon 
komorbiditet. 

Invasiva interventioner
VRI diagnostiserades hos 27,7 % av de vux- 
na och 33,3 % av barnen. 

VRI
Bland vuxna med VRI rapporterades 539 
isolat, den vanligaste var Acinetobacter 
baumannii (31%),av vilka 79% var karba-
penemresistenta (Carb-R), Klebsiella stod 
för 18%, Pseudomonas aeruginosa (12%), 
av vilka 16% var Carb-R, Staphylococcus 
aureus 6%, E. coli 6%, Enterobacter spp. 
4% och Enterococcus spp. 4%. För barn 
rapporterades 190 isolat isolat, i genom-
snitt 1,2 isolat per patient.

Pediatriska odlings resultat från PPS
Antibiotika gavs till 1031 av de1114 pe-
diatriska patienterna (93%), ett antibioti-
kum till 407 (39%), 2 antibiotika till 491 
(48%), 3 antibiotika till 117 (11%) och 4 
antibiotika till 5 (0,5 %) dvs. i genomsnitt 
1,7 antibiotika per patient.
  De vanligaste antibiotika klasserna var 
cefalosporiner 27%, karbapenemer 24%, 
aminoglykosider 13%, kinoloner 9%, met- 
ronidazol 8%, vankomycin7%, kolistin 
4%, penicilliner 3%, makrolider 1% och 
övriga 4%. 

Diskussion 
Var tredje patient på IVA hade drabbats av 
en VRI. Många VRI-fall orsakades av kar-
bapenemresistenta gramnegativa bakterier 
endast känsliga för kolistin. Vid fynd av 
MDR Acinetobacter baumannii från tra-

Inläggningar

Inläggningsorsak  Vuxna  Barn

smittsamma sjukdomar 46 %  60%
icke smittsamma sjukdomar 40 %  18 %
trauma   7 %  1 %
akuta operationer  6 %  6 %
elektiv kirurgi  1 %  5 %
Inläggning från  
samma sjukhus  35 %  40 %
andra sjukhus  31%  40 %
samhället   29%  13 %
övrigt   5 %  2 %

Invasiva interventioner

   Vuxna  Barn

Intubering   50,5%  47,9%
Central venkateter (CVK) 27,6%  28,4%
Perifer venkateter (PVK) 84,4%  53,1% 
Urin kateter  49,4%  13,7% 
Hemodialys  7,6%  2%
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kealodlingar var det dock ofta oklart om 
det endast var kolonisationsfynd. Parallellt 
med VINARES genomför vi därför en 
prospektiv studie av ventilator associerad 
pneumoni (VAP) för att kartlägga VAP-in-
cidens och mikrobiologisk orsak. 
  Det är på vietnamesiska IVA en extremt 
besvärlig resistenssituation, bred empirisk 
behandling och oroväckande snabb ökad 
kolistinanvändning.
  Det är viktigt att minska den jämfört 
med Europa nästan dubbelt så höga före-
komsten av VRI på IVA. Kolistinbehand-
lingen måste regleras så att behandling av 
kolonisationsfynd av MDR gram-negativa 
bakterier förhindras.

Håkan Hanberger
Linköping 

Mattias Larsson
Stockholm och Hanoi

VRI

   Vuxna Barn

lunginflammation  78 % 65 %
blodburen infektion (BSI) 4 % 18 %
klinisk neonatal sepsis  - 12 % 

www.lakareutangranser.se/foretagsvan
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Amanda Häggblom är ST-läkare på In- 
fektionskliniken i Gävle. Som blivan-
de specialist uppskattar hon de möj-
ligheter till forskning som finns vid 
kliniken. 
Om drygt två år hoppas hon vara klar 
med en avhandling om behandlings-
resultat och resistensutveckling hos 
HIV-patienter i Sverige. Förhoppning-
en är att kunskapen ska förbättra för-
utsättningarna för en lyckad behand- 
ling av HIV- infekterade.

Efter avslutad läkarutbildning i Inns- 
bruck som ligger i Österrike valde
Amanda Häggblom att återvända 

till Sverige och en AT-tjänst vid infektions-
kliniken i Gävle.
  – Läkarutbildningen i Österrike var mer 
teoretisk än den är i Sverige och det fanns 
ett stort fokus på att man skulle bedriva 
ett forskningsprojekt. Det var ett ganska 
omfattande arbete som kan liknas vid en 
licentiat. Intresset för forskning höll i sig 
och under min AT i Gävle fick jag kontakt 
med Erik Torell här på infektionskliniken 
i Gävle, samt med Anders Sönnerborg vid 
Karolinska Institutet som inspirerade mig 
att fortsätta forska. 

Rötter i Kenya och Finland
Amanda är uppvuxen i Hudiksvall, men 
har sina rötter i flera länder. Hennes mam-
ma kommer från Finland och pappa från 
Kenya. Det har blivit många resor till Afri-
ka genom åren, både privat och som stu-
dent. Förutom alla berikande erfarenheter, 
har hon även lagt sig till med ett afrikans-
kt bantuspråk. Under vistelsen i Tanzania 
kommunicerade hon med patienterna på 
swahili.
  – Det är egentligen ett ganska enkelt 
språk att lära sig. Det har varit fantastiskt 
lärorikt att leva och arbeta i andra länder, 
men numera är jag nöjd med att bo i Sve-
rige. Det är dock viktigt för mig att kunna 
hålla dörrarna öppna mot omvärlden och 
ha goda kontakter med internationella 
forskarnätverk. I dag har hon en kombine-

rad ST-tjänst vid infektionskliniken, vilket 
innebär att hon får möjlighet att forska på 
halvtid. Hon är knuten till Institutionen 
för medicin vid Karolinska Institutet och 
hennes avhandlingsarbete handlar om be-
handlingsresultat och resistensutveckling 
hos HIV-patienter i Sverige. 
  Hennes huvudhandledare är Anders Sön-
nerborg, professor i klinisk virologi samt 
infektionsläkare vid Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Huddinge,.

Läkemedelsresistens vid HIV
Sedan 1996 finns databasen InfCare 
HIV, ett kvalitetsregister för den svenska 
HIV-vården. De första fallen av HIV be-
skrevs i Stockholm 1983 och sedan dess 
har cirka 9 556 patienter rapporterats.
  – I dag omfattar databasen alla kända 
HIV- infekterade barn och vuxna i Sveri-
ge. Det som är unikt med registret är att 
det också består av ett kliniskt beslutsstöd 
som vi kan använda dagligen när vi träf-
far och följer patienter över tid. Dagens 
moderna och effektiva bromsmediciner 
har kraftigt minskat mortaliteten hos pa-
tienter med HIV, men också risken för 
smittspridning av viruset. Ett problem är 
dock läkemedelsresistens, något som kan 
utvecklas snabbt och som är den viktigaste 
orsaken till behandlingssvikt i världen. 

  – Det är därför viktigt att se om vi kan 
utvärdera prediktiva faktorer, samt den 
kliniska betydelsen av etablerad resistens, 
både på patient- och populationsnivå.

Förbättrat behandlingsresultat
Det övergripande syftet med projektet är 
att beskriva behandlingsresultat och ana-
lysera förutsägbara faktorer för virologisk 
behandlingssvikt. Men också att kartlägga 
skillnader i resistens mellan olika katego-
rier av patienter och läkemedelsgrupper.
  – I kommande studier kommer vi att 
jämföra tid till behandlingssvikt och tid till 
minskad virusmängd i blodet. Vi kommer 
också att analysera CD4-progressionen hos 
de som har en fungerande behandling.
  Förhoppningen, menar Amanda Hägg-
blom, är att kunskapen om långtidseffek-
ter av HIV-behandling kan förbättra för-
utsättningarna för en lyckad behandling av 
HIV- infekterade i Sverige.

Eva Nordin

Amanda Häggblom

Unik studie där samtliga HIV- 
infekterade i Sverige ingår

Kort om Amanda Häggblom

Ålder: 35 år

Familj: En son som är 3, 5 år.

Gör på fritiden: Forskar. Den tid som blir 
över spenderar jag med min son. Vi besöker 
gärna muséer, nyligen var vi i Paris på Centre 
Pompidou. Försöker också träna löpning. 
Lyssnar mycket på musik.

Boktips: ”Keltens dröm” av Mario Vargas 
Llosas. Bygger på en sann berättelse om en 
brittisk diplomat i belgiska Kongo. En både 
spännande och lärorik berättelse
Gillar: Kunskap  

Ogillar: Trångsynthet

Drivs av: Nyfikenhet

Skulle vilja: Åka jorden runt med min son. 
(Men det får bli efter disputation)
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Christian Kampmann är nybliven spe- 
cialist på infektionskliniken i Gävle. 
Han började sin specialistutbildning i  
allmänmedicin, men under ett upp-
drag för Läkare utan gränser i Soma-
lia, valde han att ändra inriktning.
I dag är han en av klinikens nio spe-
cialister och delar sin tid mellan kli-
nik och forskning.

Han gick läkarprogrammet på Karo-
linska institutet och ville därefter 
söka AT-tjänst på en mindre ort.

  – Jag ville se något annat än Stockholm. Så 
jag sökte mig till Gävle och gillade sjukhu-
set där. Under en månad fick jag arbeta på 
infektionskliniken och tyckte att det var en 
väldigt bra klinik. 
  Men efter avslutad AT valde han att satsa 
på allmänmedicin och sökte en ST-tjänst på 
Riksby Vårdcentral i Bromma. Efter två år 
fick han möjlighet att åka till Somalia på 
uppdrag av Läkare utan gränser. I sex måna-
der arbetade han tillsammans med kollegor 
från många olika länder på ett litet sjukhus 
på den somaliska landsbygden. 
  – Det var en fantastisk erfarenhet, på kort 
tid fick jag se många olika infektionssjuk-
domar som malaria, tuberkulos, polio, för-
lossningskomplikationer, sepsis, kirurgiska 
skador, parasitsjukdomar som exempelvis 
kala-azar, den allvarligaste formen av leish-
maniasis. Jag fick ett stort ansvar och lärde 
mig väldigt mycket under en kort tid.

Bytte spår till infektionsmedicin
Där och då bestämde han sig för att ändra 
inriktning och bli infektionsläkare. En kort 
tid senare svarade han på en platsannons 
från infektionskliniken i Gävle som sökte 
ST-läkare.
  – Det kändes helt rätt. Jag visste ju en del 
om kliniken och att man gjorde flera sats-
ningar som verkade spännande, inte minst 
på forskning och utveckling.
  Dessutom arbetade Anna Persson på kli-
niken, en extremt kunnig och kompetent 
infektionsläkare. Hon var nog huvudskälet 
till att jag verkligen ville till Gävle.

Christian Kampmann har en kombinati- 
onstjänst som innebär att han får möjlighet 
att forska på 50 procent. Han är knuten till 
Uppsala universitet och Institutionen för 
medicinska vetenskaper: klinisk mikrobio-
logi, infektionsmedicin och klinisk bakte-
riologi.
 Hans doktorandprojekt handlar om att 
studera den mikrobiologiska tarmfloran 
och hur den interagerar med tarmpatogener 
som campylobacter. 
  – Det är ett stort och hett forskningsom-
råde, det har kommit helt nya avancerade 
medicintekniska metoder som för forsk-
ningen framåt. Det är spännande att forska 
och jag lär mig oerhört mycket om det fas-
cinerande ekosystem som bär omkring på 
och som består av ca två kilo bakterier och 
upp till 1 000 olika arter. Ju mer kunskap 

man har om detta ekosystem, ju mer för-
siktig blir man med antibiotika. Jag ser det 
som värdefullt att få en djupare förståelse 
från den molekylära nivån till patient- och 
behandlingsnivå.

Epidemi av meningit
Trots att han ser fördelarna med att forska, 
ser han sig i första hand som kliniker. För 
drygt fyra år sedan fick han chansen att åka 
till en provins i norra Nigeria. Det var ett 
akutuppdrag i samband med en epidemi av 
hjärnhinneinflammation (meningit) 2009. 
Epidemierna kommer i regel vart tionde år 
och drabbar särskilt unga och äldre. WHO 
har satsat stort på vaccinkampanjer för att 
förebygga utbrotten.
 – – Jag arbetade logistiskt med att 
skapa fungerande distributionssystem. Till-
sammans med unga nigerianska läkare åkte 
vi runt med bil och såg till att antibiotika 
kom fram till alla som behövde behand-
ling och samlade epidemiologiska data för 
samtidig vaccination. På knappt fyra veck-
or vaccinerades i min provins 1, 1 miljo-
ner människor och 6200 behandlades. Vi 
kunde nästan alltid se behandlingsresultat 
redan efter ett dygn. Människor som nästan 
var döende kunde med höga engångsdoser 
antibiotika återhämta sig och redan dagen 
efter lämna kliniken. Det var en fantastisk 
erfarenhet. Och jag fick verkligen en stark 
tilltro till västerländsk medicin.

Eva Nordin

Kristian Kampmann

Delar sin tid mellan klinik
och forskning

Kort om Christiann Kampmann

Ålder: 38 år

Familj: Sambo och en son på 16 månader

Gör på fritiden: Läsa, resa

Boktips: Shake hands with the Devil”- om 
folkmordet i Rwanda genom FN-befälhavaren 
Roméo Dallaires ögon. Han drabbades av 
extrema skuldkänslor och vanmakt över att 
han inte kunde göra mer för att förhindra 
folkmordet på över 800 000 medmänniskor.
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Gävle infektionsklinik
För drygt tio år sedan var Gävle infek- 
tionsklinik i kris. Genom målmedve-
tet arbete är kliniken i dag en attrak- 
tiv arbetsplats för såväl seniora läka-
re som för AT- och ST-läkare. 
Förutom att många upplever en god 
arbetsmiljö, tränas infektionsläkare 
till duktiga kliniker med bred kompe-
tens. Här ligger en av landets största 
flyktingslussar och till kliniken kom-
mer människor med ett brett spek- 
trum av globala infektionssjukdomar. 
I juni står kliniken värd för årets In-
fektionsvecka som arrangeras i Gäv-
le Konserthus. 

När blir en patient ett fall för infek-
tionskliniken? Det är en av många 
frågor som kommer att lyft- 

as under veckans seminarier och workshops.
  – Det är en spännande och viktig fråga, 
men inte enkel att besvara.
  Vi ser fram emot Infektionsveckan. Efter-
som vi inte längre deltar i riksstämman är 
detta det enda tillfället under 2014 för in-
fektionsintresserade att träffas och utbyta 
kunskap och erfarenheter i ett vetenskap-
ligt forum, säger Erik Torell, överläkare vid 
Infektionskliniken i Gävle.
  Programmet vänder sig till infektionslä-
kare och infektionssköterskor, företrädare 
för smittskydd, mikrobiologi, industrin, 
men också till andra infektionsintressera-
de. Det är ett bredare möte än de tidigare 
vårmötena, menar Erik Torell.
  – Den globala utvecklingen innebär att 
länder knyts alltmer samman. Därför är 
det viktigt att mötas möts över specia-
list- och professionsgränserna. Infektions-
sjukdomar spänner över ett mycket stort 
spektrum och involverar i regel flera olika 
specialiteter. Som infektionsläkare har vi 
också ett stort utbildningsansvar så att pa-
tienter med infektionssjukdomar kan tas 
om hand i akutsituationer på olika nivåer i 
vården, säger Erik Torell.

Chef med helhetsansvar
Han gjorde sin specialistutbildning i Visby 
på Gotland och arbetade sedan i över 13 år 
på infektionskliniken på Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. Han disputerade på anti-

biotikaresistenta enterokockers epidemio-
logi i Sverige och arbetade under en period 
aktivt i STRAMA på nationell nivå. År 
2006 kom han till Gävle och infektions-
kliniken. Under många år var han medi-
cinskt ansvarig och arbetade nära en vård-
enhetschef som var sjuksköterska. I dag är 
han ensam läkarchef och har ett helhets-
ansvar; det skapar bra förutsättningar för 
att få ihop klinikens olika delar, såväl eko-
nomiskt som verksamhetsmässigt, menar 
Erik Torell.
  På kliniken arbetar ytterligare sju specia-
lister: Lars Wesslén, Judith Kovacs, Chris- 
tian Ehrenborg, Cecilia Eklund, Jens Rapp, 
Christian Kampmann och Farshad Azimi. 
Här finns även tre ST-läkare: Jon Wet-
terberg, Amanda Häggblom och Linda 
Brännström. Tre av specialisterna har dis-
puterat. En av ST- läkarna samt en av spe-
cialisterna arbetar förutom kliniskt även 
med var sitt doktorandprojekt.
  – Den kliniska vardagen och undervis-
ningen är vår huvuduppgift men forsk-
ningen är också mycket viktig, särskilt för 
en mindre klinik. Eftersom villkoren för 
forskande läkare är goda i landstinget kan 
forskningsintresserade läkare ha lättare att 
få ihop livspusslet här, jämfört med vad 
som gäller på många universitetskliniker, 
säger Erik Torell.
  Infektionskliniken ryms inom Divisionen 
medicin-psykiatri och sorterar under verk-
samhetsområdet specialmedicin. Kliniken 
är den enda i länet som bedriver specia-
liserad vård för svårare infektionstillstånd. 
Infektionskliniken omfattas av en infek-
tionsmottagning samt en vårdavdelning 
med 24 vårdplatser. 
  – Vi brottas med brist på enkelrum och 
det medför att vi ofta blir tvungna till aku-
ta omflyttningar, säger Erik Torell. 
Mitt emot vårdavdelningen ligger mottag-
ningen med poliklinisk vård, telefonråd-
givning, vaccination av riskpatienter samt 
läkar- och sjuksköterskemottagningar.  
  Mottagningen har ingen egen akutmot- 
tagning, men erbjuder en dygnet-runt- 
jourverksamhet som dagtid bemannas av 
primärjour och konsult, samt kvälls- och 
nattetid av bakjour i hemmet.
  – Vi är inte närvarande på akutmottag-

ningen, det har vi inte resurser till. Men 
det är inte så långt till akuten, det tar cirka 
fem minuter från kliniken. I stället satsar 
vi mycket på telefonrådgivning.
  Vi har även en ständig telefonbackup till 
samtliga tre sjukhus i länet, Gävle, Bollnäs 
och Hudiksvall, samt till primärvården. Vi 
har också konsultverksamhet på Hudiks-
valls sjukhus en gång i veckan och på Gäv-
le sjukhus har vi stående konsulter på IVA, 
hematolog- och njuravdelningen samt på 
kirurgen och akutvårdsavdelningen, säger 
Erik Torell.

Asylsökande som slussas vidare
På frågan om vilka mål och visioner klini-
ken har, svarar Erik:
  – Det kliniska arbetet med patienter är 
viktigast. Vi strävar efter att varje person 
som söker sjukvård i landstinget för en 
infektionssjukdom, ska få en klok bedöm-
ning i linje med aktuell vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Och så vill vi även 
uppnå en god arbetsmiljö och ha kul på 
jobbet.
  Varje år söker sig många unga randande 
och vikarierande läkare till kliniken. De får 
en god grund att stå på när de ska fort-
sätta vidare i sina karriärer. En av Sveriges 
största flyktingslussar ligger i Söderhamn 
som tillhör klinikens upptagningsområde. 
Många frågeställningar som rör importe-
rade infektioner hamnar på kliniken, som 
exempelvis HIV, kronisk hepatit B och C, 
leishmania, malaria, tbc-
  – Vi hanterar många knepiga och svå-
ra patientfall, vilket gör det intressant för 
många unga läkare att arbeta här. Vi för-
söker upprätthålla en god teamkänsla med 
gemensamma mål på kliniken och har ett 
öppet diskussionsklimat med högt i tak, 
vilket känns både utvecklande och stimu-
lerande, säger Erik Torell.

Många smittade med HIV
Varje år får cirka 15 personer ett HIV-be-
sked i Gävleborg (i Sverige rapporteras cir-
ka 500 nya fall per år). Tillsammans med 
Stockholm toppar Gävle listan över anta-
let smittade fall. Infektionsmottagningen 
sköter cirka 150 HIV- smittade patienter; 
det innebär att ungefär en HIV-smittad per 
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invånare i länet. Farshhad Azimi är överlä-
kare och en av dem som arbetat längst på 
infektionskliniken. 
  Han började för cirka 10 år sedan som 
ST-läkare då kliniken befann sig i kris. 
 Behovet av specialister och ST-läkare var 
skriande. De få anställda fick ett tung och 
ansvarsfullt uppdrag att försöka vända ut-
vecklingen.
  – Det positiva var att man som ST-läkare 
tidigt fick ett stort förtroende. Samtidigt 
var det slitsamt för de få överläkare som 
arbetade här. Genom rekrytering av en 
mycket duktig vårdenhetschef byggdes kli-
niken successivt upp till en välfungerande 
klinik med höga ambitioner, säger Farshad 
Azimi.
  Han är huvudansvarig HIV-läkare, men 
delar ansvaret för patientgruppen med sina 
kollegor. Samtliga läkare träffar HIV-pa-
tienter och man försöker tidigt introdu-
cera och avdramatisera patientgruppen till 
blivande specialister.
  – Många smittade är relativt unga, under 
50 år, och cirka 70 procent är födda utom-
lands. Det är fantastiskt stimulerande att 
arbeta med dessa patienter.
  Det är så klart en chock att få beskedet 
att man är HIV- smittad, många tror först 
att de ska dö, sedan blir de tacksamma för 
resten av livet då de inser att de kan leva ett 
bra liv, tack vare de effektiva bromsmedici-
nerna. Det ger mig både energi och glädje, 
säger Farshad Azimi.
  HIV har blivit en bland många virus-
sjukdomar; dagens bromsmediciner kan 
radikalt minska mängden cirkulerande 
virus och effektivt fördröja och förhindra 
sjukdomsutvecklingen.
  Men, menar Farshad Azimi, HIV är en 
obotlig sjukdom som kräver livslång be-
handling och som fortfarande är förknip-
pat med skam och skuld. Trots att mycket 
positivt har hänt sedan den förste perso-
nen avled i AIDS i Sverige 1983, upplever 
många patienter att samhället stigmatise-
rar HIV- smittade och de kämpar än i dag 
med känslor av ensamhet och utsatthet. 
  – Det finns fortfarande en stor okunskap,  
inte bara bland allmänheten, utan också 
inom läkarkåren. Så snart det finns minsta 
misstanke att en patient kan vara smittad 
ska ett HIV-test tas.
  Tyvärr görs inte alltid inte det, ibland inte 
ens när patienter själva ber om att få bli 
testade, säger Farshad Azimi.
  Det finns ingen anledning, menar han att 

slå sig till ro när det gäller HIV. Det sex-
uella riskbeteendet har på senare år ökat, 
inte minst genom sexturism. I dag räknar 
man med att var åttonde HIV-smittad som 
upptäcks i Sverige har smittats i Thailand.   
  Även bland unga, och särskilt unga kvin-
nor är det sexuella riskbeteendet tydligt.
  Sedan 1989 och andelen unga som haft 
tillfälliga sexuella kontakter mer än för-
dubblats.

Senaste nytt om HIV
Under Infektionsveckan kommer ett sym-
posium att hållas: ”Nytt om HIV”. Mo-
derator är professor Magnus Gisslén vid 
Sahlgrenska akademin i Göteborg.
  Deltagare får även möjlighet att närva-
ra vid ett fallseminarium. Farshad Azimi 
kommer att redogöra för intressanta pa-
tientfall från Infektionskliniken i Gävle.
  – För cirka fyra år sedan kom det en man 
från Vietnam till vår mottagning. Han var 
verkligen dålig, hade haft långvariga di-
arrér, viktnedgång och neurologiska bort-
fallssymtom. Immunförsvaret var i botten.   
  Vi fann bland annat att han drabbats av 
toxoplasmos, men vi hade initialt ingen 
aning om när han kan ha blivit smittad. 
  Det visade sig att han två år tidigare hade 
sökt till infektionsmottagningen för hals-
ont och diffus huvudvärk. Mannen hade 
några veckor innan varit i sitt hemland 
och haft oskyddat sex och på infektions-
mottagningen togs snabbt ett HIV-test. 
Det var emellertid negativt och mannen 
skickades hem.
  Två år senare kom han tillbaka med fullt 
utvecklad aids.
  – Vi skulle ha gjort om testet och inte 
släppt honom som vi gjorde. I dag har 
vi tillgång till kombinationstester som är 
mycket tillförlitliga och som tidigt upp-
täcker såväl viruspartiklar som antikroppar 
i blodet.
  Lärdomen, menar Farshad Azimi, är att 
man vid minsta misstanke ska testa pa-
tienter. Han berättar om en kvinna som 
hade bott i Sverige i fem år och som ville 
göra ett HIV-test på vårdcentralen. Nej, sa 
allmänläkaren. Eftersom kvinnan bott så 
många år i Sverige var det ingen fara och 
något test togs därför inte. Något år senare 
kom hon tillbaka med en lymfkörtelcan-
cer, sekundär till avancerad och långvarig 
HIV-infektion. Detta visar med all tydlig-
het, menar Farshad Azimi, att det fortfa-
rande krävs utbildning, även bland läkare.

Snabbfakta
om Infektionskliniken

på Gävle sjukhus

•	 Kliniken	kan	beskrivas	som	ett		
 ”super kompetenscenter” i länet.  
 Uppdraget är att ta hand om de  
 svårast sjuka infektionspatien- 
 terna, men lika viktigt är att   
 sprida kunskaper via telefon,  
 konsulterande verksamhet,  
 undervisning.
 Det finns en hög ambition att  
 sprida grundläggande infektions 
 kunskap överlänet så att infek- 
 tionspatienter kan få ett jämlikt  
 omhändertagande med hög 
 kvalitet, oavsett var de insjuknar.
•		Består	av	en	mottagning	samt	en		
 vård avdelning med 24 vårdplat- 
 ser (varav åtta är enkelrum). I  
 anslutning till mottagningen  
 ligger även enheten för   
 smittskydd samt sjukhushygien.  
 Här arbetar även en kurator.
•		Cirka	400	vårdtillfällen	per
 100 000 invånare och år. Många  
 infektionspatienter vårdas på  
 andra sjukhus och avdelningar  
 i länet. Infektionskliniker har  
 ungefär samma patienter som  
 andra infektionskliniker i landet,  
 möjligen är antalet ortopediska  
 infektioner större på grund av att  
 ortopedkliniken i Gävle har ont  
 om enkelrum för infekterade  
 patienter.
•		Varje	vecka	samlas	klinikens		
 anställda för internundervisning,  
 då särskilda komplicerade patient- 
 entfall tas upp. Vid sittande bord  
 görs även en gemensam remiss- 
 genomgång i syfte att få en enhet- 
 ligare bedömning av remisser.  
 Cirka 30 procent av remisserna  
 skickas tillbaka till inremitterande  
 instanser.
•		Forskning	är	högt	prioriterad	på		
 kliniken. Två ST-läkare bedriver  
 forskning. Vid kliniken drivs även  
 ett hepatit C  projekt samt ett  
 projekt där man utvärderar infek- 
 tionsbehandling av clostridium  
 difficile med fecestransplantation.
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Clostridium difficile- ny lovande behand-
ling. Under Infektionsveckan kommer 
han även kort att berätta om ett projekt 
där han tillsammans med forskare på Ka-
rolinska Institutet, utvärderar behandling 
av clostridieinfektion med fecestransplan-
tation av framodlade tarmbakterier, så 
kallad ACHIM.
  Tarmfloran har visat sig ha större bety-
delse för vår hälsa än vad forskare tidigare 
trott.
  – Vi får alltfler äldre och sjuka patien-
ter. Många behandlas med antibiotika som 
slår ut tarmfloran, vilket gör att aggressiva 
tarmbakterier som clostridium difficile får 
fäste och utsöndrar toxiner. I regel ger man 
ett annat antibiotikum för att behandla in-
fektionen, men många återinsjuknar och 
tarmfloran hinner inte återhämta sig. Det-
ta är ett stort och växande problem.

Fecestransplantationer
Genom att genomföra en fecestransplan-
tation, det vill säga att avföring från en 
person med frisk tarmflora transplanteras 
till den sjukes tarmsystem, kan en ny frisk 
tarmflora växa till. Men processen är om-
ständlig och relativt dyr. Därför ger man 
i stället ACHIM som är betydligt lättare 
och billigare att framställa.

  – Det är en mycket spännande innovativ 
idé som verkligen kan hjälpa många äldre 
som drabbas av återfall efter en clostridi-
uminfektion. Preliminära resultat från vår 
studie, visar att det sannolikt går att före-
bygga återfall genom denna metod.
  – Det är mycket hoppingivande, säger 
Farshad Azimi.

Gävle konserthus öppnar dörrarna
Om mindre än fem månader öppnar Gävle 
konserthus dörrarna för Infektionsveckan. 
Erik Torell räknar med upp till 200 del-
tagare. Förutom ett gediget vetenskapligt 
program samt postervernissage (där bästa 
poster kommer att få pris under veckan), 
hoppas Erik att deltagarna även ska upp-
skatta det sociala programmet; i en allt tuf-
fare sjukvård med hårda produktionskrav 
är det angeläget att också få möjlighet att 
under lättsammare former möta kollegor 
från andra delar av landet.
  – Eventuellt kommer vi även att arrang-
era en löpartävling i början av veckan får 
dem som önskar. Så det är en god idé att 
packa ned sina löparskor, säger Erik Torell.

Eva Nordin Farshad Azimi

Erik Torell
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§
Organ Styrelsemöte Svenska
Infektionsläkarföreningen
 
Tid 2013-10-10 08.30-12.00
 
Plats Radisson Blu Royal Park
Hotel, Frösunda
 
Närvarande
Göran Günther ordf.
Hans Norrgren
Kristina Cardell
Camilla Lorant 
Maria Werner
Johan Westin
Erik Torell adjungerad under punkt 9.

§ 1 Ordförande Göran Günther
öppnade mötet. 

§ 2 I facklige sekreterarens frånvaro valdes 
Kristina Cardell till sekreterare för mötet. 
  Till protokolljusterare jämte ordföranden 
valdes Camilla Lorant.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsein-
ternatet den 28-30/8 godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden,
Göran Günther 
En ny expertgrupp/arbetsgrupp har bildats 
inom ämnesorådet opportunistiska infek-
tioner. Britt-Marie Eriksson har informe-
rat styrelsen om detta och arbetsnamnet 
är Opportunisterna. Inga kostnader kring 
detta kommer att belasta föreningen. Sty-
relsen anser att detta är ett lovvärt initiativ. 
Information från gruppen kan presenteras 
på hemsidan.
  Frågan är väckt från flera håll om formell 
dubbelspecialisering Infektionssjukdomar 
och Klinik mikrobiologi. Styrelsen väl-
komnar en särskild utredning kring detta.
Socialstyrelsen har sammnakallat till möte 
och genomgång av läkarens specialist-
tjänstgöringar. Arbetsgruppsmöte under 
hösten där Jonas Ahl från SPUK represen-
terar föreningen.
  Reviderring pågår av 10-punktsprogram-
met. Stephan Stenmark rapporterar från 
detta arbete att revision är klar. Remiss till 

berörda parter planeras 25/10-15/11. Re-
visionen av programmet skall därefter fär-
digställas så att den kan presentera på årets 
Medicinska riksstämma.
  Översyn av smittskyddslagen. Anders Bl- 
axhult är utsedd sedan tidigare till repre-
sentant i arbetsgrupp initierad av Social-
styrelsen. Ytterligare en person behövs för 
detta arbete där styrelsen sonderar lämpli-
ga namn vid chefmötet.
  Lipus-Spurex arbetar med frågor kring 
inspektioner.
  Göran Jönsson, infektionsläkare i Lund 
har tackat ja till att vara föreningens repre-
sentant i frågor som rör klassifikation.

§ 6 Redaktörens ärenden
Kristina Cardell
Innehåll i nummer 4 2013 med manus-
stopp  17/10 presenterades.
  Ytterligare påminnelse om att samman-
fattningar av aktuella avhandlingar önskas 
till Infektionsläkaren kommer att tas upp 
på chefmötet. Vi försöker verka för en de-
batt kring ämnes ”Vad är en infektionspa-
tient?”. 

§ 7 Programgrupper, hemsida, kvali-
tetsregister Maria Werner.  
Kvalitetsregistren Rapport från styrgrupp-
smöte. Man har diskuterat i styrgruppen 
att eventuella publicera detaljernade rap-
porter från registren som supplement till 
Infektionsläkaren. Detta supplement skul-
le då inte vara annonsfinansierat. Registren 
skulle kunna finansiera detta själva. Kon-
takt tas med Mediahuset i denna fråga av 
Kristina.
  Kvalitetsregistrens ekonomi kommer att 
förbättras ytterligare när dem knyts till 
registercenter syd. Det behövs en projekt-
person på 50% i ett halvår som kan arbeta 
med registren. Finansiering finns.
  Nästan alla kliniker har nu nåtts av fräl-
sarresorna.
  Diskussion kring nedläggning av nativ 
led-registret samt koppling av protes-re-
gistret till ortopedernas register.
  UVI-vårdprogrammet är uppdaterat och 
ligger nu på hemsidan.

§ 8 Frågor angående yngre läkare 
och SP-UK Camilla Lorant 

Ungt Forum hålls 21/11 med ämne Mik- 
robiologi för infektionsläkare.
  Lite oklart hur det blir nästa år med 
kurser då SoS har tagit in anbud väldigt 
sent och dessutom godkänns bara statliga 
aktörer. SPUK kommer inte heller att till-
frågas om prioritering av kurser som har 
varit brukligt tidigare år. SPUK har mailat 
”våra” kursgivare att vara beredda på att ge 
kurserna som betalkurser om de inte skulle 
få godkänt som SK-kurser. 

§ 9 Vetenskaplige sekreterarens är- 
enden, Johan Westin.
Erik Torell, Infektionskliniken, Gävle adj- 
ungerad under denna punkt. 
  Infektionsveckans innehåll och program 
diskuterades i detalj. Förslag finns att er-
bjuda föreläsning för allmänheten kring 
infektionssjukdomar vid lämpligt tillfäl-
le under veckan. Ett företag har hört av 
sig och önskar ordna satellitsession kring 
biomarkörer vid sepsis. Beslutas att dessa 
kan anvisas möjlighet att ordna lokal inom 
konferensbyggnaden men i övrigt organi-
sera denna session själva. Svensk förening 
för tropikmedicin och internationell hälsa 
vill ha möjlighet för möte med forskare 
verksamma inom detta fält under veckan 
samt poosterutställning vilket bifalles. 
  Kostnaden för konferensen diskutera-
des liksom tidplan. Det kommer att bli 
en kostnad för deltagande alla 4 dagarna 
med möjlighet att anmäla sig till endast 2 
av dagarna då till reducerat pris. Anmälan 
planeras öppna den 1/1 2014. Efter den 
1/5 blir avgiften högre för anmälan. Pre-
liminärt program skall vara klart under 
november och beslutas vid styrelsemötet 
den 3/12. Anmälan för abstract till poos-
terutställning och fria föredrag är öppen 
1/1-1/3 2014. 
  Ekonomin kring mötet diskuterades. 
Tidigare har arrangerande värdklinik för 
vårmötet varit firmatecknare och ansvarat 
helt för ekonomin kring mötet. Förutsätt-
ningarna är from i år delvis annorlunda. 
Styrelsen anser att det nu finns ett tydligt 
partnerskap mellan arrangerande klinik 
och föreningen.
  Diskuterades ingående hur ekonomin 
bäst kan lösas och uppdrogs till Göran 
och Hans att snabbutreda frågan inför att 
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kontrakt behöver skrivas med konferens-
bolaget under oktober månad. En lösning 
som kan vara hållbar inför kommande år 
eftersträvas. Göran informerar om denna 
punkt på chefmötet.

§ 10 Rapport från skattmästaren 
Hans Norrgren.
Bokslutet har presenterats skriftligen för 
styrelsen.
  Till styrelseinternatet hösten 2014 har 3 
offerter tagits in. Beslutades att boka inter-
nat i Mölle för detta ändamål.

§ 11 Utbildningsaktiviteter 
Till våren arrangeras på nytt utbildning i 
Tropikmedicin i Torekov 31/3-2/4.
  I övrigt bordlades vidare diskussion i ut-
bildningsansvariges frånvaro.

§ 12 Inför Chefmötet 
Programmet för det kommande chefmötet 
10-11/10 planerades i detalj. Första dagen 

rapport dels från Nysam och dels från kva-
litetsregistren med mentometerfrågor till 
deltagarna.
  Utdelning av årets kvalitetspris som till-
faller Östersund med motivering att man 
lyckats höja täckningsgraden i registren 
påfallande jämfört med tidigare. Informa-
tion kring specialistutbildning samt fort-
bildning av specialister med representanter 
från Sveriges läkarförbund. 
  Dag 2 inleds med information från styrel-
sen. Vidare kommer information om In-
fektionsveckan att förmedlas. Diskussion 
kring ”Vad är en infektionspatient?”, en 
fråga som kommer att beredas under året 
och avslutas med en session under Infek-
tionsveckan och där målet är revidering av 
dokumentet ”Infektionssjukvård - Upp-
drag och framtid” från 2007. 
  Samtliga Infektionskliniker i landet är re-
presenterade vid årets chefmöte med minst 
en deltagare. Johan för minnesanteckning 
från chefmötet.

§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes för diskussion. 
 
§ 14 Mötet avslutas
Ordförande Göran Günther
avslutade mötet.

Kristina Cardell
Sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Camilla Lorant
Protokolljusterare

Organ Styrelsemöte Svenska Infektionslä-
karföreningen
 
Tid 2013-12-03 09.30-17.00
 
Plats Central Hotel, Stockholm

Närvarande
Göran Günther ordf.
Hans Norrgren
Kristina Cardell
Camilla Lorant 
Maria Werner
Johan Westin
Magnus Hedenstierna

§ 1 Ordförande Göran Günther
öppnade mötet. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföra- 
nden valdes Hans Norrgren.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemö-
tet den 10/10-13 granskades och
godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden,
Göran Günther
Arbetsgruppen och referensgruppen för öv- 
ersyn av SmL har påbörjat sitt arbete.
  Diskussion kring debattartikeln om vad 
som är en infektionspatient. Inget svar på 
artikeln är på väg men diskussion pågår ute 
på klinikerna. Situationen i Stockholm och 
planerna för infektionsvården på Nya Ka-
rolinska diskuterades och jämfördes med 
hur infektionssjukvården är organiserad 
på andra kliniker i landet. Vårdhygieniska, 
omvårdnads och utbildningsaspekter lyf-
tes. Mer debatt är önskvärd och viktig och 
styrelsen skall kontakta personer som kan 
bidra till detta i Infektionsläkaren eller på 
andra sätt.   
  Rapport från avslutningsmötet för PRI- 
SS. SILF har representerats av Stephan 

Stenmark och slutrapport är nu lämnad.
  Brev från Thomas Tängdén med önske-
mål om att starta ett kvalitetsregister för 
ESBL. Styrelsen är positiv till initiativet 
men en del praktiska frågor måste redas ut. 
Arbetet måste kanske inte bedrivas i form 
av ett kvalitetsregister.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, 
Magnus Hedenstierna
Inga inkomna remisser finns att besvara.   
  Rapport från specialitetsföreningarnas re-
presentantskap. Göran Günther represen-
terade föreningen.
  
§ 7 Redaktörens ärenden
Kristina Cardell
Nya intressenter för att producera Infek-
tionsläkaren har hört av sig. Styrelsen är nöjd 
med den nuvarande ordningen. Manusstop 
för infektionsläkaren 2014: nr 1 den 23/1, 
nr 2 den 20/3, nr 3 den 4/9 och nr 4 den 
29/10.

Protokoll styrelsemöte§



INFEKTIONSLÄKAREN 1 · 1435

annons



INFEKTIONSLÄKAREN 1 · 14 36

annons



§
INFEKTIONSLÄKAREN 1 · 14 37

Supplement till infektionsläkaren för kva-
litetsregistren planeras.
  Fråga från mediahuset om Infektionslä-
karen även kan distribueras i andra länder.   
  Styrelsen är tveksam till att det finns 
något intresse för detta. Kristina bevakar 
frågan.
  Önskemål från mediahuset om artiklar 
om nya läkemedel mot hepatit C. Styrel-
sen beslutar att i ett första steg själva skriva 
en kort introduktion om vad som är på 
gång för att sedan återkomma i ämnet när 
RAV är klar med sina rekommendationer 
under våren.

§ 8 Programgrupper, hemsida, kvali-
tetsregister Maria Werner  
Programgrupperna: Revision av pneumo-
niprogrammet pågår. 
  Hemsidan: Ett initiativ till en maillista/
nätforum för infektionsfrågor väcktes av 
Thomas Angerth på chefsmötet. Styrelsen 
stöttar detta och kontakt har etablerats 
med mediahuset för teknisk support.
 Program för infektionsveckan och ab-
strakt till mötet läggs ut på hemsidan.
  Kvalitetsregistren: Förfrågan om att få 
använda kvalitetsregistren för projekt och 
forskning har inkommit. Styrelsen tillstyr-
ker att Jonas Sundén Cullberg, Stockholm 
använder sepsisregistret och att Emma 
Asplund, Trollhättan använder pneumo-
niregistret.
  Diskussion kring kvalitetsindikatorer och 
övriga data i kvalitetsregistren. På chefmö-
tet fördes åsikten fram att vi måste begrän-
sa oss till färre, mätbara och realistiska kva-
litetsmål. Styrelsen får föra en diskussion 
med styrgruppen för kvalitetsregistren på 
nästa möte i januari. 

§ 9 Frågor angående yngre läkare 
och SPUK Camilla Lorant
SK kurserna skall komma ut på Social-
styrelsens hemsida denna vecka och an-
sökningar skall vara inne den 6/1 2014. 
2015 års upphandling har påbörjats och 
förhoppningsvis blir framförhållningen 
bättre nästa år. 
  Rapport från Ungt Forum och om plane-
ringen för nästa Ungt Forum under infek-
tionsveckan i vår.
  Under infektionsveckan kommer även 
studierektorsmöte att hållas, och planering 
för detta (lokal mm) behövs. Johan Westin 
samordnar med ansvarig för studierektors-
mötet.

  Inbjudan till expertgrupp kring speciali-
tetsövergripande delmål i föreskriften om 
läkarnas ST från Socialstyrelsen. SILF del-
tar inte.
  Inbjudan till LIPUS möte den 6/12 där 
vi inte har möjlighet att delta.
  Fråga om hur styrelsen ser på specialist-
examen för infektionsläkare. Styrelsen be-
dömer att nuvarande system med årliga di-
agnostiska prov är bättre än en avslutande 
stor examination.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens 
ärenden, Johan Westin 
Styrelsen uppdaterades om planeringen för 
infektionsveckan i Gävle. Preliminärt pro-
gram fastställdes. Styrelsemöte bokas på 
hotellet tisdag kväll med efterföljande sty-
relsemiddag för avgående och ny styrelse.  
Anmälningssidan och abstrakthanterings-
modulen på hemsidan presenterades.
  Fler mentometrar behövs om de skall an-
vändas på infektionsveckan. Johan Westin 
undersöker vad ytterligare mentometrar 
kostar.
  Fråga om vi skall skicka ut en påminnelse 
om anmälan till infektionsveckan. Styrel-
sen föreslår att värdkliniken ombesörjer 
detta.
  Planering inför infektionsveckan 2015 
har börjat. Ekonomiskt avtal mellan värd-
klinik och SILF kan bli aktuellt. Öster-
sund vill anordna mötet i september men 
det är svårt att samordna med föreningens 
övriga aktiviteter och mötet måste ligga i 
maj/juni.
  Malin Ackerfors har skrivit till styrelsen 
och önskar använda resestipendiet under 
2014. Styrelsen tillstyrker detta och beslu-
tar att stipendiet skall användas inom 2 år 
från det att det utdelas.
 
§ 11 Fortbildningsfrågor
Förslag till ämnen för höstutbildningen dis- 
kuterades. TB och opportunistiska infek-
tioner och infektioner vid behandling med 
biologiska läkemedel fördes fram som för-
slag.

§ 12 Rapport från skattmästaren 
Hans Norrgren
Föreningens ekonomi redovisades. Ekono-
min är god med flera poster som ger större 
överskott än förväntat. Infektionsläkaren 
genererar större annonsintäkter än förvän-
tat och föreningen sparar mycket pengar 
på att vi inte deltar i riksstämman.

§ 13 Övriga frågor
Förfrågan från RAV om ekonomiskt stöd 
på 10000 kr som en engångssumma för 
referensgruppens löpande kostnader. RAV 
saknar finansiering och har tidigare fått 
stöd i samband med uppstart och därefter 
vid enstaka tillfällen. Styrelsen beslutar att 
bevilja detta.
  Det finns ett önskemål om större utbud 
av utbildningsaktiviteter i takt med att in-
dustrin slutar sponsra deltagande i möten 
och kongresser. Skall SILF ta ett större an-
svar för detta och till exempel samordna 
resor till internationella möten? Styrelsen 
måste arbeta vidare med den här frågan.
  Ett utkast till nytt 10 punktsprogram 
presenterades. Styrelsen står bakom prin-
ciperna i programmet men dokumentet 
behöver slutredigeras. Arbetet beräknas bli 
klart efter årsskiftet. 
    
§ 14 Ordförande Göran Günther avslu-
tade mötet.

Magnus Hedenstierna
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Hans Norrgren
Protokolljusterare
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Ett viktigt inslag i mötesprogrammet är abstrakt från del- 
tagarna. 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 bi-
drag.
Det som presenteras kan röra sig om ett forskningspro-
jekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i 
denna form. Abstrakt från vårdhygienläkare, smittskydds-
läkare och mikrobiologer 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 materi-
alet återanvändas för Infektionsveckan. Vi vill veta vilken 
forskning som pågår i Infektionssverige! 
Alla abstrakt kommer att bedömas av Infektionsläkarför-
eningens 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.

Du skickar ditt abstrakt via länk på
infektionsläkarföreningens websida:

www.infektion.net

Sista datum för att skicka abstrakt är 1 mars 2014.
Alla godkända abstrakt kommer att publiceras
på websidan i mitten av mars.

Anmälan till Infektionsveckan görs också
via länk på websidan.

Vänlig hälsningar

Johan Westin 
Vetenskaplig sekreterare
Infektionsläkarföreningen

Infektionsläkarföreningen och infektionskliniken
i Gävle välkomnar er alla till Infektionsveckan

i Gävle konserthus 2-5 juni 2014



Vinter och högsäsong för en infek-
tionsläkare! Men inte nog med att 
vi ska bekämpa virus och bakterier 
utan vi får även slåss mot sjukhus-
ledningar och landstingspolitiker! I 
Uppsala har vi det minst sagt kärvt 
med vårdplatser och jag vet att det 
ser lika dystert ur på många håll i 
landet. I Stockholm är det dessutom 
väldigt turbulent och osäkerheten är 
stor kring hur framtiden kommer att 
se ut.

Den 21/11 gick Ungt forum av sta- 
peln. Det handlade om mikrobio- 
logi för infektionsläkare.

  Till skillnad från tidigare gånger var det 
ett lite längre program med gemensam 
lunch i stället för middag som tidigare var- 
it brukligt.
  Detta för att lite fler skulle tycka att det 
skulle vara värt att åka från andra delar 
av Sverige än Stockholm och för att man 
skulle kunna åka på en dag, då Ungt fo-

rum inte längre ligger i anslutning till riks-
stämman. Jag hoppas att fler än jag tyckte 
att det var en givande dag! Ytterligare för-
ändringar av Ungt forum är på gång.   
  Nästa gång kommer det att vara med som 
en programpunkt under Infektionsveckan.  
  Se separat inbjudan i detta nummer. Jag 
hoppas att så många ST-läkare som möjligt 
tar tillfället i akt och kommer till Ungt fo-
rum och Infektionsveckan som i år arrang-
eras för första gången. Ju fler som kommer 
desto trevligare kommer vi att få tror jag! 

Fallseminarium utanför Göteborg
Under hösten genomfördes även fallsemi-
nariet utanför Göteborg. Detta var mycket 
uppskattat och kan varmt rekommenderas 
för er som inte har varit med någon gång. 
  Väldigt lärorikt och mycket trevligt! Näs-
ta gång kommer att bli i början av hösten, 
även denna gång utanför Göteborg.
 Både Ungt forum och fallseminariet re-
kommenderas att man deltar i två respek-
tive 1-2 gånger under sin ST-utbildning i 

den nya målbeskrivningen. Så för er som 
ännu inte har varit med på något av detta, 
passa på att anmäla er till höstens fallsemi-
narium och/eller Ungt forum. 

Det diagnostiska provet kommer som van- 
ligt under våren. Ta till vara på detta ut-
märkta tillfälle för både inläsning och dis-
kussion med din handledare.
 
Vi ses i Gävle!

Camilla Lorant
Styrelsens yngreläkarrepresentant

camilla.lorant@gmail.com
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Yngreläkarspalten

Inbjudan till Ungt Forum

Föreläsare är Inga Odenholt, Professor, Skånes universitetssjukhus

Tid: Onsdagen 4 juni 2014 kl 10.30-12.00

Plats: Gävle konserthus.

Kostnad: Ingen kostnad för deltagande i Ungt Forum,
men betald deltagaravgift för Infektionsveckan krävs.

Anmälan: senast 13/5 via anmälningsblankett på hemsidan: www.infektion.net

VÄLKOMNA!

PK/PD – Farmakokinetik/farmakodynamik
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Kongresser & Möten 2014
3-6 mar CROI 2014 

Atlanta, Georgia 
http://www.croi2014.org

9-13 mar International Liver Congress, ILC, EASL 2014 
London, UK 
http://www.ilc-congress.eu

11-12 mar Livshotande infektioner, SK-kurs 
Stockholm 
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

26-28 mar 12th European Meeting on HIV & Hepatitis Treatment 
Strategies & Antiviral Drug Resistance 
Barcelona, Spanien 
http://www.virology-education.com/

31 mar- Tropik- och resemedicin
2 apr Infektionsläkarföreningens fortbildningskurs 

Torekov Hotell 
Se inbjudan på annan plats i tidningen.

8-12 apr Klinisk tropikmedicin, SK-kurs 
Stockholm 
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

18-22 mar Tuberkulos 
Stockholm

8-12 apr Klinisk tropikmedicin, SK-kurs 
Stockholm 
http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser 
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

9-13 apr International Liver Congress, ILC, EASL 2014 
London, UK 
http://www.ilc-congress.eu

22-26 apr Sepsis på akutmottagningen och IVA 
Östergötland 
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

9-11 maj HANSA 2014 (North European Workshop on HIV 
Infection in the CNS) 
Berlin, Germany

10-13 maj  ECCMID 2014 
Barcelona, Spain 
http://www.eccmid.org/

2-5 juni Infektionsveckan 2014 
Gävle 
www.infektion.net

5-8 juni Nordeuropeiska resemedicinska mötet (NECTM) 
Bergen, Norge 
http://www.nectm.com/

6-9 sep ICAAC 2014 – Interscience Conference on 
Antimicrobial Agents & Chemotherapy 
Washington, DC 
www.icaac.org

27 sep- 17th Annual European soc for Clinical Virology (ESCV) 
1 okt  Meeting 2014 

Prague, Czech Republic 
http://www.escv.org/

8-12 okt Infectious Diseases week (ID week) 
Philadelphia, Pennsylvania 
http://idweek.org/past-and-future-events/

22-24 okt ESCMID Conference on Reviving Old Antibiotics 
Vienna, Austria 
www.escmid.org

7-11 nov The Liver Meeting® 2014, AASLD 
Boston, MA 
www.aasld.org

Nya medlemmar Svenska infektionsläkarföreningen

 Ordinarie:

 Linda Brännström  ST-läkare Infektionskliniken Gävle sjukhus, Gävle

 Anna Fornarve  ST-läkare Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 

 John Karlsson Valik  ST-läkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm

 Elin Andersson Leg läk Infektionskliniken Vrinnevisjukhuset, Norrköping

 Helena Alpkvist  ST-läkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm

 Christina Hedlund  ST-läkare Infektionskliniken Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 Nenad Petrovic ST-läkare Infektionskliniken Visby lasarett, Visby

 Associerade:

 Christian Penno  Överläkare Barnkliniken Helsingborgs lasarett, Helsingborg

 Ovanstående anmälda till styrelsemöte 2013-12-03
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KRÖNIKA

För en tid sedan sprang jag på en te- 
xt som fick mig att fundera över hur 
och varför vi som forskar flitigt som 
myror stretar på i vår verkstad. Jag 
inser att följande inlägg kan vara 
som att svära i kyrkan, men eftersom 
jag aldrig besöker sådana inrättning-
ar så tar jag risken.

Men låt först begrunda följande 
citat; ”Forskare och vetenskaps-
män har ett högt förtroende i 

samhället. Vi litar på att forskarnas uppsåt 
är gott, deras metoder noggranna och att 
deras drivkrafter, om inte ädla, så åtmins-
tone rationellt baserade på nyfikenhet och 
sanningssökande.” Men tänk om det är 
precis tvärtom.
  Tänk om det är så att forskningen pre-
mierar koncept, där vi efter den första 
stormande förälskelsen och hybrisen över 
en ny teknik eller en behandlingsmetod 
repetetar och kombinerar tills fantasin och 
möjligheterna är uttömda? På senare tid 
har det blivit alltmer populärt, att när en 
anslagsgivare siktas i horisonten, upprepa 
mantran som ”tvärvetenskap”, ”translatio-
nell forskning”, ”molekylär biovetenskap 
och Sci-Life” eller ”könsmaktsordning”. 
Om vi överhuvudtaget inte förstår inne-
börden av dessa begrepp är en helt annan 
femma. Men bra låter det.

Fantasilös forskning
Forskningen kan vara lika fantasilös som 
forskningsartiklarna som skrivs. Ett enzym 
kan kopplas till en sjukdom, en sjukdom 
till en liten molekyl, ett nytt läkemedel 
till en sjukdom, en biverkan till läkemed-
let och en mikroorganism till en hittills 
okänd sjukdom, en sjukdom till en mik-
rob, i all oändlighet. Har ni sett Chaplins 
”Moderna tider” så förstår ni.
Når vi limbo och inte kommer vidare är 
vi i allmänhet så fantasifulla att vi raskt 
hoppar på nästa modenyck att exploateras. 
Plötsligt är alla på parnassen och skaldar 
om stamceller, influensa, antibiotikaresis-
tens eller klimatförändringar. 
  En del tycker inte att det räcker med att 
snickra ihop gråbruna eller brungrå artik- 
lar och använder andra strategier.

Förtroendet naggas ordentligt i kanten när 
någon avslöjas för fusk eller oredligt bete-
ende. Att vi andra trollar med exempelvis 
statistik ”som fan läser bibeln” är ju en 
helt annan sak. Men omedvetenheten om 
statistikens begränsningar eller en entusi-
astisk övertolkning av våra egna resultat är 
en sak. Ibland avslöjas ändå bristerna av 
en nitisk referent. Det medvetna fusket är 
något annat. Några avslöjas, hamnar i ky-
lan och forskarkarriären är över. Andra har 
en fantastisk överlevnadsförmåga och likt 
gummibollar studsar de upp till ytan igen, 
fullständigt rehabiliterade. Oavsett vilket 
avslöjar beteendet egentligen en patologisk 
eller desperat personlighet där prognosen 
för utläkning är usel.

Ett vinnande koncept
Nu kanske någon undrar hur det står till 
med mig själv? Är det inte så att mitt eget 
vinnande koncept fåglar (jag är ju fågelskå-
dare) är något som jag gärna och med en 
aldrig sinande entusiasm kopplar ihop med 
de mest möjliga och i många fall omöjliga 
infektioner? Att det sedan finns en efter-
frågan på kunskap om salmonella sprids 
med bofinkar, om influensa är nyttigt för 
ankor eller om en bäver kan få harpest får 
ses som positiva bieffekter. Tänk om det är 
så min egen drivkraft bara är en ursäkt att 
få titta på fåglar och göra de mest märkliga 
resor och till och med exeditioner på ar-
betstid? Tänk om.

Tänk om det är så att akademin och en 
del myndigheter bebos av människor med  
ömma tår, vassa armbågar och usla själv-
förtroenden, eller i värsta fall magnifika 
personligheter redo att döda för att nå 
och behålla positioner. Kanske det är så 
att mantran som ”flest pek när man dör 
vinner” eller ”med ett schysst CV kan man 
förändra världen” är viktiga överlevnads-
faktorer i en sådan miljö.

En skrämmande tanke
Tänk om intrigmakande är viktigare än 
den sanna och innovativa forskningen som 
kan vara lika vacker som en tavla, ett mu-
sikstycke eller en text som griper tag i våra 
hjärtan och förändrar våra liv. Tänk om vi 
är bekvämt komposterade i ett kretslopp 
med anpasslighet och auktoritetstro utan 
nytänkande som de viktigaste förmult-
ningsfaktorerna. Tänk om det är så....

Björn Olsen
Professor i Infektionssjukdomar

Uppsala Universitet

Tänk om 




