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Förberedelserna för nästa års möte i 
Karlstad går raskt framåt och program-
met håller på att ta form. Glöm inta att 
skriva in 29 maj till 1 juni i kalendern 
för 2018. 

Årets chefsmöte har genomförts i 
vackra Saltsjöbaden och en av kom-
mande års viktigare frågor är svens-

ka läkaresällskapets (SLS) framtida orga-
nisation. Sällskapets ordförande Stefan 
Lindgren gästade mötet och redogjorde för 
det förslag som kommer att läggas fram för 
beslut i fullmäktige 2018 med innebörden 
att specialitetsföreningarna kommer att 
utgöra grunden för medlemskap. I detta 
nummer kan ni läsa en utförlig redogörel-
se för hur han och SLS ser på medlems-

frågan och de framtida villkoren för SLS 
överlevnad som relevant i sjukvårdssve-
rige. Det innebär att som medlem i SILF 
är man också medlem i huvudförening-
en och att avgiften kommer att läggas på 
specialitetsföreningens utdebitering. Den 
väntas då att bli väsentligen lägre än SLS 
nuvarande avgift, förutsatt att alla delför-
eningar ställer sig bakom beslutet. Genom 
denna reform korrigeras det som kallas 
”ett demokratiskt underskott”, uttytt att 
för få medlemmar i specialitetsföreningen 
också varit medlemmar i läkaresällskapet, 
som utgör grunden för representationen i 
fullmäktige. Styrelsens uppfattning är att 
förslaget är värt att stödja. Det ligger en 
viss styrka i Stefan Lindgrens argumen-
tation att SLS blir starkare efter en sådan 
reform. Vi får heller inte glömma att SLS 

förfogar över ansenliga medel för forsk-
ning, som också bör stå under demokra-
tisk och professionell kontroll. Dessutom 
är SLS en betydelsefull remissinstans för 
stat, regioner och landstingskommuner. 
För oss i styrelsen är det viktigt att veta 
vilket mandat vi har från medlemmarna 
att besluta i denna fråga. Verksamhetsche-
ferna fick med sig den hem till landets kli-
niker för att diskutera och återkoppla till 
styrelsen inför avgörandet nästa år. I bot-
ten ligger givetvis att SLS måste uppfattas 
som relevant i hela landet, inte enbart för 
Mälardalen med omnejd som ibland hörs, 
liksom tal om ”tvångsanslutning”. Lyckas 
man med det är förändringen nog i hamn.

Förutom denna fråga diskuterades även 
vår framtida relation till myndigheterna, 
dvs. i första hand Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen. Landskapet är för-
änderligt och myndigheterna vill, enligt 
direktiv från departementet, lägga ansva-
ret för dokument som styr utredning och 
behandling av olika sjukdomar där det hör 
hemma, hos professionen, och så har det i 
en mening alltid varit, men det är viktigt 
att fastställa gränssnittet mellan professi-
on och myndighetsansvar och inte minst 
hur våra insatser ska ersättas. Till detta 
kan läggas utvecklingen av de nationella 
kunskapsstöden där infektionssjukdomar 
och Strama finns med och SKL vill också 
spela en väsentlig roll. 

Ja, det kan suckas om att många vill vara 
”med på banan” och jag längtar redan så 
smått till Karlstad. 

Göran Günther
Ordförande

Brev från ordföranden

Kollegor och vänner!
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Första gången jobbade jag på Roslags-
tulls sjukhus redan i slutet på 1960-ta-
let när Justus Ström, infektionsmedi-
cinens första professor, fortfarande 
arbetade kvar på sjukhuset. Jag gjorde 
min medicinrandning som på den tiden 
kunde göras på den då existerande 
medicinavdelningen på epidemisjuk-
huset.

Då fanns en hel avdelning för gul-
sots- (hepatit) patienter, som låg 
inne länge eftersom man då trodde 

att vila var viktigt i läkningsprocessen. På 
Blombergs laboratorium hade man just 
funnit AU-antigenet (australia-antigenet) 
som Blomberg först trodde var ett leuke-
miantigen men som sen kom att bli HBsAg 
och som senare renderade honom ett No-
belpris i medicin. Man kunde med denna 
test kartlägga och se vilka patienter som 
hade hepatit B virus (HBV) infektion men 
hepatit A virus (HAV) hade inte upptäckts 
och ingen test fanns för att påvisa HAV. 
Man hade väl på känn att det nog fanns ett 
tredje hepatitvirus som kunde överföras 
med blod eftersom inte alla blodöverförda 
hepatiter slog i HBV tester. Eftersom pa-
tienterna låg länge inne på hepatitavdel-
ningen och kände sig ganska friska innan 
de till slut skrevs ut hände mycket på av-
delningen, man kunde t.ex. hitta två som 
vänslades i samma säng om man kom dit 
på en olämplig tidpunkt.

På 1970-talet hittade Feinstone äntligen 
HAV och diagnostik tillkom så man säkert 
kunde diagnostisera både HBV och HAV. 
Då bekräftades att det mycket riktigt fanns 
minst ett 3:e hepatitvirus som orsakade 
non-A, non-B (NANB) hepatit och som 
kunde överföras med blodtransfusioner 
eftersom det inte fanns någon test som 
kunde utesluta smittsamma blodenheter.

Länge tyckte många att den gav väl bara 
upphov till ”transaminiter”, förhöjda le-
verenzymer, som inte hade någon klinisk 
avgörande betydelse. Det var först senare 
man fick grepp om det långsamma förlop-
pet som kännetecknar NANB hepatit med 

tilltagande fibros över tiden med de fruk-
tade slutkomplikationerna skrumplever 
(cirros) och hepatocellulär cancer (HCC) 
som ofta uppstår efter mer än 30 års sjuk-
dom.

Efter att ha slutfört alla kliniska kurser 
och tentat av medicin, kirurgi och patologi 
som man gjorde först efter att alla kurser 
hade slutförts så började jag som under-
läkare på Roslagstulls sjukhus på 1970-ta-
let. Det var ju en drömtjänst för mig som 
samlade på insekter och fjärilar med tanke 
på alla vektorburna sjukdomar inte minst 
tropiksjukdomar som fascinerade redan 
under infektionskursen. Mina kamra-
ter tyckte ofta att det var besvärligt med 
masksjukdomar och att vektorer som lop-
por, löss, kvalster, myggor och flugor var 
tråkigt och jobbigt att lära sig, men inte jag 
som samlade på särskilt skalbaggar och då 
blir ju sjukdomar med vektorer som t.ex. 
Chagas sjukdom med sina skinnbaggar 
som vektorer mycket intressanta.

På Roslagstulls sjukhus fick man många 
trevliga kamrater och kollegor med lik-
nande intressen inte minst fågelskådande. 
Bland dessa fanns Bo Svenungsson, Hans 
Jörbeck (som vann 10-tusenkronotsfrågan 

i TV med ämnet fåglar), Erik Ekwall och 
Gunnar Granström som alla blev vänner 
för livet. Vi har under åren skådat fågel 
på många platser i Sverige och utomlands 
bl.a. i Costa Rica, Etiopien och Oman. 

Klinisk forskning stod högt i kurs på 
Roslagstulls sjukhus och själv prövade jag 
flera olika ämnen i början innan jag till slut 
fastnade för hepatitområdet. 

Att forskning var mycket viktigt kan il-
lustreras med att man redan första dagen 
på Roslagstulls sjukhus som ny underlä-
kare blev uppkallad till professor Elias 
Bengtsson som mycket vänligt omedelbart 
frågade vad man skulle forska på.

För min del blev det först en del arbeten 
om EB virus tillsammans med en kurskol-
lega Erik Svedmyr och professor Georg 
Klein på tumörbiologen. Det blev några 
arbeten men sen flyttades intresset till he-
patiter när jag tidigt fick ansvar för hepati-
tavdelningen på Roslagstulls sjukhus.

Det var ju förstås så här när man blick-
ar bakåt fantastisk med succesivt tillkom-
mande virus som orsak till hepatit under 
flera decennier. Min egen avhandling 
handlade om främst om HAV men också 
HBV och NANB. Med hjälp av en serum-

Hippolais	icterina	
Gulsångare	
Härmsångare	
Bastardnäktergal	

Från non-A non-B till hepatit C
- en resa med hepatiter

Hepatit C
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samling som professor Bjarne Bjorvaten 
samlat redan på 1950-talet kunde vi visa 
att NANB virus fanns redan på 1950-talet 
och orsakade många hepatiter. Den myck-
et noggranna anamnes med frågeformulär 
som användes då för att skilja upp HAV 
(epidemisk hepatit) och HBV (serum- el-
ler inokulations-hepatit) visade ofta leda 
till felaktig diagnos både v.g. HAV och 
HBV till dels men inte bara beroende på 
att man då inte kände till NANB virus.

Att NANB hepatit inte var en ovanlig 
komplikation inom sjukvården kan belysas 
med en studie som Susanne Bergendal och 
medarbetare gjorde i slutet på 1970-talet 
på hjärtopererade patienter på Thoraxkli-
niken på Karolinska sjukhuset. På den ti-
den användes många blodgivare i samband 
med stora thoraxingrepp ofta ett femton-
tal eller fler samt plasma till varje patient. 
Som en följd kunde man visa att en av fem 
20 % drabbades av NANB hepatit som 
regel subklinisk med kontinuerliga fluk-
tuerande förhöjning av leverenzymerna 
härefter. När HIV/AIDS började dyka upp 
blev man mycket mer försiktig med att 
ge blodtransfusioner. Man kunde minska 
behovet av transfusioner och ofta kunde 
thoraxoperationer genomföras utan främ-
mande blodgivare. Vi gjorde då om samma 
studie och fann att frekvensen NANB he-
patit minskat men att fortfarande cirka 5 % 
av de hjärtoperareade drabbades.

En tid kunde NANB hepatit också över-
fördes med intravenöst immunglobulin 
(Ig) som bl.a KABI tillverkade men inte 
med intramuskulärt Ig.

Innan HCV upptäcktes drabbades en 

hel del patientgrupper inte minst hemo-
filiker av HCV som en nosokomial smitta.

HEV, enteral NANB hepatit
NANB hepatit kom att delas upp i en 
blodöverförd variant sedermera hepatit 
C virus (HCV) och en enteralt överförd 
form, hepatit E virus (HEV). Upptäckten 
av HEV gjordes av Balayan, en rysk fors-
kare som samlat in faeces-material från 
patienter i epidemier av den enterala for-
men av NANB och som själv som ”frivillig” 
och engagerad forskare utsatte sig själv för 
denna smitta och samlade eget serum före 
och efter sjukdomens utbrott. Han insjuk-
nande rejält i enteral NANB eller HEV 
hepatit. På detta vis kunde han med kon-
valescentserum påvisa HEV viruspartiklar 
i faeces med hjälp av konvalescentserum 
i elektronmikroskopi. Det skulle sen visa 
sig att stora epidemier av HEV förekom-
mer när avloppsvatten förorenar vatten-
täkter och dricksvattenhygien fallerar 
inte minst i flyktingläger i Afrika och när 
musselbankar infekteras med avloppsvat-
ten i SO Asien. Den stora HAV epidemin 
i Dehli Indien på 1950-talet visade sig ha 
varit orsakad av HEV och inte av HAV när 
serologiska tester blev tillgängliga.

HCV, blodöverförd NANB hepatit 
Det stora genombrottet för påvisande av 
HCV som orsakar blodöverförd NANB he-
patit kom när Michael Houghtons forsk-
ningsgrupp på Chiron med ny PCR-teknik 
1988 kunde påvisa den första lilla biten av 
HCV och publicerade detta i Science. Med 

hjälp av en serumbank som Harvey Alter 
vid NIH byggt upp kunde man visa att det 
klockrent var det virus som orsakade den 
blodöverförda NANB hepatiten. Hough-
tons upptäckt är i mitt tycke värt ett No-
belpris då det var första steget till den fan-
tastiska utvecklingen av diagnostik och så 
småningom en mycket effektiv terapi för 
HCV infektioner. Houghtons forsknings-
grupp utgick från plasma från chimpanser 
som smittas med den blodburna NANB 
hepatiten. Allt DNA och RNA isolerades 
från denna plasma och ett mödosamt ar-
bete vidtog för att hitta en klon som inte 
var ap- eller människo-deriverad. Det blev 
den först lilla biten av HCV c100. Efter 
detta har utvecklingen rullat på så att HCV 
nu är kartlagt i minsta detalj och in vitro 
system tagits fram för propagering av virus 
som inte kunnat odlas med konventionella 
metoder. 

Behandling av HCV
En första studie kom tidigt när HCV ännu 
inte var upptäckt utan fortfarande gick 
under benämningen NANB hepatit och 
utfördes på NIH av Jay Hoofnagle som 
behandlade patienter med NANB hepatit 
med Interferon (IFN). Patienterna trans-
aminasstegringar normaliserades och hos 
några bestående medan andra fick tillbaka 
enzymstegringarna efter avslutad behand-
ling.

Efter 1998 när tester för HCV togs fram 
gick utvecklingen fort och alla bloden-
heter kom att testas för att utesluta HCV 
vilket i praktiken blev fullt genomfört från 
1992 i Sverige.

I Sverige så prövade Jan Andersson och 
Olle Reichard ribavirin som behandling 
på en enstaka NANB-patient tidigt då Jan 
trodde att ribavirin kunde fungera som 
brett antiviralt läkemedel på samma sätt 
som när han använt det på svåra RS infek-
tioner. Vi genomförde då en kontrollerad 
studie på NANB patienter som publicerad-
es i Lancet 1991och kunde visa att ALAT 
nivåerna under behandlingen normalise-
rades men efter avslutad behandling steg 
igen. Lite senare prövade vi att kombine-
ra IFN och ribavirin och fann då att flera 
patienter som inte svarade på enbart IFN 
eller ribavirin verkade svara på kombina-
tionsbehandlingen. Efter detta slog vi oss 
samman i Sverige och genomförde den 
första kontrollerade studien med IFN + 
ribavirin jämfört med enbart IFN som be-
handling. 

Det var i samarbete med Gunnar Nor- 
krans i Göteborg, Jean Henrik Braconier 

Hepatit C

HEPATITVIRUS	

		
Hepa@@s	B 	DNA	 	Blumberg 	 	1965		
Hepa@@s	A	 	RNA 	Feinstone 	 	1973		
Hepa@@s	D 	RNA		 	RizzeLo	 	 	1977		
Hepa@@s	E			 	RNA 	Balayan				 	 	1980	
Hepa@@s	C			 	RNA 	Houghton 	 	1988	
	 		

Hepatitvirus upptäcktsår
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i Lund, Arild Frydén i Linköping och Olle 
Reichard i Danderyd som vi på Roslags-
tulls sjukhus genomförde studien med 
stöd av Schering-Plough. Här visade vi 
att man kunde dubblera utläkningen med 
kombinationen jämfört med enbart IFN 
som behandling. Det kändes fantastiskt 
att vi i Sverige kunde bidra med detta som 
återigen publicerades i Lancet 1998 efter 
att vi tidigare försökt i NEJM som låg på 
artikeln i nästan ett år i väntan på de stora 
industrisponsrade studierna som public-
erades på hösten samma år. Vi drog tillba-
ka vår studie i slutet på 1997 och skickade 
den till Lancet som tog den omgående och 
renderade studien en editorial och publi-
cerade den våren 1998.

Utvecklingen har sedan rullat på med 
förfining av IFN och ribavirin-kombina-
tionsbehandlingen genom utbyte av IFN 
till peg-IFN med förenklad dosering en 
gång per vecka. Det gick dock inte att kom-
ma förbi en läkningsprocent, sustained vi-
ral response (SVR), på i genomsnitt 50 % 
för HCV genotyp 1 och 80 % för genotyp 
2 och 3 med peg-IFN och ribavirin som 
kombinationsbehandling. 

DAA läkemedel medför kort behand-
ling hög utläkning utan biverkningar
Det stora genombrottet kom när alla en-
skilda enzymer vitala för HCV kom att 
kartläggas och skräddarsydda läkemedel 
kunde tas fram riktade mot dessa.

Först i raden kom första generationens 
proteashämmare som telaprevir och boce-
previr som förbättrade SVR för genotyp 1 
från 50 % till 80 % i snitt. Efter detta har 
en ständig ström av nya protashämmare, 
NS5A hämmare och NS5B hämmare (nuk-
leosidanaloger, NUC, och non-NUC) kom-
mit, s.k. direktverkande antiviraler (DAA) 

Dessa i olika kombination har nu med-
fört att man i praktiken kan läka alla pa-
tienter som inte har alltför avancerad sjuk-
dom inkluderat de med child A cirros, HIV 
co-infekterade och levertransplanterade. 
Behandlingen har dessutom kunnat kortas 
väsentligt och har nästan inga biverkning-
ar i varje fall inte jämfört med peg-IFN 
och ribavirinbehandling.

Idag har vi också tillgång till pangenoty-
piska DAA läkemedel senaste tillskotten i 
form av Maviret (en protteas- och NS5A- 
hämmare i kombination, glecaprevir och 
pibrentasvir) och Epclusa (en NUC och 
NS5A hämmare) som läker mer änn 95 % 
av alla naiva patienter med fibrosstadium 
3 eller mindre på 8-12 veckor samt en Vo-
sevi, en trippelkombination (Epclusa med 

tillägg av proteashämmaren voxilaprevir) 
med stor potential för ”rescue-terapi” för 
misslyckanden med tidigare generationers 
DAA behandling.

Man räknar därför med att läkning, SVR, 
numera överstiger 95 % och en behandling 
som har kortats från 48 veckor med peg-
IFN och ribavirin till numera 8-12 veckor 
- en i sanning fantastisk utveckling.

Alla patienter som behandlas med dessa 
moderna DAA läkemedel i kombination 
införs i vårt nationella kvalitetsregister 
InfCare Hepatit och utläkningen bland 
de drygt 6000 DAA-behandlade patienter 

som införts i registret överstiger 95% för 
alla genotyper.

Min resa under 40 år som infektionslä-
kare från non-A, non-B till C-hepatit har 
i allt varit fantastiskt rolig tillsammans 
med så många trevliga kollegor från när 
och fjärran och tillsamman med alla mina 
forskningskamrater och doktorander.

Man är tacksam att man fick vara med 
om denna enorma förbättring inom hepa-
titvården.

Ola Weiland

Hepatit C

Utveckling	av	HCV	behandling	gt	1	

1.	McHutchison	JG,	et	al.	N	Engl	J	Med	1998;339:1485–92;	2.	Fried	M,	et	al.	N	Engl	J	Med	2002;347:975–82	
3.	Manns	MP,	et	al.	Lancet	2001;358:958–65;	4.	Hadziyannis	SJ,	et	al.	Ann	Intern	Med	2004;140:346–55	

5.	Jacobson	IM,	et	al.	Hepatology	2010;52(Suppl):427A;	6.	Sherman	KE,	et	al.	Hepatology	2010;52(Suppl.):401A	
7.	Poordad	F,	et	al.	Hepatology	2010;52(Suppl.):402A;	8.	Foster	GR,	et	al.	APASL	2011.	Abstract	PS02-04	
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Peg-IFN:	peginterferon	
DAA:	direct-acZng	anZviral	
SVR:	sustained	virologic	response	

100	

80	

60	

40	

20	

0	

SV
R	
ra
te
	(%

)	

1990	 			2000 		2010 		2020	

2–7%		

IFN1	

16–28%		

IFN		
+		

RBV1	

42–54%		

Peg-IFN	+		
RBV2–4	

59–79%	

DAA	
+	

Peg-IFN	+		
RBV5–8	

Future?	

Utveckling av HCV behandling gt 1

Jan-Mar	 Apr-June	 July-Sept	 Oct-Dec	 Jan-Sep	

2016	 2017	

Grazoprevir/
Elbasvir	
MSD/Merck	

Sofosbuvir	(SOF)/
Velpatasvir	(VEL)	
Gilead	

Glecaprevir/		
Pibrentasvir	
AbbVie	

2014	 2015	

Sofosbuvir	
(Sovaldi)	

Simeprevir	
(Olysio)	

Daclatasvir	
(Daklinza)	

Ledipasvir/sofosbuvir	
(Harvoni)	

Abbvie’s	3D	
(Viekirax+Exviera)	

Introduk@on	av	nya	DAA	

SOF/VEL/	
voxilaprevir	
Gilead	

DAA läkemedel på tidsaxeln



Infektionsläkaren 4 · 17   7

Hepatit C

59	årig	man	genotyp	1a	levertransplanterad 	 	
	 	 	 		

Summa	
Inga	biverkningar	
SVR12	
Fibrosen	förbäLrad	

Patient transplanterad som inte läkt på peg-IFN och ribavirin men som läkte på sosofsbuvir + 
ledipasvir illustrerar InfCare Hepatit.
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Folkhälsomyndigheten har sen snart 
två år en referensgrupp för nationella 
vaccinationsprogram, med en ordinarie 
och en ersättare från infektionsläkar-
föreningens sen i våras.

Vi vill nu både återkoppla till för-
eningen och göra reklam för möj-
ligheten att framföra synpunkter 

via styrelen eller direkt via någon av oss. 
Charlotta hittar man på Karolinska eller 
på en vaccinationsmottagning. Själv finns 
jag under några månader på Folkhäl-
somyndigheten för ett annat uppdrag, och 
kan nås den vägen eller via privat mobil/
mail.

Många av er känner sig kanske inte 
dagligen så berörda av ”det allmänna vac-
cinationsprogrammet för barn” som det 
numera benämns. Samtidigt är referens-
gruppen en möjlighet att lyfta de frågor 
som mer rör klinisk verksamhet, t ex vac-
cination av riskgrupper och resemedicin. 
Och vi behöver förstås också alla hjälpas 
åt att upprätthålla/sprida kunskap om de 
infektionssjukdomar som vaccinationerna 
förhindrar.

Vad är referensgruppen för nationella 
vaccinationsprogram?
WHO rekommenderar alla länder att im-
plementera en s k NITAG, national im-
munization technical advisory group. ”A 
NITAG is a technical resource providing 
guidance to national policy-makers and 
programme managers to enable them to 
make evidence-based immunization-re-
lated policy and programme decisions.” 
(WHO). Formaliserat uppdrag, represen-
tation från olika expertområden, minst 
årliga möten med agenda/underlag i för-
väg och jävsdeklarationer är viktigt enligt 
WHO. 

Referensgruppens uppdrag är framfö-
rallt att stödja Folkhälsomyndighetens 
arbete med de nationella vaccinations-
programmen, genom förslag på nya tyng-
re frågor med prioriteringsordning, och 
genom förslag eller synpunkter på andra 

underlag eller rekommendationer som 
tas fram. Utifrån myndighetens samord-
ningsansvar för vaccinationsfrågor önskar 
man också allmänt stämma av aktuella frå-
gor med gruppen. Ledamöternas roll är i 
första hand att lyfta olika organisationers 
synpunkter och behov, snarare än tillfrå-
gas som sakkunniga i särskilda vaccinfrå-
gor.

För mig, som på dåvarande Smittskydds-
institutet hjälpte Ragnar Norrby med den 
förra referensgruppen, Refvac, finns fle-
ra skillnader. Det finns idag en tydligare 
uppdelning mellan diskussion i sakfrågor 
och myndighetsbeslut, som heller inte 
sker vid gruppens möten utan i det vidare 
interna myndighetsarbetet. Även nu kan 
någon fråga belysas lite djupare vid varje 
möte men inte som ett minisymposium 
med fokus på det vetenskapliga innehåll-
et och sammanfattande slutsats, utan mer 
som strategidiskussion för avstämning att 
myndighetens arbete är förankrat i verk-
samheterna. 

Det finns också likheter, även denna 
gång utgörs gruppen av representanter 
från både det praktiska och vetenskapliga 
vaccinfältet i landet samt övriga berörda 
nationella myndigheter. Agenda och ev. 

förberedelsematerial skickas ut i förväg 
och strävan är hög transparens med min-
nesanteckningar med minnesanteckning-
ar FHM:s hemsida. 

Förändrat regelverk och myndighets-
arbete
Från och med 2013 regleras nationella 
vaccinationsprogram i smittskyddslagen 
och regeringen bestämmer vilka sjukdo-
mar som är aktuella. Samtidigt infördes 
en ny lag om nationellt vaccinationsre-
gister, som innebär att vårdgivarna till 
detta register måste rapportera alla vac-
cinationer som ges enligt nationellt pro-
gram. Det finns liksom förut två typer av 
nationella program, nu med benämning 
allmänna program för hela befolkningen, 
eller särskilda program för riskgrupper. 
Smittskyddslagen anger tre krav för att en 
smittsam sjukdom ska omfattas av natio-
nella program, nämligen att vaccinationen 
förväntas effektivt hindra spridning i be-
folkningen, är samhällsekonomiskt kost-
nadseffektiv, och även hållbar från etiska 
och humanitära utgångspunkter. 

Vaccinverksamheten flyttade somma-
ren 2015 från Socialstyrelsen till Folk-
hälsomyndigheten, som ansvarar för att 

Ny referensgrupp för nationella 
vaccinationsprogram

Nationella vaccinationsprogram
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meddela bindande föreskrifter om pro-
grammen, till exempel vilka grupper som 
ska erbjudas vaccination, antal doser och 
med vilka intervall. Det är också Folkhäl-
somyndigheten som tar fram beslutsun-
derlag till regeringen, enligt en standar-
diserad process där analysen ska göras 
enligt ett antal kriterier i smittskyddsför-
ordningen. Folkhälsomyndigheten kan 
dessutom ge ut rekommendationer, som 
icke-bindande komplement till de stat-
ligt beslutade nationella vaccinationspro-
grammen.

Det är fortfarande landsting/regioner 
och kommuner som genomför vaccina-
tionsprogrammen inom barnhälsovård 
och elevhälsa, numera enligt lagstadgad 
skyldighet att kostnadsfritt erbjuda vac-
cinationer enligt de program som beslutas 
och finansieras av staten. Däremot är ing-
et ändrat när det gäller ”det kommunala 
självstyret”, dvs. landsting/regioner och 
kommuner kan välja att erbjuda vaccina-
tion mot ytterligare sjukdomar inom egen 
budget. I praktiken samverkar de olika 
programmen, oavsett olika beslutsnivåer 
eller budget. Det gäller t ex vaccination 
mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, 
Hib och hepatit b vid 3-5-12 månaders 
ålder, som idag ges som hexavalent kom-
binationsvaccin. Fem av vaccinerna gäller 
sjukdom inom nationellt program och ett 
hör till regionalt program 

Det är också fortfarande landsting/re-
gioner och kommuner som ansvarar för 
att välja vilka vacciner som används och 
att upphandla de som behövs. Nume-
ra ansluter sig allt fler till de nationella 
upphandlingar som sker genom Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) via SKL/
Kommentus Inköpscentral (SKI). 

Vad har då nyordningen lett till?
Inför Folkhälsomyndighetens årsrapport 
för 2015 tillfrågades vaccinaktörerna om 
vilka förändringar som var mest önskvär-
da. De flesta betonade vikten av att införa 
generell vaccination mot hepatit B i lan-
det, istället för det successiva införandet 
genom regionala program som pågick. 
Som nästa punkt på önskelistan kom vac-
cinationer mot rotavirusinfektion, vatt-
koppor, meningokocker och HPV-vacci-
nation av pojkar. Andra önskemål var ett 
eventuellt tidigareläggande av tidpunkten 
för MPR-vaccinationens första dos samt 
en kompletterande strategi mot kikhos-
ta. Som tänkbara särskilda program före-
slogs TBE och hepatit A. Behovet av bättre 
fungerande vaccinregister - för alla vacci-
nationer och med medborgaråtkomst till 

egna uppgifter - framfördes också. Alla 
dessa frågor har också tagits upp vid refe-
rensgruppens hittills 4 möten.

Förra året skickades beslutsunderlag till 
regeringen om vaccination av riskgrupper 
mot tuberkulos, hepatit B, influensa eller 
pneumokocker ska fortsätta som statligt 
beslutade särskilda program. Det finns 
inget beslut än men och under tiden finns 
rekommendationer från Folkhälsomyn-
digheten. 

I våras skickades nästa beslutsunder-
lag och i september beslöt regeringen att 
rotavirus ska ingå i det allmänna vacci-
nationsprogrammet för barn, enligt sitt 
budgetförslag för 2018. Regeringen beslöt 
däremot att hepatit B inte ska ingå i den 
delen av vaccinationsprogrammet som 
beslutas och finansieras av staten, därför 
att det samhällsekonomiska underlaget 
inte visade tillräcklig kostnadseffektivitet. 
WHO rekommenderar sen många år alla 
länder att införa vaccination mot hepatit 
B. Folkhälsomyndigheten rekommende-
rar i enlighet med det vaccination av alla 
spädbarn och av äldre barn som hör till 
riskgrupper i Sverige och vaccination av 
spädbarn mot hepatit B är i praktiken re-
dan införd i hela landet som regionalt pro-
gram. Samma väg erbjuds ungefär hälften 
av landets spädbarn vaccination mot rota-
virus. 

I sommar var beslutsunderlag avseende 
vaccination av pojkar mot HPV på remiss 
i landet och det är nu inskickat till reger-
ingen. En eventuell ändring av tidpunkt 
första dos HPV till flickor har diskuterats i 
referensgruppen, men i dagsläget avvaktar 
Folkhälsomyndigheten med utredning för 
att eventuellt kunna samordna med HPV 
till pojkar.

I dagsläget pågår inom Folkhälsomyn-
digheten en utredning om tidigarelagd 
första dos MPR och beslut finns sen tidi-
gare att påbörja utredning av vaccination 
av barn/äldre mot vattkoppor/bältros. 
Vid senaste referensgruppsmötet fanns 
starkt stöd för att prioritera en utredning 
om TBE som förmodligen startar för VZV. 
Vid senaste mötet diskuterades även vac-
cination av gravida mot kikhosta, men det 
är inte bestämt än om det blir en förnyad 
utredning efter den som avslutades för nå-
got år sen, och som i första hand förordade 
att vaccinera barnen så tidigt som möjligt 
enligt programmet, samt att upprätthålla 
en medvetenhet om kikhosta och adekvata 
medicinska åtgärder.

 Sen finns det ett antal frågor som i 
dagsläget är bordlagda; influensa till barn, 
meningokocker, hepatit A, ändrat booster-
schema difteri-stelkramp-polio-kikhosta 
för barn, vuxenvaccination MPR och/eller 
särskilt program rubella, vuxenvaccina-
tion difteri-stelkramp.

En dialog pågår med regeringskansliet 
om hur önskade kompletteringar av vac-
cinregistret ska kunna genomföras. Svevac, 
som tidigare utvecklats och varit i drift se-
dan 2002, ägs från 2014 av Inera och fung-
erar för sina användare som journalsystem 
för vaccinationer, med möjlighet att över-
föra uppgifter för de vaccinationer som 
ingår i nationella vaccinationsprogram till 
det lagreglerade nationella registret.

Rose-Marie Carlsson
rose-marie.carlsson@spray.se

Charlotta Rydgård
charlotta.rydgard@sll.se

Nationella vaccinationsprogram
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Vaccindagen 2017

Detta årligt återkommande möte hålls 
för att belysa och diskutera aktuella 
frågor och framtida utmaningar i det 
nationella vaccinationsprogrammet.

Målgrupp är alla aktörer inom det 
nationella vaccinationsprogram-
met i Sverige. Nytt för i år är att 

vaccindagen arrangerades och hölls på 
Folkhälsomyndigheten. 

Ann Lindstrand, enhetschef för En-
heten för vaccinationsprogram på Folk-
hälsomyndigheten, belyste det svenska 
barnvaccinationsprogrammet i ett inter-
nationellt perspektiv. Trots vaccinmot-
stånd på vissa håll så är vaccinationstäck-
ningen fortfarande hög i Sverige (> 97%) 
för DTP-polio och MPR. Sammantaget 
visar statistik att de nationella och inter-
nationella vaccinationsprogrammen är 
en framgångssaga: förutom utrotning av 
smittkoppor så uppskattar WHO att bar-
nadödligheten halverats tack vare barn-
vaccinationer, särskilt mot mässling. En 
kraftig nedgång i antal fall ses av samtliga 
sjukdomar som omfattas av programmet 
och utrotning av polio är inom räckhåll – 
rapporteras nu bara från 2 länder.

Statistik från Sverige visar en kraftig 
nedgång i invasiva pneumokockinfektio-
ner efter införandet av vaccination i barn-
vaccinationsprogrammet (2012) och inva-
siv Hib förekommer knappt längre.

Fokus på Vaccindagen är barnvaccina-
tionsprogrammet och flera inslag riktade 
sig till BVC-och skolhälsovård, inklusive 
intressanta föredrag om vaccinmotstånd 
och hur detta kan mötas. 

Nytt på vaccinationsfronten är införan-
de av Rotavirus-vaccin (regeringsbeslut 
2017) i nationella vaccinationsprogram-
met. Tyvärr kommer inte Hepatit B-vaccin 
för spädbarn att subventioneras av staten. 
I praktiken har dock alla landsting redan 
infört vaccinet i programmet. Ett förslag 
om tillägg av HPV-vaccination av pojkar 
har skickats in till regeringen (sept-2017). 

Förslag till riskgruppsvaccination (in-
fluensa, pneumokocker, tb och hepatit 
b) ligger hos regeringen men inga beslut 
ännu, så här fortsätter varje landsting att 
välja sin linje. Rekommendationer finns 
dock på Folkhälsomyndigheten (till exem-

pel Pneumokocker som särskilt vaccina-
tionsprogram, 2016). 

Vaccinbristen diskuterades. Bristen har 
många skäl och ses även utanför Sveriges 
gränser. Upphandling av beredskapslager 
(via bl.a. SKL) är på gång men inte klart, så 
risk är att vi får leva med bristen ett tag till. 

”Vaccinationsprogram aför hela livet” 
och för-och nackdelar med ett nationellt 
vaccinationsprogram för vuxna diskutera-
des och kriterier för analys av kostnads-ef-
fektivitet för en sådan åtgärd. 

Sist en spännande föreläsning av Ing-
rid Uhno om aktuell vaccinutveckling där 
vaccinteknologin är i ett paradigmskifte 
från vaccin inriktade på humoralt immun-
försvar till vaccin riktade mot det cell-
medierade immunsvaret. 

Vaccin på gång i Sverige är ett nytt vac-
cin mot meningokocker grupp B, godkänt 
från 11 åå. Det nya avdödade vaccinet på 
herpes zoster, Shingrix, tycks nu närma 
sig registrering. (Godkänt av FDA, USA 23 
oktober 2017) 

Powerpoint från föreläsningarna och 
många andra intressanta data om vaccina-
tion finns att läsa på www.folkhalsomyn-
digheten.se/vaccination eller sök Vaccin-
dagen 2017. 

Charlotta Rydgård 

Vaccindagen 2 oktober 2017  
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Jag har haft förmånen att under årens 
lopp ha olika roller och förtroendeupp-
drag inom Svenska Läkaresällskapet 
(SLS). Bland annat har jag varit ordfö-
rande i Svensk Internmedicinsk Fören-
ing och Svensk Gastroenterologisk För-
ening. Inom moderföreningen SLS har 
jag länge suttit i nämnden och dessut-
om varit ordförande i Utbildningsdele-
gationen. 

Sedan juli 2016 har jag hedersuppdra-
get att vara SLS ordförande. Det som 
verkligen slagit mig under dessa år 

är hur sektionerna och moderföreningen 
både är starkt beroende av och komplet-
terar varandra. Ensamma har sektionerna 
svårt att ta plats i debatten när det gäller 
stora centrala frågor för hälso- och sjuk-
vården. På motsvarande sätt är moderför-
eningen beroende av en nära samverkan 
med sina sektioner för att få tillgång till 
den djupa sakkunskap som finns där. Sek-
tionerna har den djupa kunskapen om sina 
frågor medan SLS har överblicken och 
kontakterna med övriga sektioner, besluts-
fattare och myndigheter. Tillsammans är 
vi en stark röst som kan göra skillnad, men 
var för sig är vi otillräckliga.

Förändringar i hög takt
Hälso- och sjukvården förändras just nu i 
hög takt. I kölvattnet av dessa förändring-
ar måste någon bevaka att hälso- och sjuk-
vården investerar i forskning och kunskap 
samt styr vårdens begränsade resurser så 
att patientgrupper med nedsatt autonomi 
och svåra sjukdomstillstånd får sina behov 
tillgodosedda. Jag ser ingen annan aktör 
som är bättre lämpad att axla den rollen än 
SLS. Ju tydligare SLS och dess sektioner 
gör gemensam sak, med desto större kraft 
kan organisationen agera för patienten, 
det medicinska perspektivet och en bättre 
och mer jämlik hälsa och sjukvård i sam-
hället.

SLS nämnd arbetar för närvarande med 
ett förslag till fullmäktige 2018 som syftar 
till att ytterligare stärka kopplingen sek-

tioner-moderföreningen och förutsätt-
ningarna för samverkan. I korthet innebär 
det att sektionerna blir huvudsakliga med-
lemmar i SLS och att de ansluts med samt-
liga sina läkarmedlemmar. Medlemskap i 
en sektion för läkare kommer därmed be-
tyda att man även blir en del i moderfören-
ingen SLS. Individuellt medlemskap i SLS 
ska fortsättningsvis enbart vara möjligt för 

läkare utan naturlig sektionstillhörighet 
samt andra yrkeskategorier som blir asso-
cierade medlemmar. Sektionerna betalar 
en årlig medlemsavgift till moderfören-
ingen baserad på antalet sektionsmedlem-
mar som är läkare. Hur stor den ska vara 
avförs av Fullmäktige mot bakgrund av det 
uppdrag man ger SLS. I förslaget från SLS 
nämnd ingår också att det administrativa 
stödet till sektionerna ska öka och att SLS 
ska bedriva mer sektionsövergripande 
aktiviteter och möten runt om i landet.  
Utgångspunkten är främst att stärka den 
organisatoriska demokratin inom SLS. 
Genom att sektionerna ansluts som med-
lemmar i SLS med samtliga sina läkarmed-
lemmar – och betalar en medlemsavgift 
baserad på dessa – blir sektionerna tydliga 
”ägare” av moderorganisationen. Det är en 
helt nödvändig förutsättning för att Full-
mäktige fortsättningsvis ska ha legitimt 
status som SLS högsta organ med mandat 
att fatta beslut om budget, uppdrag och val 
till centrala förtroendeposter. Ytterligare 
ett tungt vägande skäl till förslaget är att 
ett tydliggörande av att SLS organiserar 
68 sektioner och deras 30 000–40 000 lä-
karmedlemmar ger betydande tyngd. Våra 
möjligheter till påverkan ökar! 

Högt förtroendekapital i omvärlden
Det goda renommé som SLS byggt upp se-
dan många år som oberoende organisation 
innebär högt förtroendekapital i omvärl-
den. När sektionerna och moderförening-
en SLS drar åt samma håll blir vi därför 
oerhört starka. Genom att gå samman kan 
vi sprida våra kärnvärden om forskning, 
utbildning, etik och kvalitet till hela häl-
so- och sjukvården. När vi samverkar får 
läkarna en röst i de stora övergripande frå-
gorna som berör hälso- och sjukvårdens 
utveckling. Och vår gemensamma röst 
behövs nu mer än någonsin för att läkarna 
ska ta plats i debatten, ta grepp om etiken 
och ta kontroll över tekniken. 

Stefan Lindgren
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Samverkan stärker både 
sektionerna och moderföreningen

Medlemskap i SLS

Stefan Lindgren
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Mötet arrangeras denna gång av In-
fektionskliniken och Mikrobiologiska 
kliniken i Karlstad tillsammans med 
Svenska Infektionsläkarföreningen, In- 
tresseföreningen för infektionssjuk-
sköterskor och de mikrobiologiska för-
eningarna. 

Liksom i Karlskrona 2017 kommer vi 
att ha en gemensam start på tisdagen 
och fler parallella sessioner. Vi fort-

sätter arbetet med att väva samman de oli-
ka föreningarnas intresseområden i ett ge-
mensamt möte. Förutom de gemensamma 
sessionerna kommer det att finnas möjlig-
heter att välja mellan symposier med mer 

fokus på infektionssjukdomar och sådana 
med mer mikrobiologisk inriktning. 

Sociala aktiviteter av olika innehåll an-
ordnas på eftermiddagar och kvällar. Mö-
tet kommer att hållas i centrala Karlstad 
med närhet till hotell och andra aktivite-
ter. 

På mötets hemsida: infektionmikro2018.
se, finns redan en preliminär program-
översikt, denna kommer att uppdateras 
fortlöpande och information om anmäl-
ningsavgifter och sociala aktiviteter kom-
mer att läggas ut i samband med att anmä-
lan öppnar 1 januari. Anmäl er gärna i god 
tid så kan vi garantera centrala hotellrum, 
efter den 1 april höjs anmälningsavgiften 
med 25 %. 

Hjärtligt välkomna önskar:
• Svenska Infektionsläkarföreningen 

(SILF)
• Föreningen för klinisk mikrobiologi 

(FKM)
• Riksföreningen för mikrobiologi 

(RFM)
• Svensk förening för mikrobiologi 

(SFM)
• Intresseföreningen för infektions-

sjuksköterskor (IFIS) och vi i den 
lokala arrangörsgruppen.

Thomas Ahlqvist
Cecilia Jendle

Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna 
till Värmland och Karlstad!

Infektionsveckan i Karlstad
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Call for abstracts

Vi vill veta vad som pågår av forskning 
och kvalitetsarbete i Infektionssveri-
ge! Ett viktigt inslag i mötesprogram-
met är deltagarnas presentationer.

Vi välkomnar därför abstrakt utifrån 
alla tänkbara aspekter på infek-
tionssjukdomar. Forskningsprojekt 

men även andra utvecklingsprojekt kan 
presenteras i denna form. Infektionsveck-
an och Mikrobiologiskt vårmöte utgör 
ett utmärkt forum för att presentera det 
vetenskapligt arbete som numera ingår i 
specialistutbildningen. Man behöver dock 
inte vara läkare eller medlem i Infektions-
läkarföreningen för att lämna sitt bidrag. 
Abstrakt från infektionssjuksköterskor, 
läkare och sjuksköterskor vid vårdhy-
gien och smittskydd uppmuntras. Den 
som skickar in ett abstract skall dock ha 
gjort en betydande del i det projekt som 

presenteras. Vid presentation av forsk-
ningsprojekt förutsätter vi att Vanou-
ver-reglerna respekteras (www.icmje.org/
icmje-recommendations.pdf ). Tillsammans 
med de mikrobiologiska föreningarna 
kommer en postersession (tisdag 29/5) 
och en session med muntliga framträdan-
den (onsdag 30/5) att genomföras. Det för-
utsätts att någon av författarna deltar och 
presenterar sitt arbete vid den session som 
abstractet valts ut till. 

Inskickade arbeten behöver inte vara i 
”original”, till exempel kan en presenta-
tion eller en poster som presenterat vid ett 
större internationellt möte återanvändas. 
Abstrakten kommer att bedömas av Infek-
tionsläkarföreningens styrelse, och beslut 
meddelas i slutet på mars 2018. Styrel-
sen avgör vilka som bör presenteras som 
muntlig presentation och vilka som bör 
presenteras som poster. Möjlighet att ange 

eget önskemål om presentationssätt kan 
dock göras i samband med inskickandet av 
abstrakt. 

Abstrakt skickas in elektroniskt via In-
fektionsläkarföreningens webbsida (www.
infektion.net). Anmälningssidan öppnar 
den 1 januari och stänger den 28 februari 
2018. Instruktioner för inskickande av ab-
stract finns då på anmälningssidan.

Abstrakt får vara max 300 ord och bör i 
första hand vara på svenska men engelska 
kan också accepteras. 

Abstract som är av primärt mikrobiolo-
gisk karaktär och där författarna avser att 
bedömningen ska göras av de mikrobiolo-
giska föreningarnas styrelser, skall skickas 
in via www.mikrobiologi.net.

Anita Hällgren
vetenskaplig sekreterare

Call for abstracts!
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Intervju Pia Forsberg

Infektionsläkaren Pia Forsberg, profes-
sor emerita vid Linköpings universitet, 
har ägnat en stor del av sin forskarkar-
riär åt fästingar. För drygt tio år sedan 
tog hon initiativet till den omfattande 
STING-studien som fortsätter att gene-
rera kunskap om fästingburna infektio-
ner. Hennes personliga relation till fäs-
tingar är dock amper. – Jag vill absolut 
inte bli fästingbiten, det är inga roliga 
djur.

Det är en vacker höstdag i oktober. 
Pia Forsberg möter upp med bil på 
tågstationen i Vimmerby. Det har 

gått snart 2 år sedan hon gick i pension och 
även om hon har trappat ned på takten, ar-
betar hon fortfarande med forskning och 
håller som bäst på med att analysera nya 
data från STING-studien.

– Det är fortfarande väldigt roligt. Jag 
har fått mycket feedback från forskare, 
både inom Sverige och även internatio-
nellt. Nyligen inledde vi ett samarbete 
med holländska forskare som är nyfikna på 
Borrelia Miyamotoi och vill se om den kan 
finnas i vårt material, säger Pia Forsberg.

Borrelia Miyamotoi upptäcktes för för-
sta gången i Japan 1995. Frågan är nu om 
den finns även i Sverige?

– Det vet vi inte än. Det finns mycket 
data kvar att analysera i Sting-studien.

Gröna vågare
Sedan några år bor hon och maken på en 
gård i Älö, några mil utanför Vimmerby. 
Länge fungerade gården som ett fritids-
ställe och en tillflykt undan vardagens 
stress.

– Jag hade inte kunnat producera så 
mycket som jag har gjort genom åren om 
jag inte fått dra mig tillbaka till lugnet som 
finns på Älö. Det är avstressande att kun-
na se får och kor vandra omkring utanför 
huset. 

Från tågstationen åker vi till Astrid 
Lindgrens Näs, ett kulturcentrum i Vim-
merby som är uppbyggt kring Astrid Lind-
grens liv och författarskap. Här finns en 

permanent Astrid Lindgren-utställning 
och promenadstråk i inspirerande träd-
gårdar. I fiket slår vi oss ned för att prata 
om Pia Forsbergs liv och karriär och om 
drivkrafter och glädjeämnen.

Hon började på läkarutbildningen 1968 
på Karolinska institutet och hon minns väl 
kursen i patologi och obduktionerna av lik 
samt trälådan med skelettdelar som dela-
des ut under kursen i anatomi.

– Det är mycket som har ändrats sedan 
dess, konstaterar hon med ett leende.

Efter läkarexamen flyttade hon från 
Stockholm till Värmland för att göra sin 
AT i Arvika. 

– Jag och min man var som många andra 
vid den här tiden gröna vågare. Vi flyttade 
med våra dåvarande två barn till ett kol-
lektivhus på landet tillsammans med ett 
annat läkarpar. Vi hade en bastu nere vid 
sjön och badade i isvak om vintrarna. Det 
var en väldigt rolig och även lärorik tid. I 
Arvika fanns ett litet lasarett med mycket 
bra handledning.

Efter ett par år gick sedan flyttlasset från 
Arvika till Norrköping där Pia fick en FV-
tjänst (ST-tjänst) på infektionskliniken.

– En av mina stora förebilder och men-
torer var Börje Holmgren som arbetade på 
Roslagstulls sjukhus i Stockholm och som 
höll i en del av utbildningen i infektions-
sjukdomar under läkarutbildningen. Han 
använde sig mycket av bilder i undervis-
ningen och var en stor pedagog, en riktig 
inspirationskälla. 

Borrelia upptäcktes
Närheten till Linköping och universitets-
sjukhuset fick Pia att intressera sig för 
forskning. Hon disputerade 1986 vid Lin-
köpings universitet på en avhandling om 
immunologiska skeenden i hjärnan vid 
infektioner i centrala nervsystemet. Ett 
par år senare kom hon i kontakt med Gö-
ran Stiernstedt, då verksam på Danderyds 
sjukhus i Stockholm, som skrev den första 
avhandlingen i Sverige om fästingar och 
borrelia.

Arbetet går vidare - unikt material 
lockar utländska forskare

Vilka mikroorganismer exponeras vi för vid fästingbett?
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Det var i mitten på 70-talet som borrelia 
upptäcktes i USA. Forskare hade funnit att 
ett ovanligt stort antal barn diagnostise-
rats med juvenil reumatoid artrit och att 
de bodde och lekte nära trädbevuxna om-
råden där det fanns rikligt med fästingar. 
Flera av barnen hade också uppgivit att de 
hade haft ett hudutslag innan de utveckla-
de artriten.

Ytterligare undersökningar visade att 
rådjur bar på fästingar som var infekterade 
med bakterien Borrelia burgdorferi som 
orsakade utbrottet av artrit bland barn.

– Jag hade ett samarbete med Professor 
Sven Bergström, Umeå, kring antigener 
och spiroketer. En av mina doktorander, 
Magnus Roberg, visade att ansiktsförlam-
ning kunde bero på borreliainfektion och 
det var så jag kom in på mitt forsknings-
område om fästingar. Kruxet var dock 
finansieringen, det var svårt att få forsk-
ningspengar.

Pia fick rådet att slå sig samman med 
forskare som var framgångsrika i jakten 
på forskningsmedel. I slutet av 1990-ta-
let började hon samarbeta med Per-Eric 
Lindgren, i dag professor i medicinsk mik-
robiologi och än i dag en nära samarbets-
partner.

– När vi började arbeta tillsammans tog 
forskarkarriären fart på allvar. Han har be-
tytt mycket för mig och min forskning och 
än i dag har vi ett spännande forskningsut-
byte, säger Pia Forsberg.

Jämställdhetspris
När vi träffas är media fyllda av berättel-
ser från kvinnor som systematiskt utsatts 
för sexuella trakasserier och övergrepp. 
Genom #metoo-rörelsen har frågan ham-
nat högst upp på agendan världen över. På 
frågan om Pia Forsberg själv har upplevt 
det många kvinnor vittnar om, svarar hon:

– Nej, under min karriär har jag aldrig 
varit utsatt på det viset. Men jag fick tidigt 
mina illusioner om det jämlika samhället 
krossade under min läkar- och doktorand-
utbildning. Jag, liksom många andra kvin-
nor, stötte plötsligt i glastaket och jag fick 
upp ögonen för de repressiva strukturerna 
i den akademiska världen.

Pia Forsberg har spanska rötter och kan 
ibland ha ett hett temperament.

– Jag är spanjorska i nionde generatio-
nen. Om någon slår ned mig är jag som en 
gummiboll som studsar ännu högre. Jag 
blir ännu mer kamplysten.

Hösten 1991 föddes idén om ett nätverk 
för kvinnliga universitetslektorer vid lan-
dets medicinska fakulteter. 

Redan 1925 fick kvinnor rätten att inne-
ha samtliga akademiska befattningar, trots 
det var det endast 5 procent av landets 
kvinnor som 1995 var professorer. Nätver-
ket kallade in universitetens tjänsteför-
slagsnämnder vid de medicinska fakulte-
terna till ett möte.

Det blev startskottet för en rad händel-
ser som bland annat resulterade i att ett 
genusperspektiv fördes in i läkarutbild-
ningen och att en rad debattskrifter och 
antologier publicerades. 

– Vi drog in ett par miljoner i anslag och 
fick sedan ett pris för vårt jämställdhetsar-
bete av dåvarande utbildningsminister Per 
Unckel. Priset delades ut vid en högtidlig 

ceremoni på Svenska Läkaresällskapet i 
Stockholm.

Unikt fästingmaterial
Det har gått över tio år sedan Pia Forsberg 
startade STING-studien tillsammans med 
professor Per-Eric Lindgren.

– Vi startade med en pilotstudie på Kisa 
vårdcentral för att testa logistiken och lära 
oss mer om hur vi skulle lägga upp arbetet. 
Vi arbetade nära vår forskningssjuksköter-
ska, Lotta Lindwall, som har betytt mycket 
för vårt arbete. 

Sedan starten 2006 har 66 vårdcentra-
ler i Sverige, Norge och på Åland deltagit 
i studien och 10 000 fästingar samt blod 

Pia Forsberg



Infektionsläkaren 4 · 17   19

Intervju Pia Forsberg

och enkäter från drygt 5 000 individer vid 
två insamlingstillfällen har samlats in un-
der en tre-månaders studieperiod. Det är 
ett unikt material som ökat kunskapen och 
förståelsen om sambandet mellan infek-
terade fästingar och risken att drabbas av 
infektion efter fästingbett. Det finns inga 
studier som undersökt fästingar som bitit 
människor och sedan följt upp hur det har 
gått för de fästingbitna individerna.

– Materialet ger oss också kunska-
per om varför vissa personer blir sjukare 
än andra. Vi har en nedfrusen bank av fäs-
tinggenetiskt material från fästingar som 
bitit människor och som kan hjälpa oss 
att senare kunna identifiera nya och mer 
allvarliga infektioner som kan tänkas eta-
bleras i Sverige på grund av t.ex. klimatför-
ändringar.

Insamlingen är nu avslutad och flera 
spännande resultat har redan presenterats 
(se Infektionsläkaren nr 3 2017), bland an-
nat under Infektionsdagarna i Karlskrona.

Vad har STING-studien betytt?
– Det viktigaste är kanske spridningen av 
kunskap. Vi har varit ute mycket i media 
och skrivit många artiklar som publicerats 
i såväl vetenskapliga tidskrifter som i po-
pulär press. 

Fästingar är ofta bärare av smitta som or-
sakar sjukdom och som kostar vården och 
samhället stora pengar: Borrelia (B) burg-
dorferi, Anaplasma (A) phagocytophilum, 
Rickettsia (R) helvetica samt ”tick-born 
encephalitis” (TBE)-virus. I Sting-Studien 
fann forskarna även andra patogener som 
Neoehrlichia och Babesia.

– Vi vet att var fjärde fästing är smittad 
med borrelia, åtminstone den art som biter 
människa. Samtidigt är det viktigt att kom-
ma ihåg att det är förhållandevis få som 
blir sjuka efter ett fästingbett. Det handlar 
om cirka 2 procent. Och av de som fick en 
klinisk borrelia-diagnos hade cirka 85 pro-
cent den röda ringformationen. Och av de 

två procent som fick en klinisk borrelia-di-
agnos utvecklade 6 procent neuroborrelia.

Det finns hos många patienter en stark 
rädsla att drabbas av ”kronisk” borre-
lia med symtom som feber, illamående, 
huvudvärk, smärta och stelhet i nacken. 
Många patienter som upplever att de inte 
har blivit lyssnade på och fått hjälp, har 
sökt sig utomlands och behandlats med 
månadslånga antibiotikakurer i höga do-
ser. Pia Forsberg skakar på huvudet.

– Det är geschäft och det finns inget som 
helst vetenskapligt stöd för detta. I Tysk-
land, sorgligt nog, erbjuder man fortfaran-
de behandlingen. Men inte längre i Norge, 
tack och lov. Jag vill inte använda ordet 
kronisk utan talar heller om persisteran-
de symtom. Det finns en liten subgrupp av 
patienter som fått diagnosen neuroborre-
lia och som drabbas av långvariga symtom 
där sedvanlig behandling inte har hjälpt. 
Den här gruppen är vi särskilt intresserad 
av. 

Ett överraskande resultat i STING-stu-
dien är att många fästingar är dubbelinfek-
terade med såväl Borrelia som Anaplasma. 
Här finns fortfarande mycket kvar att ta 
reda på, menar Pia Forsberg. Det är väl 
känt från experimentella studier att dub-
belinfektioner ökar risken för allvarlig 
sjukdom och död.

– Detta kanske gäller även för människa. 
Det kan vara så att de som fått diagnosen 
neuroborrelia och som drabbats av långva-
riga symtom, kan ha blivit smittade av en 
fästing som är dubbelinfekterad med Bor-
relia och en annan patogen samtidigt. 

För närvarande pågår ett omfattande ar-
bete för att ta reda på hur många fästingar 
som är dubbelinfekterade och vilka pato-
gener det handlar om. Resultatet från kart-
läggningen skulle kunna innebära helt nya 
behandlingsriktlinjer.

– Här finns mycket att gräva i som fors-
kare. I STING-studien går vi vidare och 
ska ta biopsier från individer som har fått 
den här ringformationen. Vi tror att det 
kan uppstå ringformationer även utan 
borrelia och att det då handlar om andra 
patogener. 

Ett annat intressant fynd i STING-stu-
dien är att vissa individer som blir bitna av 
fästingar och får borrelia med antikropps-
svar ändå klarar sig från att bli sjuka– Hur 
kommer det sig?

– Vi vet inte riktigt det. Men det tycks 
vara så att vissa människor har en kraftig 
immunologisk respons och kan ha haft 
borrelia utan att veta om det. Det kan ock-
så handla om andra värdfaktorer och även 

bakterieegenskaper, men vi vet ännu för 
lite och behöver forska mer om detta.

Är förskrivningen av antibiotika vid 
borrelia ett problem idag?
– Det vet vi inte, vi har inte undersökt den 
frågan i vårt material. Men utifrån de jour-
naler jag läst kan det ibland stå att ”patien-
ten har en släng av neuroborrelia”, utan att 
ett ryggmärgsprov har tagits. Här kan det 
finnas risk för överförskrivning om anti-
biotika ges utan att diagnosen säkerställs. 

Finns det fästingsarter du inte skulle 
vilja se i Sverige?
– Med ett varmare klimat är risken stor att 
vi får in oönskade arter. 

Den så kallade taigafästingen som är 
nära besläktad med den vanliga fästing-
arten i Sverige och som spridits från Bal-
tikum har hittats i norra Finland. Taiga-
fästingen sprider även en farlig variant av 
TBE med en hög dödlighet. Jag hoppas att 
vi ska slippa se den i Sverige.

Innan vi skiljs åt visar Pia en posterlik-
nande bild av en fästing (se foto sidan 17). 

Tittar man närmare på bilden, som är 
tagen ur STING-studien, ser man hundra-
tals fästingar i mindre bildrutor. 

Visst är den fin! utbrister Pia och berät-
tar samtidigt att hon gärna skulle vilja se 
den som kökstapet eller fondvägg. 

– Visst är den fin! Vem vet, jag kanske 
startar en ny karriär och börjar designa ta-
peter, säger hon och skrattar.

Mer om Pia Forsberg
Bor: på ÄLÖ, norr om Vimmerby
Familj: make Göran, gifta sedan 1971. Tre 
vuxna barn, åtta barnbarn samt en Boxer, 
Legolas
Ålder: 68 år
Mest stolt över: Att många av mina tidigare 
doktorander fortsätter att forska tillsam-
mans i nätverk kring fästingburna infek-
tioner.
Drivs av: Envishet och nyfikenhet
Skulle vilja: Att vanföreställningar om fäs-
tingburna infektioner för alltid försvinner, 
inte minst för alla våra patienters väl
Oroas av: Klimat och terror (ej särskilt 
ovanligt i dessa dagar)
Vetenskapligt genombrott jag gärna skulle 
vilja se: En lösning på cancergåtorna
Om jag var forskningsminister skulle jag: 
Satsa mer pengar på forskning kring bland 
annat fästingburna infektioner.

Eva Nordin
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I höst har två stora konferenser som 
behandlar globala hälsofrågor ägt rum.   
Uppsala Health Summit 2017 där årets 
tema var “Tackling Infectious Disease 
Threats, Prevent, Detect, Respond with 
a One Health Approach”. 

Läs här en konferensrapport om detta 
viktiga område skriven av Charlotta 
Rydgård, infektionsläkare på Karo-

linska sjukhuset och viceordförande i vår 
förening.

Den andra konferensen i oktober var 
10th European Congress on Tropical Med-
icine and International Health i Antwer-
pen som samlade ca 1500 deltagare från 
hela världen för att dela med sig av hand-
läggning och forskning inom tropisk med-
icin och internationell hälsa.

Besök gärna vår hemsida www.tropik-
medicin.se. 

Om du är medlem men inte fått informa-
tion, maila din e-postadress till SFTIHinfo 
@gmail.com. 

Maria Lundberg
ordförande

Tropiknytt

Tropiknytt
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Detta var årets tema för Uppsala 
Health Summit 2017. Uppsala Health 
Summit är ett internationellt forum för 
dialog om medicinska, etiska och eko-
nomiska perspektiv på hälsorelaterade 
utmaningar och dilemman, med sikte 
förbättrad hälsa i alla delar av världen, 
oavsett resurser och tillgångar.

Tanken är att samla experter, besluts-
fattare och opinionsbildare inom 
området för en öppen och rak dialog 

för att belysa olika sidor av ämnet med mål 
att nå fram till en rapport med rekommen-
dationer till åtgärder. Tidigare ämnen som 
avhandlats har varit bl.a. barnfetma och 
nästa års tema är cancer.  

Arrangör är Uppsala Universitet i sam-
arbete med bl.a. Sveriges lantbruksuniver-
sitet(SLU), Läkemedelsverket, Livsmed-
elsverket, Statens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA) och Uppsala kommun. Med 
i programkommittén fanns denna gång 
Mats Målqvist, docent i Internationell 
hälsa och styrelsemedlem i Tropikfören-
ingen.

Infektionssjukdomar var således i fo-
kus på mötet som hölls den 10-11 oktober 
och samlade 180 deltagare från 49 länder. 
Bland deltagarna fanns förutom exper-
ter från human-och veterinärmedicin, 
beslutsfattare, finansiärer och represen-
tanter för frivilligorganisationer också 
företrädare för diagnostika-, vaccin- och 
läkemedelsföretag. Jag representerade 
Svensk Förening för Tropikmedicin-och 
Internationell Hälsa som var inbjudna att 
delta. Nedan följer en konferensrapport 
och några egna reflektioner. 

Behov av samarbete för att hantera in-
fektionsutbrott och spridning av anti-
biotikaresistens  
”Stora utbrott av infektionssjukdomar är 
reella hot som vi behöver ha beredskap för.  
Det behövs bättre nationell och interna-
tionell samordning för att snabbare kunna 
kontrollera utbrott och spridning av infek-
tionssjukdomar och antibiotikaresistens” 

– detta skriver bl.a. professor Marianne 
Elvander, tidigare statsepizootolog vid 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 
och nuvarande statsepizootolog Ann 
Lindberg, SVA, tillsammans med en lång 
rad forskare vid SLU, Uppsala Universitet 
och Uppsala Monitoring Center i en de-
battartikel i Svenska Dagbladet (171009) 
som uppmärksammade det internationel-
la mötet Uppsala Health Summit 2017.   

Zoonotiska infektioner ökar i världen. 
Ungefär 7 av 10 ”emerging” och ”re-emer-
ging infections” som drabbar människor 
är spridda från djur (www.onehealthini-
tiative.com) men även ”gamla” infektioner 
som tuberkulos finns hos djur och tillhör 
därmed zoonoserna. Att vektorburna 
infektioner som t.ex. Dengue och Chik-
ungunya ökar och sprider sig är väl känt. 
Ökad befolkning, ökad djurhållning, ökat 

resande och handel samt klimatföränd-
ringar är faktorer som påverkar spridning 
av dessa och andra infektioner och anti-
biotikaresistens. En lokal infektionssjuk-
dom blir snabbt ett globalt hot. Det finns 
redan stor kunskap om detta inom klinik, 
akademi och expertmyndigheter men be-
hov för ökad samordning finns.  

Utgångspunkten för konferensen var ett 
One Health-synsätt - ett holistiskt synsätt 
som utgår från att människors, djurs och 
miljöns hälsa är intimt sammankopplade 
och att vi måste dra nytta av kunskapen 
från olika discipliner. Begreppet myntades 
i början av 2000-talet men tankesättet är 
inte nytt, särskilt inte för en infektionslä-
kare där tänket finns dagligen vid de epi-
demiologiska frågorna vid handläggning 
av t.ex. tarmsmittor. ”One Health”-syn-
sättet vill dock gå lite längre och skapa en 

Prevent, Detect, Respond with a 
One Health Approach

Tropiknytt
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plattform för gemensamma strategier ge-
nom tydligare samarbete mellan experter 
inom hälsovård, djurhållning, miljö och 
samhällsfunktioner. 

I deltagarlistan kan konstateras att del-
tagare från jordbruks-och veterinärsidan 
dominerade medan representationen från 
humanmedicinen var tunnare, huvudsak-
ligen forskare men även en del kliniskt 
verksamma. Från internationell sida del-
tog både kliniskt verksamma och forska-
re med universitetsanknytning, personer 
från myndigheter från flera länder i Afrika 
och Sydostasien och representanter för 
bl.a. WHO och Världsbanken. Från Sveri-
ge representerades olika myndigheter som 
Folkhälsomyndigheten, ECDC, Socialsty-
relsen och Sveriges riksdag. 
Symposier och workshops 
Ulrika Modéer, statssekreterare för Minis-
tern för internationellt utvecklingssamar-
bete och klimat, välkomnade. Inledande 
symposium hölls av professor Björn Olsen, 
Uppsala universitet, som belyste uppkom-
sten av pandemier och strategier för han-
tering och att minska risken för spridning. 

Frauke de Groot, veterinär och rådgi-
vare för One Health-policy och zoonoser 
inom regeringen i Nederländerna, beskrev 
hur det stora utbrottet av Q-feber 2007-
2010 (> 4000 humanfall) lett fram till en 
ny organisation för att möta den typen av 
veterinär-och humanmedicinskt utbrott. 
Ett intensivt samarbete mellan lantbru-
kare, veterinärer, läkare, forskare och mi-
nistrar i regeringen ledde så småningom 
till kontroll av epidemin, som bl.a. inklu-
derade slakt av ca 50 000 getter, ett i sig 
drastiskt och delvis ifrågasatt beslut. Idag 

vaccineras djuren. Q-feber- utbrottet är 
ett typexempel på när veterinärmedicin 
och humanmedicinskt samarbete är av 
fundamental vikt och visade också hur 
samarbete behövs på alla nivåer, från dem 
som handlägger patienterna ända upp till 
regeringsnivå. 

En antropolog från Njala University, 
Sierra Leone, talade om erfarenheter från 
Ebola-epidemin 2014 och poängterade 
vikten av samarbete och förankring i det 
lokala samhället i samband med sjukdoms-
utbrott. Från Merck & Co, Inc. (MSD) be-
skrevs arbetet och samarbetsprocessen 
kring utveckling av ett Ebola-vaccin (som 
dock inte är klart ännu) och hur detta se-
dan var en hjälp vid nästa epidemi (Zika). 
ECDC beskrev pågående arbete med över-
vakning av födo-och vattenburna sjukdo-
mar. Professor Hannah Akuffo, Karolinska 
institutet och SIDA, berättade om Sveriges 
stöd till forskare med bl.a positiva erfaren-
heter från Makerere Universitetet i Ugan-
da. 

Andra föreläsare kom från EcoHealth 
Alliance, WHO/Health Emergency Pro-
gramme, Vétérinaires Sans Frontières; 
Welcome Trust och Världsbanken (www.
uppsalahealthsummit.se)

Alla deltagare deltog i olika workshops 
som fördjupade sig i mer specifika ämnen. 
Ämnen som diskuterades var hur man 
kan motverka smittspridning i djurbe-
sättningar, förstärka lokasamhällets mot-
ståndskraft mot infektionsutbrott, effektiv 
diagnostik av infektionssjukomar lokalt, 
säkerhetsmonitorering vid introduktion 
av nya läkemedel och vaccin i krissituatio-
ner, utveckling av globala övervaknings-

system och användning av datateknik för 
att förbättra livsmedelssäkerheten. Jag 
deltog själv i workshop om diagnostik. 
Resultaten av diskussionerna kommer att 
publiceras i en officiell konferensrapport 
inom kort.   

Sammanfattning
För mig personligen så var det mest gi-
vande och inspirerande själva mötena i 
workshopsarbetet, där jag kom att arbeta 
med en veterinär, några läkare och fors-
kare från Ghana, Egypten och Sudan, en 
representant från ett läkemedelsföretag, 
en finansiär från en ideell organisation 
samt en representant för Världsbanken. 
Jag insåg att trots våra olika bakgrunder 
har vi intresse för samma sak, nämligen 
bekämpning av infektionssjukdomar på 
ett globalt plan. Våra olika bakgrunder gav 
nya infallsvinklar på problemen och också 
möjlighet till interaktion. Jag insåg att fi-
nansiärerna är väldigt intresserade av att 
få insikt i vad de bör satsa sina pengar på, 
t.ex. lämpliga forskningsprojekt. 

Sammantaget gav konferensen insikt i 
behovet av att hantera infektionssjukdo-
mar, både lokalt och globalt i interaktion 
mellan hälso-och sjukvården, veterinär-
medicin, olika samhällsaktörer, beslutsfat-
tare och även finansiärer för att på ett ti-
digt stadium se var behoven för forskning 
och utveckling finns. Det var en spännande 
blandning av människor med väldigt olika 
bakgrund men med samma mål: att genom 
dialog bättre kunna möta de utmaningar 
som finns inom global hälsa.  Diskussio-
ner kring dessa ämnen kan ibland bli en 
aning otydliga med användande av ord 
och formuleringar som kan kännas långt 
från ens vardagliga kliniska arbete - men 
då konferensdeltagarna inte bara var från 
hälsovården utan också från myndigheter 
och finansiärer, så kändes inte avståndet 
till beslutsfattarna så långt och ingav en 
känsla av att vi faktiskt kan påverka genom 
att mötas på en konferens som denna.

För den som är intresserad och vill läsa 
mer så kommer en officiell konferensrap-
port publiceras inom kort. Mer om One 
Health finns att läsa på bl.a www.cdc.
gov/onehealth , www.onehealth.se, www.
ecohealth.com. Nästa One Health-kon-
ferens i Sverige hålls i mars 2018 och en 
internationell konferens i juni 2018 i Ca-
nada.

Charlotta Rydgård
charlotta.rydgard@sll.se 
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Gävle Infektionsläkareförenings pris 
2017 för extraordinära insatser inom 
området infektionssjukdomar har vid 
en ceremoni idag tilldelats: Enheten 
för asyl och migranthälsa i Söderhamn.

Under de senaste åren har Sverige 
tagit emot ett i förhållande till folk-
mängden större antal asylsökan-

de än andra Europeiska länder. Detta har 
inneburit utökade och delvis nya arbets-
uppgifter vad gäller hälsoundersökning, 
screening för vissa smittsamma sjukdo-
mar och inte minst introduktion till vårt 
Svenska hälso-och-sjukvårdsystem. Att ha 

en särskild mottagning för denna uppgift 
inom en region är inte självklart i alla de-
lar av vårt land. Asyl och migranthälsan i 
Söderhamn har på ett utomordentligt sätt 
skött denna uppgift för region Gävleborgs 
räkning. Samarbetet med övriga enheter 
som infektions-, barnkliniken och primär-
vården har fungerat mycket bra. Sjukvår-
den och regionen som helhet bedöms ha 
haft stor nytta av enhetens gedigna kun-
skaper och arbete för att förebygga framti-
da infektionssjuklighet och smitta hos vår 
befolkning .

Priset utdelas denna gång ej till enskild 
person utan till asyl och migranthälsan 

som enhet att fritt disponera. Prissumma: 
15 000kr.

Priset utdelas årligen till person eller 
enhet som med sin gärning gjort avgöran-
de insatser inom området infektionssjuk-
domar.

Mer information kan fås av:

Erik Torell
Ordförande Gävle

Infektionsläkareförening
Telefon 026-15 42 30

erik.torell@regiongavleborg.se

Pressmeddelande 9/12 2017

Gävle Infektionsläkareförening 
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I ett av de projekt som tilldelades Pfi-
zerstipendiet 2017 står personer som 
injicerar droger i fokus. Projektet om-
fattar dels en kartläggning av kolo-
nisation med S. aureus hos personer 
som deltar i Malmö sprutbyte, och 
dels en intervention av huruvida kolo-
nisations- och infektionsfrekvensen i 
denna grupp kan minskas genom hel-
kroppstvätt med klorhexidin. 

Utgångspunkt för projektet är den 
höga förekomsten av ytliga och 
invasiva infektioner med S. aureus 

hos personer med ett injektionsbruk av 
narkotika. Undertecknad och kollegor 
har innan det aktuella projektet påbörja-
des undersökt förekomsten av egenrap-
porterade och diagnostiserade bakteriella 
infektioner och S. aureus-kolonisation 
bland drogbrukare i Sverige och USA. Vår 
tidigare forskning har visat att 60 % bland 
deltagare i Malmö sprutbyte rapporterade 
att de haft en hud- och mjukdelsinfektion. 
Vi har också kunnat visa samband mellan 
heroinanvändning, hemlöshet och hepatit 
C, och diagnostiserade invasiva bakteriella 
infektioner.

Oklara samband mellan kolonisation 
och infektion
En hypotes kring varför bakteriella infek-
tioner är vanligt förekommande hos per-
soner som injicerar droger är att upprepa-
de injektioner underhåller en kolonisation 
med S. aureus. Ämnet är dock mycket 
sparsamt utforskat. Vår forskargrupp har 
under år 2015 utfört en pilotstudie avse-
ende kolonisationsfrekvens och kolonisa-
tionsgrad av S. aureus hos deltagare i Mal-
mö sprutbyte. Vi fann då att nästan 70 % 
av sprutbytesdeltagarna var koloniserade 
med S. aureus, varav en majoritet i tre lo-
kaler (näsa, svalg och perineum). Deltaga-
re i sprutbytet hade också signifikant ökad 
risk för perineal kolonisation, jämfört med 
patienter på Beroendecentrum Malmö 
utan injektionsbruk.

Det är inte är känt huruvida höggradig 

S. aureus-kolonisering kvarstår över tid 
eller ökar risken för ytliga och systemis-
ka infektioner. Det finns ett mindre antal 
studier som tyder på samband mellan ko-
lonisationsgrad och -duration, och insjuk-
nande i infektioner. Några sådana studier 
gjorda i gruppen personer som injicerar 
droger har vi dock inte kunnat hitta. I den 
studie som tilldelats Pfizerstipendiet 2017 
undersöks förekomsten och kolonisations-
graden av S. aureus hos personer som in-
jicerar droger longitudinellt, genom upp-
repade odlingar från näsa, svalg, perineum 
och hudlesioner, under ett års tid. Studien 
syftar också till att besvara huruvida de 
sprutbytesdeltagare som har hög kolonise-
ringsgrad med S. aureus - alternativt vissa 
spa- eller MLST-typer - har högre frek-
vens av hud- och systeminfektioner. 

Potentiell infektionsprevention genom 
hudavtvättning 
Inom ramen för sprutbytesverksamheten 
i Malmö ingår förbättrad injektionshygien 

för deltagarna. Man delar t ex ut spritsud-
dar för desinfektion av huden innan in-
jektion, just för att undvika införsel av 
hudbakterier till blodbanan. Det kliniska 
intrycket är att frekvensen av svåra hud- 
och mjukdelsinfektioner har minskat i och 
med denna hygienåtgärd, men det finns 
inte vetenskapligt verifierat. Vår forskar-
grupp har hämtat inspiration från andra 
medicinska områden såsom MRSA-eradi-
kering, kirurgi och dermatologi, där klor-
hexidintvätt används i klinisk praxis. Oss 
veterligen finns dock inga studier som un-
dersöker effekten av helkroppsdesinfek-
tion hos narkotikabrukare, avseende S. au-
reus-kolonisation och infektionsfrekvens.

Utöver den kartläggande delen av det 
aktuella projektet, så undersöker vi om ett 
interventionsprogram med regelbundna 
klorhexidinavtvättningar i samband med 
sprutbyte kan minska infektionsfrekven-
sen hos personer som injicerar droger.

Potentiell nytta med projektet
Vetenskapligt har projektet betydelse för 
ökad förståelse av S. aureus kolonisations-
mönster över tid. Det saknas i skrivande 
stund longitudinella studier för kartlägg-
ning av S. aureus kolonisationsmönster och 
dess koppling till insjuknande i infektio-
ner. Vår förhoppning är att det går att visa 
vilka individer som har störst risk för S. 
aureus-infektioner genom kolonisations-
grad eller bärarskap av vissa spa-typer, för 
att kunna öka preventiva åtgärder i denna 
grupp. Att genom en enkel interventions-
åtgärd som hudavtvättning kunna minska 
frekvensen av stafylokockinfektioner hos 
personer som injicerar droger skulle inne-
bära stora humanitära vinster. Vi väntar 
med spänning på studieresultaten! 

Avslutningsvis - ett varmt tack för bidra-
get till vår forskning genom Pfizerstipen-
diet 2017!

Disa Dahlman
disputerad ST-läkare i allmänmedicin

verksam inom LARO, Malmö

Staphylococcus aureus hos 
personer som injicerar droger 

Pfizerpristagarnas referat

Disa Dahlman
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Cirka en tredjedel av jordens befolk-
ning uppskattas vara smittade med 
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), så 
kallad latent tbc och runt 10% av dessa 
individer kommer att insjukna i aktiv 
tbc någon gång under sin livstid.

WHO har deklarerat att tbc utgör 
en global fara för människors 
hälsa och lanserade 2015 ”the 

END TB strategy” med målet att eliminera 
tbc till år 2035. Detta ramverk fokuserar på 
riktlinjer för diagnostik, behandling, eko-
nomiskt stöd till forskning och förbättrade 
socioekonomiska förhållanden globalt. 

I Sverige förekommer tbc främst i sam-
hället pga invandring från högendemiska 
länder och 734 fall rapporterades år 2016. 
Mtb sprids luftburet med en aerosol vid 
hosta och inhaleras till alveolerna, där de 
invaderar makrofager och vanligen kaps-
las in i lungvävnaden i ett granulom (Fig 
1). En ständig kamp inleds mellan bakte-
rierna det medfödda och det adaptiva im-
munförsvaret som kan leda till antingen en 
progressiv primär sjukdom eller en senare 
aktivering av sjukdomen. Immundefekt 
pga komorbiditet eller läkemedel ökar ofta 
risken för aktivering av tbc. 

Nysmittade immunkompetenta indi-
vider har en ca 6-7% risk att insjukna i 
aktiv tbc de två följande åren efter smit-
totillfället, med viss åldersvariation, och 
de med störst risk bör erbjudas profylak-
tisk behandling för att förhindra sjukdom 
och fortsatt smittspridning. Med dagens 
immunreaktiva tester kan dock individer 
med nylig smitta och högre risk för aktive-
ring inte skiljas på ett säkert sätt från indi-
vider med en tidigare smitta. 

Tuberkulintestet (PPD) är en veder-
tagen metod för diagnostik av latent tbc, 
men ospecifik korsreaktion med BCG vac-
cinet eller tidigare infektion med andra 
icke patogena mykobakterier förekommer. 
Den kan inte heller skilja mellan latent, 
aktiv, tidigare behandlad eller utläkt tbc. 
Interferon-gamma release assays (IGRA) 
är immunologiska tester som är tbc speci-

fika, men de kan inte heller skilja de oli-
ka stadierna från varandra. Detta innebär 
att det för ny diagnostik av latent tbc inte 
finns någon säker referensmetod att utvär-
dera testresultat mot. Samtliga immunre-
aktiva tester har också ett lågt prediktivt 
värde för senare aktiv sjukdom. För IGRA 
testerna är variabiliteten kring cut-off 
hög, vilket kan ge både falskt positiva eller 

falskt negativa testresultat. Diagnostik av 
aktiv tbc utgörs av direktmikroskopi, PCR 
eller odling. Dessa metoder fungerar ofta 
bra i områden med tillgång till laboratori-
um, men har lägre känslighet hos immun-
defekta patienter och små barn. Målet för 
våra studier är att analysera immunreak-
tivitet mot nya tbc antigen med syftet att 
finna biomarkörer för både aktiv och la-

Nya immunologiska metoder för
diagnostik av aktiv och latent tbc

Pfizerpristagarnas referat

	Fig	1.	Natural	history	of	TB	infec7on	

CFP-10	 	ESAT-6	

	
Cytokine	levels	by	mul7plex	assay	in	verified	ac7ve	TB	pa7ents	divided	by	cut-off	levels,	
aJer	s7mula7on	with	CFP-10	and	ESAT-6	(light	colours-high	levels)	

Fig	2.	Heat	maps	



Infektionsläkaren 4 · 17   31

Pfizerpristagarnas referat

tent tbc och därmed kunna identifiera och 
behandla individer med högst risk att in-
sjukna i aktiv tbc.

FASCIA testen (Flow-cytometric As-
say of Specific Cell-mediated Immune 
response in Activated whole blood) är en 
metod utvecklad på Folkhälsomyndighe-
ten för långtidsstimulering med specifika 
mikrobiella antigen. Med metoden mäts 
lymfoblast proliferation av CD4+ T-celler 
med flödescytometer och även cytokinsva-
ret i plasman med multiplex analys. 

I en klinisk studie vid Infektionskli-

niken på Karolinska av patienter med 
misstänkt aktiv tbc etablerade vi FASCIA 
metoden med tbc antigen och jämförde 
testresultat med de kommersiella IGRA 
testerna (Quantiferon Gold In-tube och 
T-Spot TB) och PPD. FASCIA visar god 
överensstämmelse med IGRA testerna vid 
både aktiv och latent tbc (1). Skilda cyto-
kinprofiler noterades vid aktiv respektive 
latent tbc och en biomarkör kallad interfe-
ron-γ inducible protein-10 (IP-10), visade 
högre känslighet (100%) för aktiv TBC än 
IFN-γ (Fig. 2) (2).

Med dessa resultat som bas genomför-
des nästa studie med fokus på latent tbc 
(LTBI) där 162 kontakter till patienter 
med mikrobiologiskt verifierad lungtbc re-
kryterades. Kontakterna intervjuades med 
ett frågeformulär avseende ålder, kön, här-
komst, riskmiljöer och tidigare tbc exposi-
tion. Risken för nylig smitta analyserades 
med information om index smittsamhets-
grad, exponeringstid, miljö och närhet. 
Blodprover vid 0, 2 och 6-12 månader efter 
exposition analyserades med IGRA, FAS-
CIA och cytokinnivåer med tidigare eta-
blerade antigen såsom PPD, ESAT-6, CFP-
10 samt flera nya antigen som renats fram 
från Mtb under oxidativ stress, så kallade 
latency antigens (Rv251c, Rv0287, Rv0288, 
Rv1120c, Rv1284, Rv2659c, Rv2710, Re-
c85a and Rec85b). Friska studenter in-
kluderades som negativa kontroller, varav 
några var BCG vaccinerade och andra inte. 
En grupp patienter med mikrobiologiskt 
verifierad lungtbc inkluderades som po-
sitiva kontroller. Kontrollgrupperna testa-
des enbart med PPD och FASCIA. 

FASCIA resultaten för 12 individer som 
konverterat i IGRA tester (möjlig nylig 

LTBI) och för 40 individer som var ge-
nomgående IGRA positiva (möjlig tidigare 
LTBI) jämfördes med positiva och nega-
tiva kontrollgrupper. Preliminära resultat 
visar att PPD, CFP-10, ESAT-6 and Rv0288 
inducerade signifikant starkare CD4 
T-cells svar för de tidigare LTBI smittade 
individerna jämfört med negativa kontrol-
ler ±BCG (p<0,01) och för PPD och ESAT-
6 även mellan de tidigare smittade och de 
nyligen smittade (p<0.05). Reaktiviteten 
var generellt lägre för positiva kontroller 
(tbc) jämfört med de tidigare smittade.

 Ett abstrakt har presenterats på ”The 
10th International conference on the Pat-
hogenesis of Mycobacterial Infections” 
i Stockholm, augusti 2017 och statistisk 
bearbetning av resterande material på-
går. Testresultaten för FASCIA jämfördes 
också med en av oss utvecklad modell för 
beräkning av den estimerade risken att 
vara nyligen eller tidigare smittad (Fig. 
3). Regressionsanalys visar hittills endast 
ett svagt prediktivt värde för nylig smitta 
(Rv1284) och tidigare smitta (Rv0288).

Slutsats
PPD och IGRA testerna används idag för 
diagnostik av latent tbc, både internatio-
nellt och i Sverige, men dessa tester kan 
inte skilja mellan latent, aktiv eller tidi-
gare tbc och har låga prediktiva värden 
för senare aktivering. Vi har med hjälp av 
tbc specifik FASCIA och cytokinanalyser, 
studerat nya biomarkörer som kan skilja ut 
de olika kliniska tbc-stadierna. Vårt syfte 
är att på detta sätt bättre kunna identifiera 
individer med högre risk att insjukna i ak-
tiv tbc och erbjuda dem en riktad preven-
tiv behandling.

Emelie Borgström
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Fallbeskrivning

Vi beskriver i denna text två fall av 
disseminerade BCG-infektioner, varvat 
med fakta.

Första fallet beskriver en vital, golf-
spelande, 70-årig man. Han var fullt 
frisk fram till april 2015, då man diag-

nostiserade både en urinblåsecancer, och 
en prostatacancer. Han behandlades med 
TUR-B vid två tillfällen, i april och maj 
2015. Därefter fortsatte adjuvant behand-
ling med sex stycken BCG-installationer 
under juni och juli 2015.

Oktober 2015 märker patienten en val-
nötsstor knöl på halsen, som inte läker ut. 
Från Kirurgkliniken remitteras patienten 
för punktion. Den utförs i slutet av no-
vember 2015, med purulent utbyte. PAD 
påvisar inga maligna celler, men granu-
lomatös inflammation. En vecka senare 
spontanperforerar körteln, och tömmer 
sig på purulent vätska. Ny punktion, i 
mitten av december, via Öronkliniken är 
utan växt på allmän odling, men direkt-
mikroskopi är positiv för syrafasta stavar, 
och PCR är positiv för Mycobacterium tu-
berculosis-komplexet. Efter ett par veck-
or växer det fram Mycobacterium bovis i 
odlingen. Patienten remitteras till Infek-
tionskliniken och diagnosticeras med en 
systemisk komplikation efter BCG-be-
handlingarna, det vill säga en dissemine-
rad BCG-infektion. Behandling ges under 
2 månader med isoniazid, rifampicin och 
etambutol, följt av ytterligare 7 månader 
med isoniazid och rifampicin. Patienten 
tolererar behandlingen väl och körteln lä-
ker.

I fallet ovan har vi en tydlig diagnos i 
och med att Mycobacterium bovis kunde 
påvisas. Enligt en litteraturgenomgång av 
282 fall av BCG-infektioner efter BCG-be-
handling, mellan åren 1975-2013, kunde 
bakterien påvisas i odling eller PCR i 53 % 
av fallen (1). Nästa fall beskriver en situa-
tion då diagnostiken inte är tydlig.

Fallet rör en 75 år gammal man, som är 
mycket aktiv, väsentligen frisk och medi-
cinfri fram tills november 2016. Är gift, bor 
i hus med en större tomt, och paret klarar 
sin vardag självständigt. Har två döttrar 
som månar om sina föräldrar. Patienten 
söker i november 2016 sin Vårdcentral på 
grund av makroskopisk hematuri. Som 

ett led i utredningen kontrolleras ett PSA 
som ligger på 15. Remitteras skyndsamt till 
Urologkliniken på Blekingesjukhuset. 

Vid cystoskopi ses en exofytisk, 3 cm 
stor, urinblåsetumör, och patienten ge-
nomgår i slutet av december 2016 opera-
tion med TUR-B. PAD bekräftar icke-mus-
kelinvasiv urinblåsecancer. Prostatabiopsi 
ger adenocarcinom, och nio av tio biopsier 
är positiva. Beslut tas om prostatektomi, 
och att behandla urinblåsecancern vi-
dare med adjuvant behandling i form av 
BCG-instillationer.

Epidemiologi urinblåsecancer
Urotelial cancer kan manifestera sig i hela 
urinvägarna, från njurbäcken till uretra. 
Urinblåsecancer är den helt dominerande 
uroteliala tumören. Incidensen av urinblå-
secancer varierar mellan olika länder och 
världsdelar. I Sverige har vi en incidens på 
cirka 2 400 fall per år och varje år dör 600 
individer till följd av urinblåsecancersjuk-
domen. Samtidigt var prevalensen 23 000 
fall per den 31 december 2012. Under se-

nare delen av 1900-talet hade vi en ökande 
incidens, och i Cancerfondsrapporten 
2015 är cancer i urinblåsa och urinvägar 
den tredje vanligaste cancerformen hos 
män i Sverige. Könsfördelningen mellan 
män och kvinnor är ungefär 3:1. Medelål-
der vid insjuknande är drygt 70 år, även 
om blåscancer också förekommer i yngre 
åldrar. (2)

Urinblåsecancer är till övervägande 
delen av urotelialt ursprung. Skivepitel-
cancer, adenocarcinom och andra väv-
nadsursprung förekommer också, men 
utgör endast ett par procent av alla tumö-
rer i blåsan. Vid diagnos är 70–75 procent 
icke-muskelinvasiva cancrar, och 25–30 
procent muskelinvasiva tumörer. Den 
största riskfaktorn är rökning. Andra risk-
faktorer är schistosomiasis, exponering 
för aromatiska aminer i kemisk industri, 
strålbehandling mot bäckenregionen, 
samt Sendoxanbehandling. Kardinalsym-
tomet är makroskopisk hematuri, som 
utreds med CT urinvägar och cystoskopi. 
Tumören stadieindelas efter PAD-fynd 
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och påvisad spridning till lymfkörtlar och 
andra organ.(2)

Behandling av icke-muskelinvasiva tu-
mörer
Dessa behandlas med TUR-B. Baserat på 
PAD-fyndet görs en värdering av risken 
för att tumören kan bli muskelinvasiv, 
samt recidivrisken. Beroende av denna 
värdering behandlas en del patienter med 
lokal instillation av mitomycin (ett cy-
tostatikum), och en del med lokala Bacil-
lus Calmette-Guérin (BCG)-instillationer, 
det vill säga levande, försvagade stammar 
av Mycobacterium bovis.(2)

För patienter som recidiverar efter 
BCG-behandling, samt vid muskelinvasiva 
tumörer, rekommenderas den stympande 
behandlingen cystektomi med brickerde-
viation. En del patienter genomgår också 
adjuvant radio- eller kemoterapi.(2)

BCG-installationer
Induktionsbehandlingen består av en in-
stillation/vecka i 6 veckor, med behand-
lingsstart cirka 4 veckor efter TUR-B (då 
man skrapar bort all synlig tumör). Kon-
trollcystoskopi görs 6 veckor efter induk-
tionsbehandlingen.Underhållsbehandling 
förordas av många och ges efter indivi-
duell bedömning. Optimalt schema för 
underhållsbehandling är inte klarlagt. Det 
vanligaste schemat består av 1 instillation/
vecka i 3 veckor vid 3, 6 och 12 månader.

Läkemedlet (Onco-Tice® eller BCG- 
Medac®) i en injektionsflaska (50ml) in-
stilleras i blåsan via kateterisering. Pa-
tienten bör hålla instillatet i maximalt 2 
timmar (tiden noteras). Immobiliserade 
patienter bör vändas regelbundet för att 
uppnå maximal ytkontakt.

Patienter ska inte behandlas med BCG 
om de har nedsatt immunförsvar, leverå-
kommor (omöjliggör isoniazid-behand-
ling vid BCG-sepsis), vid aktiv tuberkulos, 
pågående symptomgivande urinvägsin-
fektion, tidigare strålbehandling, makro-
skopisk hematuri (risk för intravasering) 
samt vid besvärlig eller traumatisk katete-
risering.

Läkemedlen innehåller levande för-
svagade Mycobacterium bovis bakterier. 
M.bovis tillhör M.tuberculosis-komplexet. 
Verkningsmekanismen är okänd, men man 
tror att den lokala inflammationen dödar 
cancercellerna som en form av immunte-
rapi. BCG-behandling är effektivt i upp till 
2/3 av fallen (likvärdigt med cystektomi 
direkt). 

Vår patient påbörjar behandlingen med 

BCG-instillationer i februari 2017, och 
hinner med att få sex stycken innan sin 
prostatektomi. Han tolererar instillatio-
nerna väl. Prostatektomin genomförs i 
början av maj 2017, och patienten återupp-
tar behandlingen med BCG-instillationer 
i slutet av juni. Börjar nu dock att reagera 
med ett par dagars feber och ledvärk efter 
instillationerna. Erhåller den nionde in-
stillationen i mitten av juli 2017.

Komplikationer
Normalt tolererar patienter BCG-instilla-
tioner väl. Både lokala och systemiska bi-
verkningar förekommer. Få patienter som 
får BCG-behandling tvingas avbryta den 
p.g.a. biverkningar, men behandlingen bör 
vid biverkningar uppskjutas eller avslutas 
på vida indikationer för att undvika svåra 
biverkningar. 

Lokala biverkningar är vanligt. Upp 
emot 90 procent av patienterna får en cys-
tit, som normalt inte behöver behandlas. 

Det finns få bra studier avseende svåra 
biverkningar efter BCG-installationer. En 
retrospektiv analys 1989, av 2602 patien-
ter, visade att svåra biverkningar förekom 
hos runt 5 % av patienterna. De allra flesta 
svåra biverkningar orsakades av en syste-
misk BCG-infektion, med symtomdebut 
ca 1-2 veckor efter BCG-behandlingen. 

Man har inte sett någon skillnad i biverk-
ningsfrekvensen vid olika doseringssche-
man vid BCG-behandling.(1)

Vid en litteraturgenomgång av 282 fall 
av BCG-infektioner efter BCG-behandling 
mellan åren 1975-2013 kunde bakterien 
påvisas i odling eller PCR i 53 % av fallen. 
Av de 282 fallen fördelade sig komplikatio-
nerna som följer (1):
• Disseminerad BCG-infektion 34,4 %
• Muskuloskelettal infektion 19,9 %
• Vaskulär infektion (mykotiska aneu- 

rysm) 6,7 %
• Ögoninfektion 3,2 %
• Hepatit 5,7 %
• Lokal urogenital BCG-infektion  

23,4 %
• Övriga 6,7 %

Kardinalsymtomen vid disseminerad 
BCG-infektion är feber, viktnedgång, och 
profusa nattliga svettningar.(1)

Cirka en vecka senare hör patientens 
hustru av sig till Urologmottagningen då 
patienten åter fått feber dagarna efter den 
nionde instillationen. Den här gången har 
febern dock inte gett med sig utan ligger 
konstant mellan 38-38,5 grader. Liksom 
tidigare föreligger generell ledvärk, men 
nu har höger knä svullnat upp och smär-
tar. Nytillkommet är även besvär med röda 
ögon. Det finns redan vid den här tidpunk-
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ten en misstanke om biverkan på BCG-in-
stillationerna, men patienten rekommen-
deras att först söka primärvården för att 
utesluta annan genes.

I primärvården uppmäts CRP > 200. 
Kombinationen konjunktivit och artrit 
inger misstanke om Reiters syndrom. Pa-
tientens högra knäled punkteras och kor-
tison injiceras. Som ett led i utredningen 
görs en lungröntgen som inte påvisar nå-
gon patologi. Då diagnosen känns osäker 
tar ansvarig läkare på Vårdcentralen kon-
takt med Infektionskonsult. På telefon 
kommer man fram till att Reiters syndrom 
är en trolig diagnos, men i samråd beslu-
tas att utreda patienten på misstanke om 
disseminerad BCG-infektion för att se om 
det finns ett samband, innan behandlingen 
med immunosuppressiva fortskrider. Re-
mitteras således till Infektionskliniken på 
Blekingesjukhuset för bedömning. 

Kommer som planerat för bedömning 
till Infektionsmottagningen den 5 augusti 
2017. Har då haft feber > 38 grader varje 
dag under två veckors tid. Besvärats av 
ledvärk intermittent, främst tidigt på da-
garna. Är anamnestiskt mycket trött och 
har svårt att resa sig. Det som tar emot 
är smärta i ljumskarna. Inflammationen i 
ögonen har gått tillbaka, och patienten har 
vid det första mottagningsbesöket endast 
en lätt rodnad i höger öga. Vid fördjupad 
anamnes framkommer även urinvägsbe-
svär. Förnekar blodiga upphostningar men 
har tappat 6-7 kg i vikt det senaste halvår-
et. CRP fortsatt > 200. Patienten själv är 
vid gott mod och tycker att han trots allt 
mår rätt skapligt. Medföljande anhöriga, 
hustru och två döttrar, är desto mer oroa-
de. Beskriver att patienten inte alls är lika 
aktiv som tidigare, inte tar sig för något i 
hemmet, och endast petar i maten. Vill 
inte ens äta sötsaker, vilket han annars all-
tid dragits till.

I samråd med Urologkonsult görs be-
dömningen att det mycket väl kan röra sig 
om en disseminerad BCG-infektion med 
reaktivt inslag. Beslut tas om att omedel-
bart upphöra med BCG-instillationerna, 
och att påbörja behandling med tuberku-
lostatika.

Baserat på en översiktsartikel: ”Infec-
tious complications of intravesical BCG 
immunotherapy” (1) och FASS ordineras 
patienten sex månaders behandling med 
Rimactan 600 mg x 1, Tibinide 300 mg x 
1 samt Pyridoxin 40 mg x 1, och två må-
naders behandling med Myambutol 400 
mg x 3. Innan behandlingsstart tas vanliga 
odlingar, samt material för mykobakterier, 
från blod och urin. Samtliga odlingar, mik-

roskopier och PCR-analyser utfaller sena-
re negativa.

Patienten informeras om att BCG-infek-
tionen inte är smittsam och går hem med 
planen att initialt kontrollera CRP, samt 
blod- och leverstatus veckovis. Planeras 
för ett återbesök efter fyra veckor.

Behandling
Mycobacterium bovis är naturligt resi-
stent mot pyrazinamid och cycloserin, 
men är i regel känslig mot övriga tuberku-
losläkemedel, inklusive kinoloner.

För patienter som drabbas av en svår 
lokal cystit efter BCG-instillation rekom-
menderas T Tavanic 500 mg x1 eller T 
Tibinide 300 mg x1 i 1-2 veckor. Denna 
behandling är oftast fullt tillräcklig. Vid 
terapisvikt kan man lägga till T Rimactan 
600 mg x1 och förlänga behandlingen med 
2 veckor. Svårare fall behandlas upp till 3 
månader.

Vid systemisk sjukdom rekommende-
ras 2 månaders behandling med isonia-
zid, rifampicin och etambuthol följt av 4 
månaders behandling med isoniazid och 
rifampicin, men längre regimer finns ock-
så beskrivna. Samma dosering som vid be-
handling av tuberkulos. Vitamin B6-sub-
stitution under hela behandlingstiden.

Steroidbehandling kan övervägas för att 
dämpa immunreaktionen.(1)

Patienten återkommer dock redan tre 
dagar senare, den 8 augusti 2017, då hans 
vänstra knä har svullnat upp och smär-
tar. Även vänster vad är rodnad och lätt 
värmeökad. Enligt patienten är symto-
men identiska med dem han hade i höger 
knä och underben ett par veckor tidigare. 
Kliniskt inte fynd som vid erysipelas, och 
inget utbyte vid punktion. Behandlas med 
expektans.

Ytterligare två dagar senare, den 10 au-
gusti 2017, söker patienten ånyo då vän-
ster vad svullnat upp påtagligt under det 
senaste dygnet. I samband med det även 
tilltagande rodnad, främst medialt. Rod-
naden är inte tydligt avgränsbar. Vid pal-
pation är vänster vad konsistensökad, och 
är fyra centimeter större i omkrets jämfört 
med höger vad. Patienten förnekar smärta 
men tycker att det känns stelt när han går. 
Är fortsatt trött men förnekar andra sym-
tom. Ultraljud utesluter DVT men påvisar 
Bakercysta. Patienten informeras och går 
därefter hem.

Fem dagar senare, den 15 augusti 2017, 
kommer patienten in med ambulans till 
Medicinakuten efter ett fall i hemmet, 
mitt i natten. Ska ha snubblat och slagit i 

bakhuvudet. I efterförloppet problem med 
balansen. Förnekar smärta. Vid Rombergs 
prov trillar patienten konsekvent åt hö-
ger. Har även svårt att sitta upp, utan vill 
helst luta sig bakåt. Neurologiskt status i 
övrigt normalt. Skalpen inspekteras med 
hematom över bakhuvudet. Har feber på 
39,6. CRP 140, det vill säga i sjunkande. Hb 
sjunkit till 96, att jämföra med nivåer kring 
135 under våren och sommaren. En akut 
CT hjärna utesluter blödning. Odlingar 
från urin och blod tas och utfaller sena-
re negativa. På misstanke om kontusion 
läggs patienten in för observation. Känner 
sig dagen efter helt återställd och vill åka 
hem. Inga medicinjusteringar görs, men 
på misstanke om biverkningar av tuberku-
lostatika rekommenderas patienten att ta 
tabletterna till frukost istället för fastande. 
Innan patienten går hem tas en genotyp-
test tas där svar senare visar att patienten 
är snabb acetylerare.

Två dagar senare, den 17 augusti 2017, 
söker patienten på Medicinakuten på 
grund av högre feber. Febertopparna lig-
ger på över 40 grader, jämfört med tidigare 
38 grader, och i samband med dem blir pa-
tienten kraftigt påverkad och illamående. 
Allmäntillståndet har generellt försäm-
rats, och patienten har de senaste dagarna 
mestadels legat till sängs. Neurologstatus 
utfaller normalt. Odlingar tas från blod 
och urin, och patienten läggs in på Infek-
tionskliniken med Cefotaxim, 1 g x 3. Inga 
andra medicinjusteringar görs. Patienten 
mår dagen efter bra. Framkommer att det 
var familjen, och inte han själv, som tyck-
te att han skulle söka vård kvällen innan. 
Dottern förtydligar att familjen tycker att 
patienten blivit sämre sedan insättning av 
tuberkulostatika, då han blivit helt initia-
tivlös och tappat aptiten. Patienten över-
talas att kvarstanna för observation några 
dagar med syftet att få en tydligare bild 
av symtomen. Cefotaxim seponeras re-
dan första dagen, och odlingarna utfaller 
senare negativa. Initialt under vårdtiden 
observeras intermittenta febertoppar upp 
mot 40,6 grader. I de feberfria intervallen 
mår patienten relativt bra.

Under vårdtiden söker vi mer kunskap 
om disseminerade BCG-infektioner, och 
enligt tidigare nämnda översiktsartikel 
från juli 2017 kan det vid extravesikala in-
fektioner ta flera dagar till veckor innan 
febertopparna svarar på behandlingen. 
Vid sega förlopp kan glukokortikoider vara 
av värde. Denna rekommendation baseras 
på att patogenesen till komplikationerna 
vid behandling med BCG inte är helt klar-
lagd. Det finns de som tror mer på en hy-
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persensibilitesreaktion snarare än en aktiv 
bakteriell infektion. Vi beslutar att addera 
Prednisolon 20 mg x 1, till den befintliga 
behandlingen. Då diagnosen disseminerad 
BCG-infektion inte känns tillräckligt säker 
går vi parallellt vidare med en feberutred-
ning, och beställer CT thorax/buk samt 
tar anemiprover.

Patienten kvarstannar ytterligare tre 
dygn och är under den tiden feberfri. 
Blodprover ger att CRP fortsätter att sjun-
ka, men även nytillkommen leukopeni och 
retikulocyter i nedre referensintervallet. 
Det väcker misstanke om biverkningar på 

Myambutol respektive Rimactan. Anemi-
proverna ger värden som vid en sekundär-
anemi, i kombination med kobalamin- och 
folatbrist. Sätts in på substitution. Transa-
minaserna ligger på acceptabla nivåer.

CT thorax utfaller normal, medan man 
på CT buk kan se en antydd vidgning av 
höger njurbäckenuretär med lätt, dif-
fus, väggförtjockning av urinblåsan. På 
misstanke om tumörrecidiv i urinblåsan 
påskyndas, i samråd med våra Urologkol-
legor, den sedan tidigare planerade kon-
trollcystoskopin. Patienten går hem med 
oförändrad tuberkulostatiska, samt totalt 

en veckas behandling med Prednisolon 20 
mg x 1. Därefter nedtrappning med 5 mg 
per vecka.

Vid telefonuppföljning en vecka efter 
hemgång, den 29 augusti 2017, berättar 
hustrun att patienten inte haft någon 
feber, men att han fortsatt är trött och 
håglös. Vid ny telefonkontakt den 13 sep-
tember 2017 berättar hustrun, lättat, att 
patienten sedan en vecka tillbaka bör-
jat återgå till sitt vanliga jag. Hennes ord 
konfirmeras kliniskt vid återbesöket den 
19 september 2017. Patienten skojar på ett 
sätt vi inte hört förr, och hustrun berättar 
att han åter äter, diskar och skalar pota-
tis. Tillsammans gläds vi åt att han mår så 
mycket bättre, men en viss oro finns för 
recidiv då kortisonbehandlingen avslu-
tats endast fyra dagar tidigare. Fortsatta 
kontrollprover visar dock att CRP och SR 
successivt sjunker, och även övriga prover 
normaliseras. I slutet av september görs en 
cystoskopi för kontroll som inte visar på 
något tumörrecidiv. Vid blodprovskontroll 
i mitten av oktober är CRP normaliserat, 
SR så gott som normaliserat, och framfö-
rallt mår patienten fortsatt bra.

Utredning
Tänk tanken att patienten kan ha en sys-
temisk BCG-infektion vid utredning av 
alla patienter med oklar feber. Var vak-
sam på anamnestiska uppgifter på nyli-
gen behandlad urinblåsecancer. Leta ef-
ter radiologiska fynd avseende misstänkt 
disseminerad BCG-infektion. Säkra punk-
tions- eller biopsiprov för direktmikrosko-
pi, PCR och odling för mykobakterier.

Tobias Nilsson
överläkare

Helena Rybczynska
ST-läkare

Båda verksamma vid
infektionskliniken Karlskrona
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Avhandlingar

Från södra Sverige noteras glädjande 
att den meterologiska sommaren dröjt 
sig kvar in i november och sprider ljus 
trots så kallad vintertid. I norr har vin-
tern kommit och småningom avundas 
vi i söder det ljus som snön reflekterar 
i vintermörkret.

Överallt sprider sig infektionerna 
bland både barn och vuxna, såväl 
i samhället som inom våra sjuk-

husbyggnader. Sådant påkallar intresse att 
fördjupa sig i hos infektionsläkare liksom 
inom primärvården. Mia Tyrstrup lade 
den 20 oktober fram sin avhandling i Mal-
mö inom allmänmedicin rörande antibio-
tikaförskrivning och resistens samt följ-
samhet till guidelines. Quality in antibiotic 
prescribing in primary care. Current practi-
ce, relation to guidelines and antimicrobial 
resistance. Sigvard Mölstrup ersattes vid 
pension av Katarina Hedin som huvud-
handledare, båda verksamma inom all-
mänmedicinsk forskning i Lund respekti-
ve Jönköping. Opponenten Hans Furuland 
från Örebro ledde en mycket intressant 
diskussion och auditoriet kunde glädja sig 
åt att det inte tycks föreligga någon ökning 
av pneumokocker med nedsatt penicillin-
känslighet hos barn i sydligaste Sverige, 
att antibiotikaförskrivningen i många fall 
minskat något då guidelines är tydliga 
och följs, men varierar dock mellan olika 
vårdcentraler. Orsakerna till detta kan na-
turligtvis vara flerfaldiga, men slutsatsen 

är att tydliga enkla guidelines är av stort 
värde i dessa sammanhang, då primärvår-
den står för huvuddelen av all förskriven 
antibiotika. 

Den tidigare chefen för infektionskli-
niken i Malmö Torsten Holmdahl lade i 
september fram sin avhandling Hospital 
design and room decontamination for a 
post-antibiotic era and an era of emerging 
enfectious diseases - from a macro to a mi-
cro perspective med Inga Odenholt som 
huvudhanledare, vilken rör både sjukhus-
arkitektur och studier rörande möjlighet 
till dekontamination av vårdrum. Oppo-
nenten, Anders Johansson från Umeå, 
representerade både infektionsmedicin 
och vårdhygien. I betygsnämnden ingick 
något så ovanligt som en arkitekt, då ut-
formningen av den nya infektionskliniken 
i Malmö utgjorde initieringen av arbetet. 
En för auditoriet mycket stimulerande 
diskussion om studier av dekontamination 
av vårdrum följde vilken ledde till en lång 
fråge-och diskussionsstund inkluderande 
auditoriet. Ett vårdrum i naturlig storlek 
har byggts, använts av personal från verk-
samheten, och olika former av rengöring 
samt desinfektion studerats. Vissa försök 
är utförda på andra sidan Sundet i ända-
målsenliga lokaler. Slutsatsen i arbetet är 
att väteperoxid är det bästa desinfektions-
systemet, vilket redan idag används på 
sjukhus i Danmark och nu bevisats funge-
ra även på vår sida Öresund. Kostnaden för 
apparaturen har nyligen reducerats dra-
matiskt-något att betänka även på svenska 

sjukhus för att minska smittspridning vil-
ket Torstens arbete bidrar till att plädera 
för.

I Örebro lades under våren fram två av-
handlingar rörande sepsis, den 19 maj av 
Sara Cajander, infektionsläkare med sär-
skilt intresse för immunbrist som under 
Jan Källmans handledning arbetat med 
och skrivit om HLA-DR uttryck vid bak-
teremisk infektion. Det mycket känsliga 
HLA-DR uttrycket på bland annat mono-
cyter påverkas när dessa renas och kom-
mer i kontakt med artificiella material på 
laboratoriet och nya mätmetoder har an-
vänts i ingående arbeten i avhandlingen 
Dynamics of Human Leukocyte Antigen-D 
Related expression in bacteremic sep-
sis. Uttrycksnivåerna av mRNA-HLADR 
är låga vid infektion med Grampositiva 
bakterier (S.aureus och pneumokocker) 
och höga vid Gramnegativt (E.coli och K. 
Pneumoniae) orsakade infektioner kvar-
står en undran hos undertecknad-hur ser 
det ut hos den som haft lågt uttryck vid 
pneumokocksepsis om samma person 
drabbas av en E.coli-sepsis? För att ytter-
ligare komplicera bilden visade Gunlög 
Rasmussen, också infektionsläkare, i sin 
avhandling Staphylococcus aureus bacte-
remia, molecular epidemiology and host 
immune response att HLA-DR uttrycket 
skilde sig hos patienter med okomlicerad 
jämfört med komplicerad S. aureus bakte-
riemi. Peter Bergman från KI opponerade 
31 mars i år på arbetet där Bo Söderquist 
varit huvudhandledare. Genotypiskt kun-
de kända virulensgener kopplas till invasiv 
sjukdom, men glädjande fann man inget 
ökat uttryck över tid av antibiotikaresis-
tensgener, och 25% av S. aureus var känsli-
ga för vanligt penicillin, något högre andel 
än nyligen visat för allra sydligaste Sve-
rige. Ytterligare viktiga byggstenar i det 
komplicerade immunologiska systemets 
reaktion på bakterier är genom dessa ar-
beten belysta. 

Med önskan om en god vinter, många 
glada högtider och bidrag till Infektionslä-
karen med avhandlingsreferat från HELA 
SVERIGE! till cecilia.ryden@med.lu.se.

Cecilia Rydén

Avhandlingsreferat
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Avhandling vid Örebro Universitet 31 
mars 2017. Huvudhandledare: profes-
sor Bo Söderquist, Örebro Universitet. 
Bihandledare: docent Kristoffer Strålin, 
Karolinska Institutet samt professor 
Eva Särndahl, Örebro Universitet. Op-
ponent: docent Peter Bergman, Karo-
linska Institutet.

Staphylococcus aureus är en av de van-
ligaste orsakerna till bakteriemi, ofta 
med komplikationer som infektiös 

endokardit och osteomyelit. Under de se-
naste årtiondena har den epidemiologiska 
bilden av S. aureus bakteriemi förändrats i 
takt med en allt äldre befolkning och där-
med ökad sjuklighet. Risken att drabbas av 
bakteriemi orsakad av S. aureus ökar vid 
ingrepp där främmande material opereras 
in och vid andra kirurgiska ingrepp, samt 
vid nedsatt immunförsvar av olika genes. I 
den aktuella avhandlingen studerades be-
tydelsen av S. aureus uppsättning av viru-
lensgener, dess genotyp, och olika aspek-
ter av immunsvar för klinisk manifestation 
och allvarlighetsgrad vid S. aureus-bakte-
riemi.

Molekylärepidemiologisk typning ut-
fördes med DNA-mikromatrisanalys (Ale-
re Technologies GmbH) av S. aureus som 
hade orsakat kolonisation (n = 46) res-
pektive bakteriemi (n = 88) hos patienter 
behandlade vid Universitetssjukhuset 
Örebro. Det visade sig att isolat inom vissa 
klonala komplex med sina ofta specifika 
uppsättningar av virulensgener var mer 
framgångsrika när det gällde att orsaka 
invasiv sjukdom. Karaktärisering av 400 
isolat från S. aureus-bakteriemi med ur-
sprung mellan 1980 och 2010 visade vis-
sa förändringar i genotyp över tid, men 
ingen ökad förekomst av antibiotikaresis-
tensgener, och utifrån genotypning bor-
de minst 25 procent av patienter med S. 
aureus-bakteriemi kunna behandlas med 
vanligt penicillin.

Vidare studerades olika aspekter av im-
munsvar hos patienter under den akuta 
fasen av S. aureus-bakteriemi. Aktivering 

av NLRP3-inflammasomen, ett multipro-
teinkomplex som finns i leukocyter och 
som utgör en viktig del i det medfödda 
immunförsvaret, analyserades på trans-
kriptions- och effektornivå, vilket tidiga-
re inte gjorts i en klinisk kohort. Jämfört 
med friska blodgivare, hade patienter med 
bakteriemi generellt en ökad inflammaso-
maktivitet. Hos patienter med bakterie-
mi sågs stor spridning i svar hos de som 
uppfyllde kriterier för komplicerad S. 
aureus-bakteriemi eller sepsis, medan de 
med gynnsamt utfall i stället uppvisade en 
måttlig inflammasomaktivering. Som en 
markör för nedsatt immunfunktion mättes 
HLA-DR-uttryck hos patienter med kom-
plicerad respektive icke-komplicerad S. 
aureus-bakteriemi, med signifikant lägre 
nivåer hos dem med komplicerad bakte-
riemi.

Avhandlingen visar att det vid bakte-
riemi med S. aureus föreligger en kom-
plex interaktion mellan patogen och värd. 
Såväl S. aureus genotyp som skillnader 
i immunsvar har betydelse för den kli-
niska bilden. Att mäta det individuella 
immunsvaret över tid vid S. aureus-bak-
teriemi kan innebära möjligheter till mer 
individanpassad utredning och behandling 
avseende intervention, antibiotikabehand-
ling och i utvalda fall även immunstimule-
rande behandling. Hur sådan mätning ska 
ske på bästa sätt i klinisk praxis behöver 
dock utvärderas i framtida studier.

Gunlög Rasmussen
Infektionskliniken Örebro
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Dynamics of Human Leukocyte Anti-
gen-D Related expression in bacte-
remic sepsis. Avhandling vid Örebro 
Universitet 19 maj 2107. Huvudhandle-
dare: Jan Källman, Örebro Universitet. 
Bihandledare Kristoffer Strålin, Karo-
linska Institutet och Bo Söderquist Öre-
bro Universitet. Opponent: Per Åkes- 
son, Lunds Universitet. 

Sepsis är ett livshotande tillstånd med 
organpåverkan som uppstår genom 
ett dysreglerat värdsvar vid infek-

tion. Under de senaste åren har kunska-
pen inom sepsisområdet ökat. Det har 
visats att en stor andel av de sepsispatien-
ter som idag överlever den akuta fasen 
av sjukdomsförloppet senare riskerar att 

utveckla ett försvagat immunsvar med 
förekomst av sekundära infektioner och 
svårigheter att läka ut den primära infek-
tionen. Detta definieras som sepsisinduce-
rad immunsuppression. Ett sänkt uttryck 
av monocytärt Human Leukocyte Antigen 
DR (mHLA-DR) har föreslagits som mar-
kör för att identifiera patienter med sep-
sis-inducerad immunsuppresssion, men 
även för att styra insättning av immunmo-
dulerande behandling. De patogenetiska 
mekanismerna bakom sepsis-inducerad 
immunsuppression är i dagsläget ofull-
ständigt kartlagda, men det har föreslagits 
vara kopplat till kvarstående inflammation 
med CRP-stegring, neutrofili och lymfope-
ni. Metoden som föreslås för mätning av 
HLA-DR idag sker via en flödescytome-
trisk metod (FCM) som har vissa begräns-

ningar i användbarhet. För att generera 
tillförlitliga resultat finns krav på snabbt 
omhändertagande av provet vilket innebär 
att provtagning och analys endast kan ske 
under begränsade tider. 

Syftet med detta avhandlingsarbete var 
att öka kunskapen om immunmarkören 
HLA-DR hos patienter med blododlings-
positiva infektioner och sepsis, samt att 
studera om den kan mätas med en alterna-
tiv PCR-baserad metod.

I första studien av avhandlingsarbetet 
visades att mRNA uttrycket av HLA-DRA 
på transkriptionsnivå korrelerar med ut-
trycket av mHLA-DR mätt genom FCM 
hos 59 patienter med sepsis. I andra stu-
dien med 60 patienter kunde vi visa att 
metoderna för mätning av HLA-DR sam-
varierande över tid men att den PCR-base-

HLA-DR uttryck vid
bakteremisk infektion
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rade metoden kunde diskriminera bättre 
mellan olika svårighetsgrader av sepsis. 
En konsekvens av detta är att vår beskriv-
na metod har använts i uppföljande stu-
dier på intensivvårdade patienter där im-
munsvaret studerats över tid. 

I den tredje studien i avhandlingsarbe-
tet studerades hur mHLA-DR uttrycktes 
under det kliniska förloppet av baktere-
misk infektion och sepsis hos 91 patien-
ter. Det fanns stora skillnader i uttrycket 
av mHLA-DR över tid i de tre vanligaste 
bakteriegrupperna (S. aureus, (n=22) S. 
pneumoniae (n=27) och E. coli/K. pneu-
moniae (n=23)). Patienter med infektioner 
orsakade av S. aureus och S. pneumoniae 
etiologi hade de lägsta initiala nivåerna, 
men till skillnad från mHLA-DR uttrycket 
hos patienter med S. pneumoniae infektio-
ner som snabbt normaliserades efter dag 3 
hade patienter med S. aureus infektioner 
en kvarstående sänkning av mHLA-DR 
under hela studieperioden. Patienter med 
E. coli och K. pneumoniae infektioner hade 
de högsta nivåerna av mHLA-DR under 
studieperioden. 

I gruppen med negativt utfall (n=11) 
d.v.s. sekundär bakteriemi eller död inom 
60 dagar, var mHLA-DR och lymfocytni-
våer lägre under den senare delen av in-
fektionsförloppet (dag 7, 14 och 28) jäm-
fört med patienter som inte hade negativt 
utfall. CRP och neutrofiltal visade en in-
vers korrelation till mHLA-DR. Detta gav 
stöd till teorin om att kvarstående inflam-
mation och immunsuppression förekom-
mer vid sepsis med negativ outcome. 

I det fjärde arbetet visades att patienter 
med blododlingspositiv infektion orsakad 

av S. aureus (n=20), redan tidigt i förloppet 
uttryckte lägre nivåer HLA-DRA mRNA 
och CD 74 mRNA vid komplicerade infek-
tioner jämfört med okomplicerade infek-
tioner. Detta visade att HLA-DR uttrycket 
tidigt nedregleras på transkriptionsnivå 
vid komplicerade S. aureus infektioner, 
men dessa resultat behöver upprepas i 
större material.

Sammanfattningsvis har resultaten från 
avhandlingsarbetet ökat kunskapen om 
hur HLA-DR uttrycks vid blododlings-
positiva infektioner av varierande svårig-
hetsgrad och bakteriell etiologi. Mätning 
av HLA-DRA på mRNA nivå har visat sig 
vara en lovande markör för att mäta im-
munsvaret över tid vilket möjliggör fort-
satta studier med inriktning på att module-
ra ett kvarstående dysreglerat immunsvar 
hos patienter med sepsis. Med tanke på 
skillnader i värdsvaret vid olika sepsisetio-
logier och den snabba utvecklingen av för-
finade molekylärbiologiska diagnostiska 
metoder bör framtida sepsisstudier som 
syftar till att ge individualiserad behand-
ling även ta hänsyn till patogenernas bety-
delse i sammanhanget. 

Sara Cajander
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Antibiotikaresistens beräknas att gå 
om cancer och trafikolyckor som den 
ledande globala dödsorsaken år 2050. 
Man ser redan nu att bristen på verk-
sammaorsakar ca 25 000 dödsfall bara 
i Europa.

I Sverige uppskattas resistenta bakterier 
orsaka en merkostnad av 5 miljarder 
för svensk sjukvård fram till 2024, en-

ligt beräkningar från Folkhälsomyndig-
heten. Flera aktörer påverkar utveckling 
och spridning av resistens; läkemedels-
industrin, sjukvården, veterinärvården, 
djur- och jordbruket, och livsmedelsindu-
strin. Inom den moderna sjukvården är vi 
helt beroende av verksamma antibiotika, 
bland annat för behandling av invasiva 
infektionstillstånd, neonatalvård, cancer-
behandlingar, organtransplantationer och 
vid de flesta andra kirurgiska ingrepp.

I svensk sjukvård fördelar sig antibio-
tikaanvändningen ungefär så att innelig-
gande patienter på sjukhus konsumerar 
10 % och i öppenvården förskrivs 90 %. 
I öppenvården ingår mottagningsverk-
samhet på sjukhusen, privata specialist-
mottagningar, tandvård och primärvård. 
Primärvården står för drygt 60 % av för-
skrivningen i öppenvården. Det är därför 
viktigt att rikta åtgärder mot onödig anti-
biotikaanvändning mot primärvården. I 
avhandlingen granskas olika aspekter på 
antibiotikaförskrivning för att få en hel-
hetsbild, med kartläggning av hur den 
aktuella förskrivningen ser ut i svensk 
primärvård, hur vi kan jämföra antibioti-
kaförskrivning med andra länder och hur 
resistensläget ser ut bland barn med sym-
tom på luftvägsinfektion. Även en analys 
av hinder för distriktsläkarnas följsamhet 
till de nationella riktlinjerna för antibioti-
kaförskrivning görs.

För att veta hur vi kan minska antibio-
tikaanvändningen i svensk primärvård 
behöver vi kartlägga den aktuella förskriv-
ningen. Folkhälsomyndigheten monitore-
rar förskrivning av antibiotika i öppenvård 
baserat på apoteksdata med information 
om vilka antibiotika som hämtats ut på 
recept. Tyvärr, kan man i dagsläget inte 
samtidigt få information om för vilken 
diagnos respektive antibiotikarecept är 

förskrivet. Att få tillgång till diagnoskopp-
lade förskrivningsdata har varit ett starkt 
önskemål från många förskrivare. 2007 
upprättades ett register som kallas Pri-
märvårdens Infektionsdatabas (PRIS) 
som samlade in diagnoskopplade data från 
ca 90 vårdcentraler runt om i Sverige med 
totalt över 700 000 listade patienter. En 
analys av PRIS data med trender över åren 
2008-2010-2013 gjordes med avseende på 
förskrivning och följsamhet till nationella 
riktlinjer för antibiotikaförskrivning. Vi 
såg att både konsultationsfrekvensen och 
antibiotikaförskrivningen för luftvägsin-
fektioner minskade, men att den för urin-
vägs- och hud- och mjukdelsinfektioner 
var väsentligen oförändrad under den stu-
derade perioden. Vi såg en ökad följsam-
het till diagnos- och behandlingsriktlinjer-
na för akut mediaotit, akut faryngotonsillit 
och akut bronkit. Men, fortfarande notera-
des att antibiotikaförskrivningen varierar 
stort mellan olika vårdcentraler, särskilt 
när det gäller akut bronkit och akut sinu-
it, och att fortsatta insatser för en minskad 
förskrivning är motiverade.

Onödig antibiotikaförskrivning är ett 
globalt problem och det finns anledning 
att samarbeta internationellt kring dessa 
frågor. Det skulle därför vara till nytta om 
vi kunde jämföra mellan länder hur vi för-
skriver antibiotika. Diagnosbaserade kvali-
tetsindikatorer för antibiotikaförskrivning 
har utarbetats av en europeisk expert-
grupp inom ramen för ett internationellt 
samarbete, kallat European Surveillance 
of Antimicrobial Consumption Network 
(ESAC-Net). För att utvärdera dessa kva-
litetsindikatorer kliniskt jämförde vi di-
agnoskopplade förskrivningsdata för sju 
olika diagnoser från Belgien, Holland och 
Sverige. Vi fann att det var svårt att jämfö-
ra internationella förskrivningsdata då det 
fanns skillnader mellan länderna med av-
seende på sjukvårdens organisation, sjuk-
försäkring, tradition hos invånarna för när 
man söker läkare, diagnossättning och till-
gänglighet på sjukvård etc. Vår bedömning 
var att ESAC-Nets kvalitetsindikatorer 
kan fungera som vägledande, men att de 
behöver utvecklas vidare och då ta hänsyn 
till den lokala konsultationsfrekvensen för 
respektive diagnos och varje lands egna 
nationella behandlingsriktlinjer.

Vi vet att en stor andel av antibioti-
kaförskrivningen i Sverige sker i primär-
vården. Barn med luftvägsinfektioner har 
hittills varit den patientgrupp som fått 
mest antibiotika förskrivet. Kopplingen 
mellan antibiotikakonsumtion och bak-
teriell resistens är dokumenterad i flera 
vetenskapliga arbeten, både på individ- 
och samhällsnivå. Men, vi vet inte hur 
det ser ut med den bakteriella resisten-
sen i en primärvårdspopulation eftersom 
nuvarande mått på resistens baseras på 
mikrobiologiska laboratoriedata. Labora-
torierna i sin tur redovisar mätningarna 
på odlingar från en blandad population av 
både sjukhusets öppenvårdspatienter och 
primärvård. Vi samlade in 340 nasopha-
rynxodlingar från barn 0-10 år som sökte 
på olika vårdcentraler i Skåne med sym-
tom på luftvägsinfektion. Vi fick på så sätt 
odlingar från en renodlad primärvårdspo-
pulation i samband med primärinsjuknan-
det i en luftvägsinfektion. Föräldrarna fick 
besvara frågeformulär bla angående bar-
nets tidigare antibiotikaförbrukning. Vi 
definierade förekomst av resistens i form 
av växt av antingen S.pneumoniae med 
nedsatt känslighet för penicillin (PNSP, 
MIC≥0.125 mg/L), och/ eller betalak-
tamasproducerande H.influenzae och/ 
eller betalaktamasnegativa ampicillin 
resistenta H.influenzae (BLNAR). Av 86 
pneumokockstammar uppvisade endast 
6% nedsatt känslighet för penicillin och 
vi kan således hålla fast vid de aktuella be-
handlingsrekommendationerna med pe-
nicillin V som empirisk behandling, skulle 
antibiotikabehandling anses nödvändig. 
Vidare, fann vi att barn som behandlats 
med antibiotika inom fyra veckor före od-
ling oftare hade resistenta bakterier, vilket 
också visats i tidigare studier. Resultatet 
stödjer det fortsatta arbetet att noggrant 
välja ut de patienter som har nytta av anti-
biotikabehandling i primärvården. Pojkar 
sågs ha en ökad förekomst av resistens, 
och liksom man vet sedan tidigare så no-
terades en minskad förekomst av resistens 
med stigande ålder. Vi kunde inte påvisa 
några skillnader mellan våra primärvårds-
data och laboratoriets resistensdata för 
S.pneumoniae och H.influenzae vid så låg 
prevalens. Skulle en kraftig ökning av re-
sistensnivåerna ske i laboratoriedata kan 

Antibiotikaförskrivning i öppenvård
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det dock vara av vikt att verifiera den i en 
primärvårdspopulation innan ändringar 
i behandlingsrekommendationer företes 
eftersom befolkningsunderlaget skiljer sig 
något.

Det finns studier som visar på att natio-
nella diagnos- och behandlingsriktlinjer 
har betydelse för att minska onödig anti-
biotikaförskrivning. För att utforma rikt-
linjerna på bästa sätt krävs att man vet hur 
användarna ser på dem och vilka egenska-
per som ger bästa följsamhet. Vi gjorde 
en kvalitativ analys av de nationella rikt-
linjerna för tre vanliga infektioner i pri-
märvården, nedre luftvägsinfektion, akut 
mediaotit och akut faryngotonsillit med 
utgångspunkt från i litteraturen befästa 
egenskaper av betydelse för följsamhet. Vi 
fann att de tre riktlinjerna uppvisade väl-
digt olika egenskaper. Den faktor som vi-
sade sig ha stor betydelse för följsamheten 
var huruvida riktlinjen var i samklang med 
existerande normer. Vi analyserade också 
29 intervjuer med läkare i primärvården. 
Det framkom att läkarens kvardröjande 
föreställningar gällande handläggning av 
infektionspatienter var avgörande för följ-
samheten. 
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Ökande antibiotikaresistens, ”emerging 
infections” samt vårdrelaterade infek-
tioner är reella hot mot mänskligheten 
och framtidens sjukvård. 

Många sjukhus i världen och i Sve-
rige är byggda på 1970-talet. De 
är gamla och slitna. Därför kom-

mer det under de närmaste åren att ske en 
massiv satsning på nya sjukhusbyggnader. 
Det gäller då att ta chansen att bygga rätt 
ur vårdhygienisk synpunkt.  2005 inled-
des planeringen av en ny Infektionsklinik 
i Malmö. Det var då längesedan det hade 
byggts en helt ny infektionsklinik i Sveri-
ge. Samtidigt ökade hoten om tilltagande 
antibiotikaresistens och så kallade ”emer-
ging infections”. Exempel är SARS, pande-
misk influensa och vinterkräksjuka.

Erfarenheterna från SARS-utbrottet 
2004 påverkade oss mycket. Vi tog då 
emot patienter med misstanke om denna 
då okända, smittsamma, sjukdom i slitna 
och icke ändamålsenliga lokaler. Samtidigt 
kom det rapporter om spridning mellan 
patienter och till personal från andra de-
lar av världen. Lyckligtvis blev det ingen 
spridning i Sverige men det lärde oss att 
beredskap för okända smittsamma sjukdo-
mar är viktigt.

Som infektionsläkare beslöt vi oss för 
att vara djupt involverade i planerings-
processen av den nya kliniken eftersom 
vi bedömde att infektionskunnande och 
kunskaper inom vårdhygien var särskilt 
viktiga i denna typ av byggprocess. Vi ge-
nomförde litteraturstudier, nationella och 
internationella studiebesök och kom bland 
annat i kontakt med begreppet "evidence 
based design", ett begrepp som innebär att 
sjukhusbyggnation skall baseras på forsk-
ning på samma sätt som medicinska be-
handlingar.

Viktiga kunskaper för bättre sjukhus
Förberedelserna och byggprocessen doku-
menterades noga och dessa erfarenheter 
samlades ihop i en retrospektiv fallstudie. 
Denna artikel utgör arbete 1 i avhandling-
en. 

I artikeln beskrivs planeringsproces-
sen bakom den nya infektionskliniken. 
Vi understryker betydelsen av att vi som 
infektionsexperter fått vara delaktiga i 
processen och vikten av att vårdhygien 
betraktas som en betydelsefull del i pla-
neringen av sjukhusbyggnationer. Vi be-
skriver vikten av separat ventilation och 
hur man separerar flödena av smittsamma 
patienter från övriga patienter. Samtidigt 
poängteras vikten av att infektionskliniker 
är belägna centralt på sjukhusen. Bety-
delsen av standardisering och flexibilitet 
diskuteras också. Att använda sig av ett 
fullskaligt provrum visade sig ha många 
fördelar.  Kostsamma misstag kunde und-
vikas under byggprocessen. Dessutom fick 
personalen möjligheter att prova ut om ar-
betsrutinerna fungerade i den nya lokalen 
och kunde sedan påverka utformningen. 
Provrummet kom sedan att användas för 
vårdhygienisk forskning kring nya av-
dödningstekniker mot mikroorganismer i 
sjukhuslokaler. När den nya kliniken stod 
färdig och provrummet rivits kunde vi 
flytta över denna verksamhet till den gam-
la utrymda infektionskliniken.

Väteperoxid förbättrar smittstädning.
Begreppet ”No touch decontamination” 

blev då aktuellt. Bakgrunden är att manu-
ell städning är mycket svår att standardi-
sera och att man trots manuell städning 
finner kvarvarande smittämnen i ett pa-
tientrum. Trots städning föreligger en för-
dubblad risk för en ny patient att smittas 
med föregående patients sjukdom eller bä-
rarskap av resistenta bakterier. ”No touch 
decontamination” innebär att en icke ma-
nuell, generell och automatiserad metod 
för smittstädning samt dekontamination 
används. Tillgängliga metoder är bland 
annat UV-ljus, ozon och väteperoxid i två 
olika distributionsformer. Av dessa meto-
der fann vi väteperoxid vara mest intres-
sant ur effektsynpunkt.  Vi har i arbete II 
utfört den första jämförande studien mel-
lan två robotbaserade system för att sprida 
väteperoxid i vårdlokaler. Dessa bygger på 
två olika principer: väteperoxid i ångform, 
hydrogen peroxide vapor (HPV), respek-
tive väteperoxid i aerosolform, aeroslized 
hydrogen peroxide (aHP). Studien utför-
des ett fullskaligt patientrum. Vi har mätt 
systemens förmåga att avdöda biologiska 
indikatorer med Geobacillus steather-
mophilus-sporer som är några av de mest 
svåravdödade mikroorganismerna. Stan-
dardiserade sporprover var då utplacerade 
på olika, delvis svåråtkomliga ställen i oli-

Sjukhusdesign och 
dekontamination av vårdrum 
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ka höjd, både i patientrum och hygienut-
rymmen. Tre försöksomgångar genomför-
des. HPV visade sig vara mest effektivt och 
ha mest reproducerbart resultat, med full-
ständig avdödning i alla tre testomgång-
arna jämfört med 10% i första omgången 
och 79% i påföljande två testomgångar för 
aHP. 

HPV var samtidigt den snabbaste meto-
den, med en tidsåtgång på cirka 3 timmar.

Väteperoxid är miljövänligt, då det 
bryts ner till syre och vatten och det har 
ingen skadlig inverkan på rumsinredning 
eller apparatur. Dock är det toxiskt för 
människor och rummet måste förseglas 
med tejp under behandlingen. Koncentra-
tionen av väteperoxid måste mätas innan 
man kan beträda rummet igen.

Positiva effekter mot vinterkräksjuka
Spridning av vinterkräksjuka, som orsakas 
av calicivirus vars största undergrupp är 
norovirus, utgör ett stort problem inom 
sjukvården. Smittdoserna är låga och virus 
överlever länge i miljön. Konventionell 
rengöring har otillräcklig effekt. Dessut-
om är utvärdering av rengöring/dekon-
tamination svårvärderad, då detta virus 
inte kan odlas på något enkelt sätt. Felint 
(katt-) calicivirus (FCV) respektive murint 
(mus-) norovirus (MNV) har i olika sam-
manhang använts som surrogatmarkörer 
för humant norovirus (HuNV) i forsknings 
sammanhang.
Vi har i arbete III använt olika cellodlings-
system för både FCV och MNV. Vi gjorde 
därefter tester i fullskaliga patientrum. 
För respektive virus gjordes tre separata 
testomgångar. Virus torkades in i brunnar 

i plastplattor och placerades ut på delvis 
svåråtkomliga ställen i rummet, varefter 
rummet HPV-behandlades. Motsvaran-
de försök utfördes i ett obehandlat rum. 
Avdödning av virus mättes sedan i ett cel-
lodlingssystem. En fullständig avdödning 
uppmättes i det behandlade rummet med-
an virus kunde odlas fram ifrån det obe-
handlade rummet.

HPV skulle således kunna användas för 
att förhindra spridning av vinterkräksju-
ka på sjukhus. Mänskligt calicivirus gick 
till helt nyligen inte att odla och är fortfa-
rande svårodlat. Därför, får man i vårdhy-
gienisk forskning förlita sig till mätning av 
RNA med PCR. Med PCR går det till skill-
nad från odlingsbaserade metoder inte att 
avgöra om det är inaktiverat virus eller vi-
rus som kan föröka sig, dock är det möjligt 
att mäta virusmängden med  kvantitativ 
PCR (qPCR).

I arbete IV söker vi svar på frågan om 
det går att mäta behandlingseffekt/ inak-
tivering av HuNV, orsakad av väteperox-
id med hjälp av kvantitativt PCR (qPCR). 
Väteperoxidens effekt på qPCR nivåer av 
HuNV RNA(två genotyper) jämfördes 
med motsvarande effekt på MNV RNA. 

Avdödningen av det odlingsbara viruset 
MNV mättes samtidigt med cellodlingsba-
serade tekniker. Vi använde oss då bland 
annat av mätning av minussträngat RNA, 
en markör för aktiv virusförökning. Vi för-
utsatte att människans och musens cali-
civirus är så biologiskt lika att resultaten 
även avspeglar avdödning av det humana 
viruset.

Resultaten i denna studie var att avdöd-
ning med väteperoxid hade mycket liten 
effekt på qPCR-nivåerna, medan avdöd-
ningen mätt med cellodlingsteknik var 
total. Således kan avdödningseffekten inte 
avläsas i nedgång i qPCR nivåer. Sedan kan 

man utifrån denna studie resonera kring 
om resultaten är generaliserbara, det vill 
säga om qPCR nivåerna även för andra 
rengöringsmetoder säger något om avdöd-
ningen.
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Snart är det jul. Ledighet och tid för att 
umgås med släkt och vänner för vissa 
av oss, harvande på akuten för andra. 
Eller rättare sagt, en möjlighet till ut-
bildning och ökad klinisk erfarenhet, 
för det är väl så vi bör se på våra jour-
er? 

Under hösten har vi i SPUK disku-
terat kring jourer och hur man 
tillgodoser att ST-läkare uppfyller 

målbeskrivningen och får möjlighet att 
primärt handlägga akuta infektionspatien-
ter. Det ser väldigt olika ut på infektionsk-
linikerna runt om i landet. Vissa har egna 
infektionsjourlinjer dygnet runt, andra 
enbart kontorstid, och vissa kliniker har 
ingen egen akutverksamhet alls. Många 
behöver gå medicinjourer för att över hu-
vud taget få handlägga någon bakteriell 
meningit eller nekrotiserande fasciit un-
der sin ST. På sjukhus där infektionspa-
tienter handläggs på medicinakuten kom-
mer dessutom ofta krav därifrån om att vi 
ska hjälpa till med bemanningen. Frågan 
är bara hur många medicinjourer man ska 
gå för att få träffa tillräckligt många infek-
tionspatienter, utan att hjärtinfarkter och 
jourkomplediget äter upp för stor del av 
vår tid på hemmakliniken. 

På allt fler sjukhus har man också börjat 
med akutläkare, och många upplever att 
det är en positiv utveckling. Det riskerar 
dock att föra oss längre ifrån akuten och 
den primära handläggningen av infek-
tionspatienterna. Dels måste vi se till att 
kvaliteten på vården upprätthålls, och dels 
måste vi förhålla oss till utbildningsdelen. 
Vilken plats kommer vi ST-läkare att ha på 
akutmottagningar som bemannas av akut-
läkare? Hur ska vi se till att uppfylla mål-
beskrivningen? 

Jag har inget enkelt svar på hur man ska 
göra. Men det är viktigt att man diskute-
rar detta på sina kliniker och inte glömmer 
bort utbildningsaspekten när vi strukture-
rar om våra akutmottagningar och avtalar 
om jourbeting.

Planeringen för infektionsveckan i Karl-
stad pågår för fullt. Ungt forum kommer 
liksom tidigare att hållas på tisdag förmid-
dag, i år blir det den 29:e maj. Det rekom-
menderas att man ska delta i Ungt forum 

två gånger under sin ST. Infektionsveckan 
är i övrigt ett ypperligt tillfälle att träffa 
kollegor från andra kliniker och ta del av 
det gedigna vetenskapliga programmet. 
Dessutom får man möjlighet att dela med 
sig av sin egen forskning genom att pre-
sentera det vetenskapliga arbetet som nu-
mera ingår i ST. En mer intresserad publik 
från både infektion och mikrobiologen får 
man leta efter! Från SILF rekommenderar 
vi starkt att alla ST-läkare presenterar sitt 
arbete här. I detta nummer av tidningen 
hittar ni ”Call for abstracts”. Så ni ST-läka-
re som har gjort ert vetenskapliga arbete, 
se till att skicka in era abstracts och ge oss 
andra en chans att ta del av det ni arbetat 
med! 

Själv ser jag nu fram emot ledighet un-
der julhelgerna, men skänker en tanke till 
er som inte har lika bra schema som mig 
i år. Oavsett om ni tillbringar julhelgerna 
i skidbacken, framför Kalle, eller med att 
ordinera flockade pinnar, så önskar jag er 
en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse

ST-läkare, infektionskliniken i Gävle
lena-maria.johansson.soder@

regiongavleborg.se

Akuten och jourbeting

Yngreläkarspalten
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Närvarande
34 medlemmar utöver styrelsen.

§ 1 Ordförande Göran Günther förklarade 
mötet öppnat.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Göran 
Günther.

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes 
Magnus Hedenstierna.

§ 4 Till protokolljusterare valdes Olof Bli-
vik och Anna Nilsson.

§ 5 Kallelseförfarandet till årsmötet god-
kändes.

§ 6 Dagordningen godkändes. Styrelsen 
anmälde en övrig fråga angående obliga-
toriskt medlemskap i Läkarsällskapet för 
föreningens medlemmar.

§ 7 Information från styrelsen:
Agnar Bjarnason informerade om styrel-
sens arbete med att ta fram en ny rutin för 
SILFs programgrupper. Syftet är att skapa 
en rutin för hur nya medlemmar väljs in i 
programgrupperna och för hur ofta vård-
programmen bör uppdateras. Förslaget 
har tagits fram i samråd med program-
grupperna och kommer att läggas ut på 
hemsidan inom kort.

Maria Furberg informerade om för-
eningens utbildningsverksamhet. Årets 
vår- och höstutbildningar har haft tema 
endokardit samt antibiotika och antibio-
tikaresistens. Båda utbildningarna har va-
rit uppskattade och kommer att hållas en 
gång till under nästa verksamhetsår. För-
slag på teman för kommande utbildning-
ar tas gärna emot. Under året har vi även 
arrangerat en bonusutbildning ”HIV – en 
grundkurs” som riktade sig till specialis-
ter med begränsad erfarenhet av patienter 
med HIV.

Fredrik Månsson informerad om arbetet 
med föreningens tidning ”Infektionsläka-
ren” som under 2017 firar 20 års jubileum! 

Tidningen har fått en ny layout i år och vi 
har en ambition att höja den vetenskapli-
ga nivån på innehållet. Fredrik framförde 
ett stort tack till alla som har bidragit med 
material till tidningen under året.

Karolina Prytz informerade om fören-
ingens verksamhet för ST läkare, bl a Ungt 
Forum som arrangeras i anslutning till 
Infektionsveckan. I år hade Ungt Forum 
tema Infektionskonsulten och 42 ST-läka-
re från hela landet deltog.

Anita Hällgren informerade kort om 
nästa års Infektionsvecka och Mikrobiolo-
giskt Vårmöte som kommer att arrangeras 
i Karlstad. Mer information om detta kom-
mer att presenteras av värdkliniken senare 
under veckan. Anita passade även på att 
tacka alla som har bidragit till årets pro-
gram. Många av föreningens medlemmar 
har lagt ned mycket tid och engagemang 
för att mötet skall få ett bra program med 
hög vetenskaplig kvalitet. Stort tack!

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 
år 2016-17 presenterades kort av Magnus 
Hedenstierna. Verksamhetsberättelse 
godkändes av årsmötet. Berättelse går att 
läsa på www.infektion.net under mötes-
protokoll. 

§ 9 Skattmästaren Ulf Ryding redovisa-
de ekonomiskt bokslut för 2016 för SILF 
och för Göran Sterners resestipendiefond. 
Bokslutet godkändes av årsmötet. 

§10 Revisionsrapporten lästes upp av 
Bengt Wittesjö som förordade ekonomisk 
ansvarfrihets för styrelse gällande fören-
ingens ekonomi för 2016

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfri-
het för verksamhetsåret 2016.

§ 11 Valberedningens förslag till styrelse 
för 2017-2019 och övriga förtroendeposter 
föredrogs av Anna-Karin Lindgren. I val-
beredningen har Maria Werner (samman-
kallande), Anna-Karin Lindgren och Erik 
Torell ingått.

Årsmötet valde enhälligt enligt följande 
förslag:

Vice ordförande: Anna Grahn, Göteborg 
(nyval 2 år till årsmötet 2019)
Facklig sekreterare: Jens Eriksson, Visby 
(nyval 2 år till årsmötet 2019)
Övrig ledamot, yngre läkarrepresentant: 
Lena-Maria Söder, Gävle (nyval 2 år till 
årsmötet 2019)

Till ordinarie revisorer för verksam-
hetsåret 2017-2018 valdes Bengt Wittesjö 
(omval) och Lars Ljungström (omval) och 
till suppleant valdes Karlis Pauksen (om-
val).

Årsmötet godkände att styrelsen inom 
sig utser ordinarie ledamöter och supple-
anter till Svenska Läkaresällskapets full-
mäktige.

Årsmötet godkände att styrelsen inom 
sig utser ordinarie ledamöter och supple-
anter till specialitetsföreningarnas repre-
sentantskap och fullmäktigemöte i Sveri-
ges läkarförbund. 

Val till valberedningen
Valberedningen består sedan tidigare av 
Maria Werner (vald till årsmötet 2018) och 
Anna-Karin Lindgren (vald till årsmötet 
2019). Anna-Karin Lindgren är samman-
kallande i valberedningen fram till nästa 
årsmöte.

Magnus Hedenstierna valdes på 3 år till 
årsmötet 2020. 

§ 12 Styrelsen föreslog oförändrad med-
lemsavgift på 250 kr för fullt betalande 
medlemmar, 60 kr för associerade och 0 kr 

Protokoll fört vid SILFs årsmöte
den 16 maj 2017 i Karlskrona

Protokoll
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för pensionerade medlemmar. De före-
slagna medlemsavgifterna bifölls och fast-
ställdes av årsmötet.

§ 13 Verksamhetsåret 2017-2018
Infektionsveckan 2018 kommer att anord-
nas i Karlstad 29/5-1/6. Mötet kommer 
som i år att sammarrangeras med de mik-
robiologiska föreningarna och IFIS. 

Styrelsen träffar de övriga arrangerande 
föreningarna regelbundet och formerna 
för sammarbetet diskuteras och utvecklas 
fortlöpande. 

I nuläget har vi beslutat att fortsät-
ta sammarbetet minst till och med 2019. 
Värdklinik för mötet 2019 utses av de mik-
robiologiska föreningarna.

§ 14 Övriga frågor:
Infektionsläkarföreningen är en sektion 
inom Läkarsällskapet och det har sedan 
flera år pågått en diskussion om med-
lemmarna i specialitetsföreningarna även 
måste vara medlemmar i Sällskapet. 

Frågan var uppe på Svenska Läkarsäll-
skapets fullmäktige under våren och det 
kommer att finnas ett förslag till beslut till 
nästa års fullmäktigemöte som skall träda 
i kraft 1/7 2018. 

Frågan är kontroversiell och det finns 
starka synpunkter från flera andra speci-
alitetsföreningar kring detta. Flera med-
lemmar yttrade sig i frågan och förde fram 
olika synpunkter på ett eventuellt obliga-
toriskt medlemskap i Sällskapet. 

Sällskapet en viktig remissinstans och 
tillfrågas i många frågor som är relevan-
ta för specialiteten. Styrelsen kommer att 
fortsätta bevaka frågan.

§ 15 Ordförande tackade mötesdeltagarna 
och avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande

Magnus Hedenstierna
Sekreterare

Olof Blivik
Protokolljusterare

Anna Nilsson
Protokolljusterare

Protokoll
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Protokoll

Organ
Styrelsemöte och Internat för Svenska In-
fektionsläkarföreningen
 
Tid 
23-25 augusti 2017
 
Plats
Omberg Turisthotell
 
Närvarande
Göran Günther (GG) ordf.
Anna Grahn (AG)
Maria Furberg (MF)
Jens Eriksson (JE)
Anita Hällgren (AH)
Fredrik Månsson (FM)
Lena-Maria Söder (LS)
Ulf Ryding (UR)
Tomas Ahlqvist (TA) (adj§5)

§ 1 Ordförande Göran Günther öppnade 
mötet. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföran-
den valdes Fredrik Månsson

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemö-
tet den 18/5 2017 granskades och godkän-
des. 

§ 5 Infektionsveckan 2017–2018, Anita 
Hällgren och Tomas Ahlqvist
Utvärdering av Infektionsveckan 2017: 
Styrelsen gick igenom utvärderingen från 
årets Infektionsvecka och Mikrobiologiskt 
vårmöte. 27% utvärderingarna kommer 
från SILF:s medlemmar vilket innebär 
att ca 50% av deltagarna svarat på enkä-
ten. Informationen kring kongressen har 
upplevts god. 97% av svarande kongress-
deltagare har varit nöjda med kongressen 
som helhet. Över 94% tyckte att det ve-
tenskapliga programmet var bra. En del 
av kritiken har kommit från IFIS som vill 
vara mer delaktiga. Lite synpunkter kring 
grand round och hur det läggs upp. Ge-

nusperspektivet har belysts. 87% har varit 
nöjda med att vi samarrangerar mötet med 
övriga föreningar. SILF:s medlemmar är 
de som är mest nöjda med upplägget. Vä-
sentligen goda omdömen kring det sociala 
programmet. Utställarna var nöjda med 
placeringen av montrarna och har upplevt 
god kontakt med mötesdeltagarna. Sam-
arbetet med kongressbyrån Paraply fung-
erade bra. Svårt med avtalsskrivningen för 
vissa utställare. Frukostseminarier tycks 
ha fungerat väl, 84% är nöjda, och några 
synpunkter från sponsorer har inte inkom-
mit. Vissa önskemål om frukostworkshop i 
SILF regi. 

Karlstad 2018: 
Tomas Ahlqvist presenterade infektionsk-
liniken i Karlstad och planeringen för näs-
ta års Infektionsvecka. 
Program för Infektionsveckan 2018:
Ungt forum. Anordnas av SPUK. Fortsatt 
halvdag (8–12). FKM inbjuds fortsatt. Vi-
dare diskussion kring planering och even-
tuellt samarrangemang med FKM vid 
samrådsmöte 5/9. SILF står för kostnaden 
för tre föreläsare och övernattning, resa 
och konferens 1 dygn. 

Två keynote lectures planeras. 
Fyra symposier planeras, varav ett till-

sammans med mikrobiologerna. 
Tre-Fyra parallella interaktiva fallsemi-

narier kommer att arrangeras. Varav ett 
tillsammans med IFIS. Uppdrag åt IFIS att 
välja ämne till ett seminarie som vi håller 
gemensamt. SILF bevakar frågan vid kom-
mande xsamrådsmöten.

Rapporter från kvalitetsregistren, pos-
tersessioner, fria föredrag, grand round 
och Justus Ström föreläsning arrangeras 
som vanligt.

Styrelsen träffas för förmöte kl. 11 på tis-
dagen och årsmötet hålls tisdag 17–18 före 
postersessionen. Inte optimal tidpunkt, 
men svårt att hitta annan ledig plats i sche-
mat. Konstituerande styrelsemöte hålls 
torsdag kl. 18-19.

§ 6 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Infektionsveckan 2019. Jönköping är klara 

för att ordna mötet och mikrobiologfören-
ingarna är med i beslutet.
Infektionsveckan 2020:
Halmstad har visat intresse för att ordna 
mötet.
SKL: Tillsammans med SFVH (svensk 
förening för vårdhygien), folkhälsomyn-
digheten och socialstyrelsen har SKL tagit 
fram rapporten ”Vårdrelaterade infektio-
ner – kunskap, konsekvenser, och kost-
nader”. Rapporten har diskuterats och 
kommer omnämnas i Infektionsläkaren i 
ledare från GG samt länk till rapport.
Infektionsläkarföreningens representant 
i svenska läkarsällskapets referensgrupp 
för parasitologi: Helena Hammarström, 
Infektionskliniken Göteborg. Avgående 
Jonas Bläckberg tackas för utomordentli-
ga insatser.

Vi har fått erbjudande HIV-information 
via SEI Healthcare. GG stämmer av med 
Magnus Gisslén och Anders Sönnerborg 
kring detta.

§ 7 Facklige sekreterarens ärenden, Jens 
Eriksson
Remisser: 
• Beslutsunderlag till regeringen om 

att erbjuda pojkar vaccination mot 
humant papillomvirus inom det na-
tionella allmänna vaccinationspro-
grammet för barn (Folkhälsomyndig-
heten). Besvaras av styrelsen.

• Utökade möjligheter till utbyte av 
läkemedel (Ds 2017:29). Fråga till 
Bengt Ljungberg om att formulera ett 
remissvar.

Styrelsens arbetsformer 2017–2018
Chefmöte den 19–20 oktober, Stockholm
Styrelsemöte och middag 18 oktober
Telefonmöte den 5 december kl. 13-15
Styrelsemöte 18 januari 9:30-16:00  
Sällskapet
Styrelsemöte 15 mars 09:30-17.00  
Sällskapet
Telefonmöte den 25 maj kl. 13-15
Infektionsveckan 29 maj-1 juni, Karlstad
Årsmöte den 29 maj kl. 17-18
Styrelsemöte den 30 maj kl. 17-19

Protokoll fört vid SILFs styrelsemöte
den 23-25 augusti 2017 i Omberg
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Styrelseinternat den 22-24 augusti, Skåne
Chefmöte den 18–19 oktober, Stockholm
Styrelsemöte och middag den 17 okt
Telefonmöte den 4 december kl. 13-15

UEMS: Malin Vading och Camilla Lorant 
har tackat till nominering. Frågan tas vida-
re till SPUK för beredning av nya förslag 
till representanter.

§ 8 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, 
Anita Hällgren
Remisser: God och nära vård - delbetän-
kande av utredningen Samordnad utveck-
ling för god och nära vård (SOU 2017:53). 
Socialdepartementet. SILF besvarar re-
miss.

Kunskapsbaserad och jämlik vård - För-
utsättningar för en lärande hälso- och 
sjukvård (SOU 2017:48). SILF besvarar 
remiss.

Inkomna frågor: Judith Bruchfeld har 
inkommit med fråga om genusneutral cer-
tifiering av kurser som rekommenderas 
av SILF. Tanken är god och frågan stöds 
av SILF. Delvis har vi redan detta förhåll-
ningssätt vid skapande av kurser. Certifie-
ring av kurser görs ej av SILF. AH besvarar 
frågan.

§ 9 Redaktörens ärenden, Fredrik Måns-
son

Manusstopp för nr 3 är den 1 septem-
ber och tidningen ges ut en månad senare. 
Nummer 3 kommer att innehålla ordinarie 
fasta punkter, Infektionsveckan 2017, 30 år 
av sprutbyte i Malmö. Ny krönikör Jacob 
Paues. Vi letar efter en kvinnlig krönikör 
som kan alternera. 

Manusstopp för nr 4 är den 3 november. 
Manusstopp för 2018 års Infektions-

läkaren kommer skickas ut till styrelsen 
framöver.

FM kommer besöka Mediahuset under 
september för möte kring arbetsformer 
kring tidning och hemsida. B la att lyfta 

frågan om arkiv för SILF:s dokument.
Ny hemsida under utveckling. Diskus-

sion kring layout och innehåll. Ny uppdel-
ning på hemsidan kring egna vårdprogram 
och andra relevanta vårdprogram och re-
kommendationer.

§ 10 Programgrupper, hemsida, kvalitets-
register, Anna Grahn
Kvalitetsregistren: NKR-Framtidens kva-
litetsregister. Nationell översyn kring 
hur kvalitetsregister skall läggas upp och 
finansieras. Diskussion kring detta i sam-
band med chefsmöte tillsammans med Per 
Arneborn.
Hemsidan: Diskussion har förts under re-
daktörens ärenden. 
Programgrupperna: Dokument ” Rutin för 
inval av nya medlemmar i programgrup-
per” kring utformande och rekrytering till 
programgrupper finns tillgängligt på hem-
sidan.

Möte med programgrupp Pneumoni 
planeras.

Kontakt med deltagare i programgrup-
pen för Urinvägsinfektioner kring deras 
arbete och behov av nyrekryteringar.

Programgruppen för bakteriella 
CNS-infektioner beräknas inom kort kom-
ma med ett nytt vårdprogram.

Nytt vårdprogram för CDI är inom kort 
klart. Kommer publiceras och lyftas fram 
på hemsidan.

Programgruppen för led- och protesin-
fektioner är igång med arbetet kring fram-
tagande av ett reviderat vårdprogram.

§ 11 Frågor angående yngre läkare och 
SPUK, Lena-Maria Söder
Fallseminarier: Kommer anordnas den 
28–29 augusti.
Ungt forum: Planering för har förts i sam-
band med planering Infektionsveckan.

Diskussionspunkt kring att SILF med-
lemskap krävs för deltagande i av SILF an-
ordnande kurser.
UEMS: Beredande förslag till nya repre-
sentanter.
SPUK: Ny diskussion kring SK-kurser och 
hur vi tillgodoser att utbildningar anord-
nas och särskilt ”obligatoriska kurser” i 
tropikmedicin och antimikrobiell terapi. 
Även frekvens av fallseminarier behöver 
lyftas i kommande diskussioner.

§ 12 Utbildningsfrågor, Maria Furberg
SPUR inspektörer: Bengt Hill sammankal-
lande. 10 inspektörer. Under vårtermin har 
inspektioner skett i Borås och Jönköping. 
Under hösttermin planeras inspektioner i 

Helsingborg, Östersund. Falun, Eskilstuna 
och Linköping/Norrköping.

Höstutbildningen arrangeras den 23–24 
oktober på Högberga gård i Stockholm och 
har temat Antibiotika och antibiotikaresis-
tens. Utbildningen hålls för andra gången 
och är fulltecknad. 

Vårutbildningen 2017 arrangeras den 
19–21 mars. Andra omgången utbildning 
med tema endokardit. Kommer hållas i 
Stockholmstrakten.

§ 13 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Styrelsen informerades om att förening-
ens ekonomi fortsätter att vara god. 
Ersättning SPUR-inspektörer: LIPUS er-
sätter två inspektörer. Fråga från Bengt 
Hill/SPUK kring om vi kan finansiera er-
sättning för en tredje inspektör. Bifalles. 
UR kontaktar LIPUS kring ersättningsfrå-
gan.
Nya ordinarie medlemmar: 
Joakim Lundvik, ST-läk Eskilstuna
Henrik Olsson, ST-läk Örebro
Julia Eriksson, ST-läk Norrköping
Helena Rybczynska ST-läk Karlskrona
Johanna Kuhlin ST-läk Stockholm
Karan Golestan ST-läk, SUS, Malmö
Isak Björklund Specialistläkare, Falun
Maria Persson Specialistläkare, Halmstad

§ 14 Planering inför Chefmötet
Styrelsen planerade årets Chefmöte som 
hålls den 19–20 oktober på Vår Gård i Salt-
sjöbaden. 

Ett preliminärt program fastställdes och 
tänkbara föreläsare skall kontaktas så snart 
som möjligt. Punkter att diskutera. Kom-
mande infektionsveckor och mikrobiolo-
giskt vårmöte. Anders Tegnell inbjuds för 
vidare diskussion kring hur professionen 
skall samarbeta med Folkhälsomyndighe-
ten kring t ex nationella vårdprogram och 
riktlinjer. Göran Stiernstedt inbjuds för 
diskussion om utredningen ”god och nära 
vård” ur ett infektionsmedicinskt per-
spektiv. 

§ 15 Ordförande Göran Günther avsluta-
de mötet.

Göran Günther
Ordförande

Jens Eriksson
Facklig sekreterare

Fredrik Månsson
Protokolljusterare

Protokoll
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Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning 
inom området infektionssjukdomar - 2018

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarför-
eningens styrelse ut stipendium inom området infektions-
sjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att 
premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infek-
tionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller ut-
vecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet 
kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2018 års stipen-
diebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Ansökan
Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionslä-
karföreningens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, 
epost: anita.hallgren@liu.se, senast den 1 mars 2018. 
Ansökan skall innehålla: Summarisk curriculum vitae (max 
en sida) med publikationslista. 

Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bak-
grund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Preliminä-
ra resultat och Betydelse (sammanlagt max fem sidor). 
Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas 
(max en sida)

Övrig information
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas 
skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkar-
föreningens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i 
Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god 
tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kun-
görelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sö-
kande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.

Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av repre-
sentant från Pfizer AB i samband med Infektionsveckan 
i maj månad eller vid nästkommande årsmöte. Stipendie-
kommitténs beslut kan inte överklagas.

Utlysning av Pfizerstipendiet

Pfizerstipendiet
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Nya medlemmar

Anmälda till styrelsemöte 2017-10-18

• Linn Hermansson ST-läkare, 
Göteborg

• Karin Rystedt ST-läkare, Skövde
• Peter Eriksson Specialistläkare, 

Stockholm
• Emma Aspelin ST-läkare Falun
• Göran Eriksson ST-läkare Falun
• Cecilia Löfgren Specialistläkare 

Helsingborg

Nya medlemmar

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är 
att bidra till fördjupade kunskaper inom infektions-
sjukdomar men också befrämja framtagandet av 
effektivare vårdmetoder för personer med infektions-
sjukdomar.

Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens 
styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn 
till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs av de 
kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa. 
Resebidraget får inte tillfalla samma person som erhållit 
stipendiet tidigare.
Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartan-
nat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. 
För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga av-
kastning.

Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller lä-
kare under specialistutbildning, samt annan personal på 
svensk infektionsklinik (med minst tre års arbete inom 
samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till 
den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper 
som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag utbetalas senast 
inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader. 

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium 
på 20 000 kr. Skriftlig ansökan med 
1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt 
2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/kon-

ferensen (max en sida)
Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige 
sekreteraren Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se
Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2018.

Utlysning av stipendium
Göran Sterners resestipendiefond annonserar ett stipendium på 20 000 kr
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Kongresskalender
Paris Hepatitis Conference
15-16 Januari
Paris, Frankrike

Infektioner hos patienter med
hematologiska maligniteter
25-25 januari
Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.
cfm

8th Advances Against Aspergillosis
1-3 Februari
Lisabon, Portugal
http://aaa2018.org/

Primär immunbrist – PID steg 1. 
6-7 februari
Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.
cfm

Leverveckan
6-9 februari
Stockholm
http://airpages.se/clients/leverveckan

CROI 2018: Conference on Retroviruses 
and Opportunistic Infections 
4-7 mars
Boston, USA
www.croiconference.org/

Workshop on migrants health
8-10 mars
Muscat, Oman
https://escmid.pulselinks.com/event/14 
833

Update on endocarditis and
endovascular infections
20-23 mars
Münster, Tyskland
https://escmid.pulselinks.com/event/14 
170

SK-kurs: Klinisk tropikmedicin
19-23 mars
Stockholm
https://utbildning.socialstyrelsen.se/en-
rol/'index.php?id=399

Preparing for (Re-) emerging
Arbovirus Infections in Europe
21-23 mars
Bukarest, Rumänien
https://escmid.pulselinks.com/event/16 
710

Stramautbildning
22-23 mars
Långholmen, Stockholm
http://strama.se/utbildningarmoten/
kommande-utbildningarmoten/

Infektionsläkarföreningens
vårutbildning: Endokardit
19-21 mars
Ulfsunda slott, Stockholm
www.infektion.net

NordTick 2018
10-12 April
Mariehamn, Åland
www.nordtick.eu

International Liver Congress, EASL
11-15 april
Paris, Frankrike
http://ilc-congress.eu/

Workshop om arbete mot antibiotika-
resistens på sjukhus och antibiotika-
ronder
18 april
Stockholm
http://strama.se/utbildningarmoten/
kommande-utbildningarmoten/

Livshotande infektioner
9-10 april
Stockholm
www.lipus.se/www/templates/courses.
cfm

SK-kurs: Infektioner hos
immunsupprimerade
16-19 april
Stockholm
https://utbildning.socialstyrelsen.se/en-
rol/index.php?id=470

Antimicrobial Stewardship:
Implementing the Change
19-20 april
San Lorenzo de El Escorial, Spanien
https://escmid.pulselinks.com/event/14 
165

ECCMID
21- 24 april
Madrid, Spanien
http://www.eccmid.org/

Northern European Conference on
Travel Medicine - NECTM7
Tick-borne diseases
2-4 maj
Stockholm
www.nectm.com

Stramadagen
16 maj
Arlanda
http://strama.se/utbildningarmoten/
kommande-utbildningarmoten/

Antiviral behandling och monitorering 
samt diagnostik vid HIV, hepatit B och 
C virus infektion
21-24 maj
Uppsala
www.lipus.se/www/templates/courses.
cfm

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte 2018
29 maj- 1 juni
Karlstad
www.infektionmikro2018.se

36th Annual Meeting of the European 
Society for Paediatric Infectious Dise-
ases (ESPID)
28 maj-2 juni
Malmö
http://espidmeeting.org

Infection in the Elderly:
the Next Challenges
30 maj-1 juni
La Tronche, Frankrike
https://escmid.pulselinks.com/event/14 
143

Kalender
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