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Först vill jag tacka arrangörerna 
i Karlstad för en riktigt lyckad  
Infektionsvecka. Ett stort tack spe-

ciellt till Anita Hällgren för det enastående 
arbete hon utfört som vetenskaplig sekre-
terare och med att utveckla programmet 
för Infektionsveckan. Jag ser fram mot 
nästa möte i maj 2019 i Jönköping och 
hoppas att vi då får se ännu fler abstrakt  
och postrar om utvecklingsarbeten och ve-
tenskapliga studier från hela Infektions- 
sverige (både från ST-läkare och dokto-
rander men också från etablerade fors-
kargrupper och seniora kollegor). Det blir 
alltid roligare om man är med själv och 
bidrar. Jag vill förstås också passa på att 
tacka avgående ordförande ett gediget arbe-
te de senaste åren. 

Svenska Infektionsläkarföreningen 
grundades redan 1948 (som Svensk epi-
demiologisk förening). Vi vårdar en lång 
tradition där vi verkat för kunskapsut- 
byte och att förbättra omhänder-
tagandet av patienter med allvar-
liga, komplicerade och ovanliga in-
fektionssjukdomar, att förebygga  
infektioner genom vaccination och för 
rationell antibiotikaanvändning. Jag tror 
att detta ideella engagemang är viktigare  
än på länge. Inte minst på grund av den 
detaljstyrning som präglar moderna  
organisationer. Ni som inte redan gjort 
det rekommenderar jag att läsa ”Adminis-
trationssamhället” av Forssell och Ivars-
son, som tydligt beskriver fenomenet. 

För er som inte var med på årsmötet i 
Karlstad och som inte känner mig finns 
en presentation på vår hemsida ( jag är 
verksamhetschef och överläkare på In-
fektion Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set, Göteborg). Den nya hemsidan har bli-
vit riktigt bra men dras fortfarande med 
en del barnsjukdomar. Vi hoppas kunna 
rätta till dem nu i början av hösten och att 
det sedan skall bli lättare både att logga 
in och att kommunicera med varandra i 
föreningen.

Jag vill förstås tacka för förtroendet 
att få ta över som ordförande. Eftersom 
jag inte tidigare varit med i styrelsen gör 
jag detta med en aning oro och stor öd-
mjukhet. Jag hoppas vi kan behålla det 
engagemang och glädje som finns i styrel-

sen och föreningen. Den ger oss en unik 
möjlighet att föra fram våra synpunkter 
som infektionsläkare. Den kan röra nya 
frågor som Kunskapsstyrning och Natio-
nella programområden men också gamla 
ämnen. År 2006 skrev den nytillträdda 
ordföranden att ”Det är dags att vi be-
stämmer var vi skall lägga fokus… Visst 
finns det lokala variationer och det är 
oftast av godo, men vissa profilområden  
tror jag alltid skall vara vårt ansvar”.  
Detta är fortfarande högaktuellt och behö-
ver ständigt diskuteras. Jag tror att vi be-
höver utveckla vårt visions- och framtids-
dokument med tydliga avgränsningar på 
samma sätt som till exempel i Nationella  
Riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 
eller Säker Traumavård. Vi hoppas väcka 
dialogen till liv igen vi mötet med verk-
samhetscheferna i oktober. Har inte alla 
patienter med allvarliga, komplicerade och 
ovanliga infektioner rätt att träffa en specia- 
list i infektionssjukdomar? En rad studier 
visar att bedömning av en Infektionskonsult 
förbättrar utredning, behandling och 
överlevnad och att vård på enheter där 
hela teamet har infektionskompetens (läs 
Infektionsklinik) ger bättre behandlings-
resultat.

Jag har precis varit med på mitt första 
planeringsinternat med styrelsen. Det var 
väldigt inspirerande. I föreningen skapar  
vi mycket som är ovärderligt för oss som 
har intresse för infektionssjukdomar 
(som vidareutbildning för specialister, 
vårdprogram, ST-utbildningar, kvalitets-
uppföljning, vetenskapliga möten och en 
egen tidning) och vi gör det i ett fruktbart 
samarbete med verksamheterna runt om i 
landet. Jag ser fram emot att tillsammans 
med er förvalta och utveckla detta och att 
försöka göra vår och våra patienters rös-
ter hörda.

Avslutningsvis kan jag inte hålla mig 
från att ge ett lästips till. Läs eller läs om 
”Traktat om Toleransen” av Voltaire. Det 
är nyttigt att påminnas om historien om 
Jean Calas (och vikten av vidsynthet och 
tolerans).

Lars-Magnus Andersson
Ordförande
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Med goda minnen från Karlstad tar vi 
oss vidare in i hösten, bland annat med 
en ingående redogörelse för gångna  
säsongens influensaepidemi. 

Den nya hemsidan är nu uppe. En del 
justeringar kvarstår men den fung-
erar nu huvudsakligen som tänkt. 

Inloggning krävs för att man som medlem i 
SILF ska få åtkomst till t ex styrelseprotokoll 
och ST-läkarsidor medan t ex vårdprogram 
och kvalitetsregister ligger öppet på hemsi-
dan. 

Vi uppmanar alla som inte gjort det att re-
gistrera sig för inloggning på hemsidan, på det 
sättet kan vi också veta att era adressuppgif-
ter inklusive mailadresser är uppdaterade. 

Instruktioner för inloggning föreligger här 
intill. Om ni har synpunkter på tidningen eller 
hemsidan är ni hjärtligt välkomna att med-
dela mig direkt på fredrik.mansson@med.
lu.se. 

Bästa hälsningar 
Fredrik Månsson

Redaktör

Meddelande från redaktören

Från redaktören

AADA

12:45 PM

100%

AADA

12:45 PM

100%

AADA
12:45 PM

100%

AADA
12:45 PM

100%

AADA

12:45 PM

100%

AADA

12:45 PM

100%

Medlemskap i SILF 
och inloggning på hemsidan
Om du inte tidigare varit medlem i SILF kan du skicka in en ansökan om 
medlemskap i SILF genom att klicka på ”Bli medlem” på hemsidan och 
fylla i formuläret där. Din ansökan granskas då av styrelsen och vid god-
kännande får du ett mejl med bekräftelse på detta samt länk för inlogg-
ning till hemsidan. 
 
Om du redan är medlem i SILF och vill registrera dig på hemsidan.
När du skall logga in för första gången: För att logga in för första gången 
på Svenska Infektionsläkarnas (SILF) nya webbplats (eller om du behöver 
ett nytt lösenord) behöver du hämta ett lösenord här. ”Bli medlem->Begär 
nytt lösenord”

OBS! Om du får upp ett felmeddelande som säger att din e-postadress 
inte finns registrerad kan det till exempel bero på att vi saknar eller har 
en gammal e-postadress till dig i vårt medlemsregister. Meddela i så fall 
SILFs koordinator med mailadress ulf.ryding@regionjh.se för att uppda-
tera din e-postadress i vårt medlemsregister.
 
(Användarnamnet är den e-postadress du uppgav vid registreringen.)
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ELIMINERA HEPATIT C!
En utbildning om hur vi kan samarbeta för 
att eliminera hepatit C i Sverige till 2030

Vid frågor gällande detta eller andra av våra möten och utbildningar, 
vänligen kontakta Niklas Lundblad på Mediahuset i Göteborg AB:
Direkt: 031 – 707 24 40, Mobil: 070 – 674 86 89 Email: niklas@mediahuset.se

Vi är glada och stolta att få bjuda in till regionala, kostnadsfria 
workshops på temat Samarbete för eliminering av hepatit till 
2030. Mötena riktar sig till läkare och sjuksköterskor på 
infektionskliniker, beroendekliniker, LARO-enheter, kriminalvård 
och annan vårdpersonal med intresse för området.

Umeå
2018-11-06

Malmö
2018-11-14

Stockholm
2018-11-20

Göteborg
2019-02-07

Örebro
2019-02-14

Jönköping
2019-02-27

Målet med mötena är att öka kunskapen om:
➢ Hur vi nationellt och inom regionerna kan samarbeta för

bästa prevention och behandling
➢ Genomförande av Hepatit C-behandling i praktiken på

och utanför infektionsklinikerna
➢ Blodsmitta, hepatit B och C
➢ Minskat riskbeteende
➢ Vaccination mot hepatit B

Mötet är gratis för all vårdpersonal.
ANMÄLAN VIA: mediahuset.link/beroende

Föreläsare & programgrupp (3-4 per möte):
Marianne Alanko-Blomé, Soo Aleman, Mikael Carlsson, 
Ann-Sofie Duberg, Martin Kåberg, Martin Lagging, Simon 
Larsson, Karin Lindahl, Anders Nystedt, Anna Ogionwo
Jerkeman, Stephan Stenmark samt lokala hepatitsjuksköterskor 
från respektive region.

Preliminära tider för samtliga möten:
13.30 –17.20 inklusive en grab-and-go lunch, kaffe och fika 
samt intressanta föreläsningar och diskussioner

*Samtliga möten kommer även att livestreamas till utvalda
kliniker inom respektive region – för mer information anmäl
intresse via mediahuset.link/beroende

Webben*
Samtliga 

datum ovan
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Influensa

Influensa är en akut infektion i luftvägarna 
som orsakas av tre typer av influensavirus: 
influensa A, B och C. Det är främst influensa 
A och B som orsakar klinisk sjukdom. 

På influensavirusets yta finns det två 
ytmolekyler (hemagglutinin (H) 
och neuraminidas (N)) som är de 

huvudsakliga antigen immunförsvaret re-
agerar mot. Hos influensa A finns många 
olika subtyper av H och N som har numrerats 
(H1-18 och N1-11). Subtyperna av influensa 
A benämns utifrån dessa (exempelvis influ-
ensa A(H3N2) eller A(H1N1)). För influensa 
B finns det två olika linjetyper, B/Victoria 
och B/Yamagata. 

Immuniteten efter infektion med nå-
got av de två influensa B-linjetyperna ger 
ett visst korsskydd mot den andra linje-
typen, medan ett lågt korsskydd ses mellan 
olika subtyper av influensa A. Smittan sker 
framför allt genom aerosolsmitta men 
även genom droppsmitta och kontakt. De 
vanligaste symtomen är hastigt uppkom-
men hög feber, frossa, värk i kroppen,  
huvudvärk, trötthet och torrhosta. En mer 
otydlig sjukdomsbild kan förekomma med 
exempelvis nytillkommen allmän svaghet, 
vilket oftare ses hos äldre personer. 

Influensa orsakar årligen epidemier un-
der vintersäsongen med sjukdomsfall i alla 
åldrar. Barn och ungdomar insjuknar ofta-
re, men det är främst äldre, gravida och 
personer med vissa underliggande sjuk-
domar och tillstånd som har störst risk att 
drabbas av allvarlig och livshotande sjuk-
dom eller försämring av en underliggande 
sjukdom [1]. För i övrigt friska personer 
är sjukdomen oftast självläkande inom en 
vecka. Varje år insjuknar mellan 2–15 procent 
av befolkningen i säsongsinfluensa och en 
överdödlighet på 0,01–0,1 procent under 
influensaepidemier ses, främst i ålders-
gruppen 65 år och äldre [2]. Vaccination 
och antiviral behandling är bästa sättet att 
förebygga och behandla svår influensasjuk-
dom. Det finns inaktiverade och levande 
vacciner som är trivalenta eller tetrava-
lenta, vilket innebär att vaccinet innehåll-
er delar av två influensa A subtyper samt 
en eller två influensa B-linjetyper [3].  
Folkhälsomyndigheten rekommenderar 

influensavaccination för grupper som ris-
kerar svår influensasjukdom (personer 
65 år och äldre, gravida efter graviditets-
vecka 16 samt vuxna och barn från 6 må-
nader med kronisk hjärtsjukdom, kronisk 
lungsjukdom såsom KOL och svår astma, 
andra tillstånd som leder till nedsatt lung-
funktion eller försämrad hostkraft och se-
kretstagnation (till exempel extrem fetma, 
neuromuskulära sjukdomar eller flerfunk-
tionshinder), kronisk lever- eller njursvikt, 
diabetes mellitus, och/eller tillstånd som 
innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på 
grund av sjukdom eller behandling) [3]. 

Folkhälsomyndigheten övervakar den 
årliga influensaepidemin via flera olika 
övervakningssystem och rapporterar vec-
kovis under säsong på webbplatsen [4]. 
Sedan 1989 har laboratorieverifierade 
influensadiagnoser rapporterats (genom 
frivillig laboratorierapportering eller an-
mälningsplikt) och under de senaste 22 sä-
songerna har 72 procent av alla laborato-
rieverifierade influensadiagnoser orsakats 
av influensa A, främst subtyp A(H3N2). 
Säsongen 2017-2018 var därför ovanlig  
eftersom influensa B dominerade, vilket en-
dast skett under tre säsonger (2000-2001, 
2007-2008 och 2017-2018) sedan 1996.  

Av alla influensa B-diagnoser är det främst 
B/Yamagatalinjen som har cirkulerat, så 
även 2017-2018. Vi vill gärna hänvisa till 
ett kommande dokument - Trivalenta och 
tetravalenta vaccin mot säsongsinfluensa 
- En kunskapssammanställning om vaccina-
tionseffekt och hälsoekonomi, som stöd 
till landsting, regioner och kommuner, 
som snart kommer att gå i tryck. 

Laboratorieverifierade influensafall
Influensasäsongen 2017-2018 dominerades 
av influensa B/Yamagata (64 procent) med 
en efterföljande våg av influensa A (23 
procent A(H3N2) och 12 procent A(H1N1)
pdm09, se figur 1). Epidemin startade vecka 
49 och en topp nåddes vecka 7. En andra, 
lägre topp, nåddes vecka 12 då dominansen 
skiftat från influensa B till A. 

Åldersgruppen personer 65 år och äldre 
behöver i störst utsträckning uppsöka 
sjukvård vid influensasjukdom och även 
denna säsong sågs över hälften av de  
laboratorieverifierade fallen av influensa B 
(55 procent) och influensa A (58 procent) 
hos personer som var 65 år och äldre. 

Både antalet laboratorieverifierade fall 
och provtagna har ökat gradvis under  
föregående säsonger från ca 9 000 fall och 

Influensasäsongen 2017-2018 var 
intensiv och ovanlig 
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Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka säsong 2017-2018 och 
tidigare säsonger 

 
För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade.  

 
Figur 2. Antal laboratorieverifierade fall av influensa per vårdnivå* de tre senaste säsongerna 

 
Ett mindre antal analyser är exkluderade eftersom vårdnivån på provtagningen inte kunde fastställas.  
*Sjukhusvård inkluderar fall provtagna på exempelvis akutmottagningar, akutkliniker, sjukhusavdelningar etc 
 Primärvården inkluderar fall provtagna på vårdcentraler, enheter, familjecentraler och liknande. 
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Influensa

48 000 provtagna under 2015-2016 till 
13 000 fall och 68 000 provtagna under 
2016-2017. Ökningen fortsatte även under 
2017-2018, då 88 837 prover analysera-
des för influensa och 20 686 influensafall  
laboratorieverifierades. Antalet fall som 
blivit provtagna inom primärvården stod 
för den största ökningen jämfört med  
föregående säsonger (se figur 2). 

Antiviral försäljning
Under de två senaste säsongerna ökade för-
säljningen av antivirala läkemedel för influ-
ensa se tabell 1 (oseltamivir och zanamivir).  
För säsongen 2017-2018 ökade antalet recept 
med 53 procent medan rekvisitioner från 
vården ökade med 29 procent jämfört med 
föregående säsong.

Intensivvårdade influensafall
Via Svenska Intensivvårdsregistret influen-
samodul (SIRI) följs antalet patienter med 
laboratoriebekräftad influensainfektion 
som behöver intensivvård [5]. Under senas-
te säsongen rapporterades 447 intensivvår-
dade patienter med influensa, varav majo-
riteten hade influensa B (288 patienter) och 
159 patienter hade influensa A. Majoriteten 
(74 procent) av patienterna tillhörde minst 
en medicinsk riskgrupp eller var 65 år och 
äldre, och löpte därmed ökad risk för svår 
influensasjukdom. Bland patienter under 
65 år tillhörde över hälften (54 procent) 
inte en medicinsk riskgrupp. Patienter 
med medicinsk riskgruppstillhörighet och 
personer 65 år och äldre rekommenderas 
vaccination. Av patienter i dessa riskgrup-
per var vaccinationsstatus känd för 190 
patienter, varav 23 procent vaccinerats. 
Under 2017-2018 avled 114 av de inten-
sivvårdade patienterna och majoriteten  
(90 procent) av de avlidna tillhörde en 
medicinsk riskgrupp eller var 65 år och 
äldre. 

Åldersfördelningen har varierat bland 
SIRI-fallen under de fem senaste säsong-
erna (se figur 3). Antalet rapporterade fall 
bland personer 65 år och äldre har ökat 
succesivt för varje säsong och under senaste 
säsongen var 52 procent av patienterna 65 
år eller äldre. Även om antalet fall i ålders-
gruppen 40-64 år varierat under åren har 
andelen patienter med riskgruppstillhö-
righet i denna åldersgrupp varit stabilt de 
tre senaste säsongerna (51-54 procent).  
Till skillnad från tidigare säsonger var ande-
len som tillhörde riskgrupp lägre bland pa-
tienter under 40 år, 72 procent av fallen i ål-
dersgruppen saknade riskgruppstillhörighet.
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Figur 3. Åldersfördelning bland patienter som intensivvårddats med influensa under de fem 
senaste säsongerna 

Fler avdelningar har börjat rapportera under senare delen av den period som visas. Antalet intensivvårdade med influensa är 
därför sannolikt underskattat under de första två säsongerna som visas i diagrammet. Antalet rapporterande avdelningar visas 
inom parentes i figuren.  
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Tabell och figurbilaga 

Tabell 1. Försäljning av antiviraler mot influensa (oseltamivir och zanamivir) och 
laboratorieverifierade influensafall för de senaste fem säsongerna (Data från 
eHälsomyndigheten) 

   2013- 
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Recept 1 445 3 610 3 720 4 806 7 371 
Rekvisitioner (öppen- och slutenvård)  1 819 5 389 4 930 10 262 13 195 
Total försäljning 3 264 8 999 8 650 15 068 20 566 
Laboratorieverifierade influensafall 2 607 10 389 9 134 13 069 20 686 
 

Tabell 2. Dödsfall inom 30 dagar efter laboratoriediagnos (all influensa), 2015-2016 till 2017-
2018 
Influensasäsong, 
dominerande typ 

Antal 
labfall 

Antal 
dödsfall  

Andel 
avlidna  

Andel 65+ 
som avlidit 

Medianålder  
avlidna levande 

2015-2016, A(H1N1)pdm09 8915 255 2,9% 8,3% 75 år 43 år 

2016-2017, A(H3N2) 13087 734 5,6%  8,4% 85 år 72 år 

2017-2018, B/Yamagata  20438 1012 5,0% 8,4% 84 år 67 år 

Tabell 3. Incidens av laboratorieverifierade influensa (labfall) och dödsfall inom 30 dagar per 
åldersgrupp, säsong 2017-2018.  
 <40 

år 
40-

64 år 
65-

69 år 
70-

74 år 
75-

79 år 
80-

84 år 
85-

89 år 
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Influensarelaterad dödlighet
Influensarelaterad dödlighet är svår att 
mäta eftersom många med influensa inte 
provtas och finns då inte registrerade som 
laboratorieverifierade fall. Ännu färre no-
teras med influensa som dödsorsak på 
dödsattesten. Därför använder Folkhäl-
somyndigheten två olika sätt att följa den 
influensrelaterade dödligheten, dels ge-
nom modeller av så kallad överdödlighet 
och dels antalet dödsfall inom 30 dagar av 
influensadiagnos. 

Folkhälsomyndigheten deltar i ett eu-
ropeiskt samarbetsprojekt där det totala 
antalet dödsfall i Sverige oavsett orsak 
(så kallad all-cause mortality) regist-
reras veckovis och jämförs mot ett för-
väntat värde [6]. En av modellerna upp-
skattar antalet dödsfall som orsakats av 
influensa respektive extrema tempe-
raturer. Modellen beräknar signifikant 
överdödlighet utifrån data med faktis-
ka dödsfall (oavsett orsak), temperatur 
och andelen positiva laboratorieprov 
för influensa per vecka. Under säsong 
2017-2018 uppmättes influensarelaterad 
överdödlighet bland personer 65 år och 
äldre vecka 3–15. Överdödligheten var 
motsvarande under säsongen 2016-2017,  
då åldersgruppen 65 år och äldre drabba-
des hårt av influensa A(H3N2). 

Mortaliteten övervakas även genom 
antalet personer som avlidit inom 30 
dagar efter en laboratorieverifierad in-
fluensadiagnos (se tabell 2). Totalt avled 
5,0 procent av de laboratorieverifierade 
influensafallen (67 procent av dödsfallen 
hade en influensa B infektion) under sä-
songen, vilket kan jämföras med 5,6 pro-
cent under föregående säsong, 2016-2017. 
Majoriteten (93 procent) av dödsfallen 
var bland åldersgruppen 65 år och äldre 

(se tabell 3). Bland personer 65 år och 
äldre med laboratorieverifierad influensa 
har andelen som avlidit inom 30 dagar va-
rit oförändrad de senaste tre säsongerna 
(cirka 8,4 procent). Analysen har inte jus-
terats för förväntad mortalitet i de olika 
åldersgrupperna. 

Sentinelprovtagning och vaccinations-
effekt
Folkhälsomyndigheten genomför senti-
nelprovtagning under varje influensa-
säsong, då ett urval av läkare på vård-
centraler, mottagningar och kliniker tar 
nässekretprov från fem patienter med 
influensaliknande symtom varje vecka. 
Folkhälsomyndigheten analyserar pro-
verna och sammanställer resultat över 
andelen personer med influensasymtom 
som faktiskt har influensa, vilka influ-
ensastammar som cirkulerar samt om 
vaccin och antivirala medel är effektiva 
eller om resistens har utvecklats. Inom 
sentinelprovtagningen var 33,3 procent 
av proverna positiva för influensa un-
der säsongen och av dem var merparten  
B/Yamagata (78,2 procent) följt av 
16,4 procent A(H3N2) och 5,3 procent 
A(H1N1)pdm09. Vaccinationsstatus 
avseende säsongens influensavaccin 
angavs för 1 587 sentinelprovtagna 
patienter (98 procent) denna säsong  
och 197 av dessa (13 procent) var  
vaccinerade. Influensa A påvisades 
hos 15 vaccinerade patienter (vacci-
nerade minst två veckor innan insjuk-
nande) med medianåldern 70 år. In-
fluensa B påvisades hos 47 personer 
(medianålder 68 år) som var vaccinerade.  
Alla påvisade influensa B stammar  
tillhörde linjetyp B/Yamagata. 

Eftersom influensa B/Yamagata inte 
ingick i de trivalenta vaccinerna 
som majoriteten av patienterna  
troligtvis vaccinerats med denna  
säsong förväntades inte fullgott skydd. 

Folkhälsomyndigheten deltar i det europe-
iska nätverket för att mäta influensavacci-
nets effekt I-MOVE (European Influenza 
- Monitoring Vaccine Effectiveness) med 
data från den svenska sentinelprovtag-
ningen. Vid interimrapporten för säsong 
2017-2018 var vaccinationens skyddseffekt 
55 till 68 procent för A(H1N1)pdm09, -42 
till 7 procent för A(H3N2) och 36 till 54 
procent mot influensa B, för alla inklude-
rade åldersgrupper [7]. Resultatet visar att 
B/Victoria i de trivalenta säsonginfluensa-
vaccinerna gav korsskydd mot B/Yamaga-
ta som cirkulerade. 

Karaktärisering av virusstammar
Viruskaraktärisering sker på ett urval av 
de virusstammar som samlats in genom 
sentinelprovtagningen och från mikrobio-
logiska laboratorier runtom i landet. En-
dast en A(H1N1)pdm09-stam var resistent 
av totalt 343 analyserade (103 st A(H3N2), 
118 st A(H1N1)pdm98 och 122 st B/Yama-
gata). Vid sekvensering av neuraminidas-
genen påvisades mutation H275Y. Denna 
mutation ger upphov till resistens mot 
oseltamivir men inte mot zanamivir. 

Inga mutationer i hemagglutinin, NS1- 
och PB2-genen kända för att vara associe-
rade med ökad virulens påvisades bland 
drygt 150 influensa-A prover varav 11 från 
mycket svårt sjuka patienter. 

För vaccinlikhet analyseras he-
magglutiningenen. Totalt 47 A(H1N1)
pdm09-stammar analyserades och alla 
var antigeniskt lika den ägg-odlade vac-
cinstammen (A/Michigan/45/2015) för 
norra halvklotet säsongen 2017-2018 och 
2018-2019. 

Totalt 103 A(H3N2)-stammar karaktä-
riserades och majoriteten hade låg anti-
genisk likhet med ägg-odlad vaccinstam 
(A/HongKong4801/2014) men god likhet 
mot den cell-odlade varianten. Stam-
marna hade bättre likhet mot ägg-od-
lad och cell-odlad vaccinstam för norra 
halvklotet 2018-2019: A/Singapore/IN-
FIMH-16-0019/2016. 

Totalt analyserades 123 B/Yamagatas-
tammars hemagglutiningen och samtliga 
hade god likhet med vaccinstammen B/
Phuket/3073/2013. Denna stam ingick i 
de tetravalenta men inte i de trivalenta 
vaccinerna för norra halvklotet säsongen 
2017-2018, och rekommenderas fortsatt 
ingå i de tetravalenta vaccinerna säsong-
en 2018-2019. 
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Tabell och figurbilaga 

Tabell 1. Försäljning av antiviraler mot influensa (oseltamivir och zanamivir) och 
laboratorieverifierade influensafall för de senaste fem säsongerna (Data från 
eHälsomyndigheten) 

   2013- 
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Recept 1 445 3 610 3 720 4 806 7 371 
Rekvisitioner (öppen- och slutenvård)  1 819 5 389 4 930 10 262 13 195 
Total försäljning 3 264 8 999 8 650 15 068 20 566 
Laboratorieverifierade influensafall 2 607 10 389 9 134 13 069 20 686 
 

Tabell 2. Dödsfall inom 30 dagar efter laboratoriediagnos (all influensa), 2015-2016 till 2017-
2018 
Influensasäsong, 
dominerande typ 

Antal 
labfall 

Antal 
dödsfall  

Andel 
avlidna  

Andel 65+ 
som avlidit 

Medianålder  
avlidna levande 

2015-2016, A(H1N1)pdm09 8915 255 2,9% 8,3% 75 år 43 år 

2016-2017, A(H3N2) 13087 734 5,6%  8,4% 85 år 72 år 

2017-2018, B/Yamagata  20438 1012 5,0% 8,4% 84 år 67 år 

Tabell 3. Incidens av laboratorieverifierade influensa (labfall) och dödsfall inom 30 dagar per 
åldersgrupp, säsong 2017-2018.  
 <40 

år 
40-

64 år 
65-

69 år 
70-
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Totalt 

Antal labfall per 
100 000 personer 

 
91 
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872 
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1391 

 
6342 
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Influensa

Under säsong 2017-2018 påvisades enbart två 
stammar av B/Victoria och båda hade för låg 
koncentration för vidare analys. Inom den 
europeiska övervakningen rapporterades 
152 genetiskt karaktäriserade B/Victoria- 
stammar [8]. Av dessa tillhörde 55 pro-
cent genetisk grupp 1A, medan 45 procent 
tillhörde grupp 1Adel162-163. Denna nya 
grupp kännetecknas av vissa genetiska för-
ändringar som gör att stammarna i gruppen 
har låg antigenisk likhet med vaccinstam-
men i det tri- och tetravalenta vaccinet för 
norra halvklotet 2017-2018 (B/Brisbane/ 
60/2008). Till 2018-2019 har vaccin-
stammen byts mot en stam (B/Colorado 
/0672017) som tillhör den nya gruppen 
(1Adel162-163) och där god antigenisk likhet 
ses med cirkulerande stammar. 

Vaccinationstäckning mot influensa
Vaccinationstäckningen bland personer 
65 år och äldre har varit cirka 50 procent 
under de senaste säsongerna. Täcknings-
graden var högst bland personer 75 år 
och äldre (drygt 55 procent) jämfört med 
personer 65-74 år (41 procent). Tretton 
landsting rapporterade statistik över an-
talet vaccinerade personer under 65 år 
och endast två procent hade vaccinerat 
sig mot influensa säsong 2017-2018. För 
majoriteten av landstingen framgår det 
inte om de vaccinerade under 65 år till-
hörde en riskgrupp eller inte. Vaccina-
tionstäckningen bland personer 40-64 år 
ökade dock till 11 procent, jämfört med  
4 procent de föregående säsongerna. 

Diskussion
Influensasäsongen 2017-2018 var ovanlig 
eftersom influensa B dominerade, vilket 
endast skett under tre av de 22 senaste sä-
songerna i Sverige. Av influensa B är det 
främst B/Yamagatalinjen som har cirku-
lerat vilken sedan tidigare är känd för att 
främst drabba barn och unga vuxna [9] 
när den cirkulerar i samhället. Personer 
i dessa åldersgrupper klarar ofta av influ-
ensa hemma och behöver inte uppsöka 
sjukvård. Att det ofta är yngre åldersgrup-
per som drabbas återspeglas därför inte 
i åldersfördelningen av de laboratorie- 
verifierade fallen som består av personer 
som sökt vård, för vilket majoriteten av 
personerna var 65 år och äldre. 

Under de senaste säsongerna har både 
antalet provtagna och antalet laboratorie- 
verifierade fall ökat. Största ökningen 
av antalet fall har varit provtagna inom 
primärvården. Både snabbare och mer 
tillgänglig analys av influensaprover har 
troligtvis bidragit till den stora ökningen 
av rapporterade fall från primärvården. 

Under de senaste åren har influensadi-
agnostik också implementerats på flera 
sjukhus som inte har mikrobiologiska 
laboratorier, vilket möjliggör snabb diag-
nostik på fler sjukhus, samtidigt som fler 
börjar utföra influensadiagnostik dygnet 
runt alla dagar i veckan. Medvetenheten 
om vikten av influensaprovtagning för att 
minska smittspridning i vården kan ha 
ökat och möjligen även bidragit till den 
ökade provtagningen.

Många patienter intensivvårdades med 
influensa under den senaste säsongen 
och även bland dessa var majoriteten av 
patienterna 65 år och äldre. Under den-
na säsong samt 2015-2016, då influen-
sa A(H1N1)pdm09 dominerade, var fler 
patienter i åldrarna 40-64 år samt barn 
och unga vuxna i behov av intensivvård 
jämfört med övriga säsonger. Till skillnad 
från tidigare säsonger var andelen med 
riskgruppstillhörighet lägre bland pa-
tienter under 40 år, 72 procent av fallen 
i åldersgruppen saknade riskgruppstill-
hörighet.

Influensa kan orsaka eller bidra till 
dödsfall i alla åldrar, men övervakningen 
visar att dödsfall främst sker i de äldre ål-
dersgrupperna. Både bland personer med 
laboratorieverifierad influensa som avli-
dit inom 30 dagar samt bland de patienter 
som intensivvårdats med influensa sked-
de majoriteten av dödsfallen bland perso-
ner 65 år och äldre. Signifikant överdöd-
ligt påvisades även bland personer 65 år 
och äldre. Överdödligheten motsvarar 
den för säsongen 2016-2017, då ålders-
gruppen 65 år och äldre drabbades hårt 
av influensa A(H3N2). Att en säsong som 
domineras av influensa B orsakar så hög 
överdödlighet är ovanligt eftersom influ-
ensa B inte brukar orsaka så stora epide-
mier som under 2017-2018, men belyser 
skörheten för äldre personer vad gäller 
risken att dö av influensa.

Användningen av antiviraler mot influ-
ensa ökade med 29 procent jämfört med 
föregående säsong och den ökade försälj-
ningen kan delvis bero på att man tidigt 
under säsongen noterade att fel linjetyp 
av influensa B ingick i de trivalenta sä-
songsinfluensavaccinerna. Därför lyftes 
vikten av antiviral behandling dels för 
sjuka personer med medicinska riskfak-
torer och svårt sjuka patienter oavsett 
vaccinationsstatus, dels som postexpo-
sitionsprofylax på till exempel äldrebo-
enden och vårdavdelningar. En generellt 
ökad medvetenhet om influensasjukdo-
mens allvarlighet kan ha även ha bidragit 
till ökad förskrivning. Mycket lite antivi-
ral resistens påvisades i Sverige och Euro-
pa under säsongen.

Även om vaccinationstäckningen bland 
personer 65 år och äldre har legat stabilt 
på cirka 50 procent de senaste säsonger-
na, är det långt under de 75 procent som 
WHO har satt upp som mål. Vaccinations-
täckningen ökar med åldern bland äldre, 
vilket är positivt eftersom stigande ålder 
ökar risken för svår sjukdom vid influensa- 
infektion. För medicinska riskgrupper un-
der 65 år är det svårt att mäta vaccinations-
täckningen då uppgift om riskgrupps- 
tillhörighet oftast saknas. Denna säsong 
hade 2 procent av befolkningen under 65 
år vaccinerat sig vilket är mycket lägre 
vaccinationstäckning än de 5-10 procent 
av befolkningen under 65 år som Social-
styrelsen estimerat tillhör en medicinsk 
riskgrupp. Under säsongen rapporterade 
447 intensivvårdade patienter med influ-
ensa. Av dessa tillhörde 74 procent minst 
en medicinsk riskgrupp eller var 65 år och 
äldre. Vaccinationsstatus var känd för 190 
patienter och endast 23 procent var vaccin- 
erade. Flera av de intensivvårdade fallen 
skulle troligtvis blivit lindrigare sjuka om 
de hade fått vaccination och inte behövt 
intensivvård.

Vaccinationsskyddet mot att insjuk-
na i influensa är aldrig 100 procent, men 
sjukdomen blir lindrigare och vaccination 
minskar risken för dödsfall hos de som 
vaccinerats [10]. Vaccinationseffekten va-
rierar mellan säsonger och individer och 
påverkas av flera faktorer, bland annat av 
matchningen mellan vaccinet och cirku-
lerande stammar, ålder och immunför-
svar, samt tid mellan vaccination och in-
sjuknande [11]. Det europeiska nätverket 
I-MOVE visade i interimsrapporten för 
säsong 2017-2018 att vaccinationseffek-
ten för B var måttlig – vilket innebär att  
B/Victoria i de trivalenta säsongsinflu-
ensavaccinerna gav visst korsskydd mot  
B/Yamagata som inte ingick i vaccinerna. 

WHO beslutar om vilka stammar 
som skall ingå i säsongsinfluensavac-
cinet för norra halvklotet i februari 
för att vaccinleverantörerna skall kun-
na producera vaccin till hösten. Under 
de senaste 22 säsongerna har i Sverige  
de trivalenta vaccinerna innehållit  
korrekt B-linjetyp vid nio av säsongerna  
och fel linjetyp vid sju av säsongerna. 
För två av säsongerna cirkulerade båda 
linjetyperna och för fyra av säsongerna 
var det färre än 50 influensa B-diagnoser  
totalt så man kan inte fastställa om det 
var korrekt eller fel linjetyp. Det är 
alltså inte ovanligt att fel influensa linje-
typ ingår i de trivalenta vaccinerna, men  
det är däremot ovanligt att det  
sammanfaller samtidigt som influensa-
säsongen domineras av influensa B.  
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Influensa

Under säsongen 2017-2018 fanns tetrava-
lenta influensavacciner (innehåller kom-
ponenter mot influensa A(H1N1)pdm09, 
A(H3N2), B/Victoria och B/Yamagata) 
endast tillgängligt hos privata vaccina-
tionsmottagningar. Inget landsting hade 
möjlighet att upphandla något tetrava-
lent vaccin inför säsongen 2017-2018. 
Den gångna säsongen visar på behovet av 
tetravalenta vacciner och från och med 
säsongen 2018-2019 kommer de flesta 
landsting att använda tetravalenta vacci-
ner.

Inför säsongen 2018-2019 har 
WHO bytt ut vaccinstammarna för 
A(H3N2) och B/Victorialinjen [12]. 
A(H3N2)-stammen byts ut eftersom 
mutationer som uppstår när man odlar 
vaccinet i ägg orsakat ett dåligt vaccina-
tionsskydd [13, 14]. WHO har valt B/Co-
lorado/06/2017-likt virus (B/Victoria med 
två deletioner) eftersom denna variant har 
ökat i andel bland cirkulerande B/Victoria- 
stammar under de senaste säsongerna [15].

SLUTSATSER
• Säsongen 2017-2018 var ovanlig 

med influensa B/Yamagata som  
dominerande virus

• Trots fel B-linjetyp i vaccinen note-
rades korsskydd 

• Inför kommande säsong är tetrava-
lenta vacciner tillgängliga i Sverige

• Viktigt att personer i riskgrupper 
vaccineras för skydd mot allvarlig 
influensa och dödsfall 

• Fortfarande låg vaccinationstäck-
ning för riskgrupper under 65 år

• Kommande säsong startar vaccina-
tionerna den 6 november 2018

• Ökad användning av antivirala  
läkemedel och mycket låg förekomst 
av resistens

• Provtagningsfrekvensen av influensa 
har ökat främst inom primärvården 
och något inom sjukhusvården sluten-
vård
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Infektionsveckan

Ett mäktigt högtryck hade lagt sig över 
Karlstad i samband med årets upplaga 
av Infektionsveckan och Mikrobiologiskt 
vårmöte i slutet av maj. Professor Lars 
Hagberg höll en underhållande Justus 
Ström-föreläsning, professor Agnes Wold 
ifrågasatte antiinflammatorisk kost och 
docent Pontus Naucler berättade om 
en ny modell för att bekämpa vård- 
relaterade infektioner. Det är bara ett 
axplock av det omfattande seminarie-
programmet som även diskuterade 
leishmaniasis, protesledsinfektioner och 
hur man i framtiden hoppas kunna 
erbjuda patienter kapselbehandling i 
samband med fecestransplantationer.
 

Konferensen ägde rum på Congress 
Culture Centre, ett stenkast från 
Klarälven. 

Invigningen skedde till toner av gitarr-
spel och sång av Lasse Hansen och Maria 
Rundberger. De framförde en finstämd 
tolkning av Mando Diaos ”Strövtåg i hem-
bygden” som bygger på en diktcykel i fyra 
delar av Gustaf Fröding. 

För fjärde året i rad arrangerades vår-
mötet i samarbete mellan Infektionslä-
karföreningen (SILF), Infektionssjukskö-
terskorna (IFIS) och de Mikrobiologiska 
föreningarna (FKM, RFM och SFM).

Ledprotesinfektioner
Direkt efter invigningen höll professor 
Robin Patel, mikrobiolog och verksam vid 
Mayo-kliniken i Rochester, USA en invig-
ningsföreläsning tillsammans med Alex 
Soriano, infektionsläkare verksam vid 
Hospital Clinic of Barcelona.

Robin Patel höll en interaktiv före-
läsning och diskuterade diagnostis-
ka strategier vid ledprotesinfektioner. 
Inledningsvis gav hon en kort bak-
grund till de senaste decenniernas ök-
ning av antalet höft- och knäprotes- 
operationer i USA. Ökningarna handlar 
bland annat om att befolkningen blir äld-
re och att fler och fler får proteser. Sedan 
1992 har knäoperationerna ökat från cirka 
150 000 till 720 000 år 2010. Motsvaran-
de siffror för höftledsoperationer är en 

ökning från cirka 110 000 år 1992 till 350 
000 år 2010.

Ni har sannolikt en liknande utveckling 
i ert land. I takt med att vi opererar in pro-
teser på alltfler äldre och på sjukare pa-
tienter och på dem med riskfaktorer som 
övervikt och diabetes, ökar också risken 
för ledprotesinfektioner. Bakterier fastnar 
på implantatytan och kan bilda biofilm 
och överleva länge. Det innebär stora ut-
maningar, både vad gäller diagnostik och 
behandling, säger Robin Patel.

Under sin föreläsning belyste hon pro-
blemet med att det finns ett flertal olika 
definitioner och klassifikationer av protes- 
ledsinfektioner. Beroende på definition 
och val av kriterier skiljer sig de bakom-
liggande studierna åt, vilket kan ställa till 
en hel del trassel när det gäller använd-
ning och utvärdering av exempelvis diag-
nostiska tester. Det som fungerar väl på en 
klinik kan fungera mindre bra på en annan 
klinik. Önskemålet är att det ska finnas en 
gemensam definition som alla studier ba-
seras på, menar Robin Patel.

Hon underströk också vikten av att vara 
medveten om att när ledvätskeprov tas för 
att avgöra om det föreligger en infektion 
eller ej, så skiljer sig gränsvärdena åt be-
roende på om patienten har protes eller ej.

Robin Patel lyfte även fram nyare me-
toder som broad-range PCR och helge-

nomsekvensering, men vilken plats de 
kommer att ha i diagnostiken i framtiden 
är dock för tidigt att slå fast. 

Moderator för seminariet var Staffan 
Tevell, forskare och överläkare vid Infek-
tionskliniken i Karlstad. Hans avhand-
lingsarbete handlar om stafylokocker vid 
ledprotesinfektioner. 

En intressant del av Robin Patels före-
läsning var diskussionen om hur vävnads-
prover processas. Hon beskrev en metod 
som de har utvecklat som sparar både tid 
och pengar, där man minskar på antalet 
vävnadsprov och ändå får ett säkrare re-
sultat. Om metoden ska implementeras 
i Sverige är för tidigt att säga, men på en 
annan session på mötet presenterades en 
förstudie inför ett arbete med rekommen-
derade diagnostiska metoder vid ledpro-
tesinfektion inom svensk mikrobiologi.

Del två av föreläsningen handlade om 
behandling vid ledprotesinfektioner. Alex 
Soriano diskuterade strategier vid val av 
antibiotika. Rifampicin är ett antibioti-
kum som har en viktig roll när det hand-
lar om att läka ut stafylokockinfektioner. 
Kruxet är dock att i en kombinationsbe-
handling kan rifampicin påverka nedbryt-
ningen av andra antibiotika. I nuläget är 
det inte självklart vilka antibiotikum som 
bäst kan kombineras med rifampicin.

Infektionsveckan i Karlstad
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Alex Soriano diskuterade även behand-
ling vid tidig protesinfektion enligt DA-
IR-metoden (debridering, antibiotika och 
implantat-retention). Genom tidig debrid- 
ering (kirurgisk rensning) och byte av mo-
dulära delar av protesen som exempelvis 
ledhuvud eller plastyta i knäleder i kombi-
nation med antibiotikabehandling, kan en 
tidig infektion läkas ut. Grunden för DAIR 
är att behandling sätts in snabbt.

Alex Soriano diskuterade även data från 
en studie med 400 patienter som ännu 
inte är publicerad och som tittat närmare 
på sena akuta infektioner som sprids vid 
sepsis. Här finns en stor utmaning, menar 
Alex Soriano. Hans forskarlag har utveck-
lat en algoritm som ger förslag på vilken 
strategi man bör välja och vilka patienter 
som bör behandlas med DAIR och vilka 
patienter som kräver protesbyte direkt.

Staffan Tevell tycker att algoritmen är 
intressant.

– Vi behöver bli bättre på att välja rätt 
behandlingsstrategi till rätt patient. Men, 
både validering och mer forskning behövs 
innan vi eventuellt kan ha nytta av den i 
klinisk praxis.

Staffan Tevell slog även ett slag för nyheter 
i det kommande svenska vårdprogrammet 
för led- och skelettinfektioner. Det nuva-
rande vårdprogrammet är från 2008, och 
en ny version är snart klar att presenteras. 

Minskning av C. difficile (OK)
Mellan 2012 och 2017 har det skett en 25 
procents minskning av C. difficile-infek-
tioner i Sverige, trots att provtagning och 
känslighet i diagnostik har ökat. 

Det visar resultaten från Folkhälso- 
myndighetens övervakning av Clostridium 
difficile. De senaste fem årens övervakning 
finns publicerade i tidskriften Emerging 
Infectious Disease.

Kända riskfaktorer är antibiotikabruk, 
sporer i miljön, ålder hos patienterna samt 
underliggande sjukdomar hos patienter.

– Cirka 20 till 30 procent av fallen är 
samhällsassocierade, men det är framförallt 
ett stort problem på våra sjukhus, säger 
Thomas Åkerlund, utredare och mikrobio-
log på Folkhälsomyndigheten.

Det finns ett starkt samband mellan anti-
biotikaanvändning och infektion av Clostri-
dium difficile. Dock visar den nationella 
statistiken att den totala förbrukningen av 
antibiotika på sjukhusen, där sjukdomen 
är allra vanligast, inte förändrats nämnvärt 
under mellan 2012 och 2016. 

Lokala insatser har dock visat att en klok 
antibiotikaanvändning minskar förekom-
sten av sjukdomen och det är därför viktigt 
att fortsatt följa och se över antibiotikaför-
skrivningen, menar Thomas Åkerlund

– Vi ser också att andelen multiresisten-
ta typer kraftigt har minskat sedan 2009. 
Förändrat antibiotikabruk har sannolikt 
bidragit till minskningen. Men även sats-
ningar på vårdhygienprogram med exem-
pelvis ändrade städrutiner samt uppfölj-
ning, övervakning och kommunikation är 
viktiga framgångsfaktorer. 

Som jämförelse har Finland nyligen pu-
blicerat en liknande studie under samma 
tidsperiod som den i Sverige. Resultaten 
visade att incidensen i Finland varit oför-
ändrad sedan 2010 och är idag drygt 20 
procent högre än den i Sverige.

Diagnostik i förändring
Martin Sundqvist, överläkare vid labora-
toriemedicinska kliniken på Universitets- 
sjukhuset i Örebro, berättade om C. difficile- 
diagnostik i förändring. Han gick igenom 
olika diagnostiska approacher som skiljer 
sig åt vad gäller sensitivitet, specificitet, 
kliniskt prediktivt värde, tid till svar, kost-
nader samt möjlighet till ”Point of Care 
test”. 

Sensitiviteten och specificiteten är ge-
nerellt god, metoderna vi använder har ett 
högt prediktivt värde, men tiden till svar är 
tyvärr lång och kostnaderna höga. Det byg-
ger också på att vi har välfungerande labb.

Det mest intressanta just nu är en kom-
bination av olika metoder, menar Martin 
Sundqvist, och visade en rekommenderad 
strategi med hög prevalens och högt pre-
diktivt värde.

Läs Crobach et al som publicerade en 
artikel 2016 och som gör en bra samman-
fattning av metoderna. Ta även del av Infek-
tionsläkarföreningens vårdprogram som 
uppdaterades hösten 2017.

Hur ser då effektiv behandling av  
C. difficile ut?
Carl-Johan Fraenkel, infektions- och 
hygienläkare vid Skånes universitets-
sjukhus, utgick från Svenska Infek-
tionsläkarföreningens vårdprogram om  
C. difficile-infektioner och bakgrunden 
till rekommendationerna.

Huvudbudskapet är: Fler ska ha vanco- 
mycin, fler bör ha fidamomicin, färre ska 
ha metronidazol och fler bör tidigare få 
tarmbakterietransplantation.

Om vi tittar på hur vi behandlar i dag så 
är det bara 23 procent som får vancomy-
cin och hela 68 procent får metronidazol. 
Det följer inte rekommendationerna i vårt 
vårdprogram, säger Carl-Johan Fraenkel.

I vårdprogrammet finns en lista på kri-
terier för hur man bedömer svårighets-
graden på infektionen. För att CDI ska 
klassas som svår krävs endast ett uppfyllt 
kriterium: svår inflammation, njursvikt 
eller svår kolit.

I Skåne har vi tittat på hur det såg ut 
2016 och resultat visar att cirka 50 pro-
cent av fallen klassas som svåra. I Sluten-
vården är det ännu fler, cirka 70–75 pro-
cent klassas som svåra.

Carl-Johan Fraenkel gick även igenom 
behandling av mild-medelsvår samt svår 
CDI. 

Sammanfattningsvis, först krävs en  
bedömning av svårighetsgraden. Handlar 
det om svår CDI, ge då vancomycin eller 
fidaxomicin. Bedöm även recidivrisken, 
är den hög så ge fidaxomicin. Hjälper inte  
läkemedelsbehandling vid recidiv bör man 
 satsa på tarmbakterietransplantation. 
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Enklare fecestransplantationer (OK)
Antibiotika gör att normalfloran rubbas, 
vilket kan leda till att bakterier som nor-
malt inte ger besvär orsakar diarré. Den 
vanligaste vårdrelaterade diarrésjukdo-
men orsakas av Clostridium difficile. Man 
ger då nya antibiotika, men i 30 till 60 pro-
cent av fallen kommer infektionen tillbaka 
när man slutar med antibiotikabehand-
lingen. 

Den enda behandlingen som ger överty-
gande bot är fecestransplantation, det vill 
säga att man återställer tarmfloran genom 
att ge fecesflora från en frisk person till pa-
tienten, säger Lena Serrander, infektions-
läkare och klinisk mikrobiolog vid Linkö-
pings universitetssjukhus.

Fecestransplanationer, Ftx, är ingenting 
nytt. Den första studien publicerades 1957. 
Men proceduren är inte helt enkel och det 
kräver mycket arbete och ett visst pussel 
för att genomföra transplantationen. 

Det kan vara ett av skälen till att fe-
cestransplantationer inte erbjuds till alla 
som skulle behöva det. Behovet är stort. 
Vi skulle behöva göra 10 gånger fler trans-
plantationer än vad vi gör idag. 

I en retrospektiv granskning av patien-

ter i Östergötland som genomgått Ftx mel-
lan 2007 och 2015 visade det sig att trans-
plantationer som bygger på uppodlad flora 
har en lägre effektivitet än i de studier där 
man använt färsk feces.

Cirka 60 procent blir bra vid en första 
behandling med uppodlad flora. Men en 
tredjedel av patienterna blir inte symtomfria.

Vid infektionskliniken bedrivs nu en 
studie i syfte att utvärdera hur man bäst 
ger fecestransplantation och hur man ut-
vecklar bättre standardiserade rutiner. 

Vi ska studera om man kan använda 
färskfrusen feces från icke-relaterade do-
natorer för att se om vi kan få bättre effekt. 
Vi kommer även att utveckla en sekven-
seringbaserad metod för att kvalitetstesta 
floran både från patienter och donatorer 
för att kunna utvärdera om andra patient-
kategorier med exempelvis IBS, kan ha 
nytta av fecestransplantation. Vårt mål är 
symtomfrihet och en högre livskvalitet.

I den bästa av världar skulle Lena Ser-
rander gärna vilja att se en enklare proce-
dur och att patienter slipper ta lavemang 
för att istället ta 15–20 kapslar två dagar i 
rad och därefter avsluta behandlingen. En 
dos som består av cirka 30–55 gram färsk-
frusen feces kan bevaras i upp till två år.

Vi vill ju gärna komma dithän att pa-
tienterna endast behöver svälja kapslar. I 
vår studie, som kommer att ta cirka fem 
år och som inkluderar cirka 300 patienter, 
har hittills 19 av 20 patienter som erbjudits 
denna behandling med färskfrusen feces i 
kapselform blivit symtomfria. Vi är hopp-
fulla och tror att detta kan vara en effektiv 
behandling för CD-infektioner, säger Lena 
Serrander.

9
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Multiresistent TB (OK)
Symposiet ”Multiresistent tuberkulos – en 
utmaning ur många aspekter” inleddes 
med en patientberättelse. 

Eva Mogard, infektionsläkare på Central- 
sjukhuset i Karlstad, berättade om en 
svensk kvinna född 1948 och hennes väg 
genom vården och till en korrekt diagnos. 

Kvinnan fick diagnosen ulcerös kolit 1997 
och behandlades med azatrioprim och upp-
repade prednisolonkurer. År 2014 drabba-
des hon av ansträngningsdyspné och torr-
hosta. 

HRCT visade apikalt lätt ökad interstiti-
ell teckning och bedömdes av lungmedicin 
som fibros. Kvinnan erhöll högdossteroi-
der i nedtrappande dos och blev då bättre. 
På grund av täta ulcerösa skov gjordes en 
utredning inför insättande av TNF- alfa 
hämmande behandling. Quantiferon-test 
var negativt. Lungröntgen var oförändrad 
jämfört med 2014. Kvinnan erhöll tre ku-
rer med influximab. Cirka två veckor efter 
sista dosen drabbades hon av feber och 
trötthet. Misstanke om serumsjuka av in-
fluximab väcktes. Ny behandling med hög-
dossteroider. DT visade lungemboli samt 
bilaterala lungförändrändringar. Hon er-
höll då behandling för misstänkt pneumo-
cystis jiroveci infektion.

 Kvinnan hade fortsatt feber. Komplika-
tioner tillstötte med bland annat njurpå-
verkan, hyperkalemi och gastrointestinal 
blödning. Hon flyttades runt på tre olika 
medicinavdelningar, IVA och kirurgen. 
Hon försämrades ytterligare med hög fe-

ber och andningssvikt. Lungröntgen visa-
de progress av lungförändringar. 

Hon läggs då återigen in på IVA. Sputum 
blir nu mikroskopi och PCR- positiv för 
tuberkulos. Resistensbestämning visar en 
XDR- stam, det vill säga resistens mot rifam-
picin, INH, minst en quinolon samt ett av 
injektionsmedlen. Stammen har ej tidigare 
noterats i Sverige.

Kvinnan hade under 1990-talet vid två 
tillfällen rest med Estlandsbåt till Tallin 
över dagen. Totalt smittspårades 242 per-
soner, varav 8 stycken var IGRA-positiva. 
Ingen av dessa bedömdes ha blivit smittad 
av kvinnan. Take-home-message, menar Eva 
Mogard, är att man måste tänka brett när 
patienten står på TNF-behandling och att 
tuberkulos alltid ska finnas med högt upp 
på diagnoslistan. Hos denna kvinna tog det 
3 månader innan rätt diagnos ställdes. 

Latent tuberkulos (OK)
Gabrielle Fröberg, forskare och överlä-
kare på infektionskliniken på Karolinska 
universitetssjukhuset, berättade om nya 
strategier för screening och behandling av 
latent tuberkulos.

Vi introducerade korttidsbehandling med 
Tibinide och Priftin (Rifapentin) under 
2015. Totalt har 30 patienter i åldrarna 17 
till 44 år startat behandling. Det är fram-
förallt asylsökande och nyanlända som fått 
behandlingen och de kommer från länder 
som exempelvis Somalia, Eritrea, Afghan- 
istan och Kongo.

Följsamheten var mycket god och un-

gefär 90 procent fullföljde behandlingen. 
Många av dem fick biverkningar, men de 
var oftast milda och övergående i form av 
illamående, gastrit, huvudvärk och yrsel 
och lätt förhöjda leverenzymer. En 23-årig 
man utvecklade dock akut njursvikt, troligen 
inducerad av tidigare immunologisk reaktion 
mot Rifampicin. 

Vi hade behövt kolla mannens sjuk-
domshistoria bakåt mer noggrant innan, 
och vi skulle inte ha satt in behandlingen 
på den här mannen.

Sammanfattningsvis, menar Gabrielle 
Fröberg, bör Tibinide/Priftin snarast intro-
duceras som behandlingsalternativ för latent 
tbc i Europa, särskilt till unga vuxna im-
migranter och kontakter till aktiv tbc.

Gabrielle Fröberg tog även upp Stock-
holms screeningprogram för latent och 
aktiv tbc bland gravida från högendemiska 
länder.

Graviditet innebär i sig en relativ immuno- 
suppression och tolerans mot fetala anti- 
gener. Ett lägre immunsvar innebär att 
tbc-symtomen kan vara diffusa och svår-
tolkade, eller i vissa fall saknas, fram till 
förlossningen då ett återställt Th1-svar 
kan leda till en snabbt påkommen klinisk 
tbc.

Här ser vi en ökad risk för komplika-
tioner så som prematuritet och neonatal 
morbiditet.

Screeningprogrammet i Stockholm har 
som mål att tidigt upptäcka smitta eller 
sjukdom så att inte fostret påverkas under 
graviditeten och att smitta inte överförs i 

Infektionsveckan
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samband med eller efter förlossningen. 
Dessutom kan kvinnan behandlas för en 
eventuell latent infektion och därmed 
minska risken för en senare aktivering.

Det är endast cirka hälften av alla asyl-
sökanden som genomgår erbjuden hälso- 
undersökning och tbc-screening vid an-
komsten till Sverige. Genom att erbjuda 
tbc-screening inom mödrahälsovården 
skulle man kunna nå kvinnor som annars 
inte uppsöker hälso- och sjukvården, säger 
Gabrielle Fröberg.

Under 2016 upptäcktes fem fall av aktiv tbc 
bland screenade gravida kvinnor. Kvinnorna 
var mellan 22 till 33 år och hade inga eller 
mycket diskreta symtom från infektionen.

Vi hade kunnat missa dessa kvinnor om 
de inte hade genomgått screening, vilket 
motiverar fortsatt screening av denna risk-
grupp. 

I Stockholm remitteras gravida kvinnor 
som i samband med screening uppvisar 
symtom på aktiv tbc, direkt till infektions-
kliniken på Karolinska universitetssjuk-
huset. Och kvinnor utan symptom, men 
med positivt IGRA-test, remitteras för be-
dömning och behandling av latent tbc.

Förstavalsbehandling av latent tbc är 
rifampicin under fyra månader. I andra 
hand rekommenderas Tibinide i nio må-
nader.

Behandling för latent tbc tolererades väl 
och över 90 procent fullföljde behandlingen, 
säger Gabrielle Fröberg.

Uppdatering från tbc-labbet i Skåne
Erik Sturegård är docent i klinisk mikro- 
biologi vid Lunds universitet, samt över-
läkare vid Klinisk mikrobiologi och Vård- 
hygien i Skåne. Han har varit ansvarig för 
tuberkuloslaboratoriet i Skåne sedan 2009.

Tuberkulos är en av de stora infektions-
sjukdomarna i världen och orsakar knappt 
2 miljoner dödsfall varje år.

Tidningen Nature har gjort en sam-
manställning av de dödligaste infektions-
sjukdomarna de senaste 200 åren och där 
hamnar tuberkulos i den absoluta toppen, 
följt av smittkoppor och malaria.

Erik Sturegård lyfte problematiken med 
diagnostiken av latent tuberkulos och 
presenterade data från introduktionen av 
ett nytt Quantiferon-test (plus) med två  
antigenrör som dels aktiverar CD4-celler, 
dels CD8-celler.

Det finns ännu ingen diagnostik av  
latent tuberkulos som är helt säker, och det  
kommer inte heller att finnas på över-
skådlig tid. I en mindre genomgång av  
Quantiferon plus visades små förbätt-
ringar jämfört med tidigare versioner av  
Quantiferon (med ett antigenrör). De två 
antigenrören i Quantiferon plus innebar 

också att tolkningarna ibland var svårare 
och det är osäkert om det tillagda andra 
röret tillför något väsentligt. Det nya röret 
kan i teorin vara bättre på att identifiera 
nysmittade individer, men data som visar 
om detta stämmer i verkligheten saknas. 

Erik Sturegård diskuterade även förde-
larna och nackdelarna med molekylärbio-
logisk resistensbestämning av tbc, både 
från stammar och från prov. 

För närvarande pågår multinationella 
studier för att utvärdera helgenomsekven-
sering som molekylärbiologisk resistens-
bestämning. När detta kan införas fullt ut 
i kliniken är dock oklart.

Hygienrutiner
Ann-Mari Gustavsson, hygiensjuksköter-
ska i Landstinget i Värmland, höll en in-
spirerande föreläsning om vårdhygieniska 
rutiner vid multiresistent tbc.

Finns det nationella riktlinjer för vård-
hygieniska rutiner vid smittsam tuberku-
los samt vid multiresistent tbc? Finns det 
konsensus runt vårdhygieniska rutiner vid 
smittsam tbc i Sverige?

Ja det finns nationella riktlinjer på Arbets-
miljöverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyn-
digheten och i Vårdhandboken. Men det 
finns ingen konsensus i Sverige, vilket är 
en stor utmaning när vi diskuterar rutiner. 

Ann-Mari Gustavsson anser att svenska  
riktlinjer bör vila på Vårdhandboken.  

Hon redogjorde även för en mindre  
undersökning där personal testats i hur 
de använder andningsskydd. Resultatet 
visade att 78 procent (38 personer testa-
des) blev godkända vid första försöket. 
Vid ett nytt försök var det fortfarande en 
person som inte godkändes.

Skälen var att man satte på sig andnings-
skyddet slarvigt, det fanns veck i både 
andningsskyddets över- och underkant. 
Man missade också att trycka till metall-
bygeln över näsbenet. Och personer med 
små smala ansikten hade svårigheter att få 
andningsskyddet tätt. 

Ökning av resistent tbc
Judith Bruchfeld, överläkare på Infektionskli-
niken vid Karolinska Universitetssjukhus, 
och symposiets moderator, höll en avslu-
tande översiktspresentation om global 
multiresistent tbc-epidemiologi och olika 
behandlingsalternativ.

Hon inledde med en klargörande defini-
tion av multiresistent tbc utifrån WHO:s 
riktlinjer: MDR innebär resistens mot de 
viktigaste förstahandsläkemedlen INH och 
RIF, XDR innebär resistens mot INH och 
RIF samt en kinolon och ett injektionspre-
parat, RR innebär resistens mot RIF.

Av tidigare obehandlade tbc-fall globalt 
uppskattas cirka 3, 4 procent utgöras av 
MDR/RR-tbc. Under 2016 uppskattades 
cirka 600 000 nya MDR/RR-fall, varav 
hälften av fallen var i Kina, Indien och 
Ryssland. Globalt uppskattas cirka 8 procent 
leva med INH-resistent tbc.

Det är en skrämmande utveckling, menar 
Judith Bruchfeld. Incidensen minskar, 
men andelen resistent tbc ökar.

Hon lyfte fram WHO:s behandlingsrikt-
linjer som uppdaterades 2018 och den kort-
tidsbehandling som testats vid MDR-resi-
stent tbc med 90 procents utläkning.

Behandlingstidens längd har varit om-
diskuterad. Den rekommenderade stan-
dardbehandlingen är påfrestande för pa-
tienten och tar stora resurser i anspråk. 
Ser man till injektionsbehandling så är 
även den en tuff behandling med allvarliga 
biverkningar. Man vill helst av allt komma 
bort från injektionspreparat. Resultat från 
korttidsbehandlingen är väldigt goda ny-
heter och rekommenderas i WHO:s upp-
daterade riktlinjer. Så välj gärna korttids-
behandling om ni har möjligheten, säger 
Judith Bruchfeld.

Flera nya tbc-läkemedel är i pipeline och 
mer information om dessa går att finna på: 
www.newtbdrugs.org

Eva Nordin

Infektionsveckan
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I Sverige är leishmaniasis en ovanlig 
infektionssjukdom, även om fallen 
riskerar att öka med förändrade rese-
mönster och ökade flykting- och migra- 
tionsströmmar.
I många delar av världen är parasitsjuk-
domen en folksjukdom och 12 miljoner 
beräknas vara människor infekterade 
årligen, enligt WHO. 

Under infektionsveckans andra dag 
hölls ett symposium om leishma-
niasis- en parasitsjukdom med 

många ansikten.
Symposiet var arrangerat av Svensk för-

ening för tropikmedicin och internatio-
nell hälsa, som är en sektion inom Svenska 
Läkaresällskapet.

I Sverige upptäcks cirka fem fall av 
leishmaniasis om året. Men mellan 2015 
och 2018 handlade det om cirka nio till 
elva fall årligen.

Det hänger samman med att vi fick 
många asylsökanden från krigets Syri-
en och Afghanistan under den perioden, 
två länder där leishmaniasis är en vanlig 
sjukdom. Över en längre period styrs an-
nars antalet fall till stor del av migrations-
strömmar och resor till exotiska länder, 
säger Hedvig Glans, infektionsläkare på 
Karolinska universitetssjukhuset.

Hon inledde symposiet med en kort 
introduktion om den mygga som överför 
parasiten, sandmyggan. Parasitens livs-
cykel hålls i gång av framför allt gnagare 
och hundar men även av människor. Även 
om fallen är få i Sverige kan situationen 
snabbt förändras. Olika arter är anpassade 
för olika klimat. Och i takt med den glo-
bala uppvärmningen och en ökad medel-
temperatur finns en risk att sandmyggan 
och därmed också leishmaniasis får en 
spridning till nya breddgrader, närmare 
Sverige.

Sandmyggan finns i Europa runt medel-
havet. Fattigdom, politisk instabilitet och 
ett varmare klimat påverkar utbredningen 
och incidensen av leishmaniasis. 

Hedvig Glans gick igenom de tre före-
kommande typerna av parasitsjukdomen: 
kutan, subkutan och visceral leishmani-
asis. 

Hur allvarlig sjukdomen blir påverkas 
av faktorer som subtyp av leishmaniasis, 
vektorns virulensfaktorer och individens 
immunförsvar.

Den kutana formen, som är den vanligas-
te formen både globalt och i Sverige, yttrar 

sig i form av sår på huden och drabbar ofta 
ansikte, ben och armar. Såren är svårläkta 
och kan lämna efter sig omfattande ärr. De 
stigmatiserande ärren kan leda till ett utan-
förskap och i vissa länder stämplas infekte-
rade individer som parias.

Världshälsoorganisationen har gjort en hel 
del satsningar på förebyggande arbete och 
att få ned dödstalen. Förr dog cirka 50–70 
000 om året och nu är antalet nästan halv-
erad.

Hedvig Glans gick även igenom behand-
ling och vikten hög specificitet i diagnos-
tiken. I framtiden hoppas hon att det blir 
möjligt att mer enkelt kunna göra genetiska 
analyser för att bättre kunna veta vilka be-
handlingar som fungerar.

När det gäller förstagångsbehandling är 
vi rätt duktiga i Sverige. Av de 150 fall som 
diagnosticerats i Sverige de senaste 20 åren 
har cirka 70 procent läkt ut på förstavalsbe-
handlingen, säger Hedvig Glans.

Infekterade i Spanien
Helena Hammarström, infektionsläka-
re och specialist i klinisk mikrobiologi på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte-
borg redogjorde för ett flertal fall där pa-
tienter som stått på immunmodulerande 
behandling fått leishmaniasis efter vistel-
se i Alicante i Spanien. Den gemensamma 
nämnaren var att de var immunsupprime-
rade och att de fått klimatvård på en reha-
banläggning i Alicante. 

Vi startade en utredning där vi kontakta-
de över 150 patienter med reumatisk sjuk-
dom som stod på biologiska läkemedel och 
som hade vistats på denna rehabanläggning 
mellan 2014 och 2016. Vi har funnit en 
handfull patienter med kutan leishmanias-
is och även en patient som drabbats av den 
allvarliga viscerala formen. 

Senare har ytterligare två patienter med 
immunsuppressiv behandling insjuknat i 
leishmaniasis efter vistelse i Alicante, dock 
var dessa två inte på rehabanläggningen.

Utredningen visade även att inkubations-
tiden var lång, upp till 15 månader och att 
det tog lång tid innan patienterna fick kor-
rekt diagnos. Här finns det stora förbätt-
ringsmöjligheter, menar Helena Hammar-
ström.

Patienterna fick behandling för leish-
maniasis och den immunmodulerande be-
handlingen sattes ut. Infektionerna läkte 
ut, men dilemmat är hur man ska göra med 
den fortsatta antireumatiska behandlingen, 
eftersom det finns risk för reaktivering om 
man startar den igen.

Leishmaniasis- en parasitsjukdom 
med många ansikten

Foto/ Hedvig Glans
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Helena Hammarström påpekade också att 
det finns all anledning att vara uppmärk-
sam på att kutan leishmaniasis i medel- 
havsområdet är vanligare än man kanske 
tänker. 

I vissa byar i Alicante visade provtagning 
att 53 procent av personerna troligen hade 
infekterats av leishmaniasis någon gång, 
men de flesta hade inte utvecklat symptom. 
Det finns också vissa hotspots i Europa 
där 80 procent av hundarna är infekterade 
med leishmania infantum. Så vi behöver bli 
medvetna om riskerna vid resor till Medel-
havsområdet hos patienter som behandlas 
med immunsupressiva läkemedel.

Differentialdiagnoser
Leif Dotevall, smittskyddsläkare i Västra 
Götaland tog under seminariet upp diffe-
rentialdiagnoser till leishmaniasis. Parasit- 
sjukdomen tillhör de sjukdomar som 
Världshälsoorganisationen 2017 klassade 
som ”neglected”, försummad.

Leishmaniasis är en sjukdom med mycket 

stor variation av klinisk bild, inkubations-
tid och konsekvenser. Infektionen orsakar 
ofta livslång invaliditet och stigma, ofta för 
de allra fattigaste. Parasitsjukdomen finns 
i cirka 149 länder och drygt två miljarder 
människor bor globalt i riskområden, i regel 
i avlägsna och ekonomiskt försummade 
områden med oro och konflikter. Flickor 
och kvinnor är oftare drabbade än män.

Det är inte helt enkelt att ställa diagnos 
och differentialdiagnoserna till leishmani-
asis är många. Inkubationstiden kan vara 
lång. Såren vid kutan form påminner både 
om tumörer och infektionssjukdomar som 
burulisår (Chagas sjukdom, dengue och 
dracontiasis) och lepra, men även mycetom 
och chromoblastomycos och andra djupa 
svampsjukdomar.

– Tänk brett. Använd anamnesen och 
biopsin som redskap. Tänk brett när du 
möter patienter med symptom och fundera 
över vilka länder de har besökt.

Under ett besök på Alertsjukhuset i Addis 
Ababa i Etiopen träffade Leif Dotevall en 

liten pojke, svårt sargad i ansiktet. Vid för-
sta anblicken såg det ut som en tumörsjuk-
dom med typiska krustabildningar. Men 
det visade sig vara en svårbehandlad form 
av kutan leishmania aethiopica.

Några av de kliniska ledtrådarna till kutan 
leishmaniasis är exempelvis att såret inte 
är smärtsamt eller purulent och har en 
krustabildning. Det är i regel en långsam 
progress och ibland sker spontanläkning. 
Man kan också se en spridning längs lymf- 
banorna.

Vid misstänkt leishmaniasis är det vik-
tigt att ta reseanamnes och bedöma im-
munstatus. Men också att lista möjliga 
differentialdiagnoser, menar Leif Dotevall.

Överväg alltid dermatologkonsult och 
ta biopsi för odling, utstryk, histologi och 
molekylärbiologisk diagnostik.

Eva Nordin
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Utgivningen av böcker som handlar om 
hur vi ska hålla oss friska med hjälp av 
antiinflammatorisk kost toppar försälj-
ningslistorna. Genom att undvika sock-
er, sköta om tarmfloran och äta mer av 
snälla bakterier och mindre av onda, 
kan vi minska risken för sjukdom. Det 
är några de myter som florerar och som 
det inte finns tillräckliga belägg för, 
menar Agnes Wold, professor i bakteri- 
ologi vid Sahlgrenska akademin. 

Det är var fullsatt till sista plats när 
hon gästade Infektionsveckan, in-
bjuden av Intresseföreningen för 

infektionssjuksköterskor (IFIS).
Förra året utkom ”Människans nor-

malflora”, författad av Agnes Wold och  
Ingegerd Adlerberth, på Studentlitteratur. 

När vi läste medicin på 80-talet var  
intresset för människans normalflora gan-
ska måttligt och det var få som förstod 
varför den kunde vara viktig för oss. Nu 
är allt tvärtom. Man kan knappt öppna 
en tidning utan att få reda på att tarmflo-
ran påverkar allt från vårt humör till hur 
mycket vi väger.

Människan har en omfattande och nor-
mal tarmflora både i och utanpå kroppen. 
Munnen och tarmen är det absoluta cen-
trat när det gäller mängd och mångfald. 
Ett par hundra arter finns i en människ-
as tarmflora. Genom utvecklingen av nya 
DNA-tekniker kan man lätt identifiera 
bakterier som tidigare var extremt svåra 
att odla och därmed görs en enorm massa 
studier idag på vår normalflora.

Vissa av kroppens organ är dock helt 
bakteriefria: lungorna, livmodern och 
urinblåsan. 

Det är fascinerande hur kroppen lyckas 
upprätthålla steriliteten i dessa organ, sä-
ger Agnes Wold.

Redan 1948 disputerade den svenske lä-
karen Bengt Gustavsson på en avhandling 
om bakteriefria möss. Han utvecklade en 
modell med gnotobiotiska djur, uppfödda 
i en steril miljö inuti isolatorer av rostfritt 
stål. Och genom att jämföra bakteriefria 
djur med djur som vistas i normala miljö-
er, kunde man se vissa skillnader.

Studier visade att mössen skiljde sig åt vad 
gäller exempelvis tarmens utseende och 
rörelsemönster, längden på tarmluddet, 
metabolismen och immunsystemets akti-
vering. Bakteriefria råttor var också myck-
et piggare och svårare att söva.

Resistenta bakterier i tarmflora
Normalfloran har flera viktiga uppgif-
ter. De positiva effekterna är att den kan 
skydda mot farliga mikrober och stimule-
ra immunsystemet. Tarmfloran påverkar 
också vårt nervsystem och ämnesomsätt-
ning, om det är till det bättre eller sämre 
är inte klarlagt. De negativa effekterna är 
att bakterier kan vara resistenta mot ex-
empelvis antibiotika och ge upphov till 
infektioner och inflammation. 

Man bör hålla i minnet att bakteriefria 
djur faktiskt lever längre än djur med 
bakterieflora, så den låggradiga inflam-
mationen som normalflorans bakterier 

ger upphov till förkortar faktiskt livet.
De flesta infektioner kommer från nor-

malfloran. Agnes Wold tog E. coli som 
ett exempel på bakterier som oftast bara 
lever i tarmen och inte orsakar sjukdom, 
men ibland klättrar upp i urinvägarna och 
orsakar urinvägsinfektion.

Forskning visar även att E. coli-bakterier 
som utvecklat resistens mot någon typ av 
antibiotika sannolikt kommer att finnas 
kvar, även om antibiotikabehandlingen har 
upphört. I en studie analyserades avföring 
från 128 svenska spädbarn. Resultaten vi-
sade att 21 procent av E. coli-stammarna 
 i barnens tarmflora var resistenta mot 
minst en typ av antibiotika. Även barn som 
aldrig hade fått antibiotika hade resistenta 
bakteriestammar i sin tarm.

Normalfloran kan alltså utgöra en miljö  
där resistensgener kan överföras mellan 
bakterier, vilket är allvarligt eftersom vanliga  
harmlösa bakterier kan utveckla resistens.

Normalfloran i hälsa och sjukdom



23

Agnes Wold berörde även de populärve-
tenskapliga böcker som säljer som smör 
och som pläderar för att äta en antiinflam-
matorisk kost i syfte att stärka sin hälsa. 
Det finns all anledning att vara kritisk, 
menar hon.

Här finns det uppenbara missupp-
fattningar. Inflammation är naturligt.  
Skälet till att vi har en kroppstemperatur  
på 37, 2 grader är att vi ständigt går om-
kring med en låggradig inflammation. 
Det är normalt. Bakteriefria djur har en 
lägre kroppstemperatur och även lägre 
antikroppsnivåer. De har en har ett sämre  
utvecklat immunsystem och en sämre  
förmåga att utveckla tolerans mot ofarliga 
proteiner.

Bullshit-böcker
Agnes Wold har i många år diskuterat 
och föreläst om hur och när spädbarn 
koloniseras med bakterier från normal-
floran på olika ställen i kroppen och 
hur denna kolonisering påverkas av 
exempelvis förlossningssätt och olika 
livsstilsfaktorer. Vårt sätt att leva har 
exempelvis lett till att omsättningen av 
E. coli-stammar hos svenska barns mag-
tarmsystem är extremt låg i dag.

Vi har det väldigt rent hemma, vi bor glest 
och har få djur inomhus, vilket gör att im-
munsystemet blir understimulerat. Det har 
sannolikt betydelse för att barn utvecklar 
intolerans mot exempelvis pollen och ko-
mjölk.

Agnes Wold menar att tarmfloran har 
blivit ett slags eldorado för myter och  
falska fakta. Några exempel; stress förstör 
din tarmflora och gör dig sjuk, socker är 
den största boven mot en frisk tarmflora 
eftersom socker leder till att de ”onda” 
bakterierna vinner.

Men socker eller glukos absorberas full-
ständigt i tunntarmen, inget når tjocktar-
men. Därmed kan sockerinnehållet i ma-
ten inte påverka tarmens normalflora, som 
ju huvudsakligen bor i tjocktarmen. Det 
finns inte heller några bevis för att vissa 
bakterier är snälla och andra onda, eller 
att en viss sammansättning av tarmfloran 
skulle vara bra eller dålig. Det finns heller 
inga bevis för att tarmfloran skulle föränd-
ras på något avgörande sätt av en föränd-
rad kost.

Det har blivit ett slags påbud i dag att 
”sköta” sin tarmflora på rätt sätt, annars är 
risken stor att man blir sjuk eller överviktig. 

Det är nonsens. Det finns så många 
bullshit-böcker skrivna av personer som 
inte är infektionsläkare eller mikrobio-
loger och som inte har den kunskap som 
krävs. Tarmfloran är relativt konstant och 
överlever vare sig vi äter socker eller fib-
rer. Ingen har bevisat att grönsaker ökar 
livslängden, att gluten är dåligt, om man 
inte är glutenöverkänslig förstås, eller att 
fettsnål kost är bra. Det finns inga belägg 
för detta, säger Agnes Wold.

Eva Nordin

Infektionsveckan

www.antick.se
Finns på Apoteket. Läs mer på:
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Ny modell för att bekämpa 
vårdrelaterade infektioner
Många insatser görs för att minska  
antalet vårdrelaterade infektioner. 
Trots det minskar inte antalet som 
förväntat. Återkommande mätningar  
visar att cirka nio procent av patienterna  
i slutenvården har en vårdrelaterad  
infektion. 

Pontus Nauclér, infektionsläkare på 
Karolinska universitetssjukhuset, var 
på plats under Infektionsveckan 

för att berätta om VRI-proaktiv, ett projekt 
som mer effektivt vill bekämpa vårdrelate-
rade infektioner.

Varje år dör 37 000 personer i Europa till 
följd av vårdrelaterade infektioner, VRI. I 
Sverige handlar det om cirka 1 500 personer. 

Av patienter som ligger på sjukhus be-
räknas cirka nio procent vara drabbade av 
en VRI; det är ett omfattande kliniskt pro-
blem som orsakar förlängda vårdtider och 
stora kostnader, för att inte tala om lidandet 
för patienter och närstående.

Vi behöver tänka nytt. Projektets mål är 
att utveckla processorienterade innovativa 
arbetssätt, utbildningspaket och IT-stöd 
som minskar risken för och förbättrar hand-
läggningen av vårdrelaterade infektioner, 
säger Pontus Nauclér, infektionsläkare på  
Karolinska universitetssjukhuset och docent 
i infektionsmedicin vid Karolinska institutet.
Han är en av initiativtagarna till VRI- 
proaktiv, ett nationellt Vinnova-projekt som 
koordineras från Karolinska universitets-
sjukhuset. Huvudfokus är att kartlägga ooch 
tidigt identifiera patienter med risk för VRI.

AI-analys av journaler
Beräkningar visar att cirka 15 procent av 
vårdrelaterade infektioner orsakas av exo-
gena faktorer, mikroorganismer som kom-
mer utifrån, och cirka 85 procent beror på 
endogena faktorer, mikroorganismer från 
patientens egen bakterieflora.

Det är i dag svårt att mäta exakt hur 
många som drabbas av VRI, trots mängden 
information som dokumenteras i patient-

Infektionsveckan
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journaler. Det finns ett behov av monito-
reringsverktyg och den växande mängden 
information från olika källor har ökat be-
hovet av nya IT-stöd som kan hjälpa vård-
personal att sortera i informationsflödet.

Vi ser ett behov av nya beslutsstöd som 
kan hjälpa vårdpersonalen att fatta proaktiva 
beslut. I beslutsstödet ingår såväl kända risk-
faktorer som identifiering av nya riskfaktorer 
och effektiva åtgärder. Och med hjälp av AI 
och algoritmer som kan analysera stora da-
tamängder, kan systemet lära sig om vårdre-
laterade infektioner och flagga för avvikelser 
och riskpatienter, säger Pontus Nauclér.

Genom att utveckla prediktiva metoder 
och förebyggande åtgärder skulle man kunna 
förhindra åtminstone 10–20 procent av de 
vårdrelaterade infektionerna. 

Lösningen, som stödjer monitorering 
av inneliggande patienter, innehåller al-
goritmer för urinvägsinfektion och sepsis.

Projektet hoppas att i framtiden utveckla 
algoritmer även för lunginflammation och 
sår- och hudinfektioner

Genom den nationella satsningen på 
att minska och förebygga vårdrelaterade 
infektioner samt göra satsningar på rätt 
områden, skulle ett stort antal vårddygn 
kunna frigöras och flera miljarder kronor 
sparas varje år, menar Pontus Nauclér.

VRI-proaktiv är ett så kallat trippelhelix- 
projekt, vilket innebär att professionen, 
akademin och industrin samarbetar för att 
nå bästa resultat. Projektet finansieras till 
lika delar av Vinnova och parterna i pro-
jektet. 

Eva Nordin

Fotnot:
En vårdrelaterad infektion (VRI) är 
enligt Socialstyrelsens definition en 
infektion som uppkommer hos en per-
son under slutenvård eller till följd av 
åtgärd i form av diagnostik, behand-
ling eller omvårdnad inom övrig vård 
och omsorg, eller som personal som 
arbetar inom vård och omsorg ådrar sig 
till följd av sin yrkesutövning.

För mer info: www.stoppavri.nu
Kontakt: pontus.naucler@ki.se

KUNDERKRAVSTÄLLARE

UTVECKLARE ANVÄNDARE

VRI -  PROAKTIV
ORGANISATION OCH 

PARTNERKONSTELLATION 

STYRGRUPP

Infektionsveckan

Save the Date
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 14-17 maj 2019

Jönköping

VRI – proaktiv. Parterna i projektet.
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Han har länge bedrivit forskning om 
infektioner i centrala nervsystemet, är 
välkänd skribent på internetmedicin, 
redaktör för Infectious Diseases och 
har varit vetenskaplig sekreterare i  
Infektionsläkarföreningen. 
Under Infektionsveckan höll professor 
Lars Hagberg en uppskattad Justus 
Ström-föreläsning.

Föreläsningen var ett brandtal för kli-
nisk forskning. Det gäller att fånga 
tillfället i flykten och hugga proble-

men i den kliniska vardagen, menar han.
Mitt mål är att inspirera till klinisk 

forskning. En bra grund är att först skriva 
en avhandling. Vissa kanske tycker att klinisk 
forskning tar lång tid, men om man samar-
betar med laboratorier kan det gå snabb-
are, dessutom får man en väldigt bra grund 
att stå på. 

Lars Hagberg är överläkare och professor 
i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska 
akademin. Han började sin forskarbana 
i slutet på 70-talet och disputerade på en 
experimentell avhandling vid Göteborgs 
universitet 1984. I korthet handlade den om 
urinvägsinfektioner hos möss. Lars Hagbergs 
handledare var Catharina Svanborg, i dag 
professor i mikrobiologi vid Lunds universi- 
tet samt överläkare vid Skånes universitets- 
sjukhus. Hennes forskargrupp identifierade 
nya mekanismer som förklarade hur E.coli 
vidhäftade till cellerna i urinvägarna och 
var viktiga virulensfaktorer vid urinvägs-
infektion. 

Upptäckten kunde ha banat väg för en 
ny behandling eller vaccination som ett 
alternativ till antibiotika, även om det nu 
inte blev så.

Catharina Svanborg utvecklade en elegant 
metod att mäta vidhäftning och behövde 
en doktorand som kunde testa en djurmo-
dell på möss. 

Teoretiskt var det mycket intressant. 
Och med tiden kom jag att bli väldigt skick-
lig på att kateterisera urethra på möss, 
något som jag aldrig haft användning för 
senare. Mitt råd är, välj en ung hungrig 
handledare i ett spännande område.

Efter disputationen valde Lars Hagberg 
att lämna forskargruppen för att ägna sig 

åt ”nygamla” infektioner som hade hamnat 
i fokus.

Många sysslade med urinvägsinfektio-
ner på infektionskliniken i Göteborg och 
det var en stark forskargrupp som inte behöv-
de någon mer deltagare. Jag valde istället 
ett annat spår och kom att ägna mig åt 
infektionssjukdomar som dök upp i bör-
jan 80-talet, som exempelvis difteri, bor-
relia och hiv. Ett bra tips är att lämna sin 
handledare efter disputationen och starta 
självständiga projekt för att meritera sig till 
docent, vilket för min del blev 1987.

Difteri och borrelia
Lars Hagberg berättade om sitt första 
möte med en difteri-patient 1984. Hon 
hette ”Duv-Anna” och var en äldre kvinna 
som smittades av infektionssjukdomen då 
hon letade tomflaskor bland sopor i Göte-
borg. Hon överlevde, men drabbades av en 
övergående förlamning i efterförloppet.

Vi hade totalt 13 fall av kliniskt sjuka och 
80 friska bärare. Bland de kliniskt sjuka 
dog tre i sviterna av toxinerna efter den 
akuta infektionen. Utbrottet i Göteborg 
krävde stora insatser och det vaccinerades 
drygt 80 000 individer. Det ledde också 
till en avhandling av första doktoranden 
Bengt Björkholm. Arbetet kom att ändra 
på vaccinationsdoserna i Sverige.

Lars Hagberg berättade även om sin 
mångåriga erfarenhet av att arbeta med 
fästingburna infektioner och behandlings-
alternativ vid borrelios med engagemang 
av nervsystemet, neuroborrelios. Han lik-
nade diagnostiken vid en pall med tre ben; 
de två starkaste benen är anamnes och 
likvorbild. Och det tredje benet är anti-
kropparna, som kan liknas vid ett stödben.

Det är framförallt lumbalpunktionen 
och anamnesen som är det viktigaste vid 
en utredning av neuroborrelios. På Sahl-
grenska skickar vi inte patienten vidare 
för antikroppstest om vi inte hittar någon 
pleocytos i likvor.

Han testade även auditoriets kunskaper 
och förhållningssätt när det gäller IgM- 
diagnostik vid borrelia. Resultatet blev 
högst varierande.

Det är ett test som borde avskaffas, det 
ställer mest till med besvär. Jag skulle 

önska att vi kunde nå konsensus i den 
här frågan. Klinikchefer skulle kunna 
spara någon miljon om de tog bort IgM- 
diagnostiken eftersom den sällan gör  
någon nytta.

Lars Hagberg berättade även om ett fall 
av neuroborrelios som tidigt kom att prägla 
hans syn på infektionssjukdomen. En ung 
flicka var patient hos Lars Hagbergs pappa, 
som vid den tiden var professor i neuro-
pediatrik i Göteborg. Flickan hade omfat-
tande neurologiska besvär med multipla 
kranialnervspareser, dövhet och demens. 
Vid den tiden, i mitten av 70-talet var sjuk-
domen inte känd. Vid en retrospektiv ut-
redning på sparade prover upptäcktes att 
hon haft en kronisk borrelia i 15 år utan att 
ha fått tillgång till antibiotikabehandling.

Likvorproverna var knallpositiva. Det 
gjordes även en MR-undersökning av hjär-
nan och då kunde man se atrofin och de 
grava skadorna. Det var en hemsk syn. Det 
här patientfallet brukar jag tänka på när 
jag möter trötta och hängiga patienter som 
tror att de drabbats av kronisk borrelia. 
Vid kronisk obehandlad neuroborrelios 
får man tydliga symtom och ges inte anti-
biotikabehandling får patienten med tiden 
objektiva neurologiska bortfall, såtillvida 
inte infektionen spontanläker förstås.

All erfarenhet i Sverige, menar Lars 
Hagberg, visar att neuroborrelios effektivt 
läker med 10 till 14 dagars antibiotikabe-
handling.

Neuroborrelios är ingen svårbehandlad, 
mystisk infektion utan kan behandlas effektivt 
med peroralt doxycyklin 200-400 mg/dag 
i 10 till 14 dagar. 

Lars Hagberg kommenterade även be-
handling av barn som smittats av fästing-
buren borrelia. Påståendet att barn under 
åtta år inte ska behandlas med korta kurer 
doxycyklin stämmer helt enkelt inte, menar 
han. 

Men det står så i FASS. Skälet anges 
vara att det verksamma ämnet tas upp av 
det växande skelettet och kan missfärga 
tandemaljen, men det rörde sig endast om 
den första generationens tetracykliner och 
inte doxycyklin.

Det finns fortfarande en hel del okun-
skap när det gäller borreliadiagnostik, 
även bland läkare, menar Lars Hagberg. 

Lars Hagberg
– årets Justus Ström-föreläsare
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Det finns en spridd missuppfattning.  
Bara för att man får ett antikroppssvar  
behöver inte det betyda att individen är  
infekterad. Fästingbettet kan inte sällan 
liknas med en vaccinationspruta, det vill 
säga man utsätts för ett smittämne och 
bildar antikroppar, men alla behöver inte 
bli infekterade eller sjuka.

Provbank med likvor
Det har gått drygt 30 år sedan Lars  
Hagberg för första gången kom i kontakt 
med hiv på infektionskliniken i Göteborg. 
Viruset isolerades 1983 av de franska  
virologerna Luc Montagnier och Françoise 
Barré-Sinoussi. Bland de första patien-
ter som var nysmittade dök det upp två 
fall av komplikation med Guillain-Barré 
syndromet. I en artikel som publicerades 
i Scandianvian Journal of Infectious dise-
ases 1986 (Guillain-Barré Syndrome as an 
early manifestation of HIV central nervous 
system infection) diskuterar Lars Hagberg 
med forskarkollegor patientfallen och det 
eventuella sambandet samt att HIV kunde 
isoleras från likvor. 

För oss det blev det startskottet för vår 
forskning i Göteborg om hiv i CNS. Det 
kom senare att visa sig att Guillain-Barré 
är en mycket sällsynt komplikation och 
det tog 20 år innan nästa HIV patient med 
denna komplikation dök upp.

Drygt tio år senare, 1996, kom proteas-
hämmarna. I kombination med tidigare 
preparat innebar det en dramatisk effekt 
på anti-hiv behandlingen.

Det var en spännande och smått revolu- 
tionerande period. Från att patienterna 
varit närmast döende, kunde de med be-
handling bli friska. 

Med tidigare doktoranden, professor 
Magnus Gisslén, som motor startades ett 
nätverk med hiv-forskare internationellt 
för studier av HIV i CNS. Syftet är att bygga 
upp en omfattande provbank. Samarbetet 
har inneburit resor och möten med fram-
stående forskare i länder som exempelvis 
USA, Italien, Australien, Österrike.

Det ska man tänka på när man funderar 
på forskning, det är väldigt kul att skaffa sig 
samarbetspartners som bor på spännande 
platser. Nu har vi en provbank med över 
2 000 likvorprover som gör det möjligt 
att lära sig mer om hiv-infektionens för-
lopp, spridningen till hjärnan och skade- 
risk, men också att optimera behandling-
en och eventuellt hur man kan förhindra 
skador och låggradig inflammation hos 
välbehandlade.

Lars Hagberg avrundade sin föreläsning 
med att lyfta fram betydelsen av klinisk 
forskning vid nya metoder. I december 
förra året disputerade doktoranden Jonatan 
Tillander vid Göteborgs universitet på en 

avhandling om infektioner och titanpro-
teser.

Professor Per-Ingvar Brånemark blev 
ett världsnamn när han utvecklade osse-
ointegration, metoden att permanent för-
ankra titanimplantat i skelettet.

Hans forskning har betytt enormt myck-
et för patienter i behov nya tänder men 
även utveckling av proteser. Numera kan 
vissa lårbensamputerade få en protes som 
är fixerad till en titanskruv i stumpen, vil-
ket ger ökad stabilitet. Metoden gör det 
möjligt att klättra, cykla och åka skidor. 
Men man bryter i regel inte hudbarriären 
ostraffat. 

Patienterna är relativt unga och med 
tiden ökar risken för infektioner. En upp-
följning visar att efter cirka 10 år har cirka 
en tredjedel fått problem med infektioner. 

Bakterier som dominerar är framförallt 
olika Stafylokocker. Det finns mycket 
spännande forskning att göra. Med nyfikenhet 
och med den ena foten på labbet och den 
andra på kliniken går det att göra skillnad 
och åstadkommande innovativa grejor. 
Dessutom blir det vardagliga kliniska ar-
betet mycket mer stimulerande säger Lars 
Hagberg.

Eva Nordin

Lars Hagberg

Ålder: 66 år
Familj: Gift, fyra vuxna barn och nio barnbarn
Bor: Mölndal
Arbetar: Professor i infektionsmedicin vid Sahlgrenska akademin
Gör när jag inte arbetar: Spelar tennis
Drivs av: Elcykel
Roas av: Familjen, resor och infektionssjukdomar
Oroas av: Miljön
Forskningsgenombrott jag skulle vilja se: Bota HIV, hitta infektionsorsaken 
till sjukdomar som diabetes, schizofreni, MS och ALS.
Viktigaste sjukvårdspolitiska frågan: Tillgänglighet och kontinuitet.

Fotnot: 
Justus Ström, föddes 1902 och dog 1987. Han var specialist i pediatrik, men 
kom under en stor del av sin yrkeskarriär att ägna sig åt infektionssjukdo-
mar. I början på 60-talet gav han bland annat ut läroboken ”Akuta infektions-
sjukdomar”, en klassiker som utkom i ett flertal upplagor. 

I mitten på 1930-talet blev Justus Ström docent vid Karolinska institutet 
och han kom att spela en viktig roll i uppbyggandet av landets barnavårdscen-
traler, skolhälsovård och vaccinationsprogram, inte minst etablerandet av en 
tjänst i statsepidemilogi vid Statens bakteriologiska laboratorium.

När Svensk epidemiologisk förening bildades 1948 blev Justus Ström 
den förste ordföranden. Då hade han lämnat Karolinska och börjat på  
Stockholms epidemisjukhus (sedermera Roslagstulls sjukhus) där han  
arbetade som överläkare fram till sin pension 1970. Efter hans yrkeskarriär 
instiftades Justus Ströms föreläsningsfond.

Infektionsveckan
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Infektionsveckan

En rapportering från Infektions-
veckan kan aldrig göras fullstän-
dig i tidningen. Vi tog alla med 

oss olika saker, på de fria föredragen 
lärde jag mig bl a Metapneumovirus, 
Adenovirus och Bocavirus är betydligt 
vanligare än vad vi har trott hittills och 
HCC-surveillance vid tidig ålder i vissa 
grupper förefaller inte vara så relevant 
som tidigare uppfattats. 

Det hölls en session om behandling av 
hepatit B och D där man initialt konsta-
terade hepatit B-frågeställningarna har 
kommit tillbaka med ökad tyngd i takt 
med hepatit C-behandlingarnas fram-
gångar - ”C stands for cured, B is for 
back”. 

Simon Larsson gav en fullödig genom-
gång över förekommande diagnostik 
idag och hur den kan komma att förbätt-
ras i Framtiden. Karin Lindahl bidrog 
med intressanta falldragningar och slog 
ett slag för fler och bättre inklusioner  
i InfCare Hepatit-registret. Anders  
Eilard redogjorde för prinicperna kring 
behandling av hepatit B och D och vad 
vi kan förvänta oss vad gäller framtida 
innovationer. 

En uppskattad dragning om candidemi 
på IVA hölls av Jan Sjölin, Helena 
Hammarström och Ola Blennow. 
Några take-home-messages var att 
hälften av alla candidemier på IVA  
kommer inom den första veckan och att  
intraabdominal candida är den näst 
vanligaste invasiva candidainfektionen. 
Vi ska vara fortsatt uppmärksamma på  
candidaendoftalmit. Vid organsvikt ska 
man alltid starta empirisk behandling 
med echinocandiner. Invasiv infektion 
är lika med candidemi + andra djupa  
infektioner där de tre vanliga prepa-
raten inte är att betrakta som helt lik-
värdiga. Patienterna med konstaterad 
candidemi bör odlas om varannan dag 
till dess att odlingsnegativitet förelig-
ger. CVK ska fortsatt oftast bytas vid  
förekommande candidemi. 

Den avslutande keynotesessionen gällde  
terapeutisk läkemedelsmonitorering 
(TDM), och förebådade möjligtvis en 
klinisk praxis några år framåt i tiden.

Johan Mouton från Nederländerna 
gick igenom mer teoretiska aspekter av 
TDM, framförallt ur PK/PD-synvinkel. 

Angela Huttner från Schweiz berättade 
drog fall från hennes hemmaklinik i  

Genève där TDM används i klinisk 
praxis på IVA som ett hjälpmedel för 
optimering av sepsispatienter. För er 
som missade veckan och vill titta i  
efterhand finns de flesta föredra-
gens presentationer i pdf-format upp-
lagda på hemsidan under rubriken  
’Infektionsveckan 2018’. 

Fredrik Månsson

Föredragen finns tillgängliga  
på hemsidan
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Grattis alla ST-kollegor och blivande 
infektionsläkare! Jag läste nyligen en 
studie som kom fram till att infektions-
läkare är de läkare som är minst miss-
nöjda med sitt val av specialitet. 

Föga förvånande kan man tycka, vi 
som jobbar med infektionssjukdomar 
dagligen vet ju redan att det är ett 

otroligt givande och intressant arbete. Men 
för oss som är på god väg mot att bli infek-
tionsspecialister känns det ju tryggt att det 
också är vetenskapligt bevisat att vi kom-
mer att känna oss nöjda med det valet. 

Hur går det förresten för er med vägen 
till specialistbeviset? Har ni ordning på 
alla era papper och intyg? Hur förberedd 
man än är och hur väl man än planerat sin 
ST tror jag inte det finns någon som inte 
känner sig lite stressad mot slutet. Är alla 
delmål uppfyllda? Saknas någon obliga-
torisk kurs eller intyg för sidotjänstgöring? 
Var det nu intyget för rätt målbeskrivning 
som laddades ned från Socialstyrelsens 
hemsida? Jag kan inte hjälpa att undra över 
om systemet, med alla dessa intyg som ska 
samlas ihop och skickas in, är uppgjort för 
att vi ska ha något som upptar vår tid och 
energi så att vi glömmer bort att oroa oss 
för hur det ska gå på vår första bakjour el-
ler IVA-konsult. 

Saknar du något delmål eller känner att 
SK-kurserna behöver kompletteras rekom-
menderar jag att snegla på de kurser vi er-
bjuder i SILFs regi. I anslutning till Infektions- 

veckan i Karlstad hölls Ungt forum där 
cirka 50 ST-läkare deltog. Temat var feber- 
utredning. Det är ju ett ämne vi sällan får 
föreläst och det finns ingen SK-kurs i det, 
men visst har vi alla stått och kliat oss i 
huvudet över en oklar feber? Kursen, som 
pågick under en förmiddag, blev därför 
väldigt uppskattad. 

I augusti hölls även Fallseminarium i 
Växjö där allt från HIV och tuberkulos till 
nekrotiserande fasciit och Lemierres syn-
drom avhandlades. På Fallseminarium sker 
undervisningen kring autentiska fall som 
föreläsarna tar med sig och undervisar uti-
från. Det blir roligt och interaktivt samt ger 
oss en chans att lära av varandras erfaren-
heter. Denna gång var det väldigt högt 
söktryck så vi anordnar ett till Fallsemina-
rium på Teleborgs slott i Växjö redan 4-5 
februari 2019. Då blir det helt nya föreläsa-
re och fall, så jag vill passa på att tacka de 
falldragare som har varit med och bidragit 
till de två senaste kurstillfällena. I januari 
går också en kurs i HIV för specialister och 
sena ST-läkare. Alla våra kurser annon-
seras som vanligt i denna tidning och på  
infektion.net. 

Vid det här laget har ni förhoppningsvis 
även hunnit skriva årets diagnostiska prov 
(”ST-tentan”). Vilken förmån vi har som får 
skriva den varje år! Glöm inte att avsätta 
tid med er handledare för att gå igenom 
den efteråt. Eller följ vårt exempel från 
Gävle; här samlas hela kliniken för en ge-
mensam genomgång som blir extra trevlig 

med lite god mat och dryck hemma hos 
någon kollega. Då kan hela kvällen ägnas 
åt att stöta och blöta frågorna, och allra ro-
ligast blir det när vi har tänkt och svarat lite 
(eller mycket) olika. 

Slutligen önskar jag er en fortsatt trivsam 
höst och hoppas att vi ses på någon kurs 
framöver!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse

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

regiongavleborg.se

Infektionsläkare är de läkare som 
är minst missnöjda med sitt val av 
specialitet 

Yngreläkarspalten

Save the Date
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 14-17 maj 2019

Jönköping
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Fallseminarium	på	Teleborgs	slott	i	Växjö	
4-5	februari	2019

Svenska	 Infektionsläkarföreningens	 Specialistutbildningskommitté	 (SPUK)	 inbjuder	 ST-läkare	 inom	
infektionssjukdomar	 till	 utbildning	 som	 baseras	 på	 autentiska	 fall.	 Den	 4-5	 februari	 anordnas	 ett	
seminarium	för	18	deltagare.	Fallen	presenteras	med	s.k.	case-metodik	och	utbildningen	skall	ses	som	
ett	komplement	till	SK-kurser.	I	checklistan	rekommenderas	att	man	deltar	i	fallseminarium	en	till	två	
gånger	under	sin	ST.		

Kurslokal:	Teleborgs	slott	i	Växjö	(10	minuter	med	buss	från	Växjö	centrum).	
Kurstid:	4-5:e	februari	2019	(start	cirka	10.30	på	måndagen	och	avslut	cirka	15.00	på	tisdagen,	exakta	
tider	meddelas	senare)	
Pris:	4400	kr	exklusive	moms.	Priset	inkluderar	boende	i	enkelrum	samt	alla	måltider.		

Varmt	välkommen	med	anmälan	senast	den	15:e	november	via	mail	till	
maria.menonen@hansen.se.	

Anmälan	skall	innehålla	namn,	klinik,	adress,	telefon	(inkl	mobil),	mailadress,	ev.	specialkost,	hur	många	månader	du	har	
kvar	till	specialistkompetens,	vilken	ST	målbeskrivning	du	går	efter	(2008	eller	2015)	samt	hur	många	Fallseminarium	du	
har	deltagit	i	tidigare	och	när.		
Skriv	också	om	du	har	din	verksamhetschefs	godkännande	och	faktureringsadressen	inkl	referensnummer.		
Märk	mailet:	Fallseminarium.		
Bekräftelse	och	faktura	skickas	efter	att	anmälningstiden	har	gått	ut.	Vår	målsättning	är	att	snarast	efter	att	
anmälningstiden	har	gått	ut	ge	besked	om	vilka	som	har	antagits.	Vi	kommer	att	prioritera	de	som	inte	har	varit	med	
tidigare	och	de	som	har	kort	tid	kvar	till	specialistkompetens	samt	att	sträva	efter	god	spridning	mellan	olika	kliniker.		

Varmt	välkomna!	

Lena-Maria	Söder	
Yngreläkarrepresentant	SILF	
lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se	



SISTA CHANSEN!

Utbildning/kurs

Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se

Ev frågor besvaras av 
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se

Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning
på Hesselby Slott, 22–23 oktober 2018.
Föreläsare
Christian Giske | Anders Johansson | Daniel Bremell | Erik Eliasson | Elisabeth Nielsen | Thomas Tängdén

Ämnen som kommer att beröras är:

Kostnaden är 5800 kr exkl. moms för specialister samt ST-läkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen. 
Priset inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Hesselby Slott ligger ca 1 km från Vällingby centrum, 
Stockholm. Med kommunala medel är restiden från Stockholms centrum ca 30 minuter. Preliminära tider för 
kursen är start 10:00 måndag 22 oktober och avslut 16:00 tisdag 23 oktober.

Anmälan
Sista anmälningsdatum är 21 augusti 2018. Deltagarantalet är begränsat. Infektionsläkarföreningens kurser blir 
oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång så anmäl dig tidigt för att vara säker på en plats. 
Anmälningsblanketten finns tillgänglig på www.infektion.net, fyll gärna i och skicka in via e-post eftersom detta 
underlättar vår hantering. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post, så var särskilt noggrann med 
att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse, 
information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka två veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna!

• Antibiotikaresistens – mikrobiologi, epidemiologi
• Ny kunskap om samband mellan vårdhygien 
 och antibiotikarsistens 
• Behandling av multiresistenta bakterier
• Antibiotikakoncentrationsmätningar

• PK/PD, dosering av antibiotika hos den svårt  
 sjuka patienten
• Empirisk behandling vid ökad förekomst av 
 antibiotikaresistens

ANTIBIOTIKA OCH 
ANTIBIOTIKARESISTENS Hesselby Slott 

22–23 oktober 2018



Infektionsläkareföreningen inbjuder härmed återigen till en grundläggande intensivkurs om HIV. Kursen riktar sig 
till dig som är specialist i infektionssjukdomar men ännu ej handlägger egna HIV-patienter, alternativt ST-läkare 
i senare delen av specialistutbildningen. Kursen hålls onsdag till fredag, lunch till lunch, på Wiks slott utanför 
Uppsala den 30 januari till 1 februari 2019. 

Deltagare förutsätts ha läst igenom RAVs ”Antiretroviral behandling av hivinfektion 2016 – Behandlingsrekom-
mendation” samt Supplementen om PreP och graviditet (återfinns på www.sls.se/rav) innan kursstart, för maximal 
behållning.

Föreläsare och kursledare är Aylin Yilmaz, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg samt Gabriel Westman, 
Akademiska sjukhuset Uppsala. Kursen är huvudsakligen baserad på katedrala föreläsningar men med stort 
utrymme för diskussioner och frågor.

Priset är 6400 kronor exkl.moms och i priset ingår boende och samtliga måltider. Resan ingår ej. Sista anmäl-
ningsdag är 15 november och anmälan görs via länk på www.infektion.net. Deltagarantalet är begränsat till 34. 
Bekräftelse och faktura skickas efter att anmälningstiden har gått ut.

Varmt välkomna! 

Maria Furberg

Utbildning/kurs

HIV FÖR INFEKTIONSLÄKARE Wiks slott, Uppsala
30 jan–1 feb 2019

Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se

Ev frågor besvaras av 
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
031-755 87 05
maria.menonen@hansen.se



NDPIA
National Doctoral Programme
in Infect ions and Ant ib iot ics

Funded by:

Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine



Ø Lectures and hands-on tutorials on:
§ Protein structure
§ Sequence & structural databases
§ Structure in drug discovery
§ Internet tools for drug discovery
§ Ligand docking + screening

Ø Networking opportunities

Ø Register by 3 December 2018
http://ndpia.se/events/protein-structure
-and-structure-based-drug-design

Protein structure & structure-based
drug design (1,5 ECTS)  

15-18 January, 2019
Lund University

Not an NDPIA member yet? Please, first register to this
national network open for PhD students and postdocs via:
http://ndpia.se/register/.
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Varken pest eller kolera?

Patienten som är 79 år gammal har 
reumatoid artrit i botten och har 
på grund av detta behandling med 

Metotrexat, Plaquenil och även en låg dos 
Prednisolon. Förutom ovanstående har 
hon tidigare genomgått en cholecystektomi 
och en operation för aortaaneurysm, hon 
har också en KOL-diagnos. När hon söker 
akutmottagningen i början av juni har 
hon besvärats av diarré i 4 dagar. Dagen 
innan akutbesöket hade hon testat att ta 
två tabletter loperamid vilket hade god 
effekt på diarréerna som helt avstannade. 
De ersattes istället av smärta i övre delen 
av buken med utstrålning i ryggen och det 
är denna smärta som för henne till akut-
mottagningen. 

På akutmottagningen har patienten CRP 
121, LPK 16,5, sedan tidigare känd lättare 
kreatininstegring och normalt leverstatus. 
Man finner i status en ömhet i epigastriet, 
under vänster arcus och vänster flank. Det 
görs en DT buk med intravenös kontrast 
där man ser en måttlig förtätning av fettet 
i leverhilus vilket möjligen kan vara tecken 
på retning, cholangit?

Hon blododlas och ordineras intravenös 
vätska, därefter läggs hon in på infektions-
kliniken med preliminär diagnos gastro-
enterit. 

Nästkommande dag rondas patienten på 
infektionsavdelningen och det noteras att 
hon nu är försämrad jämfört med inkom-
sten med tillkomst av feber, frossa och till-
tagande smärta i buken. CRP har stigit till 
327, LPK 20,8. Det finns även en nytillkom-
men lättare stegring av ALAT, ASAT, GT 
och ALP men normalt bilirubin. Hon har 
fortsatt status till vänster i övre delen av 
buken. Intravenös antibiotikabehandling 
inleds med piperacillin/tazobactam och 
kirurg tillkallas som avstår ytterligare åt-
gärder och avvaktar. Samma eftermiddag 
meddelar klinisk mikrobiologi växt i blo-
det av gramnegativa stavar i 3 av 4 flaskor. 

Patienten förbättras och CRP som top-
par på 421 sjunker därefter liksom LPK. 
De gramnegativa stavarna artbestämts till 
Vibrio cholerae med hjälp av MALDI-TOF. 
Arten verifieras och typas på folkhäl-
somyndigheten där man kan bekräfta att 
det rör sig om icke toxinbildande Vibrio 
Cholerae, ej serotyp O1 eller O139. 

MIC-bestämning utföres

Antibiotika MIC

Ciprofloxacin 0.008

Cefotaxim 0.004

Imipenem 1

Piperacillin/Tazobactam 0.25 

Doxycyklin 1

Tetracyklin 1

Vid kompletterande anamnes framkom-
mer ingen utlandsvistelse de senaste 25 
åren och inget bad i varken sjö eller hav. 
Patienten har dock några timmar innan 
symptomdebut intagit strömming fiskad i 
Östersjön. 

Efter 5 dagars behandling med pipera-
cillin/tazobactam byts behandlingen till 
kombinationen cefotaxim och ciprofloxa-
cin. Efter ytterligare 1 veckas behandling 
byts cefotaxim mot ceftriaxon för att möj-
liggöra poliklinisering. Ceftriaxon sätts ut 
efter 4 dagar och patienten fortsätter med 
enbart ciprofloxacin i 3 dagar till vilket ger 
en total behandlingstid om 19 dagar. Hon 
svarar väl på behandlingen och vid upp-
följning bedömer man infektionen som 
utläkt. Koleraodling från avföring utfaller 
negativ men tas först då patienten stått på 
i.v antibiotika i 9 dagar. 

Vibrio i Sverige
Kolera orsakas av enterotoxinbildande 
Vibrio cholerae nästan uteslutande till- 
hörande serogrupp O1 och O139. Kolera 
finns inte i Sverige men enstaka fall dia- 
gnostiseras hos hemvändande resenärer. 
[1] Övriga serotyper av Vibrio cholerae 
saknar det specifika koleratoxinet och fö-
rekommer liksom ett flertal andra vibrio-
arter i sjöar och bräckt havsvatten där de
tillväxer vid höga vattentemperaturer.
Dessa orsakar sårinfektioner (vanligen 
efter bad med sår), infektioner i hörsel-
gång eller tarminfektion (som ej är kolera) 
om man sväljer vatten. Bakteriemi uppstår 
oftast genom spridning från ett infekterat
sår till blodbanan. [2] I Sverige finns även
beskrivet två utbrott av vibrioinfektion
associerade till konsumtion av kinesiska
kräftor [3]. 

Under den varma sommaren 2006 analy-
serades förekomsten av vissa vibrioarter i 
blåmusslor från Skånes kust och man kun-
de konstatera att hela 61 % av musslorna 
var positiva för V cholerae, 89 % för V para-
haemolyticus och 72 % för V vulnificus [3].

2018 ser ut att bli ett rekordår för vibrio- 
infektioner i Sverige, mest sannolikt pga. 
det varma vädret. Under perioden januari- 
juli 2018 rapporterades 55 fall, varav ett 
med dödlig utgång. Vanligen rapporteras 
de flesta fallen in under augusti månad. 
2014, som är det år med flest rapporterade 
fall de senaste 10 åren, rapporterades to-
talt 77 fall (varav 56 inhemska), siffran för 
perioden januari-juli var då 18 fall. Även 
2014 var en ovanligt varm sommar. [4] 

År Antal fall

2018 55 ( jan-juli)

2017 48

2016 47

2015 43

2014 77

2013 43

2012 27

2011 20

2010 30

2009 20

2008 24

Totalt antal anmälda fall av vibrioinfektio-
ner i Sverige (både fall som rapporterats 
smittade i Sverige respektive utomlands) de 
senaste 10 åren.

Vibrio cholerae (non-O1, non-O139)- 
bakteriemi
Vibrio cholerae non-O1, non-O139 kan 
liksom kolera orsaka en diarrésjukdom 
medierad av toxiner som är skilda från 
koleratoxinet. Vid äkta kolera är bakte-
riemi extremt ovanligt, vid infektion med 
non-O1, non-O139 vibrio cholerae och 
andra vibrioarter förekommer det även 
om det även här är ovanligt. I dessa fall 
rör sig vanligen om immunsupprimerade 
patienter eller patienter med underlig-
gande sjukdomar och i många fall finns 
en anamnes på bad med sår eller intag 

Fallbeskrivning
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av skaldjur (ofta dåligt tillagade). [5,6]  
Levercirros förefaller vara en särskilt 
stark riskfaktor för att drabbas av non-O1, 
non-O139 bakteriemi [7,6]. 

Behandling
Då det rör sig om ett relativt ovanligt 
tillstånd saknas svenska behandlings- 
rekommendationer för vibrioinfektioner. 
Gemensamt för många studier är att man 
har behandlat med intravenösa cefalo- 
sporiner i kombination med kinoloner  
eller tetracykliner [5,8,9]. CDC har rekom-
mendationer för behandling av sårinfek-
tioner med Vibrio vulnificus och även där 
rekommenderas en kombination av dox-
ycyklin och tredje generationens cefalo- 
sporin [10]. 

Smittkälla 
I Sverige har vi betraktat vibrioinfektioner 
som främst orsakade av en exponering för 
bakterier i vattnet vid bad i hav eller sjö. 
Detta ligger även bakom benämningen 
badsårsfeber som är relativt väl etablerad 
i landet [2]. På många håll i världen finns 
dock fall beskrivna av tarminfektioner 
och bakteriemier med vibrioarter kopp-
lade till intag av skaldjur [5]. Under våren 
2018 har det förekommit ett utbrott av 
tarminfektioner orsakade av Vibrio chole-
rae på Vancouver island där man kunnat 
konstatera att strömmingsrom utgör 
smittkällan [11]. Vår patient hade inga sår 
på kroppen och heller ingen anamnes på 
utebad. Dock erinrade hon sig att hon bara 
några timmar innan hon insjuknade hade 
ätit strömming som var fiskad av en privat-
person i Östersjön. Hon hade inte skadat 
sig vid rensningen och hade inte smakat 
på rå rom. Det visade sig att det fanns 

kvar fryst strömming fiskad vid samma 
tillfälle och denna skickades till Livsmed-
elsverket för analys. På livsmedelsverket 
konstaterades växt av 2 olika vibrioarter, 
en i strömmingen och en i strömmingspa-
det och de skickades vidare till Folkäl-
somyndigheten för typning och jämförel-
se med den Vibrio cholerae som isolerats 
från patienten. Efter sekvensering med 
NGS (next generation sequencing) kon-
staterades att den Vibrio cholerae som 
påvisats i strömmingen var identisk med 
den som isolerats från patienten medan 
den vibrio som isolerats från strömmings-
spadet inte var besläktad. 

Sammanfattning
Sambandet mellan vattentemperatur och 
förekomst av rapporterade fall av vibrio- 
infektioner kan både förklaras av att tem-
peraturen gynnar tillväxt av vibrioarter i 
vattnet men även av att det sker en ökad 
exponering då varma somrar innebär att 
människor badar oftare och längre tid. I 
Sverige ser vi framförallt fall av vibrio- 
infektioner efter bad. På många andra 
håll i världen är det vanligt att man ser 
vibrioinfektioner efter intag av dåligt till-
lagade skaldjur. I detta fall har man tydligt 
kunna belägga sambandet mellan den 
strömming som patienten ätit och hennes 
vibroinfektion vilket enligt vad vi kunnat 
hitta ej tidigare finns beskrivet i Sverige. 

Elin Andersson
ST-läkare

Infektionskliniken i Östergötland

Jakob Paues
Överläkare

Infektionskliniken i Östergötland

Fallbeskrivning
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Efter denna rekordvarma sommar har 
tropisk värme fått en mer konkret 
innebörd för de flesta i vårt land och 
inte minst färgat den politiska debatten 
när vi i skrivande stund närmar oss valet. 
Klimatfrågan finns på allas agenda och 
berör oss alla vare sig vi vill eller inte. 

Leishmaniasis är en sjukdom 
vars spridning och uttrycksätt 
påverkas av både klimatföränd-

ringar och socioekonomiska faktorer. 
Om denna sjukdom och andra tropis-
ka hudsår fick vi höra på ett välbe-
sökt och mycket uppskattat Tropik- 
symposium på Infektionsveckan i Karl-
stad. Symposiet anordnades av Svensk 
Förening för Tropikmedicin-och Inter-
nationell hälsa med inbjudna föreläsare  
(Dotevall, Glans, Hammarström). 

Efter symposiet hölls förening-
ens årsmöte. Vår förra ordförande,  
Maria Lundberg, hade valt att kli-
va av ordförandeskapet efter 6 år 
och avtackades på mötet. Charlotta  
Rydgård, infektionsläkare i Stockholm 
och tidigare vice ordförande tillträder 
som ny ordförande. Maria kvarstan-
nar i styrelsen ett år till. Vi välkomnar  
Katarina Engdahl, infektionsläkare i 
Uppsala, som ny ledamot i styrelsen.  
Övriga medlemmar kvarstår. Ny i valbe-
redningen är Helena Palmgren, v.g. se i 
övrigt protokoll på hemsidan. 

På gång i föreningen
Vi hoppas som tidigare kunna arrangera  
ett symposium inom tropikmedicin/ 
internationell hälsa nästa vår. Spännan-
de tropikfall beskrivs i detta nummer av  
Infektionsläkaren av vår styrelsemedlem 
Helena Berggren i en rapport från den  
tropikkurs hon kunde gå tack vare bidrag 
från bl.a. Göran Sterners resestipendium. 

En fråga som uppkommit i styrelsen 
under året är om föreningens inriktning 
bör fortsätta att brett omfatta tropik- 
medicin och internationell hälsa, eller om 
vi bör fokusera på tropikmedicin – frå-
gan har uppstått sedan Kommittén för 
Global hälsa bildats inom SLS. Dock fyl-
ler ju föreningen en annan funktion som 
medlemsförening varför vi kanske sna-
rare kompletterar varandra. En enkät 
har skickats ut till er medlemmar om just 
denna fråga, som vi önskar att ni besvarar.  

Eller kontakta någon av oss i sty-
relsen direkt med dina synpunkter! 

Styrelsens mailadresser och annan nyt-
tig information hittar du på vår hemsida 
www.tropikmedicin.se. 

Om du vill bli medlem eller om du är 
medlem men inte fått e-post-utskick, 
maila vår medlemsansvarige, se hemsi-
dan. 

Charlotta Rydgård
Ordförande, Svensk förening för 

tropikmedicin och internationell hälsa

TropikNytt

Tropiknytt
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Rapport från Asian Clinical Tropical 
Medicine Course i Bangkok och 
Kambodja

Tack vare bidrag från Göran Sterners 
Resestipendium fick jag möjlighet att gå 
Mahidol University Asian Clinical Tropical 
Medicine Course i Bangkok 11-20 juni i 
år, och här kommer min rapport med en 
bred exposé över vad vi fick se. 

Melioidos
En sjukdom som verkligen fick kött på 
benen var melioidos, som orsakas av den 
gramnegativa bakterien Burkholderia 
pseudomallei. En fascinerande sjukdom 
med inkubationstid mellan några dagar 
upp till 60 år. Den är endemisk i Sydost-
asien och särskilt i norra Thailand som 
saprofyt i jord och vatten, men finns även 
i Sydamerika och Afrika. Vi träffade en 

59-årig kvinna från nordöstra Thailand,
numera hemmafru i Bangkok men tidigare 
jordbrukare i sin hemby. Hon hade diabe-
tes mellitus typ 2 och kronisk njursvikt och 
lades in pga feber och ömmande, utspänd
buk. Utredningen visade melioidos med
abscesser i mjälten och hon låg inne med
ceftazidim iv när vi träffade henne. Vuxna
patienter som drabbas av melioidos har
ofta någon immunsuppression i form av
neutrofil dysfunktion, thalassemi, diabetes 
eller njursvikt. Barn med melioidos är
där-emot övervägande immunkompetenta 
och har ofta fokal infektion med parotis- 
abscess. 

Man smittas oftast via inhalation av 
damm men även vid direktkontakt med 
lerjord, via bröstmjölk eller sexuellt. 

Symptomen kan vara lokaliserade eller 
disseminerade och delas in i fyra olika  
kategorier;

1. Lunginfektion med kaviterande för-
ändringar som kan likna tuberkulos.
Burkholderia pseudomallei är en in-
tracellulär bakterie och kan därmed
härma tuberkulos, legionella och sal-
monella. 

2. Lokaliserad infektion med sår, huda-
bscess eller parotisabscess.

3. Akut sepsis.
4. Disseminerad infektion med absces-

ser i olika organ (lever, lunga, mjälte,
prostata, leder, skelett, lymfkörtlar,
hjärnan). Vid meningit ses mono-
cytär pleocytos och låg glukos-kvot,
återigen simulerande tuberkulos. 

Göran Sterners Resestipendium
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Burkholderia är känslig för ceftazidim 
och karbapenemer samt doxycyklin och 
trimsulfa, men inte för den standardbe-
handling med ceftriaxon som ofta ges vid 
oklar sepsis. Man rekommenderar minst 
10-14 dagars iv behandling med ceftazidim 
eller karbapenem och läkarna uppgav att 
patienterna ofta var fortsatt febrila i 9-10 
dagar trots adekvat behandling. Det är 
viktigt att diagnosticera och dränera ab-
scesser. Uppföljande behandling ges med 
trimsulfa i hög dos i 20 veckor för att för-
hindra relaps. På Mahidol University har 
man tagit fram ett latex agglutinations-test 
för att identifiera kolonier med B. pseudo-
mallei som vuxit fram på agarplatta. Dock 
får man inte lukta på plattorna eller riske-
ra att andas in aerosol eftersom B. pseudo-
mallei är klassificerad som kategori B bio-
terrorism-agens av CDC… 

Chikungunya
Doktor Kriengsak Limkittikul (bara ett 
av många spännande namn) gav strålande  
föreläsningar om Chikungunya och Dengue.  
Chikungunya kan översättas ungefär ”to 
walk bent over” – man får alltså ofta mycket  
ont i ryggen. Förutom detta får man som 
bekant hög feber, och mer utslag och  
artralgi än vid Dengue, där utslagen of-
tast kommer först efter att febern gått ner. 
Ett speciellt symptom som bara ses hos 
barn är bullösa utslag där huden fjällar. 
Små barn och äldre kan också få encefalit, 
myokardit, hepatit och multiorgansvikt. 
Symptomen klingar av inom 7-10 dagar 
men ledvärken kan kvarstå i åratal, bero-
ende på att antigen finns kvar i lederna 
även efter att virus försvunnit. Att det är 
så svårt att få fram ett vaccin beror på att 
Chikungunya kommer i epidemier och 
inte ses däremellan. Utbrotten är svåra att 
förutsäga, mellan 1996 och 2008 hade man 
inga rapporterade fall i Thailand. Men viru-
set ”flyger med människor” och 2005 spreds 
infektionen från bl a Ile de la Réunion över 
Indiska Oceanen och skapade 2008-2009 
ett stort utbrott i Thailand med uppemot 
10 000 fall/månad. Utbrottet avbröts lika 
snabbt som det börjat, sannolikt pga hög 
immunitet bland befolkningen. 

Malaria
Vi hade flera olika sessioner om mala-
ria, även om risken i Thailand är mycket 
låg. Ett tips vid mikroskopering var att Pl. 
knowlesi liknar Pl. malariae med bandfor-
made parasiter i erytrocyterna, men att 
erytrocyterna är normalstora till skillnad 
från vid Pl. malariae som infekterar äldre, 
och därmed mindre, erytrocyter. Pl. vivax 
och Pl. ovale infekterar däremot retikulo-
cyter som alltså är större. Pl. knowlesi ger 

dessutom högre parasitemi, svårare sjuk 
patient, som oftast varit i södra Thailand 
eller Sarawak i Malaysia. 

Gnathostoma
Om man har njutit av någon thailändsk rätt 
innehållande rå fisk (det finns många de-
likata sådana...) eller fått för sig att prova  
lokal sjukvård där man lägger ett rått 
grodlår på ett sår som inte vill läka och 
kort därefter noterar smärtsamma svull-
nader som flyttar på sig i huden, kan det 
vara klokt att ta en kur albendazol 400 mg 
x 2 i 14-21 dagar – och/eller ivermectin 0.2 

mg/kg i två dagar. Annars finns det risk 
att man drabbas av feber, nackstelhet och 
paralys av Gnathostoma spinigerum, vars 
larver kryper subcutant och även till CNS 
och ögon. Denna nematod diagnosticerad-
es första gången 1889 i Bangkok, och trots 
kampanjer bland lokalbefolkningen att 
koka eller frysa fisk innan inmundigande, 
är det så gott att äta den rå att infestation-
erna fortsätter. Det finns fem humanpa-
togena arter i Japan, Kina, Thailand (och 
sannolikt även i Burma, Laos, Kambodja 
men här finns ingen tillförlitlig diagnostik) 
och i Mexico och Ecuador. 

Mangoodlingar
Vi besökte Mahidol Institute of Dermato-
logy där vi fick träffa en kvinna som arbe-
tat i sin mangoodling och 50 dagar senare 
utveckat en ömmande nodulus på benet, 
mindes inget trauma. Det utvecklades till 
en abscess och hudbiopsi visade granu-
lom. PCR och odling positiv för Mycobak-
terium abscessus, och hon fick behandling 
med amikacin 15 mg/kg/dag iv samt kla-
ritromycin 500 mg x 2 i 2 veckor. 
En annan kvinna hade också skött sin 

mangofarm som låg två timmar utanför 
Bangkok. Trots sina 87 år var hon myck-
et vital och verkade uppenbarligen trivas 
av uppmärksamheten från 30 läkare från 
hela världen då vi trängdes runt hennes 
molluscum-liknande hudlesioner som 
visade sig vara Talaromycos. Talaromy-
ces marneffei (hette tidigare Penicillum 
marneffei) är en intracellulär jästsvamp 
som är endemisk i Sydostasien. Råttor är 
reservoar, men man vet inte säkert trans-
missionsvägen. Historien förtäljer inte 
huruvida mango-odlingen hade något 

med det hela att göra... Den gamla damen 
erhöll behandling med amfotericin B 0.6 
mg/kg/dag i 2 veckor och därefter itra-
konazol 400 mg/dag i 8-10 veckor. Hon 
var hiv-negativ, vilket är viktigt att kont-
rollera eftersom detta är den tredje van-
ligaste AIDS-definierande diagnosen i 
Sydostasien, till skillnad från i södra Afri-
ka där cryptococcos som kan ha liknande 
symptom, är betydligt vanligare. 

Dengue och G6PD-brist
På Queen Sirikit National Institute of 
Child Health träffade vi en 15-årig kille 
som varit på ett läger och övernattat i tält 
i skogen utanför Bangkok för att plantera 
träd. Han hade inte använt något myggme-
del… och insjuknade i hög feber, muskel- 
värk och från dag 2 tilltagande huvud-
värk. Dag 6 fick han utslag på armarna 
och urinstickan visade 2 + rbk, 2 + pro-
tein. Ns1ag positivt dag 1 vid feberdebut. 
Varför sökte han redan första dagen av 
feber? Jo, familjen misstänkte korrekt 
Denguefeber och eftersom han hade känd 
G6PD-brist visste de att han hade större 
risk för blödningar och urobilinopati. 

Göran Sterners Resestipendium
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I år har Thailand haft en mycket kraftig 
Denguesäsong så vi kände oss snart som 
experter på Dengue, men var aningen be-
svikna att vi inte fick se så många andra 
diagnoser på avdelningarna… 

Scrub typhus = en liten och farlig varelse
En patient med feber, huvudvärk, muskel- 
värk i ryggen och hörselnedsättning led av 
scrub typhus (”kvalsterburen fläcktyfus”) 
där nyckeln till diagnosen låg i en eschar 
som gömde sig i perineum, där de tydligen 
ofta finns. Scrub typhus är en rickettsios; 
Orientia tsutsugamushi som kan ge pneu-
monit, myokardit, encefalit, njursvikt och 
multiorgansvikt med framförallt lever-
svikt. Passande att tyfus betyder ”omtöck-
nad” på grekiska. Tsutsuga betyder ”liten 
och farlig” och mushi ”varelse” på japan-
ska. Behandlas bäst med doxycyklin, men 
även azitromycin, kloramfenikol och ki-
noloner kan fungera. Överhuvudtaget in-
såg vi snabbt vilket lämpligt antibiotikum 
doxycyklin är i Sydostasien. Scrub tyfus 
uppskattas orsaka en miljon sjukdomsfall 
per år, och 23% av alla feberfall i Sydost-
asien… Och är det inte en rickettsios din 
patient lider av, så är ett annat starkt kort 
leptospiros, där naturligtvis doxycyklin 
också fungerar utmärkt. Dr Wirongrong 
Chierakul ledde oss igenom likheter och 
skillnader. Den kända njursvikten ”Weil´s 
sjukdom”, är dock oftast hanterbar, medan 
det som dödar patienter med leptospiros 
oftare är lungblödningar. Och för att röra 
till det lite extra är det inte ovanligt med 
”mixed infection” med både scrub tyfus 
och leptospiros i Thailand. 

Hiv
På Bamrajnaradura Institute fick vi en fin 
översiktsföreläsning om opportunistiska  
infektioner vid hiv av dr Weerawat  
Manosutthi. Enligt honom är Thailand inte 
långt ifrån att uppnå WHOs 90-90-90-mål 
med 91% diagnosticerade, 75% på ART 
samt 79% virussupprimerade. Hiv-preva-
lensen är 1.1 % (ca ½ miljon hiv-positiva)  
och 2016 dog 16 000 människor i AIDS. 
Prevalensen av hiv bland MSM (män som 
har sex med män) är 9 % i hela landet, men 
28 % i Bangkok. Generellt är Thailand ett 
liberalt land till skillnad från många andra  
länder i regionen, där MSM är helt accept- 
erade. Prevalensen bland intravenösa 
missbrukare uppgår till 20 % och bland 
flyktingar (särskilt fiskfabriksarbetare)  
22 %. 1a linjens ART (TDF/FTC eller 
ABC/3TC plus EFV el RIL) kostar 30 USD/
månad. 2a linjens ART är proteashämmare 
LPV/r eller ATV/r men om man behöver 
integrashämmare får det bara ges enligt 
strikta kriterier på behandlingssvikt och 
det tillgängliga preparatet raltegravir kos-
tar ca 500 USD/månad. 

Göran Sterners Resestipendium
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Rabies
På Thai Red Cross The Queen Saovabha 
Memorial Institute grundat 1922 sker pro-
duktion av BCG-vaccin och rabiesvaccin 
från hästplasma. Här höll Dr Terapong 
Tantawichien en ingående förläsning om 
rabies, dr Taksa Vesarachapong guidade 
oss genom otaliga ormar och deras bett, 
och vi fick beblanda oss med turisterna 
och beskåda en ormshow i pausen. 

Vi fick se filmer av patienter med termi- 
nala rabiessymptom, vilket man kan ha åsik-
ter om ur sekretessynpunkt, men det var 
onekligen lärorikt och skrämmande. Tack 
vare principen att ge post-expositions- 
profylax mycket generöst har Thailand <10 
fall/år medan grannländerna Myanmar  
har 1000, Kambodja 800, Filippinerna 200 
och Vietnam 100 fall/år. Totalt angavs att 8 
000 000 doser postexpositionsprofylax ges 
varje år i Asien, där rabies vanligast sprids 
via hundbett. Vid bett i ansiktet kan man 
få direktinokulation som ger meningo- 
encefalit inom 4 dygn, men vanligen är 
inkubationstiden 1-3 månader efter bettet. 
5 % insjuknar dock efter > 1 år, och den 
längsta inkubationstiden de hade sett var 8 
år! Således ansåg dr Tantawichien att man 
alltid ska ge immunglobulin och vaccin 
vid relevant exposition oavsett hur lång 
tid som gått. Om patienten väl utvecklar 
symptom är det för sent. Indikationen för 
att ge både immunglobulin och vaccin är 
bett genom huden eller slickning på slem-
hinna av hund, katt, apa, schakal eller någon 
form av exposition för fladdermus. Det 
senare var en nyhet för mig men de kana-
densiska deltagarna bekräftade att de har 
samma princip; att om man vaknar i samma 
rum som en fladdermus bör PEP ges oav-
sett om man haft känd kontakt/skada av 
den. I Europa används humant immun- 
globulin men i Asien bovint. Man drev en 
aktiv vaccinationsmottagning på institutet, 
och deras övertygade uppfattning var att 
oavsett hur gammal en vaccination är så 
räcker det med booster efter ett bett (an-
tingen en dos dag 0 + 3 eller fyra doser i 
olika kroppsdelar samtidigt). De bedömde 
således att inget immunglobulin eller om-
start av full vaccination behövdes, de hade 
aldrig sett ett dödsfall hos någon som var 
vaccinerad tidigare. WHO har ju nyligen 
publicerat nya rekommendationer för PEP 
men här ansåg man fortfarande att fem do-
ser var mest effektivt. 

I kursen ingick också en två-dagars  
exkursion till Rajanagarindra Malaria  
Research Station i Ratchaburiprovinsen 
nära gränsen till Myanmar. Denna del av 
kursen fokuserade på global hälsa med 
besök på en skola för utsatta barn och en 
gård för uppfödning av bufflar och risplan-
tering, sponsrad av den thailändska drott-
ningen. De modigaste (läs mest dumdris-

tiga) fick prova att klafsa runt i knädjupt 
lervatten och försöka styra en buffel eller 
stoppa ner risplantor i raka rader. Sedan fick 
vi till uppgift att rada flest möjliga poten-
tiella infektioner och parasiter som dessa 
kursdeltagare hade utsatt sig för. Jag av-
stod. Ett fint inslag var dock besöket hos 
en volontär hälsoarbetare i byn, som under 
många år haft ett litet medicinskåp i sitt 
hus och hjälpt sina bybor med deras kräm-
por. Thailand har ett utbrett nätverk av dy-
lika hälsoarbetare som helt utan ersättning 
ger den hjälp de kan. Förklaringen enligt 
våra kursledare var den buddhistiska re-
ligionen där man kan ge tjänster till sina 
medmänniskor om man inte har pengar att 
ge, för att få en bättre situation i sitt nästa 
liv. 

Kambodja
Efter kursavslutningen med en ”riverside 
cruise” med buffé och utsikt över Bang-
koks upplysta tempel, fortsatte upplevel-
serna i Kambodja för de av oss som valt till 
tre dagar på Angkor Hospital for Children 
(AHC) i Siem Reap. Dessa dagar innehöll 
fler patientdemonstrationer och väl av-
vägda patientfall än hela kursen i Bangkok 
och det var fascinerande att möta mycket 
engagerade läkare. Dagarna inleddes med 
en översikt över uppbyggandet av hälso-
systemet i Kambodja efter landets skräm-
mande historia under Pol Pots regim 1975 
– 78 då alla sjukhus och skolor slogs sön-
der och t ex enbart 40 läkare fanns kvar
i Kambodja 1979. Nu finns det 2.3 läkare
och 7.9 sjuksköterskor per 10 000 invånare 
och 7 sjukhussängar per 100 000 invåna-
re. Visst har vi ont om sjuksköterskor och
platsbrist på sjukhusen i Sverige, men allt
är relativt… Kambodja har ett ambitiöst
vaccinationsprogram inkluderande bl a
Hepatit B och japansk-B-encefalit-vaccin
med ca 80% täckning i städer och 70 % på

landsbygden. AHC är ett pediatriskt un-
dervisningssjukhus med ca 500 anställda 
(98 % kambodjaner) och 100 vårdplatser 
som ger gratis vård till barn sedan 1999. 
Det är ett av få sjukhus som har intensiv-
vård, ögonklinik, tandläkare, hembaserad 
hiv/AIDS-vård, arbetsterapi och lekterapi 
samt en kuratorsenhet. Mitt i denna fat-
tigdom med en ständig ström av patienter 
har de som princip att ge ”compassionate 
care” och det var verkligen intrycket de 
gav. Dessutom bedriver de en strukturerad 
kartläggning av antibiotikaresistens och 
blododlar principiellt alla barn med temp 
> 37.5. Mellan 2007 – 2016 analyserades 39 
050 blododlingar och 2 692 liquorodlingar 
och man såg en hög frekvens antibiotika-
resistens, för detaljer vg se Emerging In-
fectious Diseases vol. 24, No. 5, Maj 2018. 

Vi hann också med en tur till deras sa-
tellitklinik i Sotnikom District där vi bland 
mycket annat fick se en hemmagjord 
CPAP-apparat (se bild). Falldragningar 
inkluderade t ex Chromobacterium viola-
ceum, en gramnegativ anaerob coccobacill 
som finns i jord och vatten i tropiska regi-
oner. Den orsakar sepsis med lunginfiltrat, 
feber, nekrotiska hudutslag och ger ofta 
mycket höga LPK (runt 50) men normalt 
CRP. Känslig för ciprofloxacin, gentamycin, 
trimsulfa, kloramfenikol och imipenem. 
Efter kursens slut besökte jag naturligtvis 
det fantastiska världsarvet Angkor Wat 
som ligger i anslutning till Siem Reap, åt 
den godaste maten på hela resan på en 
street market och flög hem till Sverige fylld 
av intryck och nya lärdomar. Den enda frå-
gan som kvarstår är huruvida jag borde ta 
en kur albendazol för säkerhets skull?

Helena Berggren
 Doktor

Infektionskliniken Akademiska,Uppsala
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Årets sommar kommer att finnas 
kvar i de flesta svenskars min-
nen som en ovanlig sådan-sol 

och värme i en av många, men inte alla, 
uppskattat hög grad. För vissa, de svårast 
drabbade medförde sommarens torka in-
komstbortfall till följd av bränder liksom 
frö andra till foderbrist med allt vad detta 
inneburit. Sjukvården har pressats med 
övertid, dubbla pass för personal, upp-
skjuten semester och i spåren av detta 
ser man med bävan fram emot vad detta 
innebär i form av uttröttade sköterskor 
som inte orkar längre. Men detta kan vär-
men inte anklagas för, däremot hoppas 
man att något av alla fagra vallöften ska 
kunna lyfta regionarbetet på alla geogra-
fiska platser. Vallöften om fler anställda 
klingar dock tomt oavsett vilken poli-
tisk färg de har - varifrån ska de sökande 
komma till dessa tjänster? Vi behöver ju 
fylla de platser som redan nu är vakanta. 
Den ökade belastning som föreligger på 
de öppna vårdplatserna leder till kortare 
omfördelningstider, press på lokalvård 
och ökad risk för smittspridning. I Skåne  
har under senaste året just smitta på 
sjukhus intresserat de forskningsaktiva 
infektionsläkarna, först ut var Torsten  
Holmdahl i Malmö som refererade sitt 
arbete i Infektionsläkaren tidigare under 
året. Anna Stjärne Aspelund beskriver i 
sin avhandling som lades fram i våras den  
ökade risk omgivningen innebär för  
immunsupprimerade, där handfat ut-
gör en stor risk för biofilmsbildning med  
patogener såsom Pseudomonas, vilka vi 
oftast inte uppmärksammar då de, för de 
allra flesta immunkompetenta, inte utgör 
något hot mot hälsan. Den enkla åtgärden 
att desinficera handfatssilarna med ättiks-
lösning bröt en smittspridning som tidi-
gare förelegat. Detta blev ett enkelt take- 
home message för oss som hade möjlig-
heten att lyssna till diskussionen mel-
lan opponenten, Britt-Marie Eriksson 
från Uppsala, och Anna-där det i övrigt  
handlade mycket om möjligheten att  
förbättra diagnostiken och skilja mellan  

kolonisation och infektion hos immuns-
upprimerade patienter, bl.a. med bio-
markörer hos lungtransplanterade. 
Utvärdering av diagnostik av invasiv svam-
pinfektion hos hematologiska patienter 
visar att ß-D glukan fortsatt är en betydel-
sefull markör för invasiv svampinfektion. 
Vi kan nu hoppas att Anna får möjlighet 
att bl.a. med Pfizerstipendiets stöd fort-
sätta sitt viktiga arbete i kombination med 
den kliniska verksamheten numera till un-
dertecknads och medarbetares glädje för-
lagd till infektionskliniken i Helsingborg.  

I övrigt inväntar jag bidrag med avhand-
lings-sammanfattningar från hela landet 
inom den medicinska vetenskapen röran-
de infektionsmedicin/mikrobiologi. 

Handledare: uppmuntra och uppmana 
nyblivna doktorer att skriva i Infektions-
läkaren!

Med önskan om många bidrag samt en 
härlig höst som efter efterlängtat regn 
kanske ger rikt med svamp! I naturen  
nota bene!

Cecilia Rydén

Värmebölja, utarbetad personal och 
hur en gammal hushållsmetod 
kan stoppa smittspridning

CDI

Clostridium difficile

Vad är vårt mål?

Astellas Pharma AB | Box 21046 | 200 21 Malmö | Telefon 040-650 15 00 | Fax 040-650 15 01 | info.se@astellas.com | www.astellas.se

Antalet bakterier med resistens mot antibiotika ökar i hela världen, även Sverige.1

Fokusera på resistensproblematiken

Fokusera på bättre kvalitet av antibiotikabehandling

1:  http://strama.se/wp-content/uploads/2016/03/Verksamhetsplan-2017.pdf

Astellas is committed to turning innovative science into medical solutions 
that bring value and hope to patients worldwide.
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Den gemensamma nämnaren för arbetena  
i min avhandling är att de behandlar  
infektioner hos immunsupprimerade  
patienter. Epidemiologi och diagnostik av 
lunginfektioner hos lungtransplanterade 
patienter samt diagnostik av invasiva  
svampinfektioner hos patienter under 
behandling för hematologisk malignitet  
ingår som delar. Avhandlingens sista  
arbete behandlar en ofta förbisedd noso-
komial smittspridningsväg via handfat. 

Lungtransplantationer utförs 
vid två centra, i Lund och Gö-
teborg, totalt har ca 1100 pa-

tienter lungtransplanterats i Sverige 
sedan den första transplantationen 
utfördes 1990. Alla lungtransplante-
rade patienter i Sverige under drygt 
två års tid inkluderades varvid mikro-
biella fynd i bronkeoalveolärt lavage 
(BAL) under första året efter trans-
plantationen kartlades (126 patien-
ter med 470 BAL tillfällen). Åttio- 
fem procent av patienterna hade posi-
tiva mikrobiologiska fynd i BAL, ofta 
med multipla agens. Nio patienter 
(7%) hade en multiresistenta Pseudo-
monas areuginosa i BAL, medan det 
endast fyra patienter (3%) hade växt av 
någon annan multiresistent bakterie (3 
ESBL, 1 Burkholderia). Patienter med 
och utan kliniska tecken på lunginfek-
tion hade mycket snarlika mikrobiella 
fynd, vilket belyser vikten av att värde-
ra mikrobiologiska fynd i BAL tillsam-
mans med andra faktorer såsom klinisk 
bild och makroskopiskt utseende vid 
bronkoskopi.

I syfte att underlätta diagnostiken av 
lunginfektion hos lungtransplanterade 
patienter utvärderades heparin bin-
dande protein (HBP) som utsöndras av 
aktiverade neutrofiler, den antimikro-
biella peptiden lysozym och cytokiner-

na IL-1-ß, IL-8, IL-10, TNF samt IL-6 i 
BAL-vätska. Både HBP, IL-1-ß och IL-8 
steg signifikant i BAL-vätska i sam-
band med lunginfektion hos patienter-
na, men var fortsatt låga vid rejektion 
och kan därmed utgöra potentiella bio-
markörer för att bekräfta lunginfektion 
hos lungtransplanterade patienter.
Avseende diagnostik av invasiva svam-
pinfektioner hos patienter under be-
handling för hematologisk malignitet 
utvärderandes biomarkörerna betag-
lukan ((1-3)-ßD–Glucan), galactoman-
nan, bis-methyl-gliotoxin och D-ara-
binitol/L-arabintolkvot. Betaglukan 
var den markör som presterade bäst i 
diagnostik av invasiv svampinfektion, 
framför allt vid provtagning under den 
senare delen av sjukdomsförloppet. 
Utvärdering av betaglukandynamiken 
över tid samt detektion av nivåer över 
det kommersiella testets gräns på 400 
pg/ml (genom spädning av prover) var 
värdefullt, då majoriteten av patienter-
na med invasiv svampinfektion hade 
upprepade prov med värden över 800 
pg/ml.

Nosokomial smittspridning via handfat 
och handfatsavlopp är en relativt okänd 
men väl dokumenterad smittsprid-
ningsväg. Sommaren 2013 avled två 
patienter med hematologisk malignitet 
i sepsis orsakad av en identisk multire-
sistent metallo-betalaktamasproduce-
rande stam av Pseudomonas areuginosa 
(Pae-MBL), patienterna hade vårdats 
på samma avdelning och samma rum 
efter varandra men aldrig träffats. Vid 
smittspårning återfanns bakterien i 
silhålen i patienthandfatet. Totalt hade 
13 patienter från 2009 till 2014 lämnat 
positiv odling för Pae-MBL. Patien-
terna visade sig ha vårdats på två av-
delningar och samma stam återfanns i 
sammanlagt 12 handfat på dessa avdel-
ningar, samtliga på patienttoaletterna.  

Avhandlingar

Immunsupprimerade patienter 
– infektioner, diagnostik och
nosokomial smittspridning

Anna Stjärne Aspelund

Kort om mig
Jag bor i Lund med min man och tre 
pojkar. 

Jag har gjort min ST och arbetat 
på infektionskliniken i Lund från 
2000 till 2015, därefter arbetade jag 
på Vårdhygien Region Skåne fram 
till i år då jag åter arbetar kliniskt på 
infektionskliniken i Helsingborg.

Forskningsmässigt kommer jag 
att fortsätta undersöka lunginfek-
tioner hos lungtransplanterade  
patienter och har även ett intresse 
för, och ser ett stort behov av, vård-
hygienisk forskning. 

Jag är mycket tacksam för det  
Pfizerstipendium som jag erhållit 
vilket även bidrar till möjlighet för 
mig med fortsatt forskningsarbete.
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Typning av samtliga patient- och hand-
fatsstammar visade >95% överens-
stämmelse enligt PFGE-typning. Efter 
misslyckade försök att eradikera bak-
terien med handfatsbyten och hetvat-
tenspolning användes en gammal hus-
hållsmetod med ättiksinstallation i sil 
och vattenlås en gång i veckan vilket 
visade sig vara förvånansvärt effektivt 
med avsaknad av nya patientfall och 
kontinuerligt negativa odlingar.

Avhandlingen försvarades den 13 
april med Britt-Marie Eriksson  
från Uppsala Universitet som fakul-
tetsopponent. Huvud-handledare har 
varit Bertil Christensson och Lisa  
Påhlman, bihandledare Gisela Otto. 
Arbetet kring lungtransplanterade  
patienter och patienter med hema-
tologisk malignitet har skett i sam-
arbete med kollegor på Sahlgrenska i  
Göteborg.

Avhandlingen baseras på följande arbeten:
• Stjärne Aspelund, A., Hammar-

ström, H., Inghammar, M., Lars-
son, H., Hansson, L., Christensson,
B. and Påhlman, L. I. Heparin-bin-
ding protein, lysozyme, and in-
flammatory cytokines in broncho-
alveolar lavage f luid as diagnostic
tools for pulmonary infection in
lung transplanted patients. Ame-
rican Journal of Transplantation
2018 Feb 18(2):444-452

• Stjärne Aspelund A., Hammar-
ström H., Inghammar M., Larsson
H., Hansson L., Riise G., Friman
V., Christensson B., Påhlman L. I.,
Microbiological findings in
bronchoalveolar lavage f luid
of lung-transplant patients in
Sweden. Transplant Infectious Di-
sease. 2018 Aug 14:e12973

• Hammarström H., Stjärne Aspel-
und A., Christensson B., Heußel C.
P., Isaksson J., Kondori N., Lars-

son L., Markowicz P., Richter J., 
Wennerås C., Friman V. Prospec-
tive evaluation of a combination 
of fungal biomarkers for the di-
agnosis of invasive fungal disease 
in high-risk hematology patients. 
Mycosis 2018 Mar 25. doi: 10.1111/
myc.12773

• Stjärne Aspelund, A., Sjöstrom, K.,
Olsson Liljequist, B., Mörgelin, M.,
Melander, E. and Påhlman, L. I.
Acetic acid as a decontamination
method for sink drains in a no-
socomial outbreak of metallo-be-
ta-lactamase-producing Pseu-
domonas aeruginosa. Journal of
Hospital Infection 2016 Sept 94(1):
13-20

Anna Stjärne Aspelund
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Jag är dubbelspecialist i Infektions-
sjukdomar och Klinisk bakteriologi och 
virologi, och trivs allra bäst i gränssnit-
tet mellan kliniken och laboratoriet, 
där jag har nytta av både mina kliniska 
och mikrobiologiska kunskaper. Jag är 
fascinerad av molekylärepidemiologins 
möjligheter, där studier av en patogens 
arvsmassa kan ge ovärderlig informa-
tion om dess ursprung och spridnings-
mönster.

Mitt doktorandprojekt handlar 
om HIV-1 i Sverige och möjlig-
görs av den fantastiska resurs 

som kvalitetsregistret och forsknings- 
databasen InfCareHIV är. Tillsammans 
med min huvudhandledare professor  
Anders Sönnerborg och mina bihandle-
dare professor Jan Albert och Dr Johanna 
Brännström, har jag utformat en forsk-
ningsplan som rör både epidemiologiska 
och molekylära aspekter av HIV-1 i Sverige.  
Vi studerar förekomst och trender för  
läkemedelsresistens hos nydiagnosticerade  
individer, metoder för att avgöra hur länge 
en individ varit smittad, och arbetar med 
utveckling av metoder för att uppskatta 
mörkertalet av odiagnosticerade HIV-1 
infektioner i Sverige. Genom att studera 
HIV-1 i Sverige kan vi dels lära oss mer om 
vilka preventiva och diagnostiska insatser 
som behövs här, dels lära oss mer om HIV-
1 i världen, eftersom en stor del av våra pa-
tienter har sitt ursprung utomlands.

Mitt första arbete påbörjade jag vid en 
placering vid WHO Drug Resistance Team 
i Genève 2010, och i det bidrog vi till att 
visa att sekvensering av pol-genen som 
används för resistensbestämning av HIV-1 
även ger information om hur länge en in-
divid varit smittad med viruset.

I mitt andra arbete studerade vi före-
komsten av överförd läkemedelsresistens 
hos nydiagnosticerade individer med 
HIV-1 i Sverige under 2010-2016. Det mest 
intressanta fyndet vi gjorde var en kraftig 
ökning av NNRTI-resistens hos patienter 
med ursprung i Afrika söder om Sahara, 
vilket överensstämmer med studier från 
Afrika. 

I det tredje arbetet, som ännu inte har 
publicerats, har vi utgått från data från 
InfCareHIV och övervakningsdata från 
Folkhälsomyndigheten och utvärderat två 
metoder för matematisk modellering för 

att beräkna mörkertalet av HIV-1 i Sverige. 
Vår viktigaste slutsats är att för att kunna 
göra pålitliga beräkningar av mörkertalet 
behöver vi bättre data om migration till 
Sverige. 

Det fjärde arbetet, som jag tacksamt 
tagit emot Pfizerstipendiet för, pågår och 
är inriktat på djupsekvensering av HIV-1 
hos nydiagnosticerade individer i Sverige 
2017-2018. Vi studerar förekomst av resis-
tensmutationer med känsliga metoder som 
tillåter oss att hitta även mindre mängder 
resistenta virusvarianter. Resultaten kom-
mer att bidra till vår kunskap om det aktu-
ella resistensläget, och även till metodut-
veckling av resistensanalyser för kliniskt 
bruk. Detta arbete ingår i TIME-studien, 
som är en prospektiv multicenterstudie 
av nydiagnosticerade individer med HIV-
1, där Karolinska Universitetssjukhuset, 
Venhälsan samt Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset deltar. Studien kommer att 
fortgå i flera år, och dess primära mål är 
att utveckla pålitliga metoder för att avgö-
ra hur länge en individ varit smittad med 
HIV-1 och utifrån det och epidemiologiska 
data kunna beräkna mörkertalet av HIV-1 
infektion i Sverige. Vi studerar även före-
komst av sen diagnos och missade möjlig-
heter till HIV-testning i vården.

Jag vill gärna passa på att tacka alla pa-
tienter och all vårdpersonal som bidrar till 
insamling av de data vi baserar våra stu-
dier på, och hoppas att resultaten ska vara 
av betydelse för diagnostik och behand-
ling av HIV i Sverige.

Emmi Andersson

Pfizerstipendiet

HIV-1 i Sverige
TIMES ARE CHANGING
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JULUCA is owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies. 
©2018 ViiV Healthcare group of companies or its licensor. Sept 2018, NOCL/DTGRPV/0027/18 

*JULUCA (dolutegravir/rilpivirine) is indicated for the treatment of HIV-1 infection in adults who are virologically suppressed (HIV-1 RNA 
<50 copies/ml) on a stable antiretroviral regimen for at least six months with no history of virological failure and no known or suspected 
resistance to any non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor or integrase inhibitor.1

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/
biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten). Brev: GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna.

Reference: 1. JULUCA Summary of Product Characteristics. May 2018.

Juluca (dolutegravir/rilpivirin) Rx, EF, ATC kod J05AR21
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Filmdragerad tablett innehållande 50 mg dolutegravir (som natrium), 25 mg rilpivirin
(som hydroklorid)
Indikation: JULUCA är avsett som behandling av humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna som
är välkontrollerade (hiv-1-RNA <50 kopior/ml) med stabil antiretroviral behandling sen minst sex
månader tillbaka utan tidigare virologisk svikt och utan känd eller misstänkt resistens mot någon icke-
nukleosid omvänd transkriptashämmare (NNRTI) eller integrashämmare. Kontraindikationer:
Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering med
följande läkemedel: dofetilid, karbamazepin, oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifapentin,
protonpumpshämmare (såsom omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol),
systemiskt dexametason (med undantag för behandling med enstaka dos), johannesört (Hypericum
perforatum). Varningar och försiktighet: Juluca ska förskrivas av läkare med erfarenhet av
behandling av hiv-infektion Överkänslighetsreaktioner har rapporterats vid behandling med
dolutegravir, i form av hudutslag, konstitutionella symtom och ibland organdysfunktion, däribland 
allvarliga leverreaktioner. Juluca bör omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på
överkänslighetsreaktioner (inklusive, men inte uteslutande, svåra hudutslag eller utslag i kombination
med förhöjda leverenzymvärden, feber, allmän sjukdomskänsla, trötthet, muskel- eller ledvärk, blåsor,
orala lesioner, konjunktivit, ansiktsödem, eosinofili och angioödem). Kliniskt status, inklusive
leveraminotransferaser och bilirubin ska monitoreras. Dröjsmål med att avbryta behandlingen med
Juluca efter en överkänslighetsreaktion kan leda till en livshotande allergisk reaktion. Interaktioner:

Juluca ska inte administreras tillsammans med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av hiv.
Juluca ska inte administreras samtidigt som H2-receptorantagonister. Sådana läkemedel bör
administreras 12 timmar före eller 4 timmar efter Juluca. Juluca ska inte administreras samtidigt med
antacida. Sådana läkemedel bör administreras 6 timmar före eller 4 timmar efter Juluca. Kalcium- eller
järntillskott, eller multivitaminer ska administreras samtidigt som Juluca, i samband med måltid. Om
kalcium- eller järntillskott, eller multivitaminer inte kan tas samtidigt med Juluca rekommenderas 
sådana preparat att administreras 6 timmar före eller 4 timmar efter intag av Juluca. Dolutegravir höjer
koncentrationen av metformin. Dosjustering av metformin bör övervägas vid insättning och utsättning
av samtidig administrering av Juluca och metformin för att upprätthålla glykemisk kontroll. Metformin
utsöndras renalt och det är därför viktigt att övervaka njurfunktionen vid samtidig administrering av
Juluca. Denna kombination kan öka risken för laktatacidos hos patienter med måttligt nedsatt
njurfunktion (stadium 3a kreatininclearance [CrCl] 45-59 ml/min) och ett försiktigt förhållningssätt 
rekommenderas. Minskning av metformindosen bör starkt övervägas. Juluca ska inte tas tillsammans
med andra läkemedel som innehåller dolutegravir eller rilpivirin, med undantag för samtidig
administrering av rifabutin. Biverkningar: Säkerhetsdata för Juluca är begränsade. De vanligaste 
rapporterade biverkningarna som ansågs vara möjligen eller troligen relaterade till
kombinationsbehandling med dolutegravir plus rilpivirin från 513 hiv-1-infekterade personer i de
kliniska fas III-prövningarna var diarré (2 %) och huvudvärk (2 %). Den mest allvarliga biverkningen,
med möjligt samband till behandlingen med dolutegravir (i sammanslagna data från kliniska studier i
fas IIb och fas III), observerad hos en enskild patient, var en överkänslighetsreaktion med hudutslag
och allvarlig leverpåverkan. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av
produktresumén 05/2018

Cutterguide: No Printing Process: Offset
GD: YR 40341

Size: 210x297 mm Pages: 1 Colors: C M Y K (4 Colors)
Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0

Prescribing Information

Are your treatment decisions changing with them? Now is the time 
for a 2-drug regimen for your virologically suppressed adult HIV patients.1*

2DR_Camp_Journ_Ad_A4_2018_SE-9351535_D2.indd   1 9/14/2018   9:48:31 PM







51

Krönika

Vi var mitt i psykiatriplaceringen 
under AT:n jag och min kollega, 
när den store mannen kom instor-

mande på rummet med något vilt i blick-
en, upphetsat stammande. Han var var-
ken manisk, psykotisk eller suicidal. Han 
var överläkare på avdelningen och hade 
uppenbarligen något mycket viktigt och 
brådskande att förmedla. 

Det urakuta ärendet visade sig gälla ett 
lågt TSH på en inneliggande patient. TSH 
togs rutinmässigt på alla patienter med någon 
form av affektiv diagnos och som regel låg 
det normalt. ”V, va, vad betyder det hääär!? 
V, vad ska vi gööööra!?” De uppspärrade 
ögonen fick mig för ett ögonblick att tro 
att det låga TSH-värdet var taget på över-
läkaren själv. 

Vi föreslog att han skulle ta sig en Oxa-
scand och därefter lite kompletterande 
prover på patienten. Med endokrinologin i 
färskt minne valde vi ut T3, T4 och TRAk 
(TSH-receptorantikroppar). Överläkaren 
ville inte ha någon Oxascand. Han ville 
fortsätta med det han var bra på, att bota 
patientens depression. ”Track! Vad, vad är 
DET?!” Något muntligt bokstaverande nöjde 
han sig inte med och slutligen fick han en 
handskriven lapp, där de tre proverna stod 
prydligt nedskrivna. Inte heller detta lind-
rade kemlabsångesten hos överläkaren som 
önskade lägga proverna till mig för signe-
ring. Det gick bra. Jag hade dessutom tänkt 
bli endokrinolog vad det led. Slutligen nöjd, 
lämnade överläkaren rummet i samma yviga 
manér som han äntrat det. 

Eftersom diabetes aldrig legat för mig blev 
det inget med endokrinologin. Några år se-
nare befann jag mig istället som randande 
på mikrobiologen. Från klinikens stormande 
kaos öppnades en helt ny värld full av plattor, 
agardoft och odlingspinnar. Smörgåsbordet 
som dukades upp då varje sårodling skulle 
bedömas. Vana ögon som blixtsnabbt scan-
nade av den färgglada mattan av kolonier 
och listade ut vilken som eventuellt gjorde  
patienten sjuk. Millimeterprecisionen i mät-
ningen av zondiameter och diskussioner 
kollegorna emellan kring hur det mest välav-
vägda svaret till klinikern skulle formuleras. 
Ingenting fick gå fel, då var det avvikelserap-
port, självrannsakan och tyst minut. Och allt 
detta för vår, de slarviga klinikernas skull! 

Vetskapen om att klinikkaoset stöttas upp av 
labbets dikotoma perfektion gav visserligen  
tillfredsställelse, men det var inte utan ett 
sting av dåligt samvete över hur mycket tid 
och energi man lade ner på svar som ofta 
slentrianmässigt hanterades av oss kliniker. 
Mitt i slarvkvalen kastades jag tillbaka till 
AT-tiden på psykiatrin.

Några dagar efter överläkarens TSH-fynd 
dök det upp ett provsvar i min signerings-
korg. ”Ingen växt.” Men vad var nu detta?  
Jag böjde mig fram mot skärmen och kisade?  
T- R - A - C - H - E - A - L - S - E - K - R - E -T- 
O -D -L -I-N- G!

Det tog en stund innan jag förstod att de 
där TRAk-antikropparna vi rekommende-
rat överläkaren att ordinera aldrig tagits. 
Det är sällan jag gapskrattar i ensamhet.  
I synnerhet inte i närheten av psykiatrins lås-
ta avdelning. Yr av fnitter stapplade jag ändå 

in på avdelningen. Jag kunde inte dö ovetan- 
des om detaljer kring hur detta gått till. 
Patienten var ju inte ens tracheotomerad.  
”Vi tyckte det var lite konstigt att vi skulle 
ta en odling nere i halsen.” ”Vi petade verk-
ligen så långt ner vi bara kunde.” ”Patienten 
var lite frågande.” Jag kippade.

När jag så satt där i agardoften, tomt stir-
rande in i ett dragskåp framträdde den inre 
bilden av den flitiga BMA som mottagit  
beställningen, med största omsorg odlat ut 
den och med remisstexten ”deprimerad” 
i bakhuvudet gjort sitt bästa för att skilja 
ut patologi ur den orofaryngealflora som 
hittats. Det fick mig att dra på smilbanden 
igen. I perfektionens mitt, omgiven av kaos.

Anna Fornarve

I perfektionens mitt, 
omgiven av kaos
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Protokoll

Organ
Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen.

Tid 
2018-03-15 09.30-16.00.

Plats
Svenska läkaresällskapet, Stockholm. 

Närvarande
Göran Günther ordf.
Maria Furberg
Jens Eriksson
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Ulf Ryding
Lena Maria Söder

§1. Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2. Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anita Hellgren.

§3. Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll från telefonmötet 18-01-15 granskades 
och godkändes.

§5. Ordförandes ärenden, Göran Günther. 
• Fråga från Socialstyrelsen kring översättning av ST-mål-

beskrivning för infektionsmedicin. Viktigt att göra mål-
beskrivning tillgänglig för icke svenskspråkiga ST-läkare.
SILF bifaller att finansiera kostnad för detta.

• Folkhälsomyndigheten har skapat en nationell samverkans-
grupp för vårdhygieniska frågor. Torsten Holmdahl, Mal-
mö, har utsetts att företräda SILF. En prioriterad fråga att
driva är skapandet av en nationell handlingsplan för vårdhygien.

• Inför fullmäktige svenska läkarsällskapet (SLS). Anslutning
av SILF:s medlemmar till SLS enligt förslag på nyordning.
Diskussion inom styrelsen. Vi följer hur övriga specialitets-
föreningar agerar i frågan. Styrelsen ställer sig fortsatt positiva
till anslutning av SILF till SLS.

• Equalis expertgrupp: Fråga till SILF angående harmonisering
av måttenheter för alfafetoprotein. SILF ber Anders Lars-
son, klin.kem. UAS, att formulera svar för SILF.

§6. Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson.
• Remisser: Översyn av Läkarförbundets regler för marknads-

föring av läkarverksamhet mm. SILF besvarar remissen
med bifall.

• RAF-stipendiat: Robin Reza, Gävle.

§7. Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson.
• Hemsidan.

 ° På gång.
• Tidningen.

 ° Diskussion kring hur program för infektionsveckan ut-
formas i tidningen. Annonsplacering. Vid höstmöte med 

Mediahuset skall ram för hur infektionsveckan presenteras 
i program i infektionsläkaren göras.
 ° Deadline 6/4.

§8. Programgrupper och kvalitetsregister, Anna Grahn.
• Programgrupper:

 ° Nomineringar till sepsisgruppen: Tidigare 9 ordinarie
medlemmar till omval. Nya medlemmar: SILF föreslår Jonas 
Sundén Cullberg, Sara Cajander och Mari Rosenkvist.

 ° Nomineringar till UVI-gruppen: Samtliga nominerade väljs. 
• Kvalitetsregister.

 ° Per Arneborn: Projektkatalog uppdateras med projektbe-
skrivning, diarienummer samt registeransvarig. Tillgäng-
lig för alla. I stadgar måste den som är registerägare vara 
anställd i det län där ansvar för register ligger. Register-
regler/Dokumenttext ändras för att öppna för andra lös-
ningar.

 ° Registerhållare väljs idag på 3 år. Tas bort. Ingen tidsgräns.
 ° SILF ser över stadgar och former för registerhållning och 
hur det skall se ut i framtiden.

§9. Frågor för yngre läkare och SPUK, Lena Maria Söder.
• Spuk:

 ° Ny sammansättning. Karolina Prytz avgått, Gustav Torisson
ny representant. Spuk önskar representanter från akademien 
tex professor. Uppdrag åt styrelsen att föreslå representanter.

Protokoll 
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• ST-arbeten. Sos kräver vetenskapligt arbete. Är det hinder
för publicering?

• SLS workshop. Framtidens ST utbildning.

§10. Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren.
• Remiss:

 ° Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56) besvarad på upp-
drag av SILF av Jonas Ahl, Malmö.

 ° Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och
hälso- och sjukvård, (SOU 2017:104). Besvaras ej.

• Infektionsveckan 2018:
 ° Justus Ström föreläsning: Lars Hagberg, Göteborg.
 ° Abstract: Vancouver regler gäller. Urval efter diskussion
inom styrelsen.

• Planering inför kommande infektionsveckor:
 ° Samrådsmöte SILF, IFIS, SFM, RFM, FKM. Befintligt
samarbete inför infektionsveckan kvarstår. Val av ort väx-
las mellan SILF och SFM. 
 ° Diskussion kring mötesnamn istället för ”infektionsveck-
an”. SVIM? VIM? IVMV?

• Infektionsveckan 2020.
• Flera infektionskliniker har tackat nej. Frågan nu hos Uppsala.
• Göran Sterners resestipendium: Jakob Altgärde, Jönköping/

Ryhov
• Pfizer-stipendium: Styrelsen utser Anna Stjärne Asplund

och Emmi Andersson till årets stipendiater. Presenteras på
infektionsveckan.

• SKL-Kunskapsstyrning: Diskussion kring SILF:s roll i ny
nivåstrukturering med programråd som utses nationellt.
Anita Hällgren ger rapport från första möte.

§11. Niklas Lundblad, Mediahuset 
• Genomgång av GDPR. Ny dataskyddsförordning. Om hur det

påverkar vårt arbete med hemsida och tidning. Omfattande
förändring av hantering av personuppgifter.

• Hemsidan: Planeras vara igång i god tid före vårmötet.

§12. Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg.
• Endokarditutbildning Ulfsunda slott 19–21/3.
• Antibiotikaresistens, Stockholm, 22–23/10.
• HIV-grundkurs, 30/1–1/2, 2019.
• Vårutbildningen 2019. Förslag på tema. Fråga att ta med för

vidare diskussion.
• Nästa höstutbildning 2019. Tema TB.

§13. Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Nya ordinarie medlemmar:
Anmälan till styrelsemötet 18 01 18
Karin Andersson-Ydsten ST-läkare, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Stockholm
Emil Thiman ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Stockholm
Tomas Gustafsson, ST-läkare, Sunderby sjukhus, Luleå
Tobias Tyrberg, ST-läkare, Östra sjukhuset, Göteborg
Elias Sjödin ST-läkare, Sundsvalls sjukhus
Maria Lindh ST-läkare, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Anders Lans ST-läkare, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Anmälan till styrelsemötet 18 03 15
Anna Fornarve Specialistläkare Ryhovs sjukhus, Jönköping
Jacob Lindman ST-läkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Gabriel Heyman, ST-läkare, Västmanlands läns sjukhus, Västerås

Sara Oweling, ST-läkare, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Matilda Emgård, AT-läkare, Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Göteborg
Caroline Gahrton, Specialistläkare, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Huddinge
Tove Ristner, Leg läk, Danderyds sjukhus, Stockholm
Hanna Arnell, ST-läkare, NÄL, Uddevalla
Bergman Annelie, ST-läkare, Länssjukhuset, Sundsvall
Niklas Bengtsson, ST-läkare, Ryhovs sjukhus, Jönköping
Johan Lindström, ST-läkare, Mölndal
Ulrika Marking, ST-läkare, Täby
Ida Söderqvist, ST-läkare, Danderyds sjukhus, Stockholm
Anna Hlebowicz, ST-läkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Anna Nordby, ST-läkare, Centralsjukhuset, Karlstad

• Lipusersättning: Önskemål från samordnare och lipus- 
inspektörer att ersättning skall gå till samordnare. Efter
diskussion i styrelsen beslut om att fördela ersättning enligt
modell 20% till SILF för utbildning av nya inspektörer och
80% till samordnares klinik för ersättning för dennes arbete.

§14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§15. Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande

Jens Eriksson
Facklig sekreterare 

Anita Hellgren
Protokolljusterare
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Organ
Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid 
30 maj 2018 kl. 17:00-19:00

Plats
Kongresshallen Karlstad, Sal Monica Zetterlund 

Närvarande
Göran Günther, avgående ordf.
Maria Furberg
Jens Eriksson
Anita Hällgren, avgående vetenskaplig sekreterare
Fredrik Månsson
Ulf Ryding
Lena Maria Söder
Mia Furebring, tillträdande vetenskaplig sekreterare
Lars-Magnus Andersson, tillträdande ordförande
(via telefon)

§1. Vice ordförande Anna Grahn öppnade mötet.

§2. Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Mia Furebring.

§3. Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll från telefonmötet 18-03-15 granskades
och godkändes.

§5. Ordförandes ärenden, Göran Günther 
• SWESEM: Utarbetande av nationella rekommendationer för

tidig identifiering av den septiska patienten inom akutsjuk-
vården. SILF föreslår Patrik Gille Johnsson och Magnus
Brink som representanter. LMA kontaktar SWESEM.

• Fråga från Prof. Olof Ekvall, Göteborg, angående stöd till im-
munbristkongress ICID. SILF ställer sig bakom att stödja mötet.

• Styrelsen tackar Göran Günther för ett mycket gott och in-
spirerande arbete som ordförande i SILF:s styrelse under 4 år

§6. Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
• Från Läkarförbundet: Skrivelse ”säkerställande av specialitets-

föreningarnas deltagande i SKL:s kunskapsstyrning”. Diskussion
inom styrelsen som fortsatt bevakar utvecklingen och vidare
information från läkarförbundet i frågan. 

§7. Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
• Infektionsläkaren; Deadline 7/9.
• Hemsidan. Nya sidan är nu igång. Den dras än så länge

med problem, men utveckling och optimering pågår fortsatt.
Beräknas fullt klart i september.

§8. Vice ordförandens ärenden, Anna Grahn
• Registerregler för våra kvalitetsregister behöver disku-

teras. Samt även frågor kring registerhållare. Frågan tas
vidare för diskussion under SILF:s internat.

• Registerhållare Per Arneborn föreslår att det skall finnas
en länk utanför Infektion.net för att nå kvalitetsregistren.
Detta för att personer utanför sjukvården skall kunna ta

del av registerdata. Fredrik Månsson kommer diskutera 
med Mediahuset och Per Arneborn för att ombesörja detta.

• Diskussion kring registerorganisation med delregisterans-
variga och kring hur dessa väljs/omväljs. Styrelsen före-
slår att omval av delregisterhållare aktualiseras vart 5:e
år av respektive vårdprogramsgrupp. Programgrupperna
informeras av AG kring detta.

• Mikrobiologerna/FKM önskar vara en del av SILF:s vård-
programsarbete. Styrelsen föreslår att vårdprogramsgrup-
perna adjungerar mikrobiologerna/FKM samt även övrig
specialistkompetens i fall där de finner detta är tillämpligt.

§9. Frågor för yngre läkare och SPUK, Lena-Maria Söder
• LM har deltagit SLS workshop Framtidens ST utbildning.

SPUK har utryckt sig negativa till obligatorisk randning
inom primärvården.

• Fallseminarium i Växjö till hösten. Högt söktryck varför pla-
nering pågår för att ordna nytt fallseminarium under 2019.

• SPUK: Ny ST-representant Elin Economou Lundberg.
• UEMS. LM inhämtar information från tidigare delegater från

SILF om uppdraget. Annons i infektionsläkaren framöver
med uppmaning om att nominera kandidater.

§10. Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
• Infektionsveckan 2019.
• Styrelsen tackar Anita Hällgren för ett fantastiskt gediget

och kreativt arbete i SILF:s styrelse under 4 år

§11. Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg 
• Frågan om ersättning till föreläsare vid SILF:s utbildningar

har åter lyfts. Frågan tas till chölmötet
• Förslag om att tema för Vårutbildning 2019 blir skelett-,

led- och mjukdelsinfektioner.
• TBC blir temat för höstutbildning 2019, Judith Bruchfeldt

och Jerker Jonsson vidtalade. Höstutbildningen 2018 har
temat antibiotika.

• Extrakursen HIV för infektionsläkare kommer hållas på
Ulfsunda slott 30/1 – 1/2 2019.

§12. Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Anmälan till styrelsemötet 18 05 30
Lucie Othalikova, ST-läkare, ST-läkare, Göteborg
Jon Ossiansson, ST-läkare, Växjö
Julia Persson, ST-läkare, Växjö lasarett
David Nygren, ST-läkare, SUS, Malmö
Johan Lindström, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjuk-
husetsjukhuset, Göteborg 

• GDPR ansvarig i styrelsen. SILF utser Ulf Ryding

§13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§14. Vice ordförande Anna Grahn avslutade mötet.

Anna Grahn
Vice ordförande 

Jens Eriksson
Facklig sekreterare 

Mia Furebring
Protokolljusterare

Protokoll 
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Protokoll

Organ
Årsmöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid 
29 maj 2018 kl. 17:00-19:00

Plats
Infektionsveckan Karlstad 

Närvarande
26 medlemmar utöver styrelsen

§1. Ordförande Göran Günther förklarade mötet öppnat.

§2. Till ordförande för mötet valdes Göran Günther.

§3. Till sekreterare för mötet valdes Jens Eriksson.

§4. Till protokolljusterare valdes Mia Furebring och Maria Palmerus.

§5. Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes. 

§6. Dagordningen godkändes. 

§7. Information från styrelsen:
• Ordförande Göran Günther informerade om det senaste

årets arbete och diskussioner inom SILF:
Anslutning av medlemmar till svenska läkarsällskapet:
 ° Frågan kring hur vi som medlemmar i specialitetsför-
ening och därmed sektion inom svenska läkarsällskapet 
(SLS) även måste vara medlemmar i SLS. Vi har följt hur 
andra specialitetsföreningar agerat i frågan. Det förelig-
ger fortsatt olika åsikter inom de olika specialitetsför-
eningarna. SLS är en viktig remissinstans och opinions-
bildare samt förfogar över stora forskningsmedel. Något 
som SILF:s styrelse sett som fördelar med en anslutning. 
SLS stadgekommitté har fått i uppdrag att återkomma 
med nya förslag kring hur frågan skall hanteras och nå-
got beslut har ännu ej tagits. Avgiftsfrågan, vid anslut-
ning av samtliga medlemmar i specialitetsförening till 
SLS, har inte heller lösts. Sannolikt blir den lägre än idag. 
Styrelsen kommer att fortsätta att aktivt bevaka frågan.

• Nationell kunskapsstyrning:
 ° Hur interagerar detta omfattande program med SILF:s
nuvarande arbete? Skall det ersätta det vårdprogramsar-
bete som SILF idag bedriver? Hur skall vi bevaka och ges 
inflytande över vilka som utses att bedriva detta arbete? Den 
nationella kunskapsstyrningen sträcker sig över större 
områden än de enskilda specialiteterna. Flera speciali-
teter kommer involveras i de olika programområdena. 
Viktigt att vi som förening blir delaktiga i utformning 
och styrning av denna process. SILF anser att vi bör ha 
en egen representant i den övergripande planeringen och 
utformningen av denna process.

• Föreningen framförde sitt varma tack till Göran Günther för
hans fina och framgångsrika arbete som SILF:s ordförande.

• Vice ordförande Anna Grahn informerade om styrelsens
arbete med vårdprogramsgrupper och vårdprogram. Nya
vårdprogramsgrupper har tillsatts för sepsis och urinvägsin-

fektioner och nya vårdprogram är under utveckling. Ett nytt 
vårdprogram för Clostridium difficile infektioner har utkom-
mit under året. Vidare föredrogs hur arbetet med kvalitets-
registren fortgått under året samt hur det vidare arbetet med 
registren och registerhållning kommer att se ut framåt.

• Utbildningsansvarige Maria Furberg informerade om för-
eningens utbildningsverksamhet. Årets vår- och höstut-
bildningar har haft tema endokardit samt antibiotika och
antibiotikaresistens. Tuberkulos föreslås som tema för
kommande höstutbildning.

• HIV-kurs i SILF:s regi för specialister/sena ST-läkare som
tidigare anordnats vid ett tillfälle våren 2017 planeras att
anordnas igen, preliminärt jan-feb 2019.

• Redaktör Fredrik Månsson informerad om arbetet med
föreningens tidning ”Infektionsläkaren” samt arbetet med
en ny hemsida. Den nya hemsidan har satts i drift i maj
2018, men arbete pågår fortsatt för att optimera funktio-
naliteten.

• Yngre läkare ansvarige Lena-Maria Söder informerade om
föreningens verksamhet för ST läkare, bl. a Ungt Forum
som arrangeras i anslutning till Infektionsveckan. I år
hade Ungt Forum tema ”oklar feber”. Vidare fortgår plane-
randet av fallseminarium. Nästa fallseminarium planeras
för 18 deltagare och kommer att hållas 2018, 27–28 augusti
i Växjö på Teleborgs slott.

• Vetenskaplige sekreteraren Anita Hällgren informerade
kort om nästa års Infektionsvecka och Mikrobiologiskt
Vårmöte som kommer att arrangeras i Jönköping. Anita
passade även på att tacka alla som har bidragit till årets
program. 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!

• Föreningen tackar även Anita Hällgren för ett utomordent-
ligt ambitiöst och kreativt arbete som SILF:s vetenskaplige
sekreterare!

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017–2018 presen-
terades kort av facklige sekreteraren Jens Eriksson. Verk-
samhetsberättelsen godkändes av årsmötet. Berättelse går 
att läsa på www.infektion.net under mötesprotokoll. 

§9. Skattmästaren Ulf Ryding redovisade ekonomiskt bokslut
för 2017 för SILF och för Göran Sterners resestipendiefond. 
Bokslutet godkändes av årsmötet. 

§10. Revisionsrapporten lästes upp av Lars Ljungström som för-
ordade ekonomisk ansvarfrihets för styrelse gällande fören-
ingens ekonomi för 2017

• Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2017.

§11. Valberedningens förslag till styrelse för 2018–2020 och öv-
riga förtroendeposter föredrogs av. I valberedningen har 
Maria Werner, Anna-Karin Lindgren (sammankallande) 
och Magnus Hedenstierna ingått.
Årsmötet valde enhälligt enligt följande förslag:
Ordförande: Lars Magnus Andersson, Göteborg (nyval 2 år 
till årsmötet 2020)

Protokoll 



Vetenskaplig sekreterare: Mia Furebring, Uppsala (nyval 2 
år till årsmötet 2020)
Övrig ledamot, skattmästare: Ulf Ryding (omval 2 år till 
årsmötet 2020)
Övrig ledamot, redaktör: Fredrik Månsson (omval 2 år till 
årsmötet 2020)
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: Maria Furberg (omval 
2 år till årsmötet 2020)
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2018–2019 
valdes Bengt Wittesjö (omval) och Lars Ljungström (omval) 
och till suppleant valdes Karlis Pauksen (omval).
Årsmötet godkände att styrelsen inom sig utser ordinarie 
ledamöter och suppleanter till Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktige.
Årsmötet godkände att styrelsen inom sig utser ordinarie 
ledamöter och suppleanter till specialitetsföreningarnas 
representantskap och fullmäktigemöte i Sveriges läkar-
förbund. 
Val till valberedningen
Anita Hällgren valdes på 3 år till årsmötet 2021. 
Valberedningen består sedan tidigare av Magnus Hedenstierna 
(vald till årsmötet 2020) och Anna-Karin Lindgren (vald 
till årsmötet 2019). Anna-Karin Lindgren är sammankal-
lande i valberedningen fram till nästa årsmöte.

§12. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 250 kr för
fullt betalande medlemmar, 60 kr för associerade och 0 kr för 
pensionerade medlemmar. De föreslagna medlemsavgifterna 
bifölls och fastställdes av årsmötet. 

§13. Verksamhetsåret 2018–2019
• Infektionsveckan 2019 kommer att anordnas i Jönköping.

Mötet kommer som i år att sammarrangeras med de mik-
robiologiska föreningarna och IFIS. Styrelsen träffar de
övriga arrangerande föreningarna regelbundet och for-
merna för sammarbetet diskuteras och utvecklas fortlö-
pande. I nuläget har vi beslutat att fortsätta sammarbetet
minst till och med 2019.

• Frågan om anslutning av samtliga medlemmar i SILF till
SLS är kontroversiell och det finns starka synpunkter från
flera andra specialitetsföreningar kring detta. Sällskapet
en viktig remissinstans, opinionsbildare, forskningsbe-
främjare och tillfrågas i många frågor som är relevanta för
specialiteten. Styrelsen kommer att fortsätta bevaka frågan
om anslutning till SLS.

• Vidare kommer SILF verka för ökat inflytande och del-
aktighet kring utformning och arbetet med den nationella
kunskapsstyrningen.

§14. Övriga frågor: Inga anmälda

§15. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Göran Günther Jens Eriksson
Ordförande Sekreterare

Mia Furebring Maria Palmerus
Protokolljusterare Protokolljusterare

Protokoll
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Nya medlemmar

Anmälda till styrelsemöte 2018-05-30

• Lucie	Othalikova
ST-läkare, Göteborg

• Jon	Ossiansson
ST-läkare, Växjö

• Julia	Persson
ST-läkare, Växjö lasarett

• David	Nygren
ST-läkare, SUS, Malmö

• Johan	Lindström
ST-läkare, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg

Anmälda till styrelsemöte 2018-08-24

• Viktor	Karlsson	Werther
ST-läkare Universitetssjukhuset i Linköping

• Yoav	Eling
Specialistläkare invärtesmedicin
NÄL Trollhättan

Nya medlemmar
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Mer information finns på: https://mediahuset.link/HIV-Glasgow 
Våra kommande möten hittar du på infektion.net och mediahuset.se/calendar

Frågor till: Niklas Lundblad, niklas@mediahuset.se +46 706 74 86 89 +46 31 707 19 30

Mediahuset i Göteborg AB Utställare:

POST
CONGRESS
Ett sammanfattande möte från kongressen.
Kostnadsfritt för läkare, sköterskor och övrig vårdpersonal.

Mötet arrangeras i enlighet med LERs regelverk avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden, Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.

HIV Glasgow

2018
Glasgow, Stockholm, 
Malmö och Göteborg

Highlight
HIV Glasgow

30 okt 2018
Hilton Glasgow, Glasgow

Post
HIV Glasgow

18 dec 2018
Malmö

Scandic Triangeln

Post
HIV Glasgow

29 nov 2018
Stockholm

Hilton Stockholm Slussen

XXXVII HIV Symposiet/
HIV Glasgow

20 dec 2018
Göteborg

Scandic Crown

Sammanfattande möten från kongressen.
Kostnadsfritt för läkare, sköterskor och övrig vårdpersonal.

Vi hoppas på trevliga kvällar!

1. Biktarvy SmPC, Available at: www.ema.europa.eu.
2. Gallant J, et al. Lancet. 2017; 390(10107): 2063–2072. 
3. Sax PE, et al. Lancet. 2017; 390(10107): 2073–2082. 

This medical product is subject to 
additional monitoring.

• No food restrictions 1

• 90 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV 
at Week 48 1,2,3

Gilead Sciences  |  Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna  |  Phone: + 46 (0)8 505 71 800  |  Fax: + 46 (0)8 505 71 801

(Rx EF)

 Detta läkemedel är för närvarande föremål för utökad övervakning.

Biktarvy® (biktegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat), 50
mg/200 mg/25 mg, filmdragerade tabletter. Rx. EF Kostnadsfritt enligt SmL.
Virushämmande medel för systemiskt bruk; virushämmande medel mot hiv-
infektioner, kombinationer ATC-kod:J05AR20. Indikationer: Biktarvy är
avsett för behandling av vuxna infekterade med humant immunbristvirus
1 (hiv-1) utan nuvarande eller tidigare tecken på virusresistens mot
integrashämmare, emtricitabin eller tenofovir. Kontraindikationer:
Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.
Biktarvy ska inte ges samtidig med rifampicin och johannesört. Varningar
och försiktighet: Biktarvy ska inte sättas in vid ett beräknat CrCl < 30
ml/min. Biktarvy har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt
leverfunktion (Child-Pugh klass C), och för dessa patienter rekommenderas
därför inte Biktarvy. Säkerhet och effekt för Biktarvy hos patienter med
samtidig infektion med hiv-1 och hepatit C-virus (HCV) har inte fastställts.
Tenofoviralafenamid är aktivt mot hepatit B-virus (HBV). Utsättande av
Biktarvy-behandling hos patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion kan
vara associerad med svåra akuta exacerbationer av hepatit och patienter
som avbryter behandling med Biktarvy ska övervakas noggrant med både
kliniska och laboratoriemässiga kontroller åtminstone under flera månader
efter avslutad behandling. ) Vissa läkemedel rekommenderas inte för

samtidig administrering med Biktarvy: atazanavir, boceprevir, karbamazepin,
ciklosporin (IV eller oral användning), oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin,
rifabutin, rifapentin eller sukralfat. Biktarvy ska inte ges samtidigt med andra
antiretrovirala läkemedel. Biktarvy ska inte ges samtidigt med läkemedel
som innehåller tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil, lamivudin eller
adefovirdipivoxil som används för behandling av HBV infektion. Biktarvy
bör ges minst 2 timmar före, eller tillsammans med mat 2 timmar efter,
syraneutraliserande medel som innehåller magnesium och/eller aluminium.
Biktarvy bör ges minst 2 timmar före järntillskott eller tillsammans med
mat. Graviditet och amning: Biktarvy ska användas under graviditet endast
om den eventuella nyttan uppväger den eventuella risken för fostret.
Biktarvy ska inte användas under amning. Biverkningar: Vanliga: Onormala
drömmar, huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, trötthet, depression. Mindre
vanliga: Anemi, ångest, sömnstörningar, kräkningar, buksmärta, dyspepsi,
flatulens, hyperbilirubinemi, angioödem, utslag, klåda, artralgi. Fall av
osteonekros och immunreaktiveringssyndrom har rapporterats.. Innehavare
av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences Ireland UC, Irland. För
information: Kontakta Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. För
fullständig information om dosering, varningar och försiktighet, interaktioner,
biverkningar samt aktuell information om förpackningar se www.fass.se.
För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja Baserad på
produktresumé: 08-2018

THE BEAUTY OF 
WHAT IS POSSIBLE
BIKTARVY®1 (BIC/FTC/TAF) combines bictegravir 
— a novel INSTI with a FTC/TAF based regimen

• Zero resistance in 
phase 3 clinical trials 1
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Kongresskalender
The 18th Biennial Meeting of the Eu-
ropean Society for Immunodeficienci-
es (ESID 2018)
24-27 oktober
Lissabon, Portugal
https://esid.kenes.com/2018#.WsZsYv1lJes

49th Union World Conference on Lung 
Health
24-27 Oktober
Haag, Nederländerna
https://thehague.worldlunghealth.org/

HIV Drug Therapy Glasgow
28-31 Oktober
Glasgow, Storbritannien
http://www.hivglasgow.org/

Better Methods for Clinical Studies in 
Infectious Diseases and Clinical Micro-
biology: a Hands-on Workshop
7-9 november
Sevilla, Spanien
https://escmid.pulselinks.com/event/ 
15279

21st Educational Course of the IDWP 
25-27 oktober
Karolinska universitetssjukhuset Solna, 
Stockholm
https://www.ebmt.org/events/21st-edu-
cational-course-idwp 

HIV Drug Therapy Glasgow
28-31 oktober
Glasgow, Storbritannien
http://www.hivglasgow.org/

Better Methods for Clinical Studies in 
Infectious Diseases and Clinical Micro-
biology: a Hands-on Workshop
7-9 november
Sevilla, Spanien
https://escmid.pulselinks.com/
event/15279

The liver meeting, AASLD
9-13 november
San Fransisco, USA
https://www.aasld.org/events-professio-
nal-development/liver-meeting

Sepsis på akuten och IVA, SK-kurs
12-16 november
Linköping
https://utbildning.socialstyrelsen.se/
enrol/index.php?id=410

Akut och kronisk leversjukdom, SK-kurs
26-30 november
Huddinge sjukhus
https://utbildning.socialstyrelsen.se/
enrol/index.php?id=532

Paris Hepatology Conference
14-15 januari 
Paris, Frankrike
https://www.aphc.info/phc-paris-hepa-
tology-conference-2019-slides/

HIV för infektionsläkare
30 januari – 1 februari
Stockholm
Mer information inom kort på www.
infektion.net

CROI 2019: Conference on Retroviru-
ses and Opportunistic Infections 
4-7 mars
Seattle, USA
http://www.croiconference.org/

ISICEM: International Symposium on 
Intensive Care and Emergency Medi-
cine 
19-22 mars
Bryssel, Belgien
https://www.intensive.org 

Infektionsläkarföreningens vårutbild-
ning
Mer information inom kort på www.
infektion.net

International Liver Congress, EASL
10-14 april
Wien, Österrike
http://www.easl.eu/discover/events/
detail/2019/the-international-liver-con-
gress-2019

ECCMID
13-16 april
Amsterdam, Nederländerna
http://www.eccmid.org/

Livshotande infektioner
23-24 april
Stockholm
http://www.lipus.se/www/templates/
courses.cfm

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte 2019
14-17 maj
Jönköping
Mer information inom kort på www.
infektion.net

Antiviral behandling och monitorering 
samt diagnostik vid HIV, hepatit B och 
C virus infektion
20-23 maj
Uppsala
https://www.lipus.se/kurs/11084/
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