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POWER  
REIMAGINED

AN INNOVATIVE NEW TREATMENT FOR 
YOUR PATIENTS LIVING WITH HIV

WHY USE 3 IF 2 COULD BE ENOUGH?2

DTG 50 mg + 3TC 300 mg (bioequivalent to DOVATO) used in the GEMINI studies.

DOVATO is indicated for the treatment of HIV-1 in adults 
and adolescents above 12 years weighing at least 40 kg, with 
no known or suspected resistance to the integrase inhibitor 
class, or lamivudine.1

This medicinal product is subject to additional monitoring.

DOVATO was studied in HBV-negative adult patients with viral loads up to 500,000 copies/mL. The GEMINI-1 and GEMINI-2 studies are identically designed, 148-week, 
treatment-naïve, phase III, randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, non-inferiority studies evaluating efficacy, safety and tolerability of once-daily DTG 
50 mg + 3TC 300 mg versus DTG 50 mg + TDF/FTC 300 mg/200 mg. At week 96, 86% (616/716) of participants on DTG+3TC and 89.5% (642/717) of participants on 
3-drug regimen had HIV-1 RNA levels of <50 copies/mL (pooled analysis of the ITT-E population). Adjusted treatment difference -3.4%, 95% CI: -6.7, 0.0.2

Adverse events reported in ≥10% of participants in DOVATO arm: diarrhea (12%), headache (11%), and nasopharyngitis (10%).2

Use of DOVATO is contraindicated in case of hypersensitivity to the active agents or to any of the excipients.1

Women who can become pregnant should undergo pregnancy testing before initiation of DOVATO. Women who can become pregnant and are taking DOVATO 
should use effective contraception throughout treatment. Due to the potential risk of neural tube defects, DOVATO should not be used during the first trimester 
unless there is no alternative.1

Trademark is owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies. 
©2019 ViiV Healthcare group of companies or its licensor.   

PM-SE-DLL-JRNA-190002, 20190830  
GSK, 08-638 93 00, se.gsk.com

References: 1. DOVATO (dolutegravir/lamivudine) Summary of Product Characteristics. July 2019. 2. Cahn P, Sierra Madero J, Arribas J, et al. Durable efficacy of dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) in 
antiretroviral treatment-naïve adults with HIV-1 infection: 96-week results from the GEMINI studies. Presented at: International AIDS Conference; July 21-24, 2019; Mexico City, Mexico. Slides WEAB0404LB.

Förskrivningsinformation 

Dovato (dolutegravir/lamuvidin) Rx, EF, ATC kod J05AR25 
 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Filmdragerad tablett innehållande dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir 
och 300 mg lamivudin. Indikation: DOVATO är indicerat för behandling av infektion med 
humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som 
väger minst 40 kg utan känd eller misstänkt resistens mot integrashämmarklassen eller 
lamivudin. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot 
något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Dovato ska förskrivas av läkare med 
erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Överkänslighetsreaktioner vid behandling 
med dolutegravir har rapporterats, så som hudutslag, konstitutionella symtom och 
ibland organdysfunktion, däribland allvarliga leverreaktioner. Dovato ska omedelbart 
sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner (inklusive, men inte 
begränsat till, svåra hudutslag eller utslag i kombination med förhöjda leverenzymvärden, 
feber, allmän sjukdomskänsla, trötthet, muskel- eller ledvärk, blåsor, orala lesioner, 
konjunktivit , ansiktsödem, eosinof ili och angioödem). Klinisk status, inklusive 
leveraminotransferaser och bilirubin, ska monitoreras.  Dröjsmål med att sätta ut 
behandling med Dovato efter en överkänslighetsreaktion kan leda till en livshotande 
allergisk reaktion. Dovato rekommenderas inte för användning till patienter med 
kreatininclearance <50 ml/min. Dovato ska användas med försiktighet till patienter med 
grav leverfunktionsnedsättning. Dovato innehåller lamivudin, som är aktivt mot hepatit 
B. Monoterapi med lamivudin betraktas generellt inte som en adekvat behandling för 
hepatit B, eftersom risken för utveckling av hepatit B-resistens är hög. Vanligen krävs 
därför ytterligare ett antiviralt medel om Dovato används till patienter med samtidig 
hepatit B-infektion. Om Dovato sätts ut hos patienter med samtidig hepatit B-infektion, 
rekommenderas regelbunden kontroll av både leverfunktionsvärden och markörer för 
HBV-replikation, eftersom utsättning av lamivudin kan leda till en akut försämring av 
hepatit. Säkerhet och effekt för en tvåkomponentsregim har inte studerats under 
graviditet. Fertila kvinnor ska genomgå graviditetstest innan behandling med Dovato 
påbörjas. Fertila kvinnor som använder Dovato ska använda ett effektivt preventivmedel 
under hela behandlingen. På grund av den potentiella risken för neuralrörsdefekter med 

dolutegravir ska Dovato användas under första trimestern endast då inget alternativ 
finns. Dovato ska användas under graviditet endast då den förväntade nyttan motiverar 
den eventuella risken för fostret. Interaktioner: Rekommenderad dos av dolutegravir är 
50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av rifampicin, karbamazepin, 
oxkarbazepin, feny toin, fenobarbital , johannesör t , etravir in (utan boostade 
proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir. Dovato ska inte 
administreras samtidigt med antacida som innehåller flervärda katjoner. Antacida som 
innehåller flervärda katjoner bör administreras 2 timmar efter eller 6 timmar före 
Dovato. När Dovato tas tillsammans med föda kan kosttillskott eller multivitaminer som 
innehåller kalcium, järn eller magnesium tas samtidigt. Om Dovato tas utan föda, bör 
kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium tas 
2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. Dolutegravir höjer koncentrationen av 
metformin. För att upprätthålla glykemisk kontroll ska dosjustering av metformin 
övervägas när samtidig administrering av Dovato och metformin påbörjas eller avslutas. 
Metformin elimineras via njurarna och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen 
vid samtidig administrering av Dovato. Denna kombination kan öka risken för laktacidos 
hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (stadium 3a kreatininclearance  
45-59 ml/min) och ett försiktigt förhållningssätt rekommenderas. Sänkning av 
metformindosen bör allvarligt övervägas. Kombinationen Dovato och kladribin 
rekommenderas ej. Dovato ska inte tas med något annat läkemedel som innehåller 
dolutegravir eller lamivudin, utom om dosjustering av dolutegravir är indicerad på grund 
av läkemedelsinteraktioner. Biverkningar: Den allvarligaste biverkning som har 
rapporterats med dolutegravir var en överkänslighetsreaktion med hudutslag och 
allvarlig leverpåverkan. De oftast rapporterade biverkningarna är huvudvärk (3 %), diarré 
(2 %), illamående (2 %) och insomnia (2 %). 
För fullständig förskrivarinformation, se w w w.fass.se. Datum för översyn av 
produktresumén 07/2019. 

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: GSK AB, Box 516, 169 29 Solna. 

POWERED BY DOLUTEGRAVIR 
AT THE CORE1

DURABLE, NON-INFERIOR EFFICACY  
WITH 0 RESISTANCE vs DTG + TDF/FTC AT  
96 WEEKS IN TREATMENT-NAÏVE PATIENTS2

FEWER ARVs vs A 3-DRUG REGIMEN:
TDF, TAF AND ABC FREE1
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För vissa 
hepatit C-patienter är en 
kort 8-veckorsbehandling 

lång nog 

▼Maviret® (glekaprevir, pibrentasvir) 100mg/40mg fi lmdragerade tabletter, Rx, (EF). Virushämmande medel, 
direktverkande. Produktresumé 2019-07-25. Indikation: Maviret är avsett för behandling av vuxna och ungdomar 
i åldern 12 till <18 år med kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). För fullständig information om indikationer, 
kontraindikationer, försiktighet, biverkningar och dosering, se Fass.se. Maviret är ej subventionerat.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel. 08-684 44 600  |  SE-MAVI-190021 V1

EN GÅNG 
PER DAG

Maviret® är en 8-veckorsbehandling för vuxna och ungdomar från 

12 år. Behandlingen gäller naiva icke-cirrotiker, oavsett genotyp, 

med dosering en gång om dagen. 

Maviret®(glekapre
vir/pibrenta

svir) godkänt för behandling 

av patienter från 12 år

Ny indikation!

ABBH 514 A4 annons_Infektionslakern_SE-MAVI-190021 V1_190924.indd   1 2019-09-24   08:26
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Brev från ordföranden

Kära Kollegor!

Tack för allt engagemang un-
der Infektionsveckan. Fyrtiosex  
infektionsabstrakt är rekord och 

jag vill passa på igen att berömma Ceci-
lia Magnusson och medarbetare för ett 
intressant arbete. Gratulerar till poster-
priset! 

Posterpriset i Klinisk Mikrobiolo-
gi gick till ett arbete där man förenklat 
provtagningen vid blododling. Båda är 
väl värda att studera närmare.

Planeringen för Infektionsveckan i 
Uppsala 2020 är förstås redan igång 
och vi hoppas på en lika stor (eller ännu 
större) uppslutning igen. Det hade varit 
roligt om vi fick in minst 70 infektions-
abstrakt. Det blir som sagt bättre ju fler 
som bidrar. Dessutom planerar vi ett tyd-
ligare samarbete med hygienläkar- och 
smittskyddsläkarföreningarna, även om 
de inte är med och organiserar mötet.

Det pågår flera stora förändringar 
som påverkar oss i vårt arbete som in-
fektionsläkare. Kunskapsstyrning, stan-
dardiserade vårdförlopp, förändringar i 
Svenska Läkarsällskapet, avskaffande av 
AT, ny läkarutbildning. Stundtals låter 
det som hopplösheten sprids bland alla 
skickliga yrkeskvinnor och män i sjuk-

vården och att vi upplever att vi befinner 
oss i något slags sjukvårdens Bouville. 
Det blir vår uppgift i föreningen att till-
sammans motverka detta genom att på 
ett målmedvetet och konstruktivt sätt 
påtala vikten av djup kunskap inom in-
fektionssjukdomar och lång erfarenhet 
för att kunna hjälpa patienter med akuta, 
allvarliga och ovanliga infektioner på rätt 
sätt. Jag tror att vi på goda grunder kan 
påstå att dessa patienter har rätt att träffa 
en specialist i Infektionssjukdomar och, 
om det behövs, vårdas av ett välutbildat 
och samtränat team på Infektionsklinik.

Arbetsgruppen har uppdaterat vi-
sionsdokumentet och kommer diskutera 
förslagen på chefsmötet i oktober. Om ni 
har kloka synpunkter är jag tacksam om 
ni skickar med dem till chefsmötet (eller 
direkt till styrelsen). Det är avgörande att 
vi ser till att vår ST-utbildning fortsätter 
att hålla hög nivå och att vidareutbild-
ning av specialister i Infektionssjukdo-
mar fungerar. Föreningens utbildningar 
håller hög kvalité och får mycket höga 
betyg i utvärderingar. Det ligger mycket 
hårt arbete från ansvariga i styrelsen och 
de föreläsare som deltar bakom detta. 
Dessutom finns ett välbehövligt stöd och 
engagemang från chefsnätverket som gör 
det möjligt att genomföra utbildningar-
na. Stort tack till er alla!

Efter givande diskussion på årsmötet 
fick styrelsen i uppdrag att förbereda 
förslag på stadgeändringar för att ansö-
ka om att bli medlemsförening i Svenska 
Läkarsällskapet. Beslut kommer fattas 
på årsmötet 2020. Detta är förstås en 
viktig fråga och absolut inte självklar. 
Men vi enades om att det är värdefullt 
och viktigt att vi samarbetar med övriga 
professionsföreningar. Det ger oss större 
möjlighet att värna de värden som lä-
kekonsten innefattar och bibehålla den 
genuina glädje det är att verka som in-
fektionsläkare.

Avslutningsvis ett litteraturtips. För er 
som inte läst ”Modern Infectious Disease 
Epidemiology” på länge – gör det!

Vi hörs!

Lars-Magnus Andersson
Ordförande
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SILF:s utveckling de senaste 20 åren

Det var intressant att läsa Sten Iwar-
sons reportage om SILF:s födelse, 
uppväxt och tillväxt fram till milleni-
umskiftet och jämföra hur SILF:s, men 
också själva specialiteten Infektions-
sjukdomars, utveckling före och efter 
år 2000 både uppvisar likheter och 
stora skillnader.

Specialiteten och dess utveckling
En av likheterna är att specialitetens av-
gränsning i början av 2000-talet åter igen 
blev en stor fråga. Vårt uppdrag var otyd-
ligt. Området infektionssjukdomar kunde 
omfatta nästan hur mycket som helst. Det 
går att säga att mycket kretsade kring vad 
som ska vårdas på infektionsklinik, dvs. 
antal sängplatser, enkelrum och hur myck-
et som kan skötas med konsultstöd inom 
verksamhet där patientens grundåkomma 
hör hemma. Det var dags att bestämma oss 
för var vi skulle lägga fokus och även om 
en viss variation mellan olika kliniker kun-
de accepteras skulle vissa profilområden 
alltid vara vårt ansvar. Frågeställningen 
aktualiserades av att akutläkarspecialite-
ten alltmer börjat ansvara för det primära 
omhändertaget. I oktober 2005 genomför-
des ett framtidsseminarium och en grupp 
erfarna infektionsläkare utsågs av SILF:s 
styrelse, som under Åke Örtqvists ordfö-
randeskap skulle ta fram ett framtidsdo-
kument. 

Diskussionen kring specialitetens upp-
drag var fortsatt intensiv efter framtids-
seminariet 2005. Mycket handlade också 
om vårt förhållningssätt till deltagande i 
första linjens vård och vår roll i det aku-
ta omhändertagandet. Ett resultat blev 
skriften ”Infektionssjukvård; uppdrag och 
framtid” som sjösattes 2007. Dokumentet 
utmynnade i att specialiteten skulle ta ett 
stort ansvar för infektionssjukdomar i all-
mänhet men med fokus på sepsis, antibio-
tikabehandling och resistensproblematik. 

Texten reviderades och uppdaterades 
2015, en viktig visionsskrift för vår roll 
medicinskt, omvårdnadsmässigt och ve-
tenskapligt. Ett tema på Gävlemötet 2013 
var seminariet ”Vad är en infektions-

patient?”, som föregåtts av en artikel i 
Infektionsläkaren där den medicinska ut-
vecklingens betydelse för oss både på läns-
sjukhus och universitetskliniker belystes. 
Rent geografiskt kan sägas att vi gått från 
”skogslokalisation” över ”parktiden” till 
central position på sjukhusen inklusive 
isolerings-vård.  

En fråga som diskuterades intensivt 
även i början av 2000-talet var antalet 
vårdplatser och inte minst behovet av iso-
leringsplatser. För detta har specialiteten 
fått kämpa tappert.
Specialiteten som sådan har under åren 
blivit väl förankrad. Namnet Infektions-
sjukdomar upphörde dock plötsligt den 
20 december 2005 och ersattes av Infek-

tionsmedicin utan att SILF fått möjlighet 
att yttra sig över ändringsförslaget. Där-
efter följde ett idogt uppvaktande av Soci-
alstyrelsen för att återfå vårt gamla namn 
som flertalet infektionsläkare tyckte stäm-
de bättre överens med vårt uppdrag och 
dessutom var den benämning som använ-
des i den engelskspråkiga litteraturen. Det 
tog nästan 10 år innan specialiteten åter-
fick namnet infektionssjukdomar! 

Fortbildningsfrågorna står ständigt i 
centrum i dialog med Svenska Läkaresäll-
skapet (SLS), Läkarförbundet och speci-
alitetsföreningarna. Avsaknad av formell 
fortbildningsstruktur gör vårt land lite 
unikt internationellt sett och frågan lever 
vidare.

SILF:s utveckling de 
senaste 20 åren

Representanter från landets 
olika infektionskliniker samla-
des under en dag i Stockholm. 
De kom för att delta i Infektions-
läkarföreningens framtidssemi-
narium.

H är är ett citat ur inbjudan till semi-
nariet: ”På flera ställen i landet 
pågår neddragningar och ratio-

naliseringar, bl.a. med motiveringarna att 

andra specialister kan sköta jobbet lika bra, 

men billigare, eller att tjänsten över huvud 

taget inte behövs.Därför är det dags för oss att ta fram en 

tydligare profil för infektionsklinikernas roll 

i vården och utifrån denna skapa enkla och 

tydliga budskap som kan kommuniceras till 

definierade målgrupper.”
Varumärket infektionssjukvård
Denna inbjudan hade hörsammats väl av 

infektionsklinikerna i Sverige.Åke Örtqvist hälsade alla välkomna, och 

uttryckte sin uppskattning över att så många 

hade kommit.– Det finns bra varumärken – t.ex. Merce-

des, Röda Korset och Karolinska Institutet, 

fortsatte Åke i sitt inledningsanförande.

– När man hör dessa ord, vet man ome-

delbart vad de står för. Men hur ska vi göra 

för att stärka varumärket infektionssjuk-

vård? 
– Vi behöver en plan för hur vi ska kom-

municera för att skapa en tydlig profil – dvs. 

en tydlig bild av vad vi gör – inför de grupper 

som har makt över, eller påverkar, infektions-

läkarkårens framtid, förklarade Åke.Minskat antal vårdplatserSeminariet var upplagt så att först ut var 

sex olika personer som gav sin och omvärl-

dens syn på infektionsspecialitetens roll 

och uppgifter.Den första av de inbjudna talarna var 

Håkan Odeberg från Karlskrona, invärtes-

medicinare med lång erfarenhet av svensk 

sjukvård.
Håkan konstaterade inledningsvis att 

det blåser snåla vindar för infektionsme-

dicinen.
Eftersom utvecklingen går mot att sjuk-

vårdsansvaret lyfts till regioner, med läns-

sjukhus och länsdelssjukhus, kommer det 

allt mer att handla om vårdplatser, fortsatte 

han.
– Organspecialisten tar allt mer över sina 

egna infekterade patienter – utom i de fall 

då de har infektioner man inte vill ha på 

avdelningen.

Men samtidigt pekade han på att infek-

tionsläkarnas betydelse inte minskat, trots den 

stora neddragningen av antalet vårdplatser.
– Förr låg patienterna i sängar, nu går de 

på poliklinik. Skillnaden blir störst för den 

övriga vårdpersonalen. I båda systemen går 

det åt lika många läkare!
Perspektiv från IVADärefter tog Stefan Ström, intensivvårds-

specialist och chef för IVA i Västerås över. 

Han beskrev den infektionsstrategi man 

tillämpade där.– Infektionsproblematiken är uttalad hos 

oss. Har de ingen när de kommer, är det risk 

att de får. Panoramat är dessutom mycket 

stort.
Orsaken till detta är de bakomliggande 

tillstånden.
– Precis som hos er, har vi många multi-

sjuka. Dessutom är det så att den andra med-

icinska behandlingen vi ger (blodtransfusion, 

bredspektrum AB-behandling, immunosup-

pression mm) är bidragande orsaker till 

nosokomiala infektioner på IVA.
Därför bedöms alla intensivvårdspatien-

ter dagligen vid en infektionsrond, där en 

specialistkompetent infektionsläkare deltar, 

fortsatte Stefan.– Infektionskonsultens roll är rådgivande 

med starkt mandat att besluta/ordinera den 

Framtidsseminarium i stockholm
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Deltagare kom från infektionskliniker över hela Sverige.

Åke Örtqvist inledde seminariet.
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SILF:s utveckling de senaste 20 åren

Den tidigare verksamhetsenkäten där 
olika produktionsmått från Sveriges in-
fektionskliniker inrapporterades och 
sammanställdes kom att ersättas av Nyck-
eltalssamverkan (NYSAM) under åren 
2010-2012 för en större kongruens med 
andra specialiteter. 

Både enkät och NYSAM har drivits en-
vist och framgångsrikt av Per Arneborn. 
Idag är samtliga kliniker med, vilket möj-
liggör en effektiv jämförelse av data mellan 
olika kliniker. Långsamt har vi då också 
kunnat se att antalet vårdplatser visar en 
ökning och att nya självständiga kliniker 
tillkommit i Stockholmsregionen. En pri-
oriterad fråga är att bevara vår status som 
egen specialitet med självständiga, helst 
av infektionsläkare ledda kliniker. Diskus-
sionen kring medlemskapet i SLS och för-
hållandet till specialitetsföreningarna har 
varit intensiv och är ännu inte är avgjord.

Vårdprogram och kvalitetsregister
Behovet av att kvalitetssäkra infektions-
vården mer systematiskt började diskute-
ras alltmer och detta resulterade i framta-
gandet av nationella vårdprogram. Rutiner 
för inval i grupper för detta arbete togs 
fram. Tanken var en bred förankring så 
att vårdprogrammen fick legitimitet i hela 
landet och skulle vara en självklar källa att 
använda i den kliniska vardagen. Först ut 
var vårdprogrammet om endokardit 2002. 
Det följdes av bakteriella CNS-infektioner, 
pneumoni, led- och skelettinfektioner, uvi, 
svår sepsis och det senaste vårdprogram-
met, virala CNS-infektioner som tillkom 
2010. Behandlingsrekommendationer 
som SILF står bakom, men inte själva ini-
tierat, är de avseende Clostridium difficile 
och opportunistiska infektioner. Vårdpro-
grammen, som reviderats efter hand, har 
fått ett enormt genomslag med samsyn på 
behandlingen av många av de allvarligaste 
infektionerna över hela vårt avlånga land. 
Här har SILF:s medlemmar gjort en fan-
tastiskt fin insats. 

Medicinska revisioner av klinikerna 
genomfördes under tio år fram till 2009. 
I stort sett alla kliniker hade granskats 
och resultaten av granskningarna, som 
klinikerna själva disponerade, ledde till 
förbättringar. Det var dock ett omfattan-
de arbete för klinikerna och nu kom krav 
på SPUR-inspektioner, helst var femte år, 
varför det var naturligt att avsluta detta 
arbete. En större transparens i kvalitetsar-
betet efterfrågades också och arbetet med 
kvalitetsregister, som redan påbörjats, var 
därför en naturlig ersättning av dessa re-
visioner.

Initiativ till kvalitetsregister avseende 
endokardit, CNS-infektioner och HIV togs 

redan under de första åren på 2000-talet. 
Det var dock först senare på initiativ av 
Tomas Vikerfors, med ekonomiskt stöd av 
landstingsdirektören i Örebro som ett mer 
strukturerat arbete med flera kvalitets-
register kunde komma till stånd, utan att 
bygga på enstaka entusiaster. Sedan 2007 
har SILF riksomfattande kvalitetsregister. 
Det var en grannlaga uppgift att ta fram 
parametrar som kändes så relevanta att 
registren kan vara en källa för ökad kun-
skap, förbättrad kvalitet och dessutom en 
bra grund för klinisk forskning. Eftersom 
uppgifterna inte kunde överföras direkt 
från journalsystemen har det tagit flera år 
innan täckningsgraden varit så stor att re-
gistren fått en naturlig förankring i det kli-
niska kvalitets- och uppföljningsarbetet. 
Registren avseende HIV har följts av ett 
liknande om Hepatit. Båda dessa register, 
som ju rör kroniska sjukdomar, ger dess-
utom den enskilda läkaren ett mycket bra 
behandlingsstöd. 

Under 2012 kom så ett erbjudande från 
SKL och svenska läkarförbundet att anmäla 
något av registren till ett sk nationellt kvali-
tetsregister. Styrelsen anmälde och fick alla 
våra register accepterade, vilket förutom en 
bekräftelse av kvalitetsregistrens kvalitet 
också medförde viss ekonomisk ersättning 
för fortsatt drift. Vi är väl medvetna om 
att många anser att ifyllande av register är 
tröttsamt men rätt använt så ger det oss ett 
verktyg att utvärdera verksamheten på den 
egna kliniken. Dessutom genererar dessa 
register bra klinisk infektionsforskning 
som medfört flera publikationer.

Vårmötet blev infektionsvecka
Vid årsmötet i anslutning till Riksstäm-
man 2008 beslutades att ändra stadgarna 
och istället förlägga årsmötet i anslutning 
till Vårmötet. Då räkenskapsåret ändrats 
och sammanfaller med kalenderåret var 
det mer naturligt att ta ställning till bok-
slut, revisionsberättelse och beslut om 
ansvarsfrihet för den föregående styrelsen 
medan uppgifterna var mer aktuella. 

I slutet av november och början av 
december arrangerades regelbundet 
Riksstämman men flera specialitetsför-
eningar hade successivt lämnat detta mö-
tesforum. I styrelsen fördes en diskussion 
om att starta ett eget nationellt vetenskap-
ligt möte och efter den glest besökta stäm-
man 2011 så intensifierades arbetet. Vår-
mötet blev den naturliga tidpunkten för 
ambitionen att skapa ett stort möte med 
infektionsinriktning. Styrelsen fick tidigt 
frågan från Infektionssjuksköterskeför-
eningen om deras medverkan i mötet. 
Detta godkändes efter beslut på årsmötet 
vilket var välkommet. Senare under 2013-

14 började samarbetet med Svensk mikro-
biologisk förening och även Vårdhygien. 
Tillsammans utgör dessa aktörer en bred 
plattform för vårmötet som det största 
nationella mötet för infektionssjukdomar 
och mikrobiologi och dess tillkomst var en 
viktig milstolpe i SiLFs historia.

Efter beslutet att lämna Riksstämman 
har den fortsatta utvecklingen av Infek-
tionsveckan varit glädjande. Första mö-
tet efter uttåget sjösattes i Örebro i maj 
2013. Samarbetet med mikrobiologernas 
olika sektioner och Intresseföreningen 
för infektionssjuksköterskor (IFIS) för-
djupades och utvecklades och kallas nu 
Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte. Framgångsfaktorn har varit ett 
attraktivt brett vetenskapligt program, där 
alla delar av infektionspanoramat finns 
representerat. Dessutom ett multiprofes-
sionellt samarbete mellan oss, mikrobio-
login, vårdhygien, smittskydd och IFIS 
där vetenskapsgrenarnas integritet re-
spekteras samtidigt som mötets karaktär 
av mötesplats för kollegial samvaro och 
gemenskapen mellan infektionsläkare bi-
behållits. Framgången med mötet har ock-
så medfört en stabil ekonomi som kunnat 
omsättas i utbildningar och utveckling av 
programgrupperna.

Strama
Under de senaste 20 åren har samarbetet 
med Strama successivt utvecklats. Att in-
fektionsspecialiteten ska vara vägledande 
och ta ansvar för antibiotikaanvändningen 
och resistenssituationen har blivit alltmer 
självklart. Ett starkt Strama underlättar 
detta arbete och resistensproblematiken 
kom efter idogt arbete upp på den inter-
nationella agendan. Sedan 2008 har den 18 
december utsetts till den europeiska anti-
biotikadagen.

Stramas utveckling från eldsjäls-sam-
manslutning till etablerad organisation 
inom alla regioner manifesteras bäst ge-
nom ”10-punktprogrammet”. Efter ge-
mensam revidering av SILF och lokala 
stramagrupper resulterade det i en de-
battartikel i Läkartidningen. Glädjande 
nog så fick tiopunktsprogrammet en stor 
betydelse i debatten om konkreta åtgärder 
för att minska antibiotikaresistensen och 
Strama-grupp infördes som obligatorium 
i alla landsting/regioner. 

För att ta ett exempel så fick infektions-
professionen lokalt i olika landsting ytter-
ligare stöd då man argumenterade för ökat 
antal enkelrum i samband med om/ny-
byggnation av sjukhusen. När vi reflekte-
rar bakåt så kan vi dock tyvärr konstatera 
att smarta strategier kommer och går men 
platsbristen består… 



     Infektionsläkaren 3 · 196

Stramas program för att minska antibio-
tikaresistens i slutenvården innebar även 
att 2010 starta pilotdrift av infektions-
verktyget i SKL:s regi. 

En Nationell kompetensgrupp Strama 
tillkom dessutom inom ramen för den 
nationella kunskapsstyrningen och om-
fattar både sluten- och öppenvård. En 
vidareutveckling är begreppet ”Antibiotic 
stewardship” som i brist på bra svensk 
översättning introducerades för att på ett 
effektivt sätt hantera antibiotikabehand-
ling och motverka resistensutveckling. Vi 
deltog även i översynen av Smittskydds-
lagen 2017.

Prevention, epidemier och medicinska 
framsteg
Sprutbytesprogrammet, som pågått som 
projekt i Lund och Malmö sedan 1986, 
blev efter 20 år och många och långa dis-
kussioner tillåtet att etableras i resten av 
landet år 2006 med vissa förbehåll, bland 
annat krävdes samarbete med missbruks-
vården. Ett flertal städer har därefter 
startat liknande program. 

Under 2009 var specialiteten extremt 
exponerad för massmedialt intresse med 
anledningen av den nya influensan eller 
”svininfluensan” som blivit det förhärs-
kande epitetet.

Enorma ansträngningar hade genomförts 

för att få till en fungerande logistik när 
det gällde influensavaccination av befolk-
ningen och i ett internationellt perspektiv 
kan man konstatera att Sverige lyckades 
väldigt bra. Lika mycket har inte situatio-
nen i slutenvården debatterats men även 
här krävdes extraordinära insatser av alla 
personalgrupper. Den tidiga vaccinationen 
av sjukvårdspersonal visade sig vara en 
lyckad strategi som begränsade sjukfrån-
varon. Dessvärre medförde valet av adju-
vans i vaccinet allvarliga biverkningar som 
narkolepsi. Uppskattningsvis drygt 300 
individer av nästan 5 miljoner Pandemrix 
vaccinerade har fått tillståndet klassat som 
vaccinorsakad skada. Under Läkarstäm-
man 2011 arrangerade SILF två symposier 
om influensa och vaccination. Vår uppfatt-
ning är att SMI på ett lyhört och öppet sätt 
försökte beskriva för och nackdelar med 
den vaccinationsstrategi som valdes.

Avvecklingen av Smittskyddsinstitutet 
(SMI) och bildandet av Folkhälsomyndig-
heten tvingade fram en ny form för våra 
viktiga referensgrupper; RAF, RAV och 
RAM. Dessa knöts 2014 till SLS och lever 
starka vidare som viktiga remissinstanser. 
Vad som också bör nämnas är arbetet för 
nationell handlingsplan för hepatit C och 
B och de fantastiska framgångarna med 
behandlingen och i framtiden möjliga er-
adikeringen av hepatit C.

Det är omöjligt att inte ta upp Ebola-ut-
brottet och epidemin i Västafrika 2014, 
som plötsligt satte fingret på hur vår be-
redskap för, förvisso sällsynta, men allvar-
liga infektionssjukdomar såg ut. Det gav 
ett intensivt utvecklingsarbete och upp-
datering av hur omhändertagandet ska 
organiseras för hemorrhagiska febrar. I 
sammanhanget ska även uppmärksamhe-
ten kring Zika-virus och inte minst SARS/
MERS-CoV och resistent tuberkulos näm-
nas. Dessa sjukdomar kräver kanske ännu 
större uppmärksamhet av oss idag.

Starka inför framtiden
Slutligen, i nr 1 2017 firades tidningen In-
fektionsläkaren sitt 20-års jubileum. Vitt 
spridd och läst av sjukvårdssverige bero-
ende på starkt vetenskapligt innehåll från 
duktiga skribenter, men också annat som 
fallbeskrivningar och krönikor/kåserier 
som våra medlemmar bidrar till. Vår speci-
alitet, SILF och vårt varumärke står starkt. 
Som tidigare ordförande vill vi framhålla 
respekten för den kompetens och team-
känsla som fanns i styrelsegruppen. Ett 
fantastiskt kul och lärorikt uppdrag i en 
förening som vi är stolta över att få tillhöra.

Åsa Hallgårde, Jan Källman  
och Göran Günther 

Ordförande 2005-2018

SILF:s utveckling de senaste 20 åren
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Åsa tar emot på sin arbetsplats vid Univer-

sitetssjukhuset i Lund.

Hon visar sig vara en person som det 

är lätt att snabbt få kontakt med. Hon är 

spontan, öppen och förmedlar en omedelbar 

känsla av värme, kombinerad med en positiv 

nyfikenhet, till sin omgivning. 

Att man har en hyfsad självinsikt är en 

viktig egenskap för att kunna vara en bra 

chef, anser Åsa.

– Man måste tycka att det roligt med 

människor
 – att det är kul när andra utveck-

las, förklarar hon.

Utflykt som permanentades

Det är en inställning som kommer henne väl 

till pass. Åsa rekryterades till sin nuvarande 

befattning från infektionskliniken i Helsing-

borg, där hon också var verksamhetschef. 

Det innebar att hon gick från att vara chef 

för 40 anställda till ungefär 130.

Redan då hade hon hunnit med att vara 

på många platser i landet. Åsa är född i 

Stockholm och det var också där hon läste 

medicin. 

När det var dags för henne att göra sin 

AT sökte hon sig till Helsingborg. Det 

kändes naturligt eftersom hon har skånska 

föräldrar och har tillbringat många somrar 

där. Helsingborg är dessutom en kuststad 

och Åsa är en passionerad seglare på sin 

fritid.
– Jag trodde Helsingborg skulle bli en 

”utflykt till landet” som skulle vara under 

två år. Men när de åren var till ända, såg jag 

ingen anledning att flytta till Stockholm 

igen, berättar hon.

Åsa funderade på att specialisera sig till 

antingen barnläkare eller infektionsläkare. 

Från Helsingborg till Skövde

Till att börja med verkade det dock som det 

inte skulle bli något av dessa alternativ.

– Jag hamnade på medicinkliniken i 

Helsingborg och fick ett FV-block som jag 

började på där. 

Det som sedan hände var att Åsas make 

Ulf fick ett erbjudande om en tjänst i Skövde 

som resulterade i att familjen flyttade dit. 

Åsa tog tjänstledigt från FV-blocket och 

började i stället på Kärnsjukhuset.

Åsa Hallgårde – ny ordförande i 

Svenska Infektionsläkarföreningen

Infektionsläkarföreningen har fått en ny ordförande – Åsa Hallgårde.

Till vardags är hon verksamhetschef vid infektionskliniken i Lund. Men hon har arbetat 

och skaffat sig erfarenheter på flera andra platser i Sverige, och har dessutom tidigare 

varit facklig sekreterare i föreningen.
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Vi träffar Jan på hans arbetsplats – infektionskliniken vid Univer-sitetssjukhuset i Örebro. Här har han varit verksam större delen av sitt yrkes-verksamma liv. 
Men Jan berättar att han är född och uppvuxen i Linköping, och det var också där han läste medicin.– Där och i Uppsala. Det var en delad linje på den tiden, förklarar han. 

Började på golvet Intresset för medicin väcktes tidigt hos Jan.– Det föddes när jag som ung började arbeta som sjukvårdsbiträde/undersköter-

ska – icke legitimerad sådan – efter avslutat gymnasium, berättar han.– Jag ingick i en pool som fick rycka in på akuten, neurokirurgi, brännskadeavdel-ningen och IVA.
Så den unge Jan bestämde sig för att läsa till läkare, och han kompletterade upp sina gymnasiebetyg på Komvux samtidigt som han arbetade helger och kvällar på barnaku-ten i Linköping.

– Sedan när jag blivit antagen och stu-derade medicin, arbetade jag extra som sjuksköterska på ett behandlingshem för autistiska barn under en sommar och vissa helger, fortsätter Jan.

Siktade på infektion direktJan tog sin examen 1984, och istället för att direkt göra sin AT sökte Jan ett vikariat under nio månader på infektionskliniken i Norrköping. Han minns det som en väldigt trevlig och inspirerande tid.– Min tid där bekräftade ett intresse för infektionssjukdomar som redan väckts under utbildningstiden, förklarar han.Sedan var det dags att göra AT, och den förlade Jan till Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, eftersom hans hustru skulle utbilda sig där.
– Efter AT var jag helt klar över att jag ville satsa på infektion, så jag sökte FV-block på 

Jan Källman – ny ordförande i Svenska InfektionsläkarföreningenJan Källman från Örebro har inte suttit i föreningens styrelse tidigare, så därför är han lite av en ”doldis”.

Infektionsläkaren for av denna anledning till Örebro för att träffa honom.

Det visar sig att Jan har breda och gedigna erfarenheter från olika delar av infektionssjukvården – både 

kliniska och administrativa – samt också av forskning. Dessutom har Jan en lång facklig bakgrund.



11

I N F E K T I O N S L Ä K A R E N  2  •  1 3

Infektionsläkaren träffade föreningens 

nya ordförande på hans arbetsplats – 

Infektionskliniken på akademiska Sjuk-

huset i Uppsala.

E fter att ha studerat medicin på KI 

i Stockholm under 80-talet blev 

Göran specialist i infektionsmedi-

cin 1989.–	Jag	hade	arbetat	som	vikarie	på	infek-

tionskliniken på Danderyds sjukhus en 

sommar redan under studietiden. 

Att han tidigt blev intresserad av infek-

tionsspecialiteten förklarar Göran med att 

det är en specialitet ”med fart och snabba 

beslut”, som han upptäckte att han trivdes 

bra med.
– Dessutom så var det väldigt trevliga 

kollegor, och en bra stämning på kliniken i 

Danderyd, fortsätter han.Från Stockholm till Västerås 

År 1997 disputerade Göran på en avhand-

ling om fästingburen TBE.
När kliniken flyttade till Karolinska sjuk-

huset i Solna 1998, följde han med. Men 

efter knappt ett år fick Göran ett erbjudande 

om att bli klinikchef i Västerås, vilket han 

accepterade.Han förklarar att han som chef kunde 

vara med att påverka utvecklingen, och att 

det var det som lockade honom. I Västerås 

blev han kvar under sex år. Därefter sökte 

Göran – och fick – tjänsten som överläkare 

och verksamhetschef vid infektionskliniken, 

Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det kändes rätt att komma tillbaka till 

ett akademiskt sjukhus – som står på de tre 

benen klinik, forskning och undervisning, 

förklarar han.Idag innebär uppdraget att Göran är chef 

för ungefär 100 anställda, varav cirka 30 

är läkare.
– Infektionsspecialiteten är helt nöd-

vändig för den högspecialiserade vård som 

bedrivs här, påpekar han.Slogs för specialitetens existens

Redan år 2000 tog Göran plats i Infektions-

läkarföreningens styrelse, den gången som 

facklig sekreterare.–	Jag	är	väldigt	engagerad	i	infektions-

specialiteten och bryr mig mycket om dess 

nutid och framtid, förklarar han.

Så när valberedningen frågade honom, 

kände Göran sig hedrad och att det var 

självklart att ställa upp. Han satt kvar under 

två mandatperioder, fram till 2006.

Engagemanget för specialiteten kom väl 

till pass – det var under denna tid som spe-

cialistutredningen föreslog att infektion 

skulle bli en grenspecialitet.
– Farhågorna som man kunde ha på den 

tiden – vi var ju i Sverige nästan ensamma 

i Europa om att ha det som en egen specia-

litet – blev dock inte besannade. Tvärtom, 

vårt koncept med infektion som en egen 

specialitet har väckt intresse i andra länder!

lagarbeteÅr 2006 lämnade Göran styrelsen, och nu 

är han alltså tillbaka som ordförande.

–	Jag	tvekade	egentligen	aldrig.	Visserli-

gen är man inte undersysselsatt som verk-

samhetschef – men det är stimulerande att 

arbeta tillsammans med styrelsen. Arbetet 

innebär också att man får många kontakter 

– det är kul och stimulerande.

Skillnaden mellan att vara sekreterare 

och ordförande är att man som ordförande 

är den som initierar styrelsens agenda, för-

klarar han.– Det handlar om vilka frågor vi ska ställa 

till medlemmarna, men även att ta upp de 

frågor som medlemmarna ställer till styrelsen. 

Jag	vill	understryka	att	det	handlar	om	ett	

lagarbete, där hela styrelsen är involverad!

tre viktiga frågorEn viktig fråga för föreningen just nu är att 

vi måste diskutera specialitetens förutsätt-

ningar, anser Göran.
– Vi vill därför initiera ett nytt arbete: 

Att revidera den skrift som togs fram 2007, 

Infektionssjukvård och framtiden. 

Dessutom är 10-punktsprogrammet för 

antibiotikaresistens som föreningen tagit 

fram tillsammans med STRAMA en viktig 

fråga. En tredje punkt på dagordningen är 

en uppföljning om hur man bedriver fort-

bildning för infektionsspecialister.

– Sverige har inte haft något bra system 

för hur man ska säkerställa och inspektera 

det.
På sikt måste föreningen följa med inom 

utvecklingen av modern infektionssjukvård.

– Vi måste ta initiativet – annars är det 

någon annan som kommer att göra det!

Privat är Göran en stor älskare av böcker. 

Han är även intresserad av historia och idrott, 

och beskriver sig som ”ständig medlem i 

AIK”.
En sommarstuga på norra Öland beskri-

ver han som ”familjens samlingspunkt”. Han 

har fyra barn.– Min äldsta son är leg läkare, och forskar 

inom neurokirurgi, avslutar Göran Günther.
Per lUnDBlaD

Göran Günther – ny ordförande
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Med SILF i västerled

USA:s motsvarighet till SILF är IDSA 
som grundades 1963 efter bl.a. 
svensk förebild. Föreningen har idag 
över 12.000 medlemmar och publice-
rar J. Inf. Dis., Clin. Inf. Dis. och Open 
forum Inf. Dis. I övrigt arbetar vår 
amerikanska systerförening på un-
gefär samma sätt som SILF med gui-
delines, vetenskapliga möten, efter-
utbildning etc. (www.idsociety.org). 

Under hela 70-talet hade SILF och IDSA 
täta kontakter vilka inletts redan på 60-ta-
let genom personliga kontakter mellan 
bl.a. professor Ed Kass vid Harvard Medi-
cal School i Boston och professor Per Hed-
lund vid infektionskliniken i Göteborg. 
Dessa kontakter ledde till amerikanskt be-
sök i Europa med ett vetenskapligt möte i 
Göteborg i september 1970. Jag var något 
involverad i arrangemanget och hade del-
tagit i ett planeringsmöte med IDSA i New 
York två år tidigare. Vid mötet deltog bl.a. 
de tre förgrundsfigurer inom IDSA vilka 
bildat föreningen 1963. Det var Maxwell 
Finland (1902-87) och Ed Kass (1928-90) i 
Boston och Jay P. Sanford (1928-96) i Dal-
las. Alla tre är legendarer i USA som ”The 
Founding Fathers of IDSA”. Maxwell Fin-
land var äldst av dessa och en amerikansk 
motsvarighet till Justus Ström (1902-87). 
Både Finland och Kass deltog vid mötet i 
Göteborg 1970 som inräknade 110 deltaga-
re varav en tredjedel var amerikaner. Tidi-
gare på året hade den nya infektionsklini-
ken vid Östra sjukhuset i Göteborg invigts 
och amerikanerna var mycket intresserade 
av den. De tillbringade mycket tid i huset 
för detaljstudier.

SILF på USA-turné
Kontakterna med IDSA fortsatte och 
SILF fick en inbjudan att komma över 
för ett USA-besök i september 1973. Även 
ett mindre antal infektionskollegor från 
Storbritannien och Holland/Belgien in-
bjöds att ingå i den europeiska gruppen. 
Jag utsågs till europeisk koordinator och 
min kontaktperson i USA var professor 

Dorothy Horstman (1911-2001), pediatri-
ker och virolog vid Yale University i New 
Haven, Conn. och en tidig förebild för 
kvinnliga infektionsläkare i USA. Vi var 
ett 50-tal svenskar och ett tiotal kollegor 
från de övriga länderna som anträdde vår 
turné. Denna blev drygt två veckor lång 
och startade i Washington DC. Här del-
tog vi bl.a. i det ICCAC-möte som pågick. 
Dessa antibiotikamöten, som arrangera-
des av American Society for Microbiology, 
hade startat redan i början på 60-talet. Vi 
hann också med att bevista ISDA:s årsmö-
te och deltog i ett antal sociala aktiviteter 
såsom mottagning i State Department och 
besök i Colonial Williamsburg, en museal 
1700-talsstad som illustrerar USA:s histo-
ria. Old Williamsburg ligger i Virginia cir-
ka 25 mil från D.C.

Nästa anhalt på turnén var Boston med 
Ed Kass vid Harvard Medical School som 
värd. Även här hade vi ett vetenskapligt 
möte av hög klass med föredrag från båda 
sidor av Atlanten, bl.a. fyra svenska. Treda-
garsbesöket i Boston inkluderade även ett 
antal sociala aktiviteter såsom reception 
på Harvard Club och en halvdagsutflykt 
med sightseeing i Bostons omgivningar.

På morgonen dag 11 lämnade vi New 
England för Seattle på västkusten. Här 
hade vi ett vetenskapligt heldagsmöte med 
bl.a. Hjördis Foy som värd. En svensk my-
koplasmaforskare som flyttat till Seattle. 
Vi hann också med en heldagsutflykt till 
glaciären Mount Rainier.

Efter tre dagar i Seattle gick färden mot 
San Fransisco för ett tre dagars turistbe-
sök, bl.a. i Muir Woods och i San Fran-
siscos omgivningar. Allt arrangerat av vår 
excellente reseledare Åke Sterner från 
Nyman och Schultz Resebyrå. Att han var 
gift med vår kurator på Infektionskliniken 
i Göteborg gjorde inte saken sämre. 

Det var en grupp ganska trötta resenä-
rer som efter 17 dagar på resa lämnade San 
Fransisco för Europa. Efter besöket kunde 
vi konstatera att ISDA:s delsponsring av 
turnén gjort att den totala kostnaden för 
USA-besöket stannade vid cirka 5.000 kr 
per person, allt utom shopping inkluderat.

ISDA:s återbesök i Skandinavien 1976
Tre år efter SILF:s besök i USA gjorde ett 
30-tal IDSA-medlemmar ett svarsbesök i 
Europa och deltog i vetenskapliga möten 
i Stirling, Skottland och i Lund. Dessut-
om gjorde man några dagars turistbesök 
i Köpenhamn och Stockholm. Mötet i 
Lund blev en succé med över 100 del-
tagare och ett 40-tal föredrag under två 
dagar. Även ett ambitiöst socialt program 
hade lagts upp i Lund av organisations-
kommittén som inkluderade, Thulin, Ur-
sing, Dahlqvist, Braconier m.fl. Visning av 
domkyrkan och av Kulturen i Lund ingick 
i programmet liksom ett malmöbesök på 
Form Design Center och Malmö museum. 
På kvällarna intogs supéer på bl.a. Grand 
Hotell och hemma hos lundensiska värd-
familjer, vilka blev mycket uppskatta-
de. Efter tredagarsbesöket i Lund for 
IDSA-besökarna vidare till Köpenhamn 
och Stockholm.

Nytt USA-besök för SILF-medlemmar 1980
Nästa turné i västerled för SILF, ägde 
rum 20 sept – 4 okt 1980 och inklude-
rade besök i New York (endast sigthse-
eing), New Orleans (ICCAC-möte och 
IDSA:s årsmöte), Houston (vetenskap-
ligt möte med CDC) och Washington 
DC (besök på NiH i Bethesda). Ett 30-tal 
SILF-medlemmar och 10 partner deltog 
i resan och det längsta uppehållet (6 da-
gar) gjordes i New Orleans. Härigenom 
blev det tid för en hel del sociala aktivi-
teter såsom en jazzkväll på legendariska 
Preservation Hall på Bourbon Street i 
French Quarters. I denna lokal hade man 
spelat dixielandmusik sedan 1961 och för 
dagen var det ”Sweet Emma” som klin-
kade på pianot med ena handen. Hon 
hade nyligen haft en stroke men spelade 
på ändå. Hela bandet var 80+ men spe-
lade med härlig känsla. Om någon sam-
lade ihop $ 5 från alla i den lilla publi-
ken spelade man bravurnumret, ”When 
the saints go marchin in”. En båttur med 
hjulångare på Missisippi och spaning ef-
ter ”alligators” ingick också i de sociala 
aktiviteterna.

Med SILF i västerled 
– om utbytet med Infectious Diseases Society  

of America på 1970-talet.
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Med SILF i västerled

Efter New Orleans stod Houston, Texas, på 
programmet. Här hade vi ett endagarsmöte 
under ledning av diarréspecialisten Herbert 
Dupont och två dagar för andra aktiviteter 
vilka inkluderade bl.a. besök på en äkta Tex-
as Rodeo ute på en farm och ett besök hos 
NASA (Johnson Space Center). Båda evene-
mangen var mycket minnesvärda. Houston 
1980 var dock ingen attraktion, höghus och 
betong var det bestående intrycket.

Nästa anhalt på turnén var Atlanta där 
vår värd var Philip Brachman, chef för CD-
C:s epidemiologiska avdelning. Här hade vi 
ett halvdags vetenskapligt program på CDC 
och Emory University (Coca-Cola univer-
sitetet). Vi hann också med ett besök vid 
turistmålet Stone Mountain Park några mil 
utanför Atlanta. Det bestående minnet var 
dock CDC:s huvudkontor och verksamhet. 
CDC står för ”Center for Disease Control 
and Prevention” och är en ungefärlig mot-
svarighet till vårt Folkhälsoinstitut.

Sista stoppet på turnén var Washington 
DC och Bethesda, Md, några mil utanför 
huvudstaden. Vår värd här var Jay P. San-
ford, en av grundarna av IDSA. Han är kan-
ske mest känd för ”The Sanford Guide to 
Antimicrobial Therapy”. Sanford var också 
grundare och rektor för ”The Uniformed 
Services University of Health Sciences” 
som ligger nära NiH-campus i Bethesda. 
Här utbildades militärläkare och annan 
personal för amerikanska försvaret. San-
ford var själv flygläkare med överstes grad, 
mikrobiolog och infektionsläkare innan 
han blev rektor. Han hade även varit pre-
sident för IDSA. Under vårt besök tog han 
oss med på ett väl planlagt besök vid ”Na-
tional Institutes of Health”, USA:s medi-
cinska forskningscentrum i Bethesda. Här 
fick vi också lyssna till några givande före-
läsningar under besöket. Det blev också tid 
för sightseeing i Washington DC innan ko-
san åter styrdes mot Skandinavien.

Utbytet tog slut efter 1980
Utbytet mellan SILF och IDSA pågick un-
der hela 70-talet men fick tyvärr ingen fort-
sättning efter 1980. Sannolikt bl.a. beroende 
på att mötesindustrin kom igång på 80-talet 
och att ett antal stora internationella konfe-
renser inom bl.a. infektionsområdet börja-
de arrangeras. Detta gjorde att behovet att 
arrangera egna internationella möten blev 
mindre för våra föreningar. Det blev också 
en generationsväxling bland funktionärer-
na såväl inom IDSA som inom SILF och 
de personliga kopplingar som fanns under 
70-talet fanns inte kvar längre.

Slutligen hoppas jag att denna återblick 
väcker några nostalgiska minnen hos er som 
var med på resorna.

Sten Iwarson

Dorothy Horstmann, Yale omgiven av flera kollegor. Längst bort sitter Philip A Brunell från San 
Antonio, Texas. 

Jan Barr och Karl Emil Thulin omger två amerikaner, Edward Quinn och Edward Hook,  
president för IDSA. Sjukhusfotograferna i Lund. Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Endokarditexperten Edward Quinn, Detroit i mitten med Tor Pettersson från Helsingfors till 
vänster och okänd kollega till höger. 
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Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte

Över 600 personer deltog på vårmötet 
i Jönköping som hölls på Elmia kon-
gress och konserthus.

Programmet erbjöd ett 60-tal förelä-
sare, varav tre internationella huvudta-
lare samt en omfattande posterutställ-
ning.

Några av de ämnen som avhandla-
des var fästingburna infektioner med 
professor Klaus-Peter Hunfeld som hu-
vudtalare. Även andra ämnen som hel-
genomsekvensering, kateterrelaterade 
infektioner, virala hemorragisk feber 
samt sepsis belystes på vårmötet.

Vårmötet, som riktar sig till läkare, sjuk-
sköterskor, biomedicinska analytiker och 
forskare inom infektionssjukvård och mik-
robiologi, arrangerades för femte året i rad 

i samarbete mellan fem yrkesförening-
ar: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi 
(FKM), Riksföreningen För Mikrobiologi 
(RFM), Svenska Föreningen för Mikrobio-
logi (SFM) samt Infektionsläkarförening-
en (SILF) och Infektionssjuksköterskorna 
(IFIS). Lokala arrangörer var Infektions- 
klinken och Klinisk Mikrobiologi i Region 
Jönköpings län. 
Maria Palmérus som är verksamhetschef 
och överläkare vid Infektionskliniken 
gör följande summering av årets möte:

– Vi bär med oss många härliga minnen. 
Det var engagerade föreläsare, en impo-
nerande posterutställning, entusiastiska 
pausgymnaster, trängseln på dansgolvet, 
morgonyogan på Vätterstranden, inspi-
rerande samtal och känslan av att vara 
bland vänner. Vill gärna tacka föreningar-
na och alla som på olika sätt hjälpte oss att 
skapa dessa minnen.

Infektionsveckan  
och Mikrobiologiskt vårmöte i 
Jönköping

Maria Palmérus 
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Fästingburna sjukdomar
Vårmötet öppnades med en keynote-fö-
reläsning med temat fästingburna in-
fektioner och hur de ska utredas och 
behandlas.

– Ämnet är en del av vår profil eftersom 
vi är ett nationellt referenslaboratorium 
för borreliainfektioner tillsammans med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göte-
borg. Vi har också ett omfattande nordiskt 
samarbete som lyftes fram under sympo-
siet, säger Anna J Henningsson medicinsk 
chef, överläkare och docent vid Mikrobio-
logilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping.

Huvudtalare var Klaus-Peter Hunfeld, 
professor i medicinsk mikrobiologi, vi-
rologi och infektionsepidemiologi samt 
chef för Institutet för Laboratoriemedi-
cin i Frankfurt, Tyskland. Hans föreläs-
ning fokuserade på borreliadiagnostik: 
Lyme borrelios är en av de vanligaste 
vektorburna infektionssjukdomarna i 
Europa. En stor utmaning är dock diag-
nostiken med såväl över- som underdi-
agnostik.

– Det är komplicerat. Att diagnostise-
ra Lyme är inte enkelt, men ändå möjligt. 
Serology är fortfarande den främsta diag-
nostiska metoden, men det råder fortfa-
rande en diskussion om vilka slags stra-
tegier som ska användas. Dock bör alltid 
väletablerade och väl evaluerade metoder 
användas.

I vissa fall bör serologi komplette-
ras med PCR (framförallt vid artrit och 
acrodermatitis chronica atrophicans) 
och analys av kemokinet CXCL13 i cere-
brospinalvätska (neuroborrelios).

Serologi vs PCR
Malin Lager är doktorand och biomedi-
cinsk analytiker på Laboratoriemedicin 
vid Länssjukhuset Ryhov i Region Jönkö-
pings Län. Hennes föreläsning inleddes 
med frågeställningen: finns det skillna-
der i prestanda för serologiska och mole-
kylära metoder som används i diagnostik 
av borrelia i de nordiska länderna och 
hur kan det påverka laboratorierappor-
terna?

De PCR-metoder som i dagsläget an-
vänds vid skandinaviska sjukhus och 
forskningslaboratorier för detektion av 
specifikt borrelia-DNA, uppvisar hög 
överensstämmelse mellan olika proto-
koll, hög analytisk sensitivitet och speci-
ficitet och låg korsreaktivitet mot andra 
patogener. 

– Trots hög analytisk specificitet och 
sensitivitet är den diagnostiska sensitivi-
teten dock låg i de kliniska provmaterialen 
från blod och cerebrospinalvätska (CSV), 
säger Malin Lager.

Skulle den låga känsligheten kunna 
bero på det låga antalet spiroketer i dessa 
provmaterial (blod och CSV) eller kan 
optimering av de preanalytiska stegen 
förbättra diagnostiken och öka känslig-
heten?

– De serologiska analysmetoderna för 
detektion av specifika borrelia- IgG anti-
kroppar, har hög överensstämmelse med 
små variationer både inom och mellan 
metoder, medan specificiteten för IgM 
antikroppar är lägre och resultaten är mer 
heterogena. 

Trots hög analytisk specificitet och 
sensitivitet bör man vara uppmärksam 
på de biologiska begränsningar som 

finns i samband med serologisk detek-
tion av borrelia i serum, menar Malin 
Lager.

– Resultat från studier stödjer tidigare 
teorier vad gäller lågt diagnostiskt värde 
beträffande sensitiviteten av IgM i serum 
hos vuxna individer i högendemiska områ-
den jämfört med analys av enbart IgG vid 
detektion av borrelia.

Enzygnost IgM uppvisar en högre sen-
sitivitet och specificitet jämför med öv-
riga ELISA-metoder, vilket kan vara in-
tressant vid diagnostik av barn med låg 
exponering av fästingar och fästingbett, 
menar Malin Lager.

Anna J Henningsson Klaus-Peter Hunfeld

Malin Lager  
Foto Johan W Avby, Region Jönköpings län 
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Neoehrlichia
Linda Wass är doktorand och biomedi-
cinsk analytiker vid

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I 
sin föreläsning tog hon upp infektions-
sjukdomen neoehrlichios som orsakas av 
den fästingburna bakterien Candidatus 
(Ca.) Neoehrlichia mikurensis. 

Neoehrlichia är den näst vanligaste  
patogenen i fästingar i Sverige efter 
Borrelia och hittills har patienter med 
neoehrlichios identifierats från Gävle i 
norr till södra delen av Sverige.

– Den vanligaste patienten är immun- 
supprimerad med oklar feber, vaskulära 
komplikationer och muskel- och ledvärk. 
Men det är viktigt att komma ihåg att 
även immunkompetenta individer kan 
drabbas, säger Linda Wass.

Infektionen kan vara utmanande att 
diagnostisera på grund av att bakterien 
är intracellulär och inte växer i blodod-
lingsflaskor. Det finns än så länge inte 
någon serologi tillgänglig. 

– Istället måste man i dagsläget beställa 
en specifik Neoehrlichia-PCR som utförs 
på blodprov och endast finns tillgänglig på 
Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset, säger Linda Wass.

Vaskulära komplikationer som ses vid 
neoehrlichios är tromboflebiter, ven-
tromboser, lungembolier och arteriella 
aneurysm.

– I kliniken är det viktigt är att man 
tänker på neoehrlichios vid remissuppgif-
ter om oklar feber och/eller oklara eller 
oväntade tromboemboliska eller vaskulära 
tillstånd.

Randi Eikeland är neurolog i Kristian-
sand och chef för det norska kompe-
tenscentret för fästingburna infektions-
sjukdomar i Norge. 

– Vi startade för drygt tre år sedan och 
vi arbetar i ett multidisciplinärt team 
bestående av infektionsläkare, barnlä-
kare, neurologer, mikrobiologer, immu-
nologer och dermatologer. Det är vik-
tigt att vi skapar konsensus kring hur vi 
ska handlägga fästingburna infektioner  
eftersom de ökar i befolkningen.

Även om de diagnostiska metoderna 
har förbättrats krävs fortfarande bättre 
tester med högre specificitet.

– Behovet är stort. Många patienter 
känner sig övergivna och litar inte rik-
tigt på sjukvården. Vi ser hur oveten-
skapliga diagnostiska metoder får fäste 
på den kommersiella marknaden och 
det finns en brist på kunskap bland all-
mänheten, men också bland politiker och 
tjänstemän.

Randi Eikeland berättade även om 
ScandTick Innovation, ett av de största 
forskningsprojekten om fästingar och 
fästingburna sjukdomar i Skandina-
vien. Det övergripande syftet, förutom 
att minska förekomsten av fästingrela-
terade infektioner, är att ta fram bättre 
redskap för diagnostik, behandling och 
förebyggande åtgärder. 

Randi Eikeland pratade även om det 
nordiska konsensusarbetet för att ta 
fram gemensamma nordiska rekom-
mendationer för utredning av fästing-
burna sjukdomar. Arbetet kommer att 
publiceras som en rapport under hösten 
2019.

Skit in, skit ut
Symposium om vikten av att ta odlingar 
på rätt sätt, på rätt patient, vid rätt tid 
och att ta rätt prov.

– För att diagnostiken ska vara effek-
tiv behöver vi rätt tagna prover på rätt 
indikation och med tillräckligt med infor-
mation för att labbet ska kunna vara till 
hjälp. Det mikrobiologiska labbet måste 
också vara noga med vad som rapporteras 
för att minska risken för onödig antibio-
tikaanvändning, säger Lena Serrander, 
infektionsläkare och överläkare i klinisk 
bakteriologi och virologi vid Universitets-
sjukhuset i Linköping, samt moderator för 
symposiet.

Cecilia Magnusson, infektionsläkare 
vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
och ordförande för Strama Jönköping, 
inledde med att prata om sårinfektioner 
vid svårläkta ben-, fot- och trycksår. 

Hon redogjorde för olika typer av sår: 
venösarteriellt sår, trycksår, tumörsår, 
venöst sår, diabetesfotsår, småkärlssjuk-
domssår, sårskada, arteriellt sår.

– När jag var AT-läkare tyckte jag att 
det var svårt och lite läskigt med svår-
läkta sår som inte hade läkt på sex veck-
or, och det var nära till hands att förskri-
va antibiotika. Men under min tid som 
ST-läkare på hudkliniken fick jag lära 
mig att först ta flera på de underliggande 
orsakerna till varför såret uppstått vilket 
är viktigt för att optimera behandlingen. 
Ofta handlar det om en försämrad blod-
cirkulation.

Linda Wass Cecilia Magnusson

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte



Infektionsläkaren 3 · 19   13

När ska antibiotika ges?
I dag råder en överförskrivning av anti-
biotika, menade Cecilia Magnusson. 
Men när ska antibiotika sättas in? Frågan 
diskuterades i en interaktiv diskussion 
med publiken som fick ta ställning till 
olika fallbeskrivningar.

Det tar inte lång tid att hitta bakterier, 
men det är viktigt att skilja på kolonisa-
tion och infektion. 

– Symtom som värme, smärta, rodnad 
och sekretion återfinns hos en majoritet 
av sårpatienter, utan att det nödvändigt-
vis behöver handla om en infektion. Det 
är när rodnaden börjar sprida sig och 
såret vätskar mer och man ser tilltagan-
de ödem runt såret som man bör miss-
tänka en lokal sårinfektion, säger Cecilia 
Magnusson.

Behandling med antibiotika bör sättas 
in om sårodlingen visar på fynd av be-
tahemolyserande streptokocker grupp 
A, C eller G, om det finns tecken till en 
spridande infektion och patienten är all-
mänpåverkad och vid feber.

Cecilia Magnusson slog även ett slag 
för det nationella kvalitetsregistret för 
personer med svårläkta sår, RiksSår.

– Det är ett viktigt verktyg för ett bätt-
re omhändertagande. Patienter som är 
med i registret får mindre antibiotika, 
såren läker snabbare och kostnaderna 
blir lägre.

På sajten sårsmart.se kan vårdperso-
nal logga in för att testa sina kunskaper 
och lära sig mer om sårdiagnostik och 
sårbehandling.

Medverkande var även Pia Karlsson, 
verksam på Klinisk mikrobiologi i Re-
gion Jönköpings län, som berättade om 
feces-, urinvägs- och luftvägsdiagnostik; 
vilka prover bör tas, hur gör man det bäst 
och vilka är de vanligaste fällorna?

Emerging infections
Det finns ännu ingen svensk översätt-
ning av begreppet Emerging Infectious 
Diseases (EID), men enligt Världshäl-
soorganisationen, WHO, handlar det om 
infektionssjukdomar som nyligen upp-
märksammats eller introducerats bland 
människor, men också om kända agens 
som snabbt ändrar sig vad gäller utbred-
ning och incidens.

Karin Tegmark Wisell, chef vid av-
delningen för mikrobiologi på Folkhäl-
somyndigheten, berättade om aktuella 
trender i världen, vilken beredskap och 
vilka möjligheter har Sverige för diag-
nostik av EID, och när ska man misstänka 
och ta prov för EID?

EID kan vara nya och nygamla smitt-
ämnen som ändrar sin utbredning.  

Det finns flera olika orsaker till föränd-
ringarna, exempelvis en ökad befolkning-
stäthet, handel, expansion av jordbruks-
områden, ökande andel individer med 
immunhämmande läkemedelsbehand-
ling samt spridning via livsmedel och 
jordbruksprodukter. Även utvecklingen 
av diagnostiken innebär att vi kan fast-
ställa infektioner bättre.

Karin Tegmark Wisell påminde om 
att EID inte är något nytt. I mitten på 
1300-talet kom digerdöden eller pesten 
till Europa och härjade i omgångar fram 
till 1700-talets början. Även smittkoppor, 
som spred sig som en löpeld på 1700-talet, 
samt spanska sjukan som drabbade över 
500 miljoner människor runt om i världen 
mellan 1918 och 1920, är exempel på EID.

– Kännetecknande är oförutsägbar hög 
morbiditet och en substantiell påverkan på 
samhället.

Karin Tegmark Wisell gav exempel 
på trender i världen när det gäller EID. 
År 2012 upptäcktes en ny variant av 
coronaviruset som fick namnet MERS-
CoV (Middle East Respiratory Syndrome 
corona virus). Fram till 2019 har 3 000 
fall i 27 länder raporterats.  Mortaliteten 
ligger på cirka 34 procent.

Det är uteslutande på den arabiska 
halvön som primärfallen har identifierats.

– Det är inte helt klarlagt hur smit-
ta överförs men kontaktsmitta, genom 
droppsmitta eller genom direkt eller indi-
rekt kontakt med sekret från luftvägarna, 
verkar vara den huvudsakliga smittvägen 
mellan människor.

Smittan har hittats hos kameler, som 
antas vara den huvudsakliga reservoaren, 
och hos cirka hälften av alla humana pri-
märfall finns direkt eller indirekt kontakt 
med kamel rapporterad. Symtom med fe-
ber, hosta och tilltagande andningsbesvär 

kommer efter cirka två till fjorton dagar. 
Cirka en tredjedel får mag-tarmbesvär.

Andra exempel på EID är virala hemor-
ragiska febrar (VHF) eller med en annan 
benämning: blödarfeber, med exempel 
som Krim-Kongo hemorragisk feber, ebo-
la och lassafeber.

– Just nu har vi ett stort utbrott av ebo-
la i östra Kongo-Kinshasa med cirka 1 500 
döda. Det är det största utbrottet av ebo-
la i Kongo-Kinshasa någonsin. Vi har ett 
fungerande vaccin, men det är svårt att i 
regioner med väpnade konflikter nå ut i 
befolkningen. Det finns nu en oro att stora 
folkströmmar som rör sig mot gränsen till 
Uganda ska föra över smittan.

Andra emerging infections som lyftes 
under seminariet var exempelvis lassa-
feber, gula febern, niphavirus och SFTS 
(severe fever with trombocytopenia 
syndrome: en virussjukdom som nyli-
gen upptäckts i nordvästra och centrala 
Kina). 

Vilken beredskap och vilka möjligheter 
finns för diagnostik av EID i Sverige?
Det finns internationella överenskommel-
ser med WHO som en drivande aktör. 

Sverige har också förbundit sig att 
följa IHR, det internationella hälsoreg-
lementet, ett legalt bindande ramverk 
för medlemsländerna inom WHO. Syftet 
är att förebygga, förhindra och hantera 
spridningen av smittsamma sjukdomar 
och ämnen som kan utgöra ett interna-
tionellt hot mot människors hälsa, både 
inom Sverige och över gränserna till an-
dra länder.

– Folkhälsomyndigheten är kontakt-
punkt för IHR. Vi har också en klinisk 
mikrobiolog tillgänglig för beredskaps-
diagnostik dygnet runt och vi har även 
tillgång till säkerhetslaboratorium, säger 
Karin Tegmark Wisell.

Karin Tegmark Wisell, chef vid avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte



     Infektionsläkaren 3 · 1914

Trender i Sverige och Norden
Leif Dotevall, infektionsläkare och biträ-
dande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

– Om vi tittar bakåt kan vi historiskt se 
att ett flertal nya så kallade emerging infec-
tions dyker upp varje år. Utmaningarna är 
minst sagt många med nya agens som hittas 
och kartläggs, vi ser fler subtyper, variation 
i smittsamhet, nya smittvägar och ökande 
resistensutveckling. En del av det som sker 
i världen sker också hos oss och vi behöver 
lokalt bygga upp nätverk med tvärprofessi-
onella team i nära samarbete.

I takt med att världen flätas samman 
genom ökat resande och ökade migrant-
strömmar, turism och internationell han-
del sprids patogener över världen. Sedan 
1970-talet har det gjorts flera upptäckter 
av nya infektioner och patogener. Listan 
kan göras lång, men några av de viktigas-
te är: HIV, Helicobacter pylori (1983), he-
patit E (1988), hepatit C (1989), humant 
herpesvirus 8 (1995), fågelinfluensa, H5N1 
(1997), SARS Coronavirus (2003) och 
MERS (2012).

–  Infektionsläkare måste ha en kun-
skap om vad som händer i världen och hur 
smittorna sprids. Det är komplext att vara 
infektionsläkare och uppdraget mångfacet-
terat. Sjukdomar kan gå under radarn och 
hamna på andra kliniker, som exempelvis 
infektioner orsakade av betahemolyserande 
grupp A-streptokocker. Man behöver tänka 
som en epidemiolog och ha en hög grad av 
nyfikenhet.

Leif Dotevall lyfte en vår tids stora ut-
maning: utbredningen av antibiotikare-
sistens. En artikel i Lancet (Cassini et al, 
2019:19) visar att det framförallt är barn 
under 1 år som drabbas hårdast av infek-
tioner orsakade av antibiotika-resistenta 
bakterier (inom EU/EEA). 

Leif Dotevall gav även exempel på aktuella 
utbrott av infektionssjukdomar i Sverige 
och Norden. Sommaren 2018 drabbades 
116 personer av ehec, ett utbrott som räk-
nas till ett av de största i Sverige med 13 
olika regioner inblandade. 

– Det visar på betydelsen av samarbete, 
säger Leif Dotevall.

I februari 2019 insjuknade 37 personer i 
yersinia i Sverige och Danmark. Smittkäl-
lan är fortfarande okänd. 

– Vi ser också en ökning av listeriainfek-
tioner. Under våren 2018 fick vi ett utbrott 
i Västsverige då fyra personer dog och fyra 
blev svårt sjuka. Exakt samma bakterie-
stam hittades bland personer på flera orter 
i Västsverige. Samtliga som drabbats upp-
gav att de hade ätit färdiglagad mat. Men 
var fanns smittkällan? Det krävdes ett mö-
dosamt arbete innan vi hittade källan, en 
fabrik i Lidköping som tillverkar tusentals 
engångsportioner varje dag. Listeria hitta-
des i portionsdoseraren.

Exemplet, menar Leif Dotevall, illus-
trerar hur viktigt det är med ett nära 
samarbete mellan laboratorier och infek-
tionskliniker för att i tid hitta och bromsa 
spridningen av smitta.

En annan av våra stora utmaningar är 
mässling. Trots att vaccin mot mässling 
är ett av de bästa vaccinen vi har, ökar nu 
mässlingsfallen runt om i världen. Varje 
år insjuknar cirka 20 miljoner människor 
globalt och det är en extremt smittsam 
sjukdom, cirka 100 000 dör i mässling var-
je år, sa Leif Dotevall.

–  Vid stora utbrott av mässling kan man 
ibland missa fall. Hos individer med mörk 
hud är det inte alltid uppenbart att det 
handlar om mässling och man riskerar att 
missa att känna igen utslagen.  

I Europa rapporteras större eller min-
dre mässlingsutbrott varje år, men sedan 
Sverige införde allmän vaccination 1982 
(MPR-vaccin) har sjukdomsfallen varit få. 
I Göteborg inträffade dock ett utbrott av 
mässling 2017–2018. Totalt insjuknade 28 
personer i Göteborg, ingen smittspridning 
skedde i övriga landet.

 Särskilt sårbara grupper är ovaccine-
rade småbarn, ovaccinerade gravida samt 
personer med immunbrist.

– Vid primär mässling hos immunnedsat-
ta kan man missa i diagnostiken på grund 
av att den klassiska manifestationen med 
hudutslag inte uppträder, trots en hög virus-
mängd i blodet, säger Leif Dotevall.

 För mässling kan en dos MPR-vaccin 
användas som postexpositionsprofylax 
till tidigare ovaccinerade, inom 72 timmar 
efter exponering. Postexpositionsprofylax 
med immunoglobulin är enda alternativet 
för immunnedsatta, gravida och de minsta 
spädbarnen och kan ges fram till och med 
sex dygn efter exponering.

– Vi lärde oss en hel del. Merparten av 
de som insjuknade var genombrottsmäs-
sling och smittade inte vidare. Men det 
gäller att tänka till, stora väntrum i dag 
sprider enkelt smittor vidare, säger Leif 
Dotevall.
Avslutningsvis, menade Leif Dotevall, 
kommer fler infektioner att upptäckas.

– Man har exempelvis karakteriserat 
cirka 43 000 svampar av troligen mer än 
600 000 arter. Så, det finns många stora 
utmaningar kvar och mycket att göra.

Eva Nordin

Leif Dotevall

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte
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Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte • Årets Justus Ström-föreläsning

Årets Justus Ström-föreläsning
Birgitta Evengård, professor i infek-
tionssjukdomar vid Umeå universitet, 
är sedan länge djupt engagerad i frå-
gor som rör kopplingen mellan klimat 
och hälsa. 

Under infektionsveckan 14–17 maj i 
Jönköping höll hon en uppskattad he-
dersföreläsning om ”klimatförändring-
ar och transition av infektions-pano-
ramat i norr– med växter och djur på 
marsch”.

Det var en rörd Birgitta Evengård 
som äntrade den stora scenen på 
Elmia Kongress- och Konserthus i 

Jönköping. 
– Jag kände mig väldigt hedrad. I novem-

ber fyller jag 67 år och går formellt i pension, 
även om jag kommer att fortsätta arbeta. 
Hedersföreläsningen gav mig möjligheten 
att gå tillbaka i tankarna och reflektera över 
viktiga milstolpar i mitt yrkesliv, men också 
det jag brinner för i dag. 

När Birgitta Evengård började som un-
derläkare på Roslagstulls sjukhus i Stock-
holm 1977 kunde hon iaktta Justus Ström 
när han skyndade förbi i korridorerna. 

– Det är märkligt med tiden, det är 40 år 
sedan, men känns som det vore i går. Justus 
Ström ingav mycket respekt och efter sin 
pension var han noga med att hålla en hög 
integritet och inte kommentera eller blanda 
sig i frågor som rörde kliniken. Det hedrade 
honom.

I en tillbakablick konstaterade Birgitta 
Evengård att hennes yrkesliv har varit 
spännande och lärorikt, men också tufft 
och prövande.  Till bilden av en berömd 
målning av 1500-tals konstnären Archim-
boldo, lyfte hon fram vikten av återhämt-
ning utanför arbetet och att i detaljerna lyf-
ta blicken för att få ett helhetsperspektiv.

– För mig har konsten och litteraturen 
varit livsnödvändig och en källa till inspi-
ration och kreativitet. Många kvällar efter 
jobbet gick jag till Dramaten för att se olika 
föreställningar. Även om jag var trött när 
jag gick dit kände jag mig pigg och glad när 
kom hem. Konsten, litteraturen, musiken 
har hjälpt mig att behålla min intuition och 
varit en viktig vägledare till min inre värde-
kompass.

Giuseppe Arcimboldo, Vertumnus. Målades omkring 1590–1591



Infektionsläkaren 3 · 19   17

Klimatfrågan i fokus
Sedan 2007 är Birgitta Evengård verksam 
som professor vid Institutionen för klinisk 
mikrobiologi vid Umeå universitet. Hon 
var tidigt ute med att lyfta klimatföränd-
ringarnas betydelse för spridning av infek-
tionssjukdomar. Hon var med och startade 
det arktiska forskningscentret Arcum och 
var i många år den enda medicinaren i 
Umeå som forskade om kopplingen mellan 
klimat och hälsa. I dag är hon en av led-
arna i det arktiska forskningsprogrammet 
CLINF, Climate- change Effects on the 
Epidemiology of Infectious Diseases and 
the Associated Impacts on Northern So-
cieties. Forskningsprojektet, som studerar 
klimatförändringens påverkan och effek-
ter på djurs och människors infektions-
sjukdomar i norr, är femårigt och sträcker 
sig till mitten av 2021.

– Projektets övergripande mål är att stär-
ka samhällets beredskap inför hotet om fler 
och nya infektionssjukdomar som kan drab-
ba både djur och människor. 

Förra året tilldelades Birgitta Evengård 
det prestigefyllda priset Jack Hildes-med-
aljen för sina framstående insatser i det 
arktiska området. 

– Det är förstås väldigt roligt och ett kvit-
to på att vi har satt Umeå på kartan inom 
arktisk hälsoforskning. Jag hoppas att pri-
set uppmuntrar till en fortsatt satsning på 
forskning om klimatförändringar och att 
området även kommer in i den medicinska 
utbildningen.

Effekterna tydligast i norr
Under sin hedersföreläsning gav Birgitta 
Evengård några exempel på effekter av 
den globala uppvärmningen. Klimatför-
ändringarna går två, nästan tre gånger 
så snabbt i Arktis och effekterna märks 
mycket tydligare i norr än i resten av värl-
den.

Arktis, menar Birgitta Evengård, står 
inför stora förändringar, inte bara när det 
gäller klimatet, utan också i fråga om na-
turresurser, sociala frågor, urbefolkningar, 
hälsa och kultur. 
– När jag började i Umeå var jag ganska 
ensam att som professor i infektionsmedi-
cin vilja starta forskning om klimatföränd-
ringar och effekterna på vårt ekosystem 
och infektionspanoramat. Professuren gav 
mig goda förutsättningar och jag ville sat-
sa på ett område som var viktigt för skatte-
betalare och de människor som bor i norr. 
Jag förstod att klimatfrågan var ett sådant 
område. 

År 2012 etablerades Sveriges första 
arktiska centrum vid Umeå Universi-
tet, Arcum, en samlande kraft för arktisk  
forskning i Sverige, och en aktiv part i  
internationell forskning. 

– Till skillnad från andra länder i Norden 
har Sverige inte identifierat sig som ett 
arktiskt land, trots att Västerbotten och 
Norrbotten ingår i Arktis, enligt Arktiska 
rådets definition. Här finns en del att göra 
för att öka kunskapen.

I dagsläget är över 300 forskare kopp-
lade till Arcum inom områden som exem-
pelvis: datavetenskap, ekologi, folkhälsa, 
geografi, geologi, idéhistoria, infektions-
medicin, juridik, kemi, klimat, mikrobio-
logi, miljö, sociologi och statsvetenskap.

Klimatkänsliga infektioner
Sverige är en del av det arktiska samarbe-
tet. Birgitta Evengård har i många år varit 
engagerad i Arktiska rådet som bildades 
1996, och mellan 2011 och 2013 ledde hon 
AHHEG, Arctic Human Health Expert 
Group, under Sveriges ordförandeskap. 

– Jag har jobbat i över tio år i Arktiska 
rådet. Det är en välfungerande och pro-
duktiv organisation som uträttar väldigt 
många bra saker. 

Även om mycket görs för att lyfta klimat-
frågan, krävs ett tydligare och mer kraft-
fullt politiskt ledarskap, menade Birgitta 
Evengård. Hon uttryckte en stor frustra-

tion över att vissa högt uppsatta politiker 
inte förstår allvaret och vill samarbeta.  
I stället fokuserar de blint på en fortsatt 
exploatering av fossila bränslen och ut-
tömning av jordens naturresurser.
– Arktiska rådet kan verkligen göra nå-
got. Men i våras när företrädare samlades 
i Finland för att underteckna ett viktigt 
policydokument kring vad som behöver 
göras, vägrade den amerikanske utrikes-
ministern att signera dokumentet, vilket 
är en politisk skandal. I Sverige har media 
knappt rapporterat om detta, medan det 
blir stora rubriker i amerikansk press.  
Det är oerhört frustrerande.

”Trött på alla som kommer med ord,
ord men inget språk
for jag till den snötäckta ön.
Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna breder ut sig  
åt alla håll!
Jag stöter på spåren av rådjursklövar  
i snön.
Språk men inga ord.”

Tomas Tranströmer,  
ur Det vilda torget, 1983

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte • Årets Justus Ström-föreläsning
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Under sin hedersföreläsning på Infek-
tionsveckan belyste Birgitta Evengård 
många av de utmaningar vi står inför. Med 
klimatförändringar kommer ekosystemen 
att förändras och därmed livsbetingelser-
na för djur, människor och växter. 

– Den snabba uppvärmningen i norr 
innebär också en förändring av infek-
tionspanoramat och öppnar dörrarna för 
exempelvis nya fästingsarter som bär med 
sig farliga smittämnen på sin väg norrut. 
Hyalomma, eller jättefästingen som den 

också kallas, identifierades för 
första gången i Sverige 2018 

inom Clinf-projektet. En 
teori är att den extrema 
hettan gav förutsättning-
ar för fästingarten att ut-
vecklas. 

– Det är en aggressiva-
re och snabbare art än den 

fästing vi annars är vana vid 
i Sverige och jagar själv en värd 

att attackera. Hyalomma kan även överfö-
ra smitta som Krim-kongo blödarfeber och 
rickettsios.

Här är fler exempel på klimatkänsliga 
infektioner som påverkas av den globala 
uppvärmningen och som studeras i Clinf:

• Mjältbrand, anthrax
• Lyme-borreliosis
• Brucellos
• Cryptosporidium
• Hantavirus (Puumala)
• Leptospiros
• Q-feber
• TBE
• Tularemi, harpest

Världens frysbox tinar
En miljon arter är på väg att utrotas, glaci-
ärer smälter och rekordtemperaturer upp-
mäts i regioner som exempelvis Svalbard. 
Förra sommaren noterades temperaturer 
på 25 plusgrader. 

I Svalbard ligger ”Domedagsvalvet” som 
innehåller nära en miljon djupfrysta fröer 
från hela världen. Fröbanken är byggd för 
att stå emot naturkatastrofer och ska ut-
göra en sista reserv för mänskligheten vid 
olika typer av katastrofer. Även om kyl-
systemet av någon anledning skulle slås 
ut, ska permafrosten garantera att fröerna 
inte tinar och förstörs. Men, med ökade 
temperaturer har vatten plötsligt börjat 
strömma in i valvet. Frölagret har hittills 
inte hotats, men händelsen är en larmsig-
nal, menade Birgitta Evengård.

– De stora strömmarna i Oceanerna på-
verkas av klimatet och vi ser även en ökad 
kontaminering av exempelvis kvicksilver 
i Arktis. Forskning visar att djur och arter 
rör sig i ökad omfattning mot polerna.

Även tundran, världens frysbox, påverkas 
när permafrosten tinar och enorma mäng-
der metangas, men också smittämnen, 
frigörs. Ingen kan riktigt förutspå vidden 
av vilka konsekvenserna kommer att bli 
av den tinande tundran, menar Birgitta 
Evengård.

– Det handlar om 22 procent av jordens 
yta. När smittämnen som legat infrusna 
i permafrosten frigörs, påverkar det hela 
samhällsstrukturer. Sommaren 2016 ägde 
exempelvis ett omfattande anthraxutbrott 
rum på Jamalhalvön, 500 mil från den 
finska gränsen. När gravar med smitta-
de, nedgrävda kadaver tinade dog tusen-
tals renar och hundratals människor fick 
föras till sjukhus. Det här är bara ett ex-
empel på vad som sker när permafrosten 
tinar och smittämnen förs mot markytan. 
Anthrax-utbrottet var en ögonöppnare för 
många.

Mer av Humboldt i vår tid
Även om det är mycket som den enskil-
da individen kan göra för att leva ett mer 
klimatsmart liv, är det ändå beslutsfattare 
som måste se till att vi skapar samhällen 
som är tar hänsyn till våra känsliga eko-
system, menar Birgitta Evengård. Hon 
lyfte fram vetenskapsmannen Alexander 
von Humboldt som verkade på 1800-talets 
början och mitt. 

– Han var den tidens superhjälpte och 
hade ett holistiskt perspektiv och var 
oerhört produktiv. Han förstod tidigt att 
människan är en del av ett känsligt eko-
system. Rubbas balansen påverkas våra 
livsbetingelser på jorden. Vi skulle i vår tid 
behöva en ny upplysningstid i Humboldts 
anda. 

Birgitta Evengård avrundade sin före-
läsning med ett bildspel på naturbilder 
och en påminnelse om att vi tillsammans 
kan och har möjligheter att påverka ut-
vecklingen.

– Vi behöver ständigt påminna oss om 
att jorden är en väldigt vacker plats som vi 
måste slå vakt om. I stället för att vända 
och vrida sig av oro och känna sig förlamad, 
kan var och en bidra med det man kan och 
rösta på de beslutsfattare som ser till att vi 
utvecklar samhällen som är vänliga mot 
ekosystemen.

Fotnot: Här kan du läsa mer det arktiska 
forskningsprogrammet Clinf: www.clinf.org.

Eva Nordin 

Birgitta Evengårds karriär i korthet:

• 1977 börjar som underläkare på Ros-
lagstulls sjukhus och samarbetade 
bland annat med den svenska tro-
pikmedicinens fader Elias Bengts-
son. Birgitta Evengård jobbade tidigt 
som volontär i Ghana och kom där i 
kontakt med infektionssjukdomen 
bilharzia. Det blev starten på hennes 
avhandlingsarbete. 

• 1989 disputerade hon vid Karolinska 
institutet: på avhandlingen ”Schis-
tosomiasis: immunological, serolo-
gical and clinical aspects”.

• 1990 tillträder en tjänst som immu-
nolog vid Huddinge sjukhus.

• 1997 startar den första mottagningen 
i Sverige för patienter med långva-
rigt trötthetstillstånd efter infektion. 
Från 2003 kombinerade hon sin 
tjänstgöring på Huddinge med upp-
draget som jämställdhetsansvarig i 
staben i Stockholms läns Landsting. 
I den rollen skapade hon en kurs för 
chefer i jämställdhet (som fortfa-
rande är obligatorisk i Stockholm). 
Den innehåller projektarbete från 
den egna arbetsplatsen och är ett 
sätt att medvetandegöra hur vik-
tig jämställdhet är, inte ”bara” som 
en mänsklig rättighet utan också 
för kvalitetsarbete och hållbarhet.  
Birgitta Evengård utvecklade Jäm-
ställd vård och blev inbjuden som 
föreläsare till EU- kommissionen. 
Föreläsningen inspirerade Europa-
parlamentet att stifta en ny resolu-
tion om jämställdhet.

• 2007 utses hon i öppen konkurrens 
till Sveriges första kvinnliga profes-
sor i infektionsmedicin med egen 
stol vid Umeå universitet, det vill 
säga en professur med resurser från 
ett universitet.

• 2018 tilldelas det arktiska forsknings-
priset Jack Hildes-medaljen för 
framstående insatser inom medicin 
och hälsa i det arktiska området. Hon 
är en av ledarna i det arktiska forsk-
ningsprojektet CLINF som sträcker 
sig från Grönland till östra Sibirien. 
Projektet är tvärvetenskapligt med 
såväl klimatforskare som ekologer, 
veterinärer, samhällsforskare, ur-
folksspecialister och medicinare.

Birgitta Evengård är författare till 
över 130 vetenskapliga publikationer 
och ett antal lärobokskapitel samt 11 
böcker.

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte • Årets Justus Ström-föreläsning
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Speakers Corner
En nyhet under Infektionsveckan var 
Speakers Corner. Under fem rappa mi-
nuter kunde deltagare lyssna till korta 
presentationer av utställare. Två av de 
medverkande var Charlotta Göransson 
från Q-Linea som berättade om innova-
tiv infektionsdiagnostik, samt Annika 
Dahlström från CGM som redogjorde 
för ett system för kollihantering med 
full spårbarhet och kontroll av prover.

Speakers Corner lockade ett flertal 
deltagare som i pauser från det ve-
tenskapliga programmet kunde lyss-

na till nya innovativa idéer och lösningar 
på många av de utmaningar som sjukvår-
den brottas med.

Charlotta Göransson är marknadschef 
på Q-Linea och har sedan 2016 arbetat 
med infektionsdiagnostik. Hon är dispu-
terad inom molekylär medicin och har 
sedan 2003 arbetat med försäljning och 
marknadsföring.

– Det här var första gången som vi del-
tog på Infektionsveckan. Det var en fan-
tastisk möjlighet för oss att träffa läkare, 
sjuksköterskor och mikrobiologer och få 
lära oss om deras utmaningar. Möten med 

vårdens företrädare är en viktig förutsätt-
ning för att vi på bästa sätt ska kunna möta 
deras behov.

 Q-linea utvecklar innovativ infektionsdi-
agnostik, framförallt för sepsis som drabbar 
cirka 40 000 personer i Sverige varje år. 

– Vår uppfattning, efter att ha talat med 
läkare och laboratoriechefer, är att det be-
hövs snabbare och mer kompletta laborato-
rieresultat för att möjliggöra snabb deska-
lering eller eskalering av antibiotikaterapin 
inom ett skift. Detta är speciellt viktigt för 
patienter med infektioner orsakade av re-
sistenta bakterier. Laboratorierna behöver 
också mer automatiserade instrument med 
tillräckligt hög kapacitet för att kunna ef-
fektivisera arbetet samt klara ett flöde av 
blododlingsflaskor på laboratoriet, som kan 
variera i antal över dygnet och året. 

Q-linea utvecklar helautomatiserade 
instrument som ger en komplett resistens-
bestämning inom sex timmar efter att en 
blododlingsflaska har visat tillväxt av bak-
terier. 

– Det är 20 till 48 timmar snabbare än i 
dag. Det är visat att 24 timmars snabbare 
behandling kan minska dödligheten i sepsis 
med upp till 40 procent, samt även minska 
andelen opportunistiska infektioner som 

exempelvis C. difficile med upp till 25 pro-
cent. Antalet vårddygn på sjukhus blir också 
färre, vilket både minskar kostnaden samt 
frigör vårdplatser.

Kollihantering
Annika Dahlström är disputerad immuno-
log vid Karolinska institutet och arbetar 
i dag på CGM som marknadschef inom 
labsegment som analysinstrument och 
IT-lösningar.

På Speakers Corner pratade hon kolli-
hantering och ett IT-stöd för transportlo-
gistik av labprover mellan vårdenheter.

– Vinsten för labbet med kollihantering 
är en enkel, säker och spårbar transport 
mellan olika vårdenheter. Idag skickas 
prover i så kallade kollitransporter utan 
att det finns registrerat vilka prover som 
skickas eller när de förväntas komma fram. 
Om ett preanalytiskt IT-stöd kopplas på 
kommer även en ankomstregistrering av 
varje prov bara behöva göras på kolli-nivå, 
i stället för att registrera varje enskilt prov 
vid ankomst.

Eva Nordin

Annika Dahlström Charlotta Göransson 

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte • Speakers Corner



     Infektionsläkaren 3 · 1920

Forskare belönade med stipendier

Under Infektionsveckan utdelades sti-
pendier till framstående unga forskare.

Anna Lindblom tilldelades Pfizers  
infektionsstipendium för sin forskning 
om antibiotikaresistens och ESBL-in-
fektioner. 

Emeli Månsson belönades med  
Göran Sterners resestipendium för sitt 
forskningsprojekt om molekylär epide-
miologi av Staphylococcus epidermidis 
i ledprotesinfektioner.

Anna Lindblom är specialist i infektions-
sjukdomar och klinisk mikrobiologi och 
arbetar på Klinisk mikrobiologi vid Sahl-
grenska universitetssjukhuset. Hon är 
även doktorand inom antibiotikaresistens 
vid Sahlgrenska akademin och är i slutet 
av sitt avhandlingsarbete med projektnam-
net: ”Studies of Recurrent Infection with 
ESBL-producing Enterobacteriaceae”.

– Mina projekt har som gemensam näm-
nare återkommande infektioner med ES-
BL-bildande tarmbakterier, därav arbets-
namnet på den kommande avhandlingen.

Idén till projekten fick Anna Lindblom 
under sin tid som kliniker då hon såg be-
hovet av att kunna värdera betydelsen av 
en tidigare positiv screenodling från feces 
hos en patient som troligtvis vårdats ut-
omlands, främst med avseende på empi-
risk behandling vid en ny infektion. 

– Patienter med tidigare odlingar med 
ESBL-bildande tarmbakterier är ju en 
växande patientgrupp som vi hanterar 
dagligen, både ur behandlingssynvinkel 
och ur ett vårdhygieniskt perspektiv. På 
Klinisk mikrobiologi träffade jag min hu-
vudhandledare, docent Christina Åhrén, 
som hade samma tankar. Tillsammans 
med bihandledare Nahid Karami, docent 
och mikrobiolog, utarbetade vi en dokto-
randplan, säger Anna Lindblom.

Verktyg för riskvärdering
Hennes förhoppning är att kunna utveckla 
relevanta algoritmer för att uppskatta den 
enskilda patientens risk för återkomman-
de ESBL- infektioner, och därigenom und-
vika en överanvändning av karbapenemer 
och nya dyra antibiotika. 

– I det första arbetet som publicerades 
2018 gick jag igenom nästan 7 000 prover 
från över 3 000 patienter i vårt labdata-
system under en 10-årsperiod. I detta ose-
lekterade patientmaterial visade det sig att 
bara knappt 6 procent av patienter med en 
positiv fecesscreen fick en efterföljande in-
fektion, 0, 7 procent hade en positiv blodod-
ling. Av de patienter som tidigare hade haft 
en infektion, nästan alla var UVI:er, fick dä-
remot 30 procent en ny infektion, varav 75 
procent inom ett halvår.

Ett annat resultat var att en del patienter 
bytte art mellan infektionsepisoderna, från 
ESBL-E.coli till ESBL-K.pneumoniae (dock 
förvånansvärt få, mindre än tre procent). 

Anna Lindblom

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte • Forskare belönade med stipendier
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Göran Sterners  
resestipendium

– I samarbete med kolleger på Chalmers, 
som utvecklat en ny metod för plasmid-
typning så kallad Optical DNA mapping 
och som grundar sig på inmärkning och 
fluorescens av plasmider i nanokanaler 
(F. Westerlund), kunde vi konstatera att 
plasmidtransfer av resistensgener mellan 
olika arter sannolikt inträffat i ett fåtal 
fall, men verkar alltså ovanligt.  Fyndet 
låg till grund för det andra delarbetet, som 
också är publicerat, säger Anna Lindblom.

Datasammanställning och statistik-
hjälp
I det tredje (ej publicerat manus) har 
forskargruppen fokuserat på recidiveran-
de UVI med ESBL-E.coli. E.coli kan de-
las in i fylogenetiska grupper, som gene-
rellt är olika i sin virulens och ekologiska 
nisch.  

– Genom fylotypning och pulsfältse-
lektrofores har vi kunnat konstatera att 
recidiverande UVI med ESBL-E.coli ser 
ut att orsakas av samma, persisterande 
stammar. Den virulenta klonen ST 131-
O25B och dess multiresistenta subklon 
fim H30-Rx, som anses vara orsak till den 
epidemiska globala spridningen av ES-
BL-enzymet CTX-M-15 på särskilt lättmo-
bila plasmider, dominerade i materialet.  
ST-131-O25B-fim H30-Rx verkar också ge 
fler recidiv.

Arbete fyra är en prospektiv insamling 
av ESBL- E.coli-isolat från fyra sjukhus i 
Västra Götalandsregionen.

– Jag vill här passa på att tacka alla 
medarbetare för den pågående hjälpen 
med detta. Vi kommer att analysera och 
jämföra stammar från patienter med reci-
diverande och sporadiska cystiter avseen-
de klonal tillhörighet och virulensfaktorer 
samt undersöka epidemiologin av ES-
BL-gener i regionen. Förhoppningen är att 
vi i framtiden ska kunna värdera risk för 
recidiv utifrån bakteriens och patientens 
specifika riskprofil. 

Anna Lindblom skulle gärna vilja upp-
muntra fler kollegor vid Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset att forska om antibio-
tikaresistens.

– Om jag får drömma fritt skulle jag ock-
så vilja få möjligheter att besöka olika cen-
tra och knyta kontakter med forskare inom 
samma bransch världen över.

Pfizer-stipendiet kommer hon att använ-
da för att finansiera datasammanställning 
och statistikhjälp i slutfasen av dokto-
randarbetet.

Eva Nordin

Emeli Månsson arbetar som infek-
tionsläkare vid Västmanlands sjuk-
hus i Västerås. Hon är i slutfasen 
av sitt avhandlingsarbete som rör 
molekylär epidemiologi av Stap-
hylococcus epidermidis i ledpro-
tesinfektioner, och hur patienter 
förvärvar sjukhus-associerade sek-
venstyper av S. epidermis och var-
för de oftare orsakar infektion än 
normalflorestammar. 

Om allt vill sig väl kommer hon att dis-
putera i början av december vid Insti-
tutionen för medicinska vetenskaper på 
Örebro Universitet. 

– Jag hoppas att jag i framtiden ska 
kunna kombinera kliniskt arbete med 
forskningsprojekt som har klinisk för-
ankring, gärna i samarbete med forskare 
från andra discipliner.

Även om hon inte kunde närvara vid 
prisutdelningen under Infektionsveck-
an, gladdes hon stort åt beskedet att 
hon tilldelats Göran Sterners resesti-
pendium.

– Jag blev jätteglad. Det gav mig möjlig-
het att delta i en kurs i klinisk bioinfor-
matik för mikrobiologisk genomik. Den 
arrangerades av europeiska sällskapet 
för klinisk mikrobiologi och infektions-
sjukdomar (ESCMID) i Lausanne i slu-
tet av augusti. Kursen är upplagd som en 
"technical workshop". Jag ser fram emot 
att få en praktisk erfarenhet av datahan-
tering i stegen innan analys och för att få 
en djupare förståelse för teknikens möj-
ligheter och svagheter. 

I avhandlingsarbetet använder forskar-
gruppen helgenomsekvensering i flera 
delprojekt för att karakterisera isolat 
och bättre förstå varför vissa S. epider-
midis-stammar oftare orsakar ledpro-
tesinfektioner än normalflorestammar. 
– Vi vill också ta redan på om patienter 
förvärvar dessa stammar under opera-
tion eller på vårdavdelningen, eller om 
de finns i normalfloran redan innan in-
läggning på sjukhus, men i relativt låg 
andel, säger Emeli Månsson.

Eva Nordin

Emeli Månsson
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Rapportering av  
symposier och seminarier

Som redaktör hade jag i år på Infek-
tionsveckan förmånen att få hjälp av 
ett antal entusiastiska yngre kollegor 
för rapportering av symposier och se-
minarier. Ni läser deras rapporter med 
början på nästa sida, tack för alla bi-
drag! 

För er som inte var där och vill läsa, 
alternativt för er som vill återuppleva 
härligheten, ligger föreläsningarna på 
infektion.net under ’infektionsveck-
an’-fliken fram till maj nästa år. 

Grand Round bjöd som alltid på intressan-
ta fall, i år modererade av Anna Fornarve 
som hölls i schack av syster Görel. 

Fallen rörde återfallsfeberspiroketen 
Borrelia Miyamoti, inhemskt smittad lep-
tospiros och multicentrisk castlemans 
sjukdom, ämnen som definitivt skiljde ag-
narna från vetet. 

Ett stort intryck (på mig i alla fall) gjor-
des av professor Colin Hill från University 
College Cork, Irland, när han förklarade 
att eventuella utomjordingar skulle be-
trakta vår planet som ett ställe befolkat 
av mikrober med enstaka flercelliga djur 
som vankade runt ovanpå, bara för att i 
nästa sekund poängtera att antalet virus 
och ffa fager är ännu mycket större och att 
det snarast skulle framstå som en ”phage 
planet” snarare än något annat vid nästa 
extraterrestiala besök. Den aktuella Key-

noteföreläsningen innehöll även konkreta 
exempel på att next generation sequen-
cing håller på att ta sig in i den kliniska 
vardagen. 

En annan intressant Keynoteföreläs-
ning delades av Mark Ponsford från från 
Storbritannien och Peter Bergman från 
Stockholm där magnituden av primära 
immunbristsjukdomar utröntes. Vi kom-
mer i framtiden att behöva tänka mer i 
termer av immunodysreglering än enbart 
i infektioner. Det kan också vara dags att 
gå från övervägande substitutionsterapi 
med immunoglobuliner till immunsupp-
rimerande behandling med biologiska 
läkemedel –en tankeväckande åsikt för 
flertalet åhörare. 

Grand Round, förtjänstfullt ledd av Anna Fornarve och syster Görel
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Jesper Svefors från värdkliniken redo- 
gjorde inte enbart för data från sep-
sis-registret utan tog även med en ska-
ra morgonpigga löpare på en runda där 
han informerade om Jönköpings historia 
från senmedeltida befästning fram till 
1900-talets epidemisjukhus. Svettigt och 
spännande! 

Med denna rapportering tackar vi ar-
rangörerna för en mycket fin vecka och 
blickar framåt mot Uppsala 2020. 

Fredrik Månsson
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Keynotesymposium om den kliniska användningen av NGS - next generation sequencing.

Jesper Svefors, i mitten i blå jacka vid en paus i den kulturhistoriska joggingturen i ottan. 
Undertecknad pustar ut sittande…

Efter keynotesession om immunbrist Glada arrangörer
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Detta var en session på en och en halv 
timme då vi fick presenterade åtta 
olika svenska arbeten inom områden 
infektion och mikrobiologi. Håkan 
Janson (Växjö/FKM) och Mia Furebring 
(Uppsala/SILF) gjorde ett bra jobb som 
moderatorer med tanke på bredden på 
innehållet och det höga tempot som 
karakteriserade sessionen. Här kom-
mer en rapport om dem i den ordning-
en de presenterades av huvudförfat-
tarna.

Anna Bläckberg från Lund presentera-
de sin studie om infektiös endokardit or-
sakad av  Streptococcus dysgalactiae (SD) 
som visar sig vara ett akut och aggressivt 
tillstånd: de femtio identifierade patienter 
med SD-orsakad endokardit från svenska 
endokarditregistret var signifikant äldre 
(median 74 år)  och hade ett snabbt in-
sjuknande (en dag) jämfört med patienter 
med endokardit orsakad av andra patoge-
ner. Anna avslutar med att lyfta frågan om 
synergin mellan penicillin och gentamicin 
som man påvisar in vitro men som är av 
osäkert kliniskt värde då enbart penicillin 
resulterar i en hundraprocentig bakterie-
avdödning efter 24 timmar.

Lisa Mellhammar från Lund har retro-
spektivt analyserat data från två prospek-
tiva, observationella, multicenterstudier 
av biomarkörer för sepsis på akutmottag-
ningar i syfte att utvärdera och validera 
de olika sepsislarm scoren. Hon tittade 
på infektionsorsakad organdysfunktion, 
infektionsrelaterad mortalitet inom 72 
timmar eller intensivvård p g a infektion 
både i en kohort infekterade patienter 
och i en kohort av oselekterade patienter 
på akutmottagningar och kom fram till att 
NEWS2 var överlägset qSOFA och RETTS 
för att identifiera patienter med risk för 
sepsis. Det är onekligen bara fördelaktigt 
att använda sig av samma riskstratifiering 
verktyg hela vägen i vårdkedjan.

Robert Dyrdak från Stockholm intro-
ducerade publiken till enteroviruset D68 
(EV-D68) som var från början ett harm-
löst virus som orsakade övre luftvägsin-
fektioner hos förskolebarn men som har 

utvecklats för att nu orsaka allvarliga luft-
vägsinfektioner samt nervskador. Detta är 
en första studie av EV-D68s intra- och in-
terpatient-evolution med djup helgenom-
sekvensering. Ett spännande föredrag!

Ola Weiland från Stockholm presente-
rade sammanställningen av en stor svensk 
studie kring hepatit D virus:

- HDV RNA positivitet diagnostiseras 
sent i leversjukdomen och bär med sig 
en trefaldig ökning av risken för lever-
skada.

- HDV RNA replikation när man ställer 
diagnosen är tydligt kopplat med all-
varligt sjukdomsförlopp oberoende av 
ålder och cirros. 

- En aktiv hepatit D svarar dåligt på in-
terferonbehandling och påverkas inte 
alls av nukleotid- och nukleosidana-
loger. Ola tyckte att man ska behandla 
ändå patienter med aktiv hepatit D med 
interferon i åtminstone ett år vilket 
skulle ha en positiv effekt på långtids-
överlevnaden.

Oskar Ekelund från Växjö har gjort ett 
arbete av intresse för både mikrobiologer 
och kliniker genom att studera effekten 
på olika resistensmekanismer hos bakte-
riestammar vid meropenems utsöndring 
i buljongspädningar i brunnar. Stammar 
som var karbapenemasproducerande 
konsumerade snabbt meropenem och 
kunde i vissa fall vara helt oexponerade 
för antibiotika de sista 8-12 timmarna. Ett 
högt MIC kan, beroende på resistensme-
kanism, orsakas av antingen avsaknad av 
inhibition vid lägre koncentrationer eller 
initial inhibition följt av återväxt efter 
nedbrytning av antibiotika.

Malin Inghammar har sett i en stor 
svensk s.k. propensity-score matchad 
kohort, att peroral kinolonbehandling 
var associerat till ökad risk för aorta-
aneurysm eller dissektion. Hon hade 
samlat data för perioden 2006-2013 från 
olika källor bl.a. uthämtade recept, pa-
tientregister och läkemedelsregister och 
studerat dem i förhållande till varandra. 

Infektion och mikrobiologi

Fysiologiska 
parametrar 3 2 1 0 1 2 3

Andningsfrekvens ≤8 9‒11 12‒20 21‒24 ≥25

Syremättnad 1 ≤91 92‒93 94‒95 ≥96

Syremättnad 2 (används 
på läkarordination*)

≤83 84‒85 86‒87 88‒92
93‒94 

med syrgas
95‒96 

med syrgas
≥97     

med syrgas

Tillförd syrgas Ja Nej

Systoliskt blodtryck ≤90 91‒100 101‒110 111‒219 ≥220

Pulsfrekvens** ≤40 41‒50 51‒90 91‒110 111‒130 ≥131

Medvetandegrad*** Alert CVPU

Temperatur ≤35,0 35,1‒36,0 36,1‒38,0 38,1‒39,0 ≥39,1

National Early Warning Score 2 (NEWS2)

* Syremättnad 2 används endast efter läkarordination vid låg habituell syremättnad t.ex. KOL

*** Medvetandegrad: A=alert, C=confusion (nytillkommen eller förvärrad förvirring), V=voice (reagerar med 
ögonöppning, tal eller rörelse vid tilltal/kraftiga tillrop), P=pain (reagerar vid smärtstimulering), 
U=unresponsive (reagerar ej vid tilltal/smärtstimulering)

Original: Royal College of Physicians (RCP). Översättning: Martin Spångfors 2018. Publicerat enligt riktlinjer RCP.

** Om hjärtfrekvens mäts skall detta användas istället för pulsfrekvens i denna parameter

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte • Symposier och seminarier
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Utfallet var förekomsten av aortasjukdom 
som definierades som inläggning på sjuk-
hus/besök på akutmottagningen eller död 
på grund av aortadissektion eller aortaa-
neurysm inom 60 dagar.

Petra Edquist från Folkhälsomyndig-
heten i Stockholm beskrev vancomycin-
resistenta Enterococcus (VRE) utbrottet 
2017-2018 som startade som ett utbrott 
med E. faecium med vanB i Stockholm och 
därefter i och med patientförflyttning-
ar spreds inom landet. Detta var möjligt 
genom helgenomsekvensering (WGS) av 
prov från 271 patienter inom Folkhäl-
somyndighetens nationella mikrobiella 
övervakningsprogram för VRE. I de flesta 
fall i det beskriva utbrottet handlade det 
om bärarskap och ej om sjukdom orsakad 
av VRE.

Sist men inte minst berättade Nicklas 
Sundell från Göteborg om mässlingsut-
brott i Göteborg 2017/2018 där lärdomen 
var att skilja genombrottsinfektioner från 
“superspreaders”. En separat artikel om 
detta följer i nästa nummer av infektions-
läkaren.

Kortfattat skulle jag sammanfatta föredra-
gen ovan med:

- Prevention: Vaccinera mot mässling! 
Genombrottsinfektion är inte så farlig 
för samhället.

- Triagering: Använd NEWS för att iden-
tifiera sepsispatienten, inte qSOFA!

- Mikrobiologisk diagnostik: Vad står nu 
MIC för egentligen? Det blev bara mer 
komplicerat!

- Diagnoser på D är allvarliga: SD en-
dokardit,  hepatit D och även EV D68 
som har utvecklats och blivit allt allvar-
ligare. Det vet vi tack vare helgenom-
sekvenseringen!

- Behandling: Undvik kinoloner vid kol-
lagen/aorta sjukdom (bl.a.)!

- Övertag av patienter: Be Folkhälsomyn-
digheten om hjälp för att ha koll på hur 
patienterna flyttas genom landets sjuk-
vårdinrättgningar (det gör de genom 
att ha koll på VREerna)!

Stephanie Atallah
Infektionskliniken, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Göteborg

Ortopediska proteser och implantat  
– ”Dos and don'ts” 

Jag skulle vilja inleda med att tacka 
Bo Söderquist (Örebro) och Staffan 
Tevell (Karlstad) som ledde detta 
mycket intressanta seminarium.

Genom fyra kliniska fall lyftes relevanta 
frågor upp och de nya behandlingsre-
kommendationerna diskuterades. Det 
var svårt att tränga bort känslan att det 
saknas tillräckligt med evidens inom 
vissa områden och att det ibland varken 
finns något rätt eller fel sätt att agera. Det 
som är av allra största vikt är att upprätt-
hålla en kontinuerlig dialog mellan ort-
opedläkaren och infektionsläkaren, för 
patientens bästa. Det tar jag med mig! 
Jo, och så ska jag bli bättre på att fylla i 
och vid behov komplettera information i 
det nationella registret. 

Några andra budskap jag tar med mig  
efter seminariet är:
- Uppföljnings behandling av akut led-

protesinfektion orsakad av Staph au-
reus är levofloxacin eller ciproflox-
acin + rifampicin. Rekommenderad 
behandlingstid är 3 månader totalt, 
oavsett led.

- Vid Streptococcus-genes rekommende-
rar man i det nya vårdprogrammet att 
använda amoxicillin i hög dos (1gx3) 
som uppföljande peroral behandling.

- En resistensbestämning med helt käns-
liga KNS bakterier får tolkas varsamt 
då bakterierna uttrycker inte alltid 
mecA genen från början.

- Våga använda daptomycin och våga gå 
upp i dos till 8-10 mg/kg! Det är ett 

bra preparat som doseras en gång per 
dag. Tidigare skepsis mot den har be-
rott på risken för rhabdomyolys som 
är mycket liten. Det är dock viktigt att 
följa prover inklusive CK under be-
handlingen. 

- DAIR är ett nyckelord vid protesbe-
varande kirurgi!! (Psst! DAIR står för 
Debridement, Antibiotics and Implant 
Retention)

- Det nya samlingsnamnet för infektio-
ner relaterade till frakturer (både öpp-
na och slutna) är “fraktur-relaterade 
infektioner”!

- VAC (Vacuum-Assisted Closure) kan 
vara en bra metod för att skapa förut-
sättningar för bättre läkning men har 
ingen effekt på själva infektionen!

- Vid protesinfektion orsakad av Entero-
coccus, vilket oftast är en svårbehand-
lat tillstånd (och ännu svårare när E. 
faecium är involverad), finns det ingen 
skillnad i prognosen mellan monotera-
pi med ampicillin och kombinations-
behandling! 

 Dock kan ampicillin och ceftriaxone 
ha en synergisk effekt (en pilotstudie 
som visar detta). 

Visst blir man sugen på att läsa det upp-
daterade vårdprogrammet!!
Och glöm inte bort att om man kan speg-
la sig i operationsmaterialet så är det nog 
infekterat!
Än en gång tack seminarieledarna!

Stephanie Atallah
Infektionskliniken, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Göteborg
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Fredrik Hammarskjöld, överläkare på 
IVA på Länssjukhuset i Ryhov, som 
skrivit en avhandling om förebyggan-
det av kateterrelaterade infektioner, 
inledde med att poängtera vikten av 
införandet av strukturerade rutiner 
vid inläggning av katetrar som en av 
de viktigaste åtgärderna för att mins-
ka förekomsten av kateterrelaterade 
infektioner. 

Fördelarna och nackdelarna med ka-
teterspetsodling respektive parade 
blododlingar belystes. Vid parad 

blododling bör odling dras ur samtliga 
lumen på en flerlumenkateter och om 
omslagstiden är minst 120 minuter läng-
re för odling från perifert stick talar detta 
för en kateterrelaterad blodburen infek-
tion, men det diskuterades kring om det 
är rimligt att 120-minutersgränsen gäller 
oavsett bakterieart. Parad blododlings-
teknik har utvärderats i flertal studier 
och visat en genomsnittlig sensitivitet 
på 81% och specificitet på 92% för kort-
tidssystem. För långtidssystem (centrala 
katetrar som är avsedda för användning 
>3–4 v) är känsligheten högre (93%) men 
specificiteten lägre (75%). Odling på kate-
terspets som bygger på semi-kvantitativa 
metoder och har hög sensitivitet är dock 
också förbundet med vissa svårigheter 
vid tolkning av resultat och specificiteten 
är låg.  

Vad gäller handläggning av kateterre-
laterade infektioner problematiserades 
att rekommendationer baseras på icke 
randomiserade retrospektiva studier av 
äldre datum och att de få RCTs som finns 
är för små. Hammarskjöld redovisade ak-
tuella behandlingsriktlinjer från SFAI´s 
hemsida (https://sfai.se/wp-content/up-
loads/2015/02/CVK_riktlinjer-inkl-Ap-
pendix.pdf ) som i stort överensstämmer 
med de senaste publicerade IDSA gui-
delines från 2009.  Generellt rekommen-
deras borttagning av katetern i större 
utsträckning vid korttidssystem medan 
man för långtidssystem är mer benägen 
att försöka ”rädda” katetern med olika 
låslösningar, förutsatt det inte rör sig om 
en infektion med S. aureus eller Candida 

då katetern måste bort. Vad gäller olika 
låssystem lyftes fram möjligheten att ge 
etanol eller taurolidine i katetern som al-
ternativ till antibiotika-innehållande lås 
samt att låslösningar med citrat har visat 
sig effektivare än heparin för att förebyg-
ga kateterrelaterade infektioner. 

Rutiner för att förebygga infektioner  
Karin Johansson, spec.ssk i intensivvård, 
Jönköping talade om vägen till och arbe-
tet bakom etablerade rutiner för att före-
bygga infektioner i intravasala katetrar. 
En av många utmaningar är en ständig 
personalomsättning som innebär att ut-
bildning behöver erbjudas kontinuerligt 
för att kompetensen på klinikerna ska 
hållas uppe.

Rapport från kvalitetsregistret
En rapport från kvalitetsregistret för en-
dokardit gavs av Per Arneborn, Örebro, 
med fokus på CIED-infektioner. 40% av 
fallen utgjordes av patienter med en in-
fekterad CIED. Något mer än 80% av de 
inrapporterade fallen hade genomgått 

TEE och ca 95% var undersökta med 
någon form av ekokardiografi. S. aureus 
utgjorde ca hälften av de rapporterade 
infektionerna följt av enterokocker och 
alfa-streptokocker. Majoriteten hade be-
handlats med isoxazolylpenicillin och 
något som lyftes fram som anmärknings-
värt var den låga frekvensen av fall som 
behandlats med kombinationen kinolon + 
rifampicin (ca 7% av fallen). 

Ca 70% av fallen hade registrerats som 
botade, 20% ej botade och 15% avled med 
sin CIED-infektion. I de fall systemet 
hade extraherats uppgick andelen botade 
till 85% och när det inte hade extraherats 
var andelen botade således lägre, men 
uppgick trots allt till ca hälften av fallen.

Per Arneborn avslutade med att på-
minna om patientenkäterna som finns för 
både meningitregistret och endokarditre-
gistret.

Andreas Eriksson och Katja Wyss
Infektionsklinikerna 

Östersund och Stockholm

Fallseminarium om 
kateterrelaterade infektioner
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20. APPENDIX
 

Handläggning* av CVK-relaterad infektion under korttidsanvändning 

         *) Heldragna pilar avser positivt och streckade pilar negativt svar 

Misstänkt / säkerställd  
CVK-relaterad infektion 

under korttidsanvändning 
Behövs CVK?  

• Ta parad blododling 

Infektion vid insticksställe? 
• Ta bort CVK • Odla från kateterspets 
• Lägg in ny CVK i annat kärl 
• Ge empiriskt antibiotikum 

Svår sepsis eller septisk chock? 

• Byt CVK över ledare alternativt 
avvakta blododlingssvar om 
misstanken är liten • Odla från kateterspets 

• Överväg antibiotikum 

Positiv spetsodling? 

Positiv blododling? 
• Ta bort CVK • Lägg in ny CVK i annat kärl  
• Fortsätt infektionsutredning 
• Överväg antibiotikum 
 

• Ta bort CVK • Lägg in ny CVK i annat kärl 
• Ge antibiotikum justerat efter 

odlingssvar 

• Ta parad blododling 
• Ta bort CVK • Odla från kateterspets spetsodling 

Blodburen  CVK-infektion 

CVK-infektion/-kolonisation osannolik  

CVK-infektion/-kolonisation möjlig 

• Fortsätt infektionsutredning  
• Överväg antibiotikum 
 

Aktuella behandlingsriktlinjer från SFAI

1. Biktarvy SmPC, Available at: www.ema.europa.eu.

* Integrase strand transfer inhibitor
** People living with HIV

 • With or without food 1

 • 86 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV**  
at Week 96 1
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THE BEAUTY OF  
WHAT IS POSSIBLE
BIKTARVY® 1   (BIC/FTC/TAF) a triple therapy  
that combines bictegravir, an INSTI*, with FTC/TAF

 • Zero resistance in  
phase 3 clinical trials 1
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WHAT IS POSSIBLE
BIKTARVY® 1   (BIC/FTC/TAF) a triple therapy  
that combines bictegravir, an INSTI*, with FTC/TAF

 • Zero resistance in  
phase 3 clinical trials 1
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     Infektionsläkaren 3 · 1928

Symposiet primär handläggning av av 
hemorragiska febrar och MERS inled-
des av läkaren David Ekquist och sjuk-
sköterskan Robin Jungmar-Ridell, båda 
verksamma vid Infektionskliniken i Lin-
köping. 

Dessa presenterade det nationel-
la nätverk kring hemorragiska 
febrar som uppstod år 2015 på 

initiativ från Folkhälsomyndigheten. Fö-
reläsarna, som döpt sin presentation till 
”Om blödarfebern kommer...” anspelande 
på MSB:s informationsbroschyr som åter-
igen skickas ut till allmänheten, önskade 
framhålla vikten av att vara förberedd när 
det väl gäller. Efter en kort introduktion 
av hemorragiska febrar, smittvägar och 
dess klinik, kom den fortsatta presenta-
tionen att fokusera på konkreta råd kring 
den initiala handläggningen när hemor-
ragisk feber misstänks. Detaljerna finns 
att läsa om i Folkhälsomyndighetens ”Re-
kommendation för handläggning av miss-
tänkta fall av ebola” från 2015. 

Bland annat framhölls att vårdpersonal 
ska ha heltäckande skyddsutrustning in-
klusive andningsskydd och dubbla hand-
skar, och att på- och avklädning alltid bör 
övervakas och assisteras av en erfaren 
kollega eftersom dessa moment utgör en 
av de största riskerna att smittas. Ekquist 
och Jungmar-Ridell poängterade arbets-
givarens ansvar över att adekvat skydds-
utrustning finns att tillgå på arbetsplat-
sen och att personalen erhåller tillräcklig 
träning i användningen av utrustningen, 
helst 1 gång/år. Föreläsarna underströk 
även att det riskerar att bli alltför kom-
plicerat att implementera och bihålla 
kompetensen kring flera olika nivåer av 
skyddsutrustningar, och rekommendera-
de därför endast användning av enstaka 
nivåer. 

Vidare presenterades rekommendatio-
ner kring provhantering, vilka finns att 
läsa om i Folkhälsomyndighetens skri-
velse ”Packa provet rätt”. Därefter följde 
en genomgång av det av MSB påskrivna 
multilaterala avtalet M317 som innebär 
att smittförande avfall numera kan tillå-
tas att transporteras på allmänna vägar. 

Behandling av ebola är 
fortfarande experimen-
tell. Under det pågående 
utbrottet i Kongo testas 
såväl en nukleosidanalog 
som två olika antikropps-
baserade behandlingar. 
Studier av ebolavaccin har 
visat lovande resultat, men 
preparatet finns ännu ej re-
gistrerat. Sessionen avslutades 
med en överblick över kvarstå-
ende nationella utmaningar. Då 
högisoleringsenheten och dess 
specialanpassade ambulans i Lin-
köping idag endast har en körra-
die på 4h, kan stora delar av landet 
ej nås. I Norden pågår projekt med 
samarbete över landsgränser och det 
finns idéer om en nivåstrukturering av 
isoleringsenheter i landet som bör ta 
hänsyn till geografin. 

Hedvig Glans, specialistläkare vid In-
fektionskliniken Karolinska Universitets-
sjukhuset, fortsatte symposiet med att 
prata om Middle East respiratory syn-
drome coronavirus (MERS-CoV). Hon 
inledde med att beröra SARS-epidemin 
2003 med över 8000 fall och 774 rapporte-
rade dödsfall. I likhet med MERS orsakas 
SARS av coronavirus och kan ge upphov 
till en allvarlig pneumoni. Det första fallet 
av MERS är från juni 2012 då en 60-årig 
man från Jedda, Saudiarabien, insjukna-
de. Sedan dess har sammanlagt över 2300 
patienter insjuknat, varav ca 85% i Saudi-
arabien. Man tror att MERS-CoV sprids 
från kameldjur. Ett utbrott i Sydkorea 2015 
belyser tydligt vikten av tidig identifie-
ring och isoleringsvård på sjukhus för att 
undvika smittspridning av MERS-CoV. I 
det aktuella fallet gav en enskild patient 
upphov till 186 konfirmerade sekundär-
fall och 36 dödsfall på tjugotalet sjukhus i 
landet. Sammanlagt fick 16 000 personer 
sättas i karantän innan smittspridningen 
var under kontroll. Detta efter att index-
patienten suttit i väntrum, vårdats på de-
lade salar och flyttats mellan olika sjukhus 
flera gånger.

Glans berättade att MERS främst drabb-
ar män i åldern 50-59 år, samt att 75% har 
underliggande sjukdomar. Den kliniska 

bilden varierar från att vara asymtoma-
tisk till allvarliga luftvägssymtom med or-
ganpåverkan. Indikation för provtagning 
finns vid symptom på nedre luftvägsin-
fektion med feber >38 grader och hosta, 
samt epidemiologi med insjuknande inom 
14 dagar efter besök i Saudiarabien eller 
annat land med pågående utbrott. Risken 
anses vara låg vid Hajj eller turistresor till 
Dubai. Viruset kan påvisas med PCR på 
sputum, nasofarynxsekret eller BAL, där 
provet skickas till Folkhälsomyndigheten. 
Även serologi kan ge diagnosen. 

Därefter får vi höra om två typiska ex-
empel på patientfall. Det första fallet är 
en 65 årig man som är påtagligt andning-
spåverkad och syrgaskrävande. Han mås-
te därför läggas in. Lungröntgen görs och 
antibiotika mot eventuell bakteriell pneu-
moni sätts in. Det finns ingen specifik be-
handling mot MERS, förutom understöd-
jande terapi. Det andra fallet är en 50 årig 
man som söker för en besvärlig hosta, men 
han är inte allmänpåverkad. Eftersom 
symtomen är så pass milda är smittorisken 
låg och han kan därför vårdas i hemmet.

Elias Sjödin och Anneli Shingirai
Infektionskliniken Sundsvall

Symposium om primär 
handläggning av VHF och MERS
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Packa provet rätt

Transport av smittförande ämnen är förenat med vissa risker. Internationella och nationella bestämmelser 

(se bilaga 2) reglerar vad man får lov att skicka samt hur godset ska förpackas och i övrigt hanteras.

Det är alltid avsändarens ansvar att godset är korrekt klassificerat, förpackat, märkt och att rätt dokument 

medföljer. Kontakta er säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods om ni är osäkra på något.

Denna folder är en praktisk handledning inför transport av patientprover och kulturer.

Definitioner

ADR-S är de föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng som gäller i Sverige och EU.

IATA-DGR är de föreskrifter om transport av farligt gods med flyg som gäller i Sverige såväl som 

internationellt. Regelverket ska följas även då farligt gods skickas med vanlig post (Postnord) då flyg 

används som transportmedel även vid inrikes posthantering av Postnord.

Kulturer är resultatet av en process, vid vilken smittämnen avsiktligt förökas. Definitionen omfattar inte 

prover tagna från människor eller djur enligt nedan.

Patientprover är prover som tagits direkt från människor eller djur, som innefattar,

men inte är begränsat till exkrement, sekret, blod eller blodkomponenter, vävnad,

provstickor, vävnadsprover och kroppsdelar som transporteras i forsknings- eller diagnossyfte, för 

undersökning, behandling eller profylax.

Smittämnen är mikroorganismer (inklusive bakterier, virus, parasiter och svampar) eller andra 

smittförande substanser, exempelvis prioner, som kan orsaka sjukdomar hos människor eller djur.

Benämns i ADR-S som patogener.

Klassifice
ring

Transport av farligt gods medför faror av olika slag. Beroende på ämnens egenskaper delas de in i olika 

klasser och tillordnas ett fyrsiffrigt UN-nummer. Rätt klassificering och tillordning av UN-nummer är 

viktigt eftersom de är utgångspunkten vid bland annat val av förpackning, märkning och dokumentation.

Smittförande ämnen

Ämnen som är kända för att eller sannolikt kan innehålla smittämnen ska enligt transportregelverken 

klassificeras som smittförande ämnen. Sådana tillordnas klass 6.2 och delas beroende på egenskaper in i 

två kategorier:

Kategori A: ett smittförande ämne som transporteras i en form som kan framkalla permanent invaliditet 

eller livshotande eller dödlig sjukdom hos annars friska människor eller djur som exponeras för det.

Exempel på sådana finns i tabellerna på sidan 2. Patientprover och kulturer i kategori A som påverkar 

människor ska tillordnas UN 2814.

Kategori B: ett ämne som uppfyller kriterierna för att klassificeras som smittförande ämne men som inte 

uppfyller kriterierna för att omfattas av kategori A. Patientprover och kulturer i kategori B ska tillordnas 

UN 3373.
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Bestämmelser för transport av UN 2814 Smittförande 
ämnen som påverkar människor, kategori AVid transport av UN 2814 ska avsändare och transportörer ha en säkerhetsrådgivare för transport av 

farligt gods samt ha upprättat en skyddsplan enligt kraven om transportskydd (1.10 ADR-S) som verkar 

för att minimera stöld och obehörigt förfarande av försändelsen.Personer (avsändare, transportör, mottagare med fler) som är delaktiga vid transport av smittförande 

ämnen tillhörande UN 2814 ska vara utbildade (enligt 1.3 i ADR-S) i de krav som transport av farligt 

gods ställer på deras arbets- och ansvarsområde. Utbildningen ska även omfatta transportskydd. Förare 

ska ha giltigt ADR-intyg.

FörpackningFörpackningen ska uppfylla kraven i förpackningsinstruktion P620 i ADR-S (eller PI620 i IATA-DGR 

vid lufttransport) och vara typgodkänd för klass 6.2 av ett ackrediterat testlaboratorium. Godkända

förpackningar är märkt med en typgodkännandemärkning för klass 6.2, exempelvis:4GU/Class 6.2/12/S/SP-319508Förpackningen, som måste motsvara den typgodkända förpackningen i alla dess delar,ska bestå av:
1. tätt primärkärl (t.ex. glas- eller plaströr)med tättslutande lock. Effektiva medel för att säkerställa tät förslutning ska finnas, t.ex. ska skruvkorkar förstärkas med tejp eller liknande.

Om flera primärkärl placeras i en sekundärförpackning, ska de slås in med stötdämpande material var för sig eller separeras från varandra, så att kontakt inte förekommer.
Med undantag för smittförande fasta ämnen ska absorberande material, itillräckligt mängd för att absorbera hela innehållet, placeras mellan primärkärlen och sekundärförpackningen. 

2. en tät sekundärförpackning, samt3. en styv ytterförpackning.
Det minsta utvändiga måttet på ytterförpackningen får inte vara mindre än 100 mm. En detaljerad innehållsförteckning (vid lufttransport skriven på engelska), t.ex. en remiss, ska placeras mellan sekundär- och ytterförpackningen.

Exempel på förpackning, märkning och etikettering av gods tillordnat
UN 2814 för transporteras på väg.
* Prover som skickas till Folkhälsomyndigheten för analys ska vara 
märkta med ProvID (etikett med streckkod) på både primärkärl och 
sekundärförpackning.
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Moderator: Jonas Cronqvist, Skånes 
Universitetssjukhus

Sessionen inleddes intresseväckande 
av Christian Giske (Stockholm) an-
gående resistensläget för anaerober, 

där det framkom att det finns en betydan-
de resistens för piperacillin/tazobactam. 
Med  Bacteroides fragilis-gruppen som 
markör kunde konstateras att enbart ca 
hälften av testade isolat (167 st) var fullt 
känsliga för piperacillin/tazobactam i 
dos 4gx3 samt 75% av vid dosering 4gx4. 
Metronidazol-resistensen var dock låg, ca 
2,5%. Vidare har gradienttester för pipera-
cillin/tazobactam restnoterats och har en 
oklar plats i diagnostiken.  Därifrån fort-
satte föreläsningen avseende att behandla 
känd ESBL med piperacillin/tazobactam 
där MERINO-studien som publicerades 
2018 visat ökad 30-dagars mortalitet vid 
karbapenemsparande regim, men där rea-
nalys av Rodriguez et al å andra sidan visat 
höga MIC-värden avseende piperacillin/
tazobactam för vissa isolat som av studie-
gruppen bedömts som känsliga samt skill-
nader i grupperna avseende infektionsfo-
kus och qSOFA. 

Att odla från bukdrän vid förekomst 
av abscess rekommenderades ej efter-
som detta gav vilseledande fynd i hälften 
av fallen. Istället förordades radiologiskt 
genomförd aspiration. Vid den inledan-
de mentometeromröstningen valde del 
av auditoriet att rösta för att odling tagen 
inom 2 dygn från dränsättning är repre-
sentativ, kanske baserat på äldre rekom-
mendationer, men aktuellt evidensläge 
stödjer inte det. 

Marie-Louise Lydrup (Malmö) gav se-
dan kirurgiskt perspektiv på bukinfektio-
ner, där vikten av source control noggrant 
betonades. Vid abscedering överstigande 
3 cm i diameter rekommenderades per-
kutant dränage. Perkutant dränage vid till 
exempel diffus peritonit med okontrolle-
rad perforation, komplicerade multifokala 
abscesser eller större anastomosdefekter 
inte kan dock inte förväntas ge source 
control utan då bör istället definitiv ope-
rativ åtgärd eftersträvas.  I övrigt innehöll 
sessionen en genomgång av evidensläget 
för kirurgiska såväl som konservativa be-

handlingsmetoder. Lydrup lade också vikt 
vid att terapisvikt efter första genomförda 
operation bör analyseras ordentligt och 
reoperationer planeras väl. 

Jonas Sundén-Cullberg (Stockholm) 
hade fått önskemål om att förmedla unge-
färliga behandlingstider i kokboksform om 
bukinfektioner och lyckades väl med det 
uppdraget. Bland annat framkommer att 
Sawyer et al i STOP-IT-studien 2015 visat 
att, förutsatt adekvat source control, ger 
antibiotika i 4 +/- 1 dagar vid perforerad 
appendicit, perforerat ulcus (med opera-
tion efter 24 h) och tarmperforation med 
peritonit (operation efter 12 timmar) ing-
en ökad förekomst av komplikationer, men 
komplikationerna uppkommer snabbare 
vid kort behandlingstid. Detta stöds också 
av riktlinjer från Surgical Infection Socie-
ty 2017 (96h om source control) och WSES 
2016 (3-5 dygn om source control). 

Avslutningsvis berättade Jesper Svefors 
(Jönköping) att registeringen i sepsisre-
gistret har ökat, vilket givetvis är glädjan-

de. Vid föregående år registrerades 597 fall 
med bukinfektion som fokus, vilket mot-
svarar ca 11-12% av fallen. Vid samhälls-
förvärvad sepsis utgör etiologin främst av 
E.coli, Klebisiella och Enterokocker vid 
bukfokus. Avseende måluppfyllelse för 
laktat analyserat inom 60 min är ca 90%, 
vilket är likvärdigt med andra foci. När det 
gäller att administrera antibiotika inom 1 
timme är det bara ca 30% av sepsisfallen 
med bukfokus som erhåller detta, vilket 
kan jämföras med ca 50% för övriga grup-
per. Även att uppnå sepsisbundle (and-
ningsfrekvens, laktat och tid till antibioti-
ka) är något sämre för          bukfokus än 
övriga foci. Slutligen framförs önskemål 
om fortsatt registering av fler sepsispa-
tienter för att främja forskning och upp-
följning.

Elin Edman-Haglind
Infektionskliniken  

Skaraborgs sjukhus Skövde

Symposium om  
Abdominella infektioner
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Intresset var stort hos ett 50 tal delta-
gare vid årets tropikseminarium under 
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt 
vårmöte i Jönköping. "Hot topics from 
the tropics" var temat och flera inter-
aktiva fall presenterades av infektions-
specialist Charlotta Rydgård. Föreläste 
gjorde också mikrobiolog Silvia Bote-
ro Kleiven och Urban Hellgren tropi-
kansvarig på Karolinska.

Första fallet var en ung man från Ja-
maica med ett par års anamnes på 
epigastralgier och järnbristanemi. 

Biopsier tagna vid koloskopi visade in-
flammationsbild. Morbus Chron miss-
tänktes men vid uppföljande gastroskopi 
påvisade PAD larver av Strongyloides ster-
coralis, ett fynd som senare också bekräf-
tades vid fecesisolering av larverna. Denna 
dvärgtrådmask infekterar oftast en person 
symtomlöst, men kan genom autoinfesta-
tion kvardröja i tarmen hos den infekte-
rade i decennier. Ospecifika tarmsymtom 
och migratorisk dermatit (cutan larva cur-
rens) kan förekomma. Hos immunsuppri-
merade, bl.a. patienter med hög dos ste-
roidbehandling eller HTLV-1, så finns risk 
för okontrollerad larvmigration med livs-
hotande bakteriella infektioner till följd. 

Rutiner kring screening
Diskussionen kretsade kring vilken scre-
ening för strongyloides som bör ske bland 
immigranter från endemiska länder (och 
då inräknas stora delar av Asien, Afrika 
(framförallt söder om Sahara) samt Syd- 
och Mellanamerika). Bör screening ut-
föras på alla från dessa områden? Endast 
hos dem med eosinofili? Eller endast inför 
organtransplantation/immunosuppressiv 
behandling? De svenska infektionsklini-
kerna som fanns representerade i audi-
toriet verkar ha olika rutiner kring detta. 
Internationella riktlinjer, bl.a. från CDC, 
förordar att screening bör övervägas inför 
kortison- och annan immunhämmande 
behandling, vid organdonation samt vid 
hematologisk malignitet, om patienten 
i fråga har antingen eosinofili, ursprung 
från eller längre vistelse i endemiskt 
område, alternativt har känd HTLV-1.  

I en studie (Abgata et al, 2018) menar man 
att screening av alla immigranter från  
endemiskt område, skulle vara kostnads- 
effektivt.

Strongyloidesdiagnostik
De interaktiva fallen varvades med djup-
dykning i strongyloidesdiagnostik av Silvia 
Botero Kleiven. Larverna kan upptäckas 
vid fecesmikroskopi efter koncentration, 
anrikning, samt med PCR. Intermittent ut-
söndring av fåtal larver i proven försvårar 
dock även den senare metoden, och god 
homogenisering av provet samt upprepad 
provtagning krävs, för att inte missa upp-
täckt av en enstaka larv vid PCR-diagnos-
tik. Serologi verkar ha högst sensitivitet 
vid screening, men korsreagerar med fila-
riainfektioner.

Behandlingsrefraktär giardiainfektion
Nästa fall var en svensk kvinna, som rest 
till Indien och Goa och där fått lång-
dragna tarmbesvär med diarréer och 
viktnedgång. Efter hemkomst påvisades 
Giardia intestinalis vid fecesmikroskopi, 
men trots upprepade nitroimidazolkurer  

(metronidazol och tinidazol) blev hon inte 
av med sina besvär och sina protozoer. 
Denna typ av behandlingsrefraktär giardi-
ainfektion verkar öka globalt och majori-
teten av fall ses just efter vistelse i Indien. 
Urban Hellgren gav en genomgång av det 
aktuella evidensläget kring behandlings-
alternativ när metronidazol/tinidazol inte 
fungerar. Det gamla malarialäkemedlet 
mepakrin (Quinacrine) lyftes fram ett al-
ternativ som kan prövas efter otillräcklig 
effekt av ett par behandlingsförsök med 
nitroimidazolpreparat. Behandlingsläng-
den med mepakrin är 5-(7) dagar och er-
farenheten av dess effekt och tolerabilitet 
har varit god bland de 30-tal patienter som 
behandlats på Karolinska. Rapporter om 
ovanliga psykotiska biverkningar gör dock 
att medlet inte ska användas om patienten 
har psykiatriska besvär. 

Tack till Svensk Förening för Tropik-
medicin och Internationell Hälsa för ett 
givande seminarium!

 Jakob Altgärde 
Infektionskliniken Jönköping

Hett på tropikfronten

Hot topics from the tropics - Silvia Botero Kleiven, Charlotta Rydgård och Urban Hellgren.
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Gisela Otto, Johan Tham och Simon 
Werner.  
Samtliga läkare vid Infektionskliniken 
Skånes Universitetssjukhus (SUS).

Mono- eller kombinationsterapi av in-
fektion med Pseudomonas aeruginosa? 
Detta heta ämne debatterades under in-
fektionsveckan av Gisela Otto (con) och 
Johan Tham (pro). 

Psedudomonas aeruginosa är en gram 
negativ bakterie med stor förmåga att bil-
da biofilm. Den kan ge svåra infektioner 
hos framförallt neutropena patienter och 
hos personer med lungsjukdom tex cystisk 
fibros. I flertal fall kan däremot bakterien 
utgöra en kolonisatör i luftvägar och/eller 
sår. Antibiotika behöver då nödvändigtvis 
inte vara indicerat. Vikten av sjukgymnas-
tik och slemmobilisering hos lungsjuka 
patienter är även en viktig del i rehabili-
teringen.  

Mortaliteten vid Pseudomonas aeru-
ginosa-bakteriemi med lungfokus är hög, 
upp mot 40 % (Paulsson et al EJCMID 
2017) och adekvat behandling av tillstån-
det är av stor vikt. För intravenös behand-
ling finns flera antibiotika att tillgå bla 
aminoglykosider, betalaktamer, kinolon, 
fosfomycin samt colistin men resistens 
förekommer (upp mot 10% av blododling-
sisolaten). För peroralt bruk finns endast 
kinoloner. Inhalationsterapi med antibio-
tika kan vara att föredra hos patienter med 
bronkiektasier med minskat antal exacer-
bationer och därmed förbättrad livskva-
litet.  I pipeline finns nu kombination av 
redan etablerade antibiotikum med nya 
betalaktamasinhibitorer (aztreonam+avi-
bactam och meropenem + vaborbactam 
etc).

Betalaktamer har god avdödningseffekt 
på Pseudomona aeruginosa. Behöver vi då 
kombinationsbehandling? 

IDSA Riktlinjer rekommenderar em-
pirisk kombinationsbehandling endast 
vid septisk chock, vid hög resistens och/
eller mortalitetsrisk. I övriga fall förordas 
monoterapi. I flertal studier har man inte 
sett någon skillnad i mortalitet eller ökad 
resistensutveckling vid singel jämfört med 
dubbelbehandling. Vid behov av bredare 

empirisk täckning och biofilms penetra-
tion kan däremot tillägg med kinolon vara 
av värde.

Trots sina olika ståndpunkter var Gisela 
Otto och Johan Tham rörande överens 
om att adekvat empirisk behandling till 
kritiskt sjuka patienter är av stor vikt och 
att det föreligger oklarheter huruvida re-
sistensutveckling drivs mer av monotera-
pi jämfört med kombinationsbehandling. 
Om betalaktamantibiotika ingår i terapin 
hos Pseudomonas aeruginosa finns inga 
större belägg för dubbelbehandling jäm-
fört med singelterapi. 

”Patienten tål inte penicillin, vad ska 
jag välja då?”
En fråga som infektionsjouren frekvent 
får ta ställning till. Eftersom alternativ till 
betalaktamantibiotika kan vara ett sämre 
alternativ för patienten är detta ett angelä-
get ämne som Simon Werner tog upp. Tio 
procent uppger penicillinallergi, men vid 
utredning konstateras att 90 % av dem inte 
har någon penicillinallergi. 

Diskussion kring allergier tenderar att 
fokusera på typ 1-allergi (IgE-medierad) 
där risk för korsreaktion mellan penicillin 
och cefalosporiner är låg (1-3 %) och ännu 
lägre med karbapenemer. Simon belyste 
även typ 4-allergi (T-lymfocytmedierad). 
En reaktion som kan ge mycket allvarliga 
hudmanifestationer, ex. utbredd erytema 
multiforme, Steven Johnson och Toxisk 
Epidermal Nekrolys (TEN). 

Varningsmärkning i journalen är ett 
stort bekymmer där det sällan står tid-
punkt eller vilken typ av reaktion patien-
ten fick. Vid varningsmärkning av patien-
tens journal måste vi läkare bli bättre på 
att beskriva vilket typ av preparat patien-
ten reagerade på, tidpunkt under vårdtid 
och vilken typ av reaktion. 

Take home message: personer som re-
agerat med typ 4 allergi på Penicillin ska 
aldrig behandlas med betalaktamantibio-
tika igen.  

 Anna Bläckberg och Sara Cederwall 
Infektionskliniken SUS

Antibiotikadilemman  
- frågor att besvara 
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Ev. frågor besvaras av 
Maria Menonen
Hansen Event & Conference
031-755 87 05
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Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning
på Näsby Slott, 30 mars–1 april 2020.
Föreläsare
Representanter ur vårdprogramgrupperna för 
Bakteriella CNS-infektioner och Sepsis och septisk chock.

Ämnen som kommer att beröras är bland andra:

Kostnaden är 9000 kr exkl. moms för specialister samt ST-läkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen. 
Priset inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Näsby Slott ligger i Täby, cirka 16 km från Stockholms 
Centralstation. Med kommunala medel är restiden ungefär 45 minuter. Preliminära tider för kursen är start 10:00 
måndag 30 mars och avslut senast 16:00 onsdag 1 april.

Anmälan
Sista anmälningsdatum är 1 februari 2020. Deltagarantalet är begränsat. Anmälningsblanketten finns tillgänglig 
på www.infektion.net, fyll i och skicka in via e-post. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post 
Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse, information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka 
två veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna till tre fullspäckade kursdagar!

Bakteriella CNS-infektioner:
• Initial handläggning av bakteriell meningit
• Hjärnabscess
• Neurokirurgiska infektioner
• Neuroborrelios

Sepsis-3:
• Epidemiologi
• Sepsislarm och SVF-sepsis
• Initialt omhändertagande
• Antibiotikabehandling
• Vård på avd; IMA, IVA

SEPSIS OCH BAKTERIELLA 
CNS-INFEKTIONER Näsby Slott 

30 mars–1 april 2020

Adam Roth, Folkhälsomyndigheten
Simon Athlin, Infektionskliniken Örebro 
Helena Hervius, Smittskyddsläkare  
Region Sörmland 
Malin Bengnér, Smittskyddsläkare  
Region Jönköping

Rekommendation om pneumokock- 
vaccination till äldre 
Adam Roth belyste hur välfungerande det 
svenska barnvaccinationsprogrammet är. 
Av tvååriga barn i Sverige är 97 % vacci-
nerade mot invasiv pneumokocksjukdom. 
Ska vi då även vaccinera våra äldre?

Detta är ett förslag som inom kort ska 
lämnas till regeringen. Nuvarande förslag 
från folkhälsomyndigheten innebär re-
kommendation med en dos Pneumovax 
23 (PPV23) till personer över 65 år. Öv-
riga riskgrupper rekommenderas 1 dos 
Prevenar 13 (PCV13) och 1 dos PPV23. För 
att en vaccination ska vara gällande en-
ligt lag i Sverige behövs ett regeringsbe-
slut.  Folkhälsomyndigheten kan endast 

ge rekommendationer, vilket resulterar 
i att det är upp till respektive landsting 
att bestämma kring vaccinationer om re-
geringsbeslut saknas. Tillgängliga pneu-
mokockvaccin för äldre är PCV 13 som 
kan ge ett något bättre skydd mot invasiv 
pneumokocksjukdom (IPD) jämfört med 
PPV23. Durationen av vaccinet är dock 
okänt vilket gör att vi idag inte vet hur 
ofta boosterdoser ska ges. I barnvaccina-
tionsprogrammet ska nu PCV10 införas 
och det återstår att se om detta kan resul-
tera i en ökning av serotyper som annars 
ingår i PCV13. I pipeline pågår nu fas 2 
studier för PCV15 och PCV20. 

Pneumoniregister 
Simon Athlin sammanfattar pneumoni-
registret, som har en 90 procentig täck-
ningsgrad. 40 % av pneumoniepisoder 
har positiva luftvägsodlingar där 50 % är 
pneumokockorsakade. I framtiden hoppas 
Simon på en epikrismall för direktinföring 
av nya pneumonifall.   

TBE vaccination på 15 minuter 
TBE är sedan 2005 en anmälningspliktig 
sjukdom berättar Helena Hervius. Un-
der 2018 registrerades 400 fall och det 
ses en ökning av anmälda fall trots sam-
tidig ökning av antalet sålda vaccin.  Det 
finns ännu inget regeringsbeslut om TBE 
vaccination men folkhälsomyndigheten 
rekommenderar priming med 2 doser 
(med undantag de som är ≥50 och eller 
immunsupprimerade då 3 primingdoser 
rekommenderas), booster efter 6-12 må-
nader (beroende på säsong) samt booster 
efter 3 år. Därefter booster var 5:e år. Fem 
procent av anmälda fall är vaccinationsge-
nombrott, 80 % av dem är >50 år och 50 % 
har en underliggande sjukdom. Just nu ges 
i Schweiz boosterdos var 10:e år och fram-
tida utvärderingsstudie väntas. Enligt stu-
dier är det kostnadseffektivt att samhället 
står för TBE-vaccinationer i ett högende-
miskt område.

Vaccinationsprogram för vuxna?
I nuläget föreligger inga tydliga riktlinjer 
eller information angående uppföljan-
de vaccinationer efter 18 års ålder. Det är 
därför inte förvånande att endast 50 % 
av personer >50 år vaccinerar sig mot in-
fluensa. I Jönköpings län har man enligt 
Malin Bengnér startat en pilotstudie för 
att genomföra ett vaccinationsprogram för 
patienter >70 år. I projektet ingår vaccina-
tion mot influensa, difteri, pertussis, bäl-
tros och pneumokocker. Projektet ligger 
just nu på is då nya terapi-rådet diskuterar 
kring huruvida Zostavac ska ingå med tan-
ke på högt pris och endast 65 % skydd.   

Eftersom 20 % jordens befolkning vid 
2050 kommer att bestå av personer >60 år 
vore det av stor vikt att införa ett konkret 
vaccinationsprogram för äldre.

 

 Anna Bläckberg och Sara Cederwall 
Infektionskliniken SUS

Vaccination av vanliga vuxna

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte • Symposier och seminarier

Rekommendationer om

pneumokockvaccination till

riskgrupper

Publicerad: 25 januari 2019

Uppdaterad: -



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 vårutbildning
på Näsby Slott, 30 mars–1 april 2020.
Föreläsare
Representanter ur vårdprogramgrupperna för 
Bakteriella CNS-infektioner och Sepsis och septisk chock.

Ämnen som kommer att beröras är bland andra:

Kostnaden är 9000 kr exkl. moms för specialister samt ST-läkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen. 
Priset inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Näsby Slott ligger i Täby, cirka 16 km från Stockholms 
Centralstation. Med kommunala medel är restiden ungefär 45 minuter. Preliminära tider för kursen är start 10:00 
måndag 30 mars och avslut senast 16:00 onsdag 1 april.

Anmälan
Sista anmälningsdatum är 1 februari 2020. Deltagarantalet är begränsat. Anmälningsblanketten finns tillgänglig 
på www.infektion.net, fyll i och skicka in via e-post. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post 
Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse, information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka 
två veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna till tre fullspäckade kursdagar!

Bakteriella CNS-infektioner:
• Initial handläggning av bakteriell meningit
• Hjärnabscess
• Neurokirurgiska infektioner
• Neuroborrelios

Sepsis-3:
• Epidemiologi
• Sepsislarm och SVF-sepsis
• Initialt omhändertagande
• Antibiotikabehandling
• Vård på avd; IMA, IVA

SEPSIS OCH BAKTERIELLA 
CNS-INFEKTIONER Näsby Slott 

30 mars–1 april 2020



MYCAMINE™ 50 mg och 100 mg pulver till infusionsvätska, lösning 
Micafungin. Antimykotikum för systemiskt bruk (J02AX05)

Indikationer: Behandling av invasiv candidiasis. Profylax mot Candida-infektion hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation eller patienter som förväntas ha neutropeni 
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MYCAMINE bör den potentiella risken för utveckling av levertumörer tas i beaktande (se vidare på www.fass.se). MYCAMINE bör därför endast användas om andra antimykotika inte är tillämpliga.  

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra echinocandiner eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet: Leverpåverkan: Efter en behandlingsperiod om 3 månader eller mer, observerades utveckling av foci av förändrade hepatocyter (FAH) och hepatocellulära 
tumörer hos råtta. Det uppskattade tröskelvärdet för tumörutveckling hos råtta låg ungefär inom området för klinisk exponering. Den kliniska relevansen för denna observation är inte känd.  
Leverfunktionen ska följas noga under micafunginbehandling. För att minimera risken för adaptiv regenerering och möjlig efterföljande levertumörbildning, rekommenderas tidig utsättning vid 
signifikant och ihållande förhöjning av ASAT/ALAT-värden. Micafunginbehandling bör ges först efter noggrant övervägande av risk/nytta-förhållandet, särskilt hos patienter med svårt nedsatt 
leverfunktion eller kronisk leversjukdom med preneoplastiska tillstånd såsom avancerad leverfibros, cirros, virushepatit, neonatal leversjukdom eller medfödda enzymdefekter, eller för patien-
ter som får samtidig behandling som kan medföra levertoxicitet och/eller genotoxicitet. Micafunginbehandling har associerats med signifikant försämrad leverfunktion (förhöjt ASAT, ALAT eller totalt 
bilirubin > 3 gånger det övre normalvärdet) hos både friska frivilliga och patienter. Hos vissa patienter har allvarligare leversjukdomar, hepatit, eller leversvikt inklusive dödsfall rapporterats. Barn < 1 år kan ha 
en större benägenhet att få leverskada. Anafylaktiska reaktioner: Under behandling med micafungin kan anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, såsom anafylaktisk chock, uppträda. Om dessa reaktioner 
skulle inträffa bör micafungininfusionen avbrytas och adekvat behandling ges. Hudreaktioner: Exfoliativa hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats. 
Patienter som utvecklar hudutslag bör övervakas noggrant och micafunginbehandlingen bör avbrytas om hudförändringarna förvärras. Hemolys: Sällsynta fall av hemolys, inklusive akut intravaskulär 
hemolys eller hemolytisk anemi, har rapporterats hos patienter som behandlats med micafungin. Patienter som utvecklar kliniska eller laborativa tecken på hemolys under micafunginbehandlingen bör 
följas noga för tecken på försämring av dessa symtom. Risken/nyttan av fortsatt behandling bör utvärderas. Njurpåverkan: Micafungin kan orsaka njurbesvär, njursvikt och onormala njurfunktionsvärden vid 
test. Patienter bör följas noga beträffande försämrad njurfunktion. Interaktioner med andra läkemedel: Samtidig administrering av micafungin och amfotericin B-desoxikolat, bör endast ske när fördelarna 
klart överväger riskerna och under noggrann övervakning av amfotericin B-desoxikolats toxicitet. Patienter som får sirolimus, nifedipin eller itrakonazol i kombination med micafungin bör övervakas med 
avseende på sirolimus, nifedipins eller itrakonazols toxicitet och dosen sirolimus, nifedipin eller itrakonazol bör reduceras om nödvändigt. Pediatrisk population: Vissa biverkningar förekom oftare hos barn 
än hos vuxna patienter.
Biverkningar: Sammanfattning av säkerhetsprofilen: Baseret på erfarenhet från kliniska studier, upplevde totalt 32,2 % av patienterna biverkningar. De mest frekvent rapporterade biverkningarna var il-
lamående (2,8 %), förhöjda halter av alkaliskt fosfatas i blodet (2,7 %), flebit (2,5 %, huvudsakligen hos HIV-infekterade patienter med perifer venkateter), kräkningar (2,5 %) och förhöjda ASAT-halter (2,3 %). 
Tabell över biverkningar: I nedanstående tabell anges biverkningar per organsystem enligt MedDRA-terminologin. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Beskrivning av utvalda biverkningar: Möjliga allergiliknande symtom: Symtom som hudutslag och stelhet har rapporterats i kliniska studier. En majoritet av dessa var av mild till måttlig intensitet och be-
gränsade inte behandlingen. Allvarliga reaktioner (t.ex. anafylaktoida reaktioner, 0,2 %, 6/3028) rapporterades som mindre vanliga biverkningar vid behandling med micafungin och bara till patienter med 
allvarliga bakomliggande sjukdomar (t.ex. framskriden AIDS, maligniteter) som krävde en omfattande samtidig annan medicinering. Leverbiverkningar: Den totala leverbiverkningsincidensen hos patienter 
som behandlats med micafungin i de kliniska studierna var 8,6 % (260/3028). Majoriteten av dessa biverkningar var milda eller måttliga. Vanligast var förhöjt ALP (2,7 %), förhöjt ASAT (2,3 %), förhöjt ALAT 
(2,0 %), förhöjt blodbilirubin (1,6 %) och onormala leverfunktionstester (1,5 %). Ett fåtal patienter (1,1 %, 0,4 % allvarliga) avbröt behandling p.g.a. leverpåverkan. Fall av allvarlig leverfunktionsnedsättning 
var mindre vanliga. Reaktioner vid injektionsstället: Ingen av biverkningarna vid injektionsstället var begränsande för behandlingen. Pediatrisk population: Vissa biverkningar (anges i nedanstående tabell) 
förekom oftare hos barn än hos vuxna patienter. Dessutom sågs förhöjda ALP-, ALAT- och ASAT värden hos barn < 1 år dubbelt så ofta som hos äldre patienter. Den mest sannolika orsaken till dessa 
skillnader var olika bakomliggande tillstånd jämfört med vuxna eller äldre barn i de kliniska studierna. Vid studiestart var andelen barn med neutropeni flerfaldigt högre än motsvarande andel hos vuxna 
patienter (40,2 % barn, 7,3 % vuxna). Detsamma gäller för allogen HSCT (29,4 % respektive 13,4 %) och hematologisk malignitet (29,1 % respektive 8,7 %).

Blodet och lymfsystemet Vanliga: trombocytopeni
Hjärtat Vanliga: takykardi
Blodkärl Vanliga: hypertension, hypotension
Lever och gallvägar Vanliga: hyperbilirubinemi, leverförstoring
Njurar och urinvägar: Vanliga: akut njursvikt, förhöjt blodurea

Rapportering av misstänkta biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. 
Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt, ej förmån.

Svensk representant: Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö.

Texten är baserad på produktresumé daterad 01/2019. För ytterligare information, se www.fass.se.

Organsystem Vanliga  Mindre vanliga  Sällsynta Ingen känd frekvens

 ≥ 1/100, < 1/10 ≥ 1/1 000, < 1/100 ≥ 1/10 000, < 1/1 000 (kan inte beräknas från tillgängliga
    data)

Blodet och lymfsystemet leukopeni, neutropeni, anemi pancytopeni, trombocytopeni,  hemolytisk anemi, hemolys disseminerad intravasal koagulation   
  eosinofili, hypoalbuminemi  (DIC)

Immunsystemet  anafylaktiska / anafylaktoida  anafylaktisk och anafylaktoid
  reaktioner, överkänslighet   chock

Endokrina systemet   hyperhidros
  
Metabolism och nutrition hypokalemi, hypomagnesemi,  hyponatremi, hyperkalemi, 
 hypokalcemi  hypofosfatemi, anorexi
  
Psykiska störningar  sömnlöshet, ångest, förvirring
  
Centrala och perifera nervsystemet huvudvärk somnolens, darrningar, yrsel, 
  smakrubbningar
  
Hjärtat  takykardi, hjärtklappning, bradykardi
  
Blodkärl flebit hypotension, hypertension, rodnad  chock

Andningsvägar, bröstkorg och 
mediastinum  dyspné
  
Magtarmkanalen illamående, kräkningar, diarré,  dyspepsi, konstipation
 magsmärtor
  
Lever och gallvägar förhöjda alkaliska fosfataser i blodet,  leversvikt, förhöjda gammaglutamyl-  levercellskada inklusive dödsfal
 förhöjt ASAT, förhöjt ALAT, förhöjda  transferaser, gulsot, gallstas, lever-   
 bilirubinnivåer i blodet (inklusive  förstoring, hepatit,     
 hyperbilirubinemi), onormala lever-    
 funktionstester 
   
Hud och subkutan vävnad hudutslag  urtikaria, pruritus, erytem   toxiska hudutslag, erytema  
      multiforme, Stevens-Johnsons
    syndrom, toxisk epidermal nekrolys
        
Njurar och urinvägar  förhöjd kreatininhalt i blodet,    nedsatt njurfunktion, akut   
  förhöjt blodurea, förvärrad njursvikt  njursvikt
  
Allmänna symtom och/eller  feber, stelhet  trombos vid injektionsstället,
symtom vid administrerings-   inflammation vid infusionsstället,   
stället  smärta vid injektionsstället, perifert   
  ödem   
  
Undersökningar   Förhöjd halt av laktatdehydrogenas
  i blodet



MYCAMINE™ 50 mg och 100 mg pulver till infusionsvätska, lösning 
Micafungin. Antimykotikum för systemiskt bruk (J02AX05)

Indikationer: Behandling av invasiv candidiasis. Profylax mot Candida-infektion hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation eller patienter som förväntas ha neutropeni 
(ANC < 500 celler/µl) under 10 eller fler dagar. Vuxna, ungdomar ≥ 16 år samt äldre: även behandling av esofageal candidiasis hos patienter där intravenös behandling är lämplig. I beslutet att använda 
MYCAMINE bör den potentiella risken för utveckling av levertumörer tas i beaktande (se vidare på www.fass.se). MYCAMINE bör därför endast användas om andra antimykotika inte är tillämpliga.  

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra echinocandiner eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet: Leverpåverkan: Efter en behandlingsperiod om 3 månader eller mer, observerades utveckling av foci av förändrade hepatocyter (FAH) och hepatocellulära 
tumörer hos råtta. Det uppskattade tröskelvärdet för tumörutveckling hos råtta låg ungefär inom området för klinisk exponering. Den kliniska relevansen för denna observation är inte känd.  
Leverfunktionen ska följas noga under micafunginbehandling. För att minimera risken för adaptiv regenerering och möjlig efterföljande levertumörbildning, rekommenderas tidig utsättning vid 
signifikant och ihållande förhöjning av ASAT/ALAT-värden. Micafunginbehandling bör ges först efter noggrant övervägande av risk/nytta-förhållandet, särskilt hos patienter med svårt nedsatt 
leverfunktion eller kronisk leversjukdom med preneoplastiska tillstånd såsom avancerad leverfibros, cirros, virushepatit, neonatal leversjukdom eller medfödda enzymdefekter, eller för patien-
ter som får samtidig behandling som kan medföra levertoxicitet och/eller genotoxicitet. Micafunginbehandling har associerats med signifikant försämrad leverfunktion (förhöjt ASAT, ALAT eller totalt 
bilirubin > 3 gånger det övre normalvärdet) hos både friska frivilliga och patienter. Hos vissa patienter har allvarligare leversjukdomar, hepatit, eller leversvikt inklusive dödsfall rapporterats. Barn < 1 år kan ha 
en större benägenhet att få leverskada. Anafylaktiska reaktioner: Under behandling med micafungin kan anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, såsom anafylaktisk chock, uppträda. Om dessa reaktioner 
skulle inträffa bör micafungininfusionen avbrytas och adekvat behandling ges. Hudreaktioner: Exfoliativa hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats. 
Patienter som utvecklar hudutslag bör övervakas noggrant och micafunginbehandlingen bör avbrytas om hudförändringarna förvärras. Hemolys: Sällsynta fall av hemolys, inklusive akut intravaskulär 
hemolys eller hemolytisk anemi, har rapporterats hos patienter som behandlats med micafungin. Patienter som utvecklar kliniska eller laborativa tecken på hemolys under micafunginbehandlingen bör 
följas noga för tecken på försämring av dessa symtom. Risken/nyttan av fortsatt behandling bör utvärderas. Njurpåverkan: Micafungin kan orsaka njurbesvär, njursvikt och onormala njurfunktionsvärden vid 
test. Patienter bör följas noga beträffande försämrad njurfunktion. Interaktioner med andra läkemedel: Samtidig administrering av micafungin och amfotericin B-desoxikolat, bör endast ske när fördelarna 
klart överväger riskerna och under noggrann övervakning av amfotericin B-desoxikolats toxicitet. Patienter som får sirolimus, nifedipin eller itrakonazol i kombination med micafungin bör övervakas med 
avseende på sirolimus, nifedipins eller itrakonazols toxicitet och dosen sirolimus, nifedipin eller itrakonazol bör reduceras om nödvändigt. Pediatrisk population: Vissa biverkningar förekom oftare hos barn 
än hos vuxna patienter.
Biverkningar: Sammanfattning av säkerhetsprofilen: Baseret på erfarenhet från kliniska studier, upplevde totalt 32,2 % av patienterna biverkningar. De mest frekvent rapporterade biverkningarna var il-
lamående (2,8 %), förhöjda halter av alkaliskt fosfatas i blodet (2,7 %), flebit (2,5 %, huvudsakligen hos HIV-infekterade patienter med perifer venkateter), kräkningar (2,5 %) och förhöjda ASAT-halter (2,3 %). 
Tabell över biverkningar: I nedanstående tabell anges biverkningar per organsystem enligt MedDRA-terminologin. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Beskrivning av utvalda biverkningar: Möjliga allergiliknande symtom: Symtom som hudutslag och stelhet har rapporterats i kliniska studier. En majoritet av dessa var av mild till måttlig intensitet och be-
gränsade inte behandlingen. Allvarliga reaktioner (t.ex. anafylaktoida reaktioner, 0,2 %, 6/3028) rapporterades som mindre vanliga biverkningar vid behandling med micafungin och bara till patienter med 
allvarliga bakomliggande sjukdomar (t.ex. framskriden AIDS, maligniteter) som krävde en omfattande samtidig annan medicinering. Leverbiverkningar: Den totala leverbiverkningsincidensen hos patienter 
som behandlats med micafungin i de kliniska studierna var 8,6 % (260/3028). Majoriteten av dessa biverkningar var milda eller måttliga. Vanligast var förhöjt ALP (2,7 %), förhöjt ASAT (2,3 %), förhöjt ALAT 
(2,0 %), förhöjt blodbilirubin (1,6 %) och onormala leverfunktionstester (1,5 %). Ett fåtal patienter (1,1 %, 0,4 % allvarliga) avbröt behandling p.g.a. leverpåverkan. Fall av allvarlig leverfunktionsnedsättning 
var mindre vanliga. Reaktioner vid injektionsstället: Ingen av biverkningarna vid injektionsstället var begränsande för behandlingen. Pediatrisk population: Vissa biverkningar (anges i nedanstående tabell) 
förekom oftare hos barn än hos vuxna patienter. Dessutom sågs förhöjda ALP-, ALAT- och ASAT värden hos barn < 1 år dubbelt så ofta som hos äldre patienter. Den mest sannolika orsaken till dessa 
skillnader var olika bakomliggande tillstånd jämfört med vuxna eller äldre barn i de kliniska studierna. Vid studiestart var andelen barn med neutropeni flerfaldigt högre än motsvarande andel hos vuxna 
patienter (40,2 % barn, 7,3 % vuxna). Detsamma gäller för allogen HSCT (29,4 % respektive 13,4 %) och hematologisk malignitet (29,1 % respektive 8,7 %).

Blodet och lymfsystemet Vanliga: trombocytopeni
Hjärtat Vanliga: takykardi
Blodkärl Vanliga: hypertension, hypotension
Lever och gallvägar Vanliga: hyperbilirubinemi, leverförstoring
Njurar och urinvägar: Vanliga: akut njursvikt, förhöjt blodurea

Rapportering av misstänkta biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. 
Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt, ej förmån.

Svensk representant: Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö.

Texten är baserad på produktresumé daterad 01/2019. För ytterligare information, se www.fass.se.

Organsystem Vanliga  Mindre vanliga  Sällsynta Ingen känd frekvens

 ≥ 1/100, < 1/10 ≥ 1/1 000, < 1/100 ≥ 1/10 000, < 1/1 000 (kan inte beräknas från tillgängliga
    data)

Blodet och lymfsystemet leukopeni, neutropeni, anemi pancytopeni, trombocytopeni,  hemolytisk anemi, hemolys disseminerad intravasal koagulation   
  eosinofili, hypoalbuminemi  (DIC)

Immunsystemet  anafylaktiska / anafylaktoida  anafylaktisk och anafylaktoid
  reaktioner, överkänslighet   chock

Endokrina systemet   hyperhidros
  
Metabolism och nutrition hypokalemi, hypomagnesemi,  hyponatremi, hyperkalemi, 
 hypokalcemi  hypofosfatemi, anorexi
  
Psykiska störningar  sömnlöshet, ångest, förvirring
  
Centrala och perifera nervsystemet huvudvärk somnolens, darrningar, yrsel, 
  smakrubbningar
  
Hjärtat  takykardi, hjärtklappning, bradykardi
  
Blodkärl flebit hypotension, hypertension, rodnad  chock

Andningsvägar, bröstkorg och 
mediastinum  dyspné
  
Magtarmkanalen illamående, kräkningar, diarré,  dyspepsi, konstipation
 magsmärtor
  
Lever och gallvägar förhöjda alkaliska fosfataser i blodet,  leversvikt, förhöjda gammaglutamyl-  levercellskada inklusive dödsfal
 förhöjt ASAT, förhöjt ALAT, förhöjda  transferaser, gulsot, gallstas, lever-   
 bilirubinnivåer i blodet (inklusive  förstoring, hepatit,     
 hyperbilirubinemi), onormala lever-    
 funktionstester 
   
Hud och subkutan vävnad hudutslag  urtikaria, pruritus, erytem   toxiska hudutslag, erytema  
      multiforme, Stevens-Johnsons
    syndrom, toxisk epidermal nekrolys
        
Njurar och urinvägar  förhöjd kreatininhalt i blodet,    nedsatt njurfunktion, akut   
  förhöjt blodurea, förvärrad njursvikt  njursvikt
  
Allmänna symtom och/eller  feber, stelhet  trombos vid injektionsstället,
symtom vid administrerings-   inflammation vid infusionsstället,   
stället  smärta vid injektionsstället, perifert   
  ödem   
  
Undersökningar   Förhöjd halt av laktatdehydrogenas
  i blodet
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MYCAMINE® (micafungin)

Fler än 2 miljoner patienter 
världen över har behandlats med

MYCAMINE® sedan 2002*
  

Bredspektrumantimykotikum mot invasiv Candida

* Number of patient days calculated from Kg sold (source: IMS Midas Kg sales - 12/02 to 12/16 /Average daily dose 
 over 14 days recommended treatment (source: product SPCs). Patient treatment length assumed to be 14 days.



     Infektionsläkaren 3 · 1936

Då har ytterligare en skön sommar pas-
serat och återgången till vardagen är 
ett faktum. Ofta för hösten med sig lite 
ny energi och det är en bra period att 
ta tag i förändringar och förbättringar. 
Ni har kanske under sommaren hunnit 
funderat kring er ST-utbildning och ar-
betssätt på kliniken? Undrar ni hur er 
utbildning jämför sig med andra ST-ut-
bildningar i landet?

Ibland vet man precis vilka förändring-
ar man skulle vilja göra, och ibland har 
man svårt att få perspektiv på sin egen 

ST-utbildning och vad som fungerar bra 
eller bör förändras. I båda fallen kan en 
SPUR-inspektion vara till stor hjälp! 
Vet du när din klinik senast genomgick 
en ST-SPUR-inspektion? Var du kanske 
själv med och blev intervjuad? Vid en 
SPUR-inspektion besöks kliniken av in-
spektörer som är infektionsläkare och 
utbildade i att granska just ST-utbild-
ningen. Det är en mycket bra möjlighet 
för oss ST-läkare att få tycka till om hur 
vi upplever vår utbildning och att få in-
put utifrån. Vill man sedan genomföra 
förbättringar av ST-utbildningen på sin 
klinik är det mycket värdefullt att ha en 
SPUR-rapport att ta stöd av. 

Ett aktuellt exempel på hur en 
SPUR-inspektion kan leda till reella åt-
gärder kommer från Stockholms ST-ut-
bildning inom ÖNH. Där har man haft 
svårt att tillgodose vissa basala utbild-
ningsmoment på det alltför högspeciali-
serade Karolinska universitetssjukhuset, 
vilket bland annat uppmärksammades 
med hjälp av SPUR-inspektioner som 
underkände utbildningen. Nu planerar 
man att öppna en allmän ÖNH-mottag-
ning på Danderyd där ST-läkarna ska 
kunna få den bredd som krävs för speci-
alistkompetens.

Inom vår specialitet kan det till ex-
empel vara för lite jourverksamhet 
eller för lite HIV-, hepatit-, TB-eller 
vaccinationsmottagning som kan göra 
vår ST-utbildning bristfällig. Och det-
ta kan se otroligt olika ut på våra in-
fektionskliniker i landet! Därför är det 
extra viktigt att fundera över vad just 
din klinik saknar eller är extra bra på.  

Ett tips är att gå in på Lipus hemsida där 
rapporterna från tidigare inspektioner 
på alla kliniker och specialiteter finns 
tillgängliga. 

ST-utbildningens upplägg på olika or-
ter brukar även vara ett hett samtalsäm-
ne under fikapauserna på våra nationella 
kurser. På det ämnet vill jag även passa 
på att tacka de fantastiskt duktiga före-
läsare som fördjupade våra kunskaper 
kring hud- och mjukdelsinfektioner på 
Ungt forum under Infektionsveckan och 
mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping, 
och tack till er cirka 50 stycken ST-läka-
re som deltog. 

Tack också till er kollegor som under-
visat som falldragare på SILFs Fallse-
minarium. Anna Wimmerstedt, Staffan 
Tevell, Åse Östholm Balkhed och Daniel 
Holmström har under två kurstillfällen 
undervisat kring spännande fall med fe-
berutredningar, led- och skelettinfektio-

ner, neurokirurgisk meningit med mera. 
Nästa kurstillfälle blir i februari 2020, 
annonsen finner ni här i tidningen och 
som vanligt på infekion.net. Det blir då 
nya fall och falldragare så även ni som 
deltagit i år kan söka igen då kursen har 
helt nytt innehåll. Temat är som vanligt 
en salig bland-
ning av allt möj-
ligt inom infek-
tionspanoramat. 

Jag hoppas att 
vi ses där!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse

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

regiongavleborg.se

Yngreläkarspalten

Vet du när din klinik senast 
genomgick en ST-SPUR-inspektion?
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F A L L S E M I N A R I U M 
Åkeshofs Slott, Stockholm  

3–4:e februari 2020 

 
 
Svenska	 Infektionsläkarföreningens	 Specialistutbildningskommitté	 (SPUK)	 inbjuder	 ST-läkare	 inom	
infektionssjukdomar	 till	 utbildning	 som	 baseras	 på	 autentiska	 fall.	 Den	 3-4:e	 februari	 anordnas	 ett	
seminarium	 för	 18	 deltagare.	 Utbildningen	 berör	 ett	 flertal	 olika	 infektionssjukdomar	 och	 skall	 ses	
som	 ett	 komplement	 till	 ämnesspecifika	 ST-kurser.	 I	 checklistan	 rekommenderas	 att	 man	 deltar	 i	
fallseminarium	en	till	två	gånger	under	sin	ST.		
	
Kurslokal:	Åkeshofs	Slott	
Kurstid:	3-4:e	februari	2020;	start	kl.	10.30	på	måndagen	och	avslut	kl.	15.00	på	tisdagen.	
Pris:	5200	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,	mobiltelefonnummer,	mailadress,	ev.	specialkost,	hur	många	månader	du	har	
kvar	till	specialistkompetens,	vilken	ST	målbeskrivning	du	går	efter	(2008	eller	2015),	om	du	deltagit	i	något	
Fallseminarium	tidigare	samt	faktureringsadress	inkl.	referensnummer/kostnadsställe.	
Märk	mailet:	Fallseminarium.		
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	
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 • 86 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV**  
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(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. Indikationer: 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. Ska inte ges samtidigt med rifampicin och 
johannesört. Varningar och försiktighet: Biktarvy rekommenderas inte 
vid beräknat CrCl < 30 ml/min. Rekommenderas inte vid gravt nedsatt 
leverfunktion. 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 åtminstone under flera månader efter 
avslutad behandling. Interaktioner: Ska inte ges samtidigt med läkemedel 
som innehåller tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil, lamivudin eller 
adefovirdipivoxil. Vissa läkemedel rekommenderas inte för samtidig 

administrering med Biktarvy: atazanavir, karbamazepin, ciklosporin (IV eller 
oral användning), oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifapentin 
eller sukralfat. Ska inte ges samtidigt med andra antiretrovirala läkemedel. 
Bör ges minst 2 timmar före, eller tillsammans med mat 2 timmar efter, 
syraneutraliserande medel som innehåller magnesium och/eller aluminium. 
Bör ges minst 2 timmar före järntillskott eller tillsammans med mat. Graviditet 
och amning: Ska användas under graviditet endast om den eventuella 
nyttan uppväger den eventuella risken för fostret. Ska inte användas 
under amning. Biverkningar: Vanliga: Onormala drömmar, depression, 
huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, trötthet. Mindre vanliga: Anemi, ångest, 
sömnstörningar, självmordsbeteende, kräkningar, buksmärta, dyspepsi, 
flatulens, hyperbilirubinemi, angioödem, urtikaria, utslag, klåda, artralgi. 
Fall av osteonekros och immunreaktiveringssyndrom har rapporterats. 
Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences Ireland UC, 
Irland. För information: Kontakta Gilead Sciences, 08 505 718 00. För 
fullständig information om dosering, varningar och försiktighet, interaktioner, 
biverkningar samt aktuell information om förpackningar se fass.se.  
För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. 
Baserad på produktresumé: 06/2019

THE BEAUTY OF  
WHAT IS POSSIBLE
BIKTARVY® 1   (BIC/FTC/TAF) a triple therapy  
that combines bictegravir, an INSTI*, with FTC/TAF

 • Zero resistance in  
phase 3 clinical trials 1
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Under den här rubriken vill Svensk 
förening för tropikmedicin och inter-
nationell hälsa hålla er uppdaterade 
på vad som är på gång i föreningen. 
För mer aktuell och löpande uppdate-
ring finns vår hemsida, www.tropik-
medicin.se, som ni gärna får besöka. 
Vi har som ett mål för detta år att 
fräscha upp hemsidan och vi tar gär-
na emot idéer och bidrag för att kun-
na göra sidan mer uppdaterad och 
givande.

Även i år hade vi glädjen att få medverka 
med ett interaktivt fallseminarium på In-
fektionsveckan i Jönköping. Seminariet, 
som avhandlade Strongyloides och behand-
lingsresistent Giardiasis refereras av Jakob 
Altgärde i detta nummer. Det blev en bra 
diskussion på slutet och visar att ämnena 
är viktiga. 

Föreningens årsmöte hölls den 16 maj i 
samband med Infektionsveckan. Förutom 
de vanliga punkterna tog årsmötet beslut 
att föreningen skulle ansöka om att bli 
intresseförening i Läkarförbundet (LF), 
detta för att kunna ha kvar vårt medlems-
register där och få ta del av deras ”digitala 
miljö”, något som blivit viktigt med anled-
ning av nya GDPR-lagen. Ansökan är god-
känd under förutsättning att det godkänns 
vid nästa årsmöte. 

Vi kvarstår som sektion i Läkaresällska-
pet och berörs därmed också av SLS nya 
medlemskategorier. Styrelsen har ännu 
inte tagit beslut om hur vi ska ställa oss till 
det, läs på hemsidan om du vill veta mer. 

Vi hälsar Jakob Altgärde, infektionslä-
kare i Jönköping och Mats Ericsson, pen-
sionerad smittskyddsläkare i Uppsala och 
för närvarande kliniskt aktiv i Gävle, väl-
komna i styrelsen! 

Nya styrelsen för 2019-2020 består nu 
av Charlotta Rydgård, Helena Berggren, 
Urban Hellgren, Katarina Englund, Mats 
Ericsson, Mats Målqvist, Pia Appelgren, 
Agnes Böhlin-Wiener och Jakob Altgärde 
samt Gabrielle Fröberg som adjungerad i 
stipendiekommittén. 

Nästa verksamhetsår kommer innehålla 

planering för symposium på Infektions-
veckan nästa är, representation på den 
europeiska konferensen för tropikmedicin 
och internationell hälsa, 11th ECTMIH 
som arrangeras av Royal Society for Tro-
pical Medicine and Hygiene och Festmih 
(www.festmih.eu) där föreningen är med-
lem.  Vi rapporterar om det i nästa num-
mer och på hemsidan.  

Tankar finns i övrigt kring ett symposi-
um framöver om flyktinghälsa samt natio-
nellt möte med aktuella tropikmedicinska 
falldiskussioner, men vi tar gärna emot 
andra förslag och bidrag. Någon har frå-
gat vart Elias Bengtsson-föreläsningen tog 
vägen, som ju var en tradition i samband 
med Läkarstämman. På sätt och vis har 
symposierna på Infektionsveckan ersatt 
den, men kanske återuppstår föreläsning-
en framöver som ett komplement om öns-
kan kvarstår. 

I december ges åter Svensk-Etiopisk kurs 
i tropiska infektioner, arrangerad av Ka-
rolinska Universitetssjukhuset, som an-
nonserades i förra numret av TropikNytt 
(www.tropcourse.se), där vår styrelse-
medlem Urban Hellgren är en av kursle-
darna.

Har du något intressant fall eller andra 
nyheter inom området, både tropikmedi-
cin och globalmedicin så maila mig eller 
någon annan i styrelsen så kan vi publicera 
på hemsidan eller under TropikNytt. 

Charlotta Rydgård

Ordförande, Svensk förening för 
tropikmedicin och internationell hälsa

TropikNytt

Tropiknytt

Läs mer om Svensk-Etiopisk kurs i tropiska infektioner www.tropcourse.se
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Mottagningen startade 2015 vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala. Hit remit-
teras patienter med långdragna kronis-
ka besvär för utredning av medicinska 
symtom som antas vara relaterade till 
fästingburna infektioner. Hittills har 
300 personer genomgått utredning.

Det har gått fyra år sedan Centrum för 
vektorburna infektioner (CVI) startade 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det 
är en tidig morgon och den här förmidda-
gen är konferensrummet på Infektions-
kliniken bokat för en behandlingskon-
ferens. Ett flertal forskare och kliniker 
som är knutna till centret deltar. Även 
distriktsläkare från primärvården med-
verkar.

– Vi tar gärna emot remisser till cen-
trat, men inga egenremisser. Hittills har 
cirka 300 remitterade patienter genomgått 
utredning. Av dessa har cirka 15 personer 
rekommenderats behandling utifrån be-
dömningen att det kan föreligga en fäs-
tingburen infektion, säger Björn Olsen, 
professor i infektionssjukdomar vid Upp-
sala universitet samt medicinskt ansvarig 
för mottagningen.

Tacksamma patienter
Det finns en hel del missuppfattningar 
och ovetenskapliga myter som cirkulerar 
bland allmänheten, menar Björn Olsen 
som fått utså en hel del kritik och även 
hätska och ibland hotfulla kommentarer i 
olika patientdrivna forum på nätet.

– Bara för att vi förordar behandling 
av fästingburna infektioner till relativt få 
patienter, innebär inte det att vi inte kan 
hjälpa många som söker sig hit. Tack vare 
en omfattande utredning kan vi i många 
fall hitta mer troliga och viktiga orsaker 
till patienternas symtom. Det kan exem-
pelvis handla om hjärtsjukdom, lymfom, 
multipel skleros samt i många fall reuma-
tiska sjukdomar. Jag upplever att många 
patienter som kommer till vår mottagning 
är tacksamma över den gedigna utredning 
som görs. Det primära syftet är inte bara 
att utesluta, vi har ett bredare anslag och 
söker förutsättningslöst efter andra möjli-
ga förklaringar.

Tätt specialistsamarbete
Centrum för vektorburna infektioner är 
fortfarande ett pilotprojekt. Syftet är att 
pröva och utvärdera om samlad informa-
tion från en standardiserad och utvidgad 

utredning kan ge klarhet om det går att 
knyta patientens besvär till en fästing- el-
ler vektorburen infektion. Målgruppen är 
patienter som haft besvär i minst sex må-
nader där fästingburen infektion har på-
visats eller misstänkts. Till mottagningen 
kommer även patienter för second opinion. 

Förutom sjukhistoria och en noggrann 
kroppslig undersökning görs även ett stort 
antal labbundersökningar av blod och ce-
rebrospinalvätska. När samtliga provsvar 
anlänt bedöms den samlade bilden av 
minst tre läkare. Därefter skrivs ett utlå-
tande som klargör om ytterligare utred-
ning eller behandling behövs.
– Vi beskriver vilka slags infektioner och 
tillstånd vi ser i en heterogen grupp av 
människor som söker för både distinkta och 
generella symtom. En del har haft besvär 
under en kort tid, andra har haft sina besvär 
under en längre tid, vissa i decennier, säger 
Björn Olsen.
En grupp infektionsspecialister är knut-
na till mottagningen; förutom professor 
Björn Olsen, även Andreas Mårtensson, 
professor vid institutionen för kvinnors 
och barns hälsa vid Uppsala universitet, 
samt Kenneth Nilsson, infektionsläkare 
och klinisk bakteriolog. 

Centrum för  
vektorburna infektioner

Kenneth Nilsson och Elisabet Skoog. 

Centrum för vektorburna infektioner

Ester Fridenström är 
administrativ/praktisk koordinator.
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– Själva designen av mottagningen har 
jag och Björn lagt grunden till. Innan etable-
ringen hade vi kontakt med andra specialis-
ter inom neurologi, reumatologi, immuno-
logi, och infektionsmedicin för att inhämta 
synpunkter och förslag på utredningsgång-
en.  I de fall det framkommer fynd hos pa-
tienten som motiverar fortsatt kontakt med 
annan specialist, så rekommenderar vi det i 
svaret som skickas till inremitterande.

Patientfall
Elisabet Skoog, infektionsläkare vid Aka-
demiska sjukhuset, inleder behandlings-
konferensen med ett patientfall; en med-
elålders man  som lever ett aktivt liv med 
sin hund. Han sökte sig till primärvården 
på grund av ledvärk, stelhet, trötthet och 
allmän orkeslöshet. Han upplevde att han 
var kognitivt nedsatt och hade koncentra-
tionssvårigheter. Kunde han ha drabbats 
av kronisk borrelia?

– Han bad om provtagning, men blev ne-
kad och kände sig nonchalerad. Han mådde 
allt sämre med panikattacker, minnes- och 
ångestproblem. 

Elisabet Skoog redogör utförligt om 
mannens resa genom vården och hans 
känsla av att inte bli tagen på allvar. 

Under många år hade han levt i länder 
och på platser där han varit exponerad för 
fästingar. I 18-årsåldern drabbades han 
av akut bakteriell meningit och ansikts-
förlamning. Han blev inlagd på sjukhus 
utomlands i två veckor med intravenös 
antibiotikabehandling. Därefter tillfrisk-
nade han och kände sig frisk ända fram 
till 30-årsåldern. Därefter började han 
få symtom med ledvärk och trötthet och 
han ville att primärvården skulle ta pro-
ver för borrelia. När han upplevde att han 
blev avvisad av vården sökte han sig till en  

läkare som hyllats av patienter, men som 
varit föremål för utredning och fått sin 
läkarlegitimation indragen. Skälet är att 
läkaren förskrivit månads- och årslånga 
behandlingar med antibiotika till patien-
ter, som enligt läkaren varit drabbade av 
olika infektionssjukdomar på grund av 
fästingbett.  

– Många patienter som inte blir sedda 
och lyssnade på i vården famlar efter hjälp 
och kan tyvärr då komma i kontakt med 
behandlingar och metoder som inte är ve-
tenskapliga. Patienterna känner sig väl 
omhändertagna och vill gärna tro på meto-
derna, trots att det inte finns vetenskapliga 
belägg för att de fungerar, säger Elisabet.

Mannen i det aktuella fallet hade av läka-
ren fått veta att han uppfyllde ”samtliga 
kriterier för behandling mot kronisk bor-
relia” och fått månadslånga antibiotika-
behandlingar. Trots att han till en början 
kände sig bättre, återkom symtomen och 
mannen började må allt sämre.

Han valde så småningom att avbryta be-
handlingen när han upplevde att den inte 
hade effekt. De diffusa besvären kvarstod 
och till slut remitterades mannen av en 
AT-läkare i primärvården till Centrum för 
vektorburna infektioner.

Vid behandlingskonferensen redogörs för 
utredningen och vilka prover som tagits. 
Sammanfattningsvis visar utredningen 
tecken på att mannen  blivit exponerad för 
borrelia tidigare i sitt liv. 

– Utifrån vår utredning går det inte att 
visa några hållbara bevis för att han har 
någon aktiv fästingburen infektion, varken 
rickettsia, borrelia eller bartonella. Inga 
av våra prover tyder på det, säger Björn 
Olsen.

Skulle det ändå kunna finnas en obehand-
lad kvarstående borreliainfektion från tiden 
då han drabbades av ansiktsförlamning i 
18-årsåldern?

– Nej, det är inte sannolikt eftersom han 
kände sig frisk mellan 18 och 30 och sedan 
insjuknade han. 

Vid behandlingskonferensen görs en 
sammanfattning och bedömningen blir att 
det inte finns någon fästingburen infektion 
som behöver behandlas. 

– Ingenting i vår utredning styrker fästing-
buren infektion. Även om mannen fortfaran-
de upplever att han har hjärntrötthet, stelhet 
och värk i kroppen, uppger han ändå att han 
kommit en bit på väg med en förändrad livs-
föring, meditation, yoga och stresshantering. 

Elisabet Skoog menar att varje remitterad 
patient tas på stort allvar och får mycket tid 
under läkarbesöket. 

– Vi går verkligen till botten med patien-
tens berättelse under besöket som brukar ta 
ett par timmar. De flesta är ganska uppgivna 
när de kommer, många har mått dåligt länge 
och remitterats mellan olika specialister och 
genomgått flera utredningar. Andra känner 
att de blivit misstrodda och avvisade. 

Bristen på tid och stressade läkare är en 
viktig orsak till att vården brister i bemö-
tandet och handläggningen av dessa pa-
tienter, menar Elisabet Skoog. 

– Många gånger läggs i slutänden ofant-
ligt många timmar på ineffektivt arbete, 
när alla hade tjänat på att istället ta sig ti-
den att lyssna och förstå patientens berät-
telse. Det kan finnas många skäl till varför 
en patient mår dåligt. 

Om primärvården hade fått rätt resur-
ser och förutsättningar skulle många av 
de patienter som remitterats till CVI med 
fördel kunnat skötas i första linjen, menar 
Elisabet Skoog.

Ester Fridenström är 
administrativ/praktisk koordinator.

Björn Olsen.

Centrum för vektorburna infektioner
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Centrum för vektorburna infektioner

Kronisk borrelia?
Frågeställningen kommer ofta i remisser 
till mottagningen. Björn Olsen och hans 
kollegor är skeptiska till diagnosen.

– Man antar då att borrelian finns kvar 
efter antibiotikabehandling, men att bak-
terien gömt sig i kroppen och därför går in-
fektionen inte över. Men det finns inget som 
helst vetenskapligt belägg för det. Tyvärr 
finns det kliniker, ibland annat Tyskland, 
som tror på detta och därför rekommenderar 
halvårslånga intravenösa antibiotikakurer. 
Patienter ruinerar sig på den här sortens be-
handlingar. Men så snart antibiotikabehand-
lingen avslutas kommer symtomen tillbaka, 
vilket beror på många antibiotikas antiin-
flammatoriska effekt, säger Björn Olsen.

Björn Olsen understryker att man kan vara 
exponerad för borrelia utan att bli sjuk. 
Enligt en av världens största fästingsstu-
dier, STING-studien är var fjärde fästing 
smittad med borrelia, åtminstone den art 
som biter människa. Det är dock förhål-
landevis få som blir sjuka efter ett fästing-
bett, cirka 2 procent. Cirka 85 procent av 
de som får en klinisk borreliadiagnos får 
den röda klassiska ringformationen. 
STING-studien visade även att av de 2 
procent som fick en klinisk borreliadiag-
nos, utvecklade 6 procent neuroborrelios.

Ett överraskande resultat i STING-stu-
dien var att många fästingar är dubbelin-
fekterade med såväl borrelia som anaplas-
ma. Det är väl känt från experimentella 
studier att dubbelinfektioner ökar risken 

för allvarlig sjukdom. Gäller det även för 
människa? Forskning pågår för att försöka 
besvara den frågan.

Patienter som fått diagnosen neuro-
borrelios och som drabbats av långvariga 
symtom, kan ha blivit smittade av en fäs-
ting som är dubbelinfekterad med borrelia 
och en annan patogen samtidigt. Här För 
närvarande pågår ett omfattande arbete 
för att ta reda på hur många fästingar som 
är multiinfekterade och vilka patogener 
det handlar om.

Utveckling av utredningsalgoritm
Någon utvärdering eller officiell rapport 
om mottagningen finns ännu inte, men un-
der 2020 hoppas forskargruppen vid CVI 
kunna publicera en mer omfattande arti-
kel som beskriver centret och den patient-
grupp som söker sig hit.

I en tidigare rapport som gjordes 2016 
och som omfattar de första 60 patienterna 
i Uppsala län, uppvisade 45 procent teck-
en på inflammation av oklar orsak och 20 
procent hade myositantikroppar. Av dessa 
20 procent hade hälften tecken på någon 
genomgången vektorburen infektion. 

– Det var ett oväntat resultat. Vi ser 
många patienter med inflammation, några 
mår väldigt dåligt och lever med en kraftigt 
sänkt livskvalitet som kan jämföras med 
RA-patienter. Det är viktigt att avsätta 
mycket tid för dessa patienter och göra en 
noggrann och systematisk utredning. Det är 
också viktigt att bejaka patientens symtom, 
även om inte kan bekräfta patientens miss-
tanke om orsak, säger Björn Olsen.

Flera forskningsstudier pågår vid mottag-
ningen. Ett av projekten handlar om Rick-
ettsia, en diagnos som flyger lite under ra-
darn, menar Björn Olsen.

Rickettsiabakterierna är spridda över 
hela världen och 1997 upptäcktes arten 
Rickettsia helvetica för första gången i 
Sverige. Klassiska symtom är utslag, feber, 
huvudvärk, frysningar, magtarmsymtom, 
muskel- och ledvärk. Infektion med Rick-
ettsia helvetica är oftast en lindrig själv-
läkande sjukdom, men allvarliga symtom 
som meningit, perimyokardit och septike-
mi finns beskrivna. Standardbehandlingen 
är doxycyklin.

– Vid vår mottagning har vi hittat ganska 
många positiva serologisvar för Rickettsia. 
Några har uppenbara symtom som inte kan 
kopplas till Borrelia, men där Rickettsia 
skulle kunna vara en alternativ diagnos, sä-
ger Björn Olsen.

Sedan starten har mottagningen även sam-
lat blodprover på patienter och bedriver 
flera biomarkörstudier där ny modern tek-
nik används. 

På sikt är förhoppningen att man med 
hjälp av insamlade data ska kunna ut-
veckla en säkrare och mer ändamålsenlig 
utredningsstandard för denna grupp av 
patienter.

Eva Nordin

Marie Edvinsson
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Västeuropa runt på 8 dagar. En reserapport.

Tågen i Tyskland går som regel i tid, hur det nu kan komma sig. Allting är bekvämt och korrekt men inte nödvändigtvis modernt.

Västeuropa runt på 8 dagar.  
En reserapport.
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Västeuropa runt på 8 dagar. En reserapport.

Någon minns säkert hur den brittiske 
gentlemannen Phileas Fogg  en gång 
satt och skröt på reformklubben i Lon-
don om att han kunde resa runt jorden 
på 80 dagar, i början av romanen av Ju-
les Verne med samma namn (1).

Järnvägarna hade vid 1800-talets 
mitt på många håll byggts ut på ett 
sätt som möjliggjorde en sådan resa, 

menade han.  Möjligen minns ni också hur 
sagde Fogg plötsligt förvånar sig själv ge-
nom att slå vad med några kumpaner om 
en ansenlig summa. Han blir därigenom 
tvungen att genomföra den beskrivna re-
san, med diverse umbäranden som följd, 
för honom själv och hans nyligen anställde 
franske uppassare och ständige följeslaga-
re, Passepartout.  

Själv sitter jag hemma vid köksbordet 
i slutet av förra året, omgiven av famil-
jens unga miljöaktivister, och deklarerar 
att jag under samma vecka i april 2019 
tänker besöka inte en utan två europeis-
ka medicinska kongresser (ILC/EASL i 
Wien och ECCMID i Amsterdam). Färgad 
av sällskapet och den rådande tidsandan, 
där flygskam just blivit en vardagsglosa, 
hör jag mig själv stolt deklarera att resan 
kommer att utföras på järnväg. Vad spe-
lar det för roll om det tar längre tid än att 
flyga? Jag kan ju sitta på tåget och jobba 
likaväl som på mitt dammiga kontor, reso-
nerar jag snusförnuftigt. Det kommer att 
gå som på räls. Ungdomarna jublar (vilket 
de annars sällan gör när jag säger något) 
och jag känner mig nöjd. Resan skall bli en 
sorts experimentell fältstudie, tänker jag. 
En undersökning av om det är genomför-
bart att göra dylika tjänsteresor med tåg 
inom Europa i dag. Eventuellt också en 
sammanfattande rapport om möjligheter 
och begränsningar. I Mänsklighetens och 
Vetenskapens tjänst, naturligtvis.

Några dagar senare råkade jag nämna 
projektet för en kollega på bakteriologen. 
Hon hade nyligen varit på kongress i södra 
Italien, dit hon rest med tåg. Det tog vis-
serligen två dygn enkel resa men beskrevs 
ändå som - underbart. Inte minst för att 
man dels kunde sitta bekvämt och läsa un-
der hela resan och dels dricka ett glas vin 
från medhavd butelj som man själv öppnat 
med den vinöppnare som ingen tagit ifrån 
en, såsom varande ett livsfarligt vapen (för 
det gör man ju inte på tåg). Jag fick tips om 
en bra websida för reseplanering och en 
bra kontakt för biljettbeställning. Biljett-
kontakten var den ende (då ) kvarvarande 
tjänsteman som kunde boka tågresor ut-
omlands, den numera välkände Ivar Karls-
son på Kalmar resecentrum som därefter 
figurerat i diverse massmedia (2). Sagt och 

gjort, Karlsson i Kalmar kontaktades och 
förseddes med nödvändiga uppgifter för 
projektets genomförande. Det visade sig 
vara en utmärkt kontakt. Ivar inte bara 
kan allt om alla tåg i Europa, han verkar ha 
åkt samtliga sträckor själv också (tack för 
utmärkt service!). Det bästa alternativet 
visade sig inte oväntat vara interrailkort 
för 15 dagar av vilka man kan resa 5. Kortet 
kostar runt 3000 kronor och enkelbiljett 
blir nästan alltid dyrare oavsett vart man 
ska åka. Vid planering av resor bör man 
använda Deutsche Bahns hemsida (3) eller 
deras app ”DB navigator” Där kan man slå 
in vilken ort som helst i Europa (från söd-
ra Portugal till norra Finland) och få fram 
samtliga rälsbundna resealternativ till 
vilken annan ort som helst med ett klick 
(nästan). Interrailkortet kan man numera 
enkelt köpa på internet men 15 dagars-al-
ternativet finns inte kvar. Istället kan man 
t ex välja mellan 3, 5 eller 7 resdagar under 
en månad. Tyvärr visade det sig att det nu-
mera nästan inte längre går några nattåg 
mellan Skandinavien och kontinenten alls. 
Jag skulle bli tvungen att åka sittande mel-
lan Köpenhamn och Hamburg på natten, 
verkade det som. Det kan väl inte vara vär-
re än att flyga till Kalifornien tänkte jag. 
”Det är outhärdligt”, sa Ivar som istället 
hade ett annat alternativ i bakfickan. Jag 
kunde åka via Trelleborg med nattfärja till 
Rostock. Kostar som en billig hotellnatt 
och frukost ingår. Sedan tar du taxi till Ro-
stock Hauptbahnhof och dagtåg genom fd 
Östtyskland via Berlin till Wien. 

Biljetterna hämtades ut som rekom-
menderat brev hos postombudet. Redan 
detta gjorde mig nostalgisk. Brevet var 
tjockt som en gammaldags söndagstidning 
och innehöll en massa biljetter och detal-
jerade handskrivna instruktioner om hur 
jag skulle gå till väga vid byten och andra 
hinder som skulle kunna uppstå under re-
san. Själva interrailkortet som såg ut un-
gefär som jag mindes det från mitt tidigare 
liv som tågluffare på 1980-talet.

Konferenskavajen stuvades jämte andra 
nödvändigheter i ryggsäck och resdagen 
närmade sig. Det börjar ganska dåligt 
med att jag springer först till bussen och 
sedan till tåget för att hinna eftersom det 
är rusningstid och trafikkaos i Göteborg. 
Jag svettas på ryggen och känner mig som 
en idiot när jag lufsar förbi flanörerna i 
centrala Göteborg med min packning den-
na vackra vårdag. Det vore ju typiskt om 
den resa som planerats i detalj sedan fle-
ra månader skall starta med att jag missar 
avfärden hemifrån. Till slut landar jag på 
tåget med några minuters marginal till av-
gång. På Ivars inrådan har jag unnat mig 

förstaklasskort (en prisskillnad på ca 800 
kronor). Bekvämt far vi fram genom Hal-
lands leende jordbrukslandskap medan 
jag jobbar vid min dator, ungefär som jag 
brukar. När jag närmar mig Trelleborg no-
terar jag att den längtan efter äventyr och 
obekymrade attityd till omvärlden som 
präglade min ungdoms tågluffande, inte 
längre är mina reskamrater. Istället blir jag 
stressad och irriterad över småförsening-
ar och vill gärna ställa någon till svars. Till 
slut anländer vi i alla fall 13 min försenade 
till Malmö Central och jag skyndar mig 
ner i underjorden för att ta pågatåget till 
Trelleborg. Konduktören tittar lite förvir-
rat på mitt interrailkort medan vi passerar 
förorterna. 

I Trelleborg är det mörkt och känns kon-
tinentalt. Färjeterminalen är svår att hitta 
och där finns ingen personal. Endast in 
incheckningsautomat och en träsoffa. Tre 
andra personer dyker upp som också ska 
åka med färjan utan bil, en svensktalande 
tysk turist med fjällryggsäck och vandrar-
kängor samt en man med ett litet barn. Jag 
använder väntetiden till att försöka bestäl-
la taxi för nästa morgons färd till stationen 
i Rostock, på tyska. Det misslyckas förstås 
genast men damen i luren talar god eng-
elska. Hon får det att låta som hon aldrig 
hört den beställning jag försöker göra ti-
digare vilket oroar mig lite. Så småningom 
dyker det upp både en biljettkontrollant 
och en busschaufför som kör oss till fär-
jan. Leende trevligheter utbytes. Ombord 
på färjan finns mängder av lastbilsförare 
från Östeuropa som äter jättemycket stekt 
potatis i cafeterian och flera grupper av 
romska migranter som sitter på golvet och 
äter medhavd skaffning. Ingen verkar vara 
på väg till samma konferens som jag. Hyt-
ten är bekväm med havsutsikt och luktar 
svagt av avlopp. När vi anlänt till Rostock 
vinglar jag omkring bland långtradarna på 
kajen på ett livsfarligt sätt och letar efter 
min taxi som till slut hittar mig medan da-
gen gryr över det som en gång var DDR. 

Tågen i Tyskland går som regel i tid, hur 
det nu kan komma sig. Allting är bekvämt 
och korrekt men inte nödvändigtvis mo-
dernt. Centralstationen i Berlin som dä-
remot är nybyggd är värd en omväg för 
den som är intresserad av infrastruktur. 
Avgående och ankommande tåg i flera 
plan rullar åt olika håll samtidigt. Ingen 
stressar och det är gott om plats. Allt är 
tydligt och ingen är vilse såvitt jag kan se. 
Currywurst finns att tillgå överallt.  Här 
bordar jag direkttåget till Wien. Ett mo-
dernt och mycket bekvämt österrikiskt 
tåg från det statliga bolaget ÖBB. Tåget 
går i en vid båge runt Tjeckien via Erfurt,  
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Coburg och Nürnberg och passerar gränsen 
till Österrike vid Passau. Ju längre söderut 
man kommer, desto mer blommar det i de 
koloniträdgårdar som i Tyskland alltid ver-
kar ligga vid järnvägen. När jag närmar mig 
Wien börjar det regna. Vi anländer till slut-
stationen en minut efter tidtabell.

Konferensen i Wien är som vanligt välbe-
sökt. Den våg som de senaste åren fyllt he-
patit C-forskningen med energi och resur-
ser har nått stranden och bär inte längre. 
Sista pusselbiten i gåtan hur den kroniska 
infektionen botas är lagd på plats. De med-
icinska problemen är inte längre högst på 
dagordningen. Istället talar man numera 
mycket om hur sjukdomen ska utrotas. 
Det är lättare sagt än gjort eftersom det är 
många som har den. Dock inte så många 
som man trodde för några år sedan. Sextio-
sex miljoner är den senaste siffran, jämfört 
med betydligt fler i tidigare räkning. Intres-
sant hur man kunde minska problemets 
omfattning med ca 100 miljoner bara ge-
nom att räkna (eller ja…, gissa) en gång till. 
Väldigt många av dem som har hepatit C 
bor i Egypten vilket är ett stort problem där.  

Man har byggt upp en imponerande orga-
nisation för massbehandling med moder-
na läkemedel och (påstår man) framgångs-
rikt behandlat miljontals medborgare och 
är på god väg att utrota sjukdomen, verkar 
det som. Nu kvarstår bara att söka upp 
och behandla dem som inte självmant sö-
ker upp de sjukvårdsinrättningar där be-
handling erbjuds. Hepatit B och kanske i 
ännu högre grad hepatit D är fortfarande 
betydande hälsoproblem globalt, där ef-
fektiv bot saknas. Ett ökande intresse för 
nya läkemedel inom dessa områden märks 
tydligt. För att inte tala om den oerhört 
vanliga fettleversjukdomen (NAFLD och 
NASH), där jakten på nya behandlingsal-
ternativ är intensiv.

Dags att åka vidare till nästa konferens. 
På vägen till Amsterdam får jag sällskap 
av min gode vän Smittskyddsläkaren. Vi 
bordar nattåget till Düsseldorf med det 
fräsiga namnet ”Nightjet”. Väldigt mo-
dernt. I priset ingår en liten flaska väl-
komstbubbel, frukost samt självlysande 
tofflor för den som vill promenera runt i 
vagnen. Jag har egen kupé med badrum 

och dusch. Det kallas första klass och kos-
tar 1750 sek. Annars kan man dela kupé 
med en eller två andra vilket blir billigare. 
Smittskyddsläkaren har också egen kupé 
men utan dusch. Även detta tåg körs av 
det österrikiska tågbolaget ÖBB som ver-
kar ha höga ambitioner och har satsat på 
moderna nattåg till bland annat Hamburg, 
München och Düsseldorf. Att använda du-
schen blir ett vågspel och påminner om att 
stå instängd i ett smalt rör som skakar och 
kränger medan det regnar lätt. När tåget 
lutar faller regnet från sidan som hemma 
i Göteborg. Vi vaknar utvilade någonstans 
i Rhendalen där utsikten är vansinnigt 
vacker. I Düsseldorf byter vi till ett hol-
ländskt tåg som gungar kraftigt och har 
wifi vilket de tyska tågen normalt inte har. 
Vid lunchtid är vi framme i Amsterdam. 
Här blir första utmaningen att komma ut 
från stationen vilket kräver att man skan-
nar sin biljett i en spärr. Vi har ju ingen 
vanlig biljett och hjälp måste tillkallas. Det 
visar sig finnas en qr-kod på baksidan av 
interrailkortet som funkar och de två vils-
na svenska gubbar kan slussas ut genom 
vändkorsen.

I priset ingår en liten flaska välkomstbubbel, frukost samt självlysande tofflor för den som vill  
promenera runt i vagnen.

Det är ingen tvekan om att det går snabbare 
att flyga.

Västeuropa runt på 8 dagar. En reserapport.
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ECCMID visar sig vara en mycket liv-
ligare konferens än EASL/ILC i Wien. 
Överallt är det fullt av unga framgångsri-
ka människor som rör sig hastigt genom 
konferensanläggningen, ivrigt talande 
och gestikulerande på allehanda tung-
omål. Smittskyddsläkaren och jag som 
är vana vid det något lugnare tempot på 
leverkongressen blir lite stressade. Am-
sterdam är en trevlig och gemytlig stad 
som det lämpar sig att cykla i. Åka spår-
vagn går också bra, visar det sig. Konfe-
rensen har ett fullspäckat program som 
täcker in alla sorters infektionssjukdo-
mar från svamp till ebolavirus. Fokus 
vilar numera tungt på å ena sidan anti-
biotikaresistens och därmed associerad 
problematik, inkl det som kallas ”anti-
biotic stewardship”, och å andra sidan 
helgenomsekvensering av material från 
olika kroppssekret för att kartlägga na-
turalfloran, ”microbiota” och dess bety-
delse för alla möjliga processer i krop-
pen. Många svenskar är på plats och vi 
nätverkar friskt med glada och begåvade 
kolleger från olika delar av landet.

Hemresan startar tidigt på morgonen med 
vinglig spårvagnsresa genom Amsterdams 
centrala delar. Vi byter tåg i Osnabrück och 
Hamburg. I Osnabrück blir det lite bråttom 
och min plan att skaffa en kylskåpsmagnet 
från varje tågbytesort spricker. Tack vare 
”fünf minuten verspätung” hinner vi dock 
med marginal med tåget till Hamburg där 
vi äter en utmärkt lunch på legendariska 
restaurang ”Schifferbörse”, där stora far-
tyg hänger i taket. När man kommer till 
färjan över Fehmarn bält kör tåget om-
bord och man kan gå ut och känna vinden 
på däck och beskåda havet. På den danska 
sidan bygger man om rälsen som förbere-
delse för den tågtunnel som ska stå klar 
2026, enligt senaste uppgift (4). När den är 
klar kommer man att kunna ta sig mellan 
Köpenhamn och Hamburg på tre timmar, 
sägs det (mot knappt det dubbla idag). 
Här måste vi alltså byta till buss efter att 
ha blivit noggrant kontrollerade av dansk 
passpolis. Smittskyddsläkaren blir insläppt 
i landet efter viss tvekan. Framme i Köpen-
hamn äter vi smørrebrød och öl varefter 
vi skiljs åt. Smittskyddsläkaren har lång 
väg kvar medan jag själv snart är hemma.  

Men man får inte slappna av för det. Det är 
ytterst nära att jag blir kvar i Halmstad när 
min vagn plötsligt kopplas bort utan för-
varning. Vid midnatt tar jag bussen genom 
ett stilla nattligt Göteborg till hemmet ef-
ter en lång dag på räls.

När den här resan planerades framstod det 
som lätt exotiskt och lite galet att ta tåget 
genom Europa till två olika destinationer. 
Därefter har ju svenskarna gått man ur 
huse för att tåga kors och tvärs genom Eu-
ropa. Hela projektet känns nu inte längre 
alls lika nyskapande. Syftet med experi-
mentet var ju att se om det gick, om det 
var praktiskt möjligt att resa på detta vis. 
Sammanfattningsvis kan man säga att visst 
går det. Men det är ingen tvekan om att 
det går snabbare att flyga. Billigare blir det 
inte heller. Om man ska besöka flera plat-
ser blir ju däremot tågalternativet så små-
ningom mer lönsamt ju fler platser man 
åker till. Biljetter kan man numera boka på 
något fler ställen än Kalmar, kanske tom av 
ditt landstings upphandlade resebyrå. För 
egen del gillar jag att åka tåg och hade inte 
tråkigt en sekund under resan. Bekvämt är 
det också oftast. Ett problem med tjänste-
resor med tåg blir att restiden (och från-
varon från arbetsplatsen) blir längre vilket 
blir kostsamt för arbetsgivaren. Om man 
har tillgång till fungerande internet kan 
man dock tänka sig att man arbetar med 
vissa arbetsuppgifter ombord. Wifi saknas 
dock som sagt ofta och finns bara på riktigt 
moderna tåg och fungerar då inte alltid 
perfekt. Att åka tåg på sin egen semester 
kan också vara både trevligt och äventyr-
ligt. Den som är sugen på det kan ha glädje 
av att läsa novellsamlingen ”Tågsemester” 
i väntan på nästa semester (5). Det finns 
en facebookgrupp också men den har så 
många medlemmar att man nästan blir yr. 

Tack vare ”fünf minuten verspätung” hinner vi dock med marginal med tåget till Hamburg där vi 
äter en utmärkt lunch på legendariska restaurang ”Schifferbörse”, där stora fartyg hänger i taket.

I Osnabrück blir det lite bråttom och min plan 
att skaffa en kylskåpsmagnet från varje  
tågbytesort spricker. 

Västeuropa runt på 8 dagar. En reserapport.
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Om tjänsteresor inom Europa med tåg ska 
bli ett alternativ för andra än tågentusias-
ter och miljöaktivister krävs dock, som jag 
ser det, en rad förbättringar som inte ter 
sig helt orealistiska:
• Bokning av tågbiljetter och platsreserva-

tioner måste kunna göras på internet av 
resenären själv (eller arbetsgivarens upp-
handlade ombud såklart).

• Elektroniska biljetter
• Tåg, vagnar, räls och annan infrastruktur 

är föråldrad på många ställen och behö-
ver renoveras

• Tågen måste gå fortare, helst på egen räls 
för snabbtåg som i Frankrike (6), annars 
hamnar man för eller senare bakom ett 
långsamt lokaltåg (som också behövs ef-
tersom de snabba tågen inte kan stanna 
överallt)

• Fungerande internet måste finnas ombord
• Prisvärda, bekväma, effektiva nattåg mås-

te införas på fler sträckor och köras mel-
lan olika länder utan byten som i värsta 
fall kan inträffa på tid när man helst vill 
sova.

Det finns uppenbarligen en rad problem 
med internationell tågtrafik i form av olik-
heter i vagnbredd, strömtyp amperestyrka 
och språkkrav för tågpersonal som ställer 
till det. Dagens Nyheters Kristoffer Örsta-
dius har utrett och beskrivit problemati-
kens olika vinklar i en utmärkt artikel i se-
rien ”Fakta i frågan”(7). Sagda tidning har 
dock genom att chartra ett eget (tyskt) tåg 
visat att det går att åka direkt från Stock-
holm till Venedig. Björn Wiman beskriver 
träffsäkert, efter att ha gjort denna resa en 
tänkbar drivkraft för att ta tåget istället för 
flyget i dagens (1 sep 2019) söndagskrönika: 
”De som väljer att resa till Berlin, Bolzano 
eller Venedig med tåg istället för med flyg 
gör det av lust, inte av skam. Och just därför 
blir resan också en glädjefylld motstånds-
handling mot den sortens nihilism som sä-
ger att vi kan gå vidare som vanligt, när allt i 
själva verket måste förändras”(8).  Väl talat. 

Johan Westin
Infektionsläkare

Göteborg
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Tåg, vagnar, räls och annan infrastruktur är föråldrad på många ställen och behöver renoveras

Västeuropa runt på 8 dagar. En reserapport.
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Fungal Forum
Unimedic Pharma har nöjet att erbjuda din klinik platser för en 
utbildning inom invasiva svampinfektioner på årets upplaga 
av Fungal Forum på Ulfsunda Slott 28–29 november 2019. 

Mia Furebring
Moderator & Föreläsare

Jan Sjölin 
Föreläsare

Med vänlig hälsning
Ann Rydström Nordic Brand Lead 
ann.rydstrom@unimedicpharma.se 
0724-02 53 98

Kontakt: Ulfsunda Slott 
08-704 49 40, ulfsundaslott@ulfsundaslott.se

Under dessa dagar försöker vi besvara & diskutera frågor som: 
•  Hur kan den nya diagnos� ken utny� jas? 
•  Vilken är den bästa behandlingen mot invasiva mögel- och jästsvampsinfek� oner? 
• Ska vi behandla hematologiska pa� enter empiriskt eller är det bä� re a�  ge profylax? 
• När kan det vara aktuellt med svampbehandling på IVA?
• Vad gör vi när pa� enten inte blir bra eller får oacceptabla biverkningar av sin behandling? 
• Hur handlägger vi pa� enter med främmandekroppsinfek� oner orsakade av candida?
• När fi nns det anledning a�  misstänka mer ovanliga svampinfek� oner?

Unimedic FunsgalF AD  2019-06-14 01

Fungal Forum Annons_2019.indd   1 2019-06-19   11:29:29

Välkommen att sända ditt manus 
till Infectious Diseases (London)
Scandinavian Journal of Infectious  
Diseases bytte i januari 2015 namn till 
Infectious Diseases (London). Tillägget 
(London) kom sig av att det finns en 
Australiensisk tidskrift med liknande 
namn. Under mer än 20 år tillbaka, så 
länge som noteringar finns, har vår tid-
skrifts impact-faktor pendlat i intervallet 
1,0 - 1,7. År 2017 steg den till 1,9 och i 
den senaste noteringen 2018 är impact- 
faktorn 2,2.

Impact-faktorn (Journal Citation Re-
port JCR Impact factor) är inte bara en 
allmän kvalitetsmarkör. Den är viktig i 
tjänstetillsättningar och anslagstilldel-
ningar och som författare är det natur-
ligt att sikta så högt som möjligt utifrån 

realistiska förväntningar. I fall av re-
fusering sänder man sitt manus till en 
tidskrift med gradvis lägre impact. För-
hållningssättet är rationellt och utbrett 
men kan för den enskilda tidskriften 
innebära ett slags Moment 22. Lågt 
rankade tidskrifter tenderar nämligen 
att fastna på låg nivå. När en tidskrift 
trots allt lyckas höja sin impact-faktor 
finns å andra sidan förutsättningar för 
en fortsatt resa uppåt.       

Vår nytillkomna höjning av impact-fak-
torn kan tyckas liten men är ändå  
lovande. Den har inte med namnbytet 
att göra. Avgörande har varit en hårdare 
selektion bland manus och en restriktiv  
hållning till Case Reports. 

Jämfört med de artiklar vi får från andra 
delar av världen är kvaliteten i artiklar 
från Norden relativt hög. Vår förhopp-
ning är att allt fler av våra kollegor ska 
sända sina manus till Infectious Dise-
ases (London). Dessutom hoppas vi att 
fler ska finna anledning att citera egna 
och andras artiklar i vår tidskrift, vilket 
kan bidra till att göra den mera känd. 

Arne Tärnvik                                                                         
Redaktör                                                                                

Infectious Diseases (London)

Ola Weiland
Ordförande  

Föreningen för tidskriften

Infectious Diseases (London)
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I likhet med flera infektionskliniker 
i landet har vi just börjat med anti-
biotikaronder på en av sjukhusets 
medicinavdelningar. Upplägget är 
sådant att infektionskonsulten till-
sammans med ansvarig överläkare på 
medicinavdelningen går igenom och 
ger synpunkter på alla inneliggande 
patienter som har pågående anti-
biotikabehandling. För patienter där 
man önskar en bedömning skrivs en 
formell konsultremiss. Denna tisdag i 
februari gör vi som vanligt, men en 
man som ligger inlagd under arbets-
diagnosen ”neutropen feber” där 
man inte önskat någon formell kon-
sultbedömning vill jag ändå träffa.

Det rör sig om en ensamstående man i 
30-årsåldern, egenföretagare. Han har 
sedan nio år en ulcerös totalcolit som 
har varit svår att få i remission. Sedan 
sex år behandlas han med azatioprin och 
prednisolon i underhållsdos, men han tar 
själv kurer med ökad prednisolondos vid 
kliniska skov. I mitten av januari insjuk-
nar han med frossa och hög feber men 
inga diarréer. Trots trötthet och nedsatt 
matlust kan han ändå arbeta. Efter 10 da-
gar påbörjar han som egenterapi en kur 
med prednisolon 30 mg dagligen, men på 
grund av utebliven effekt efter ytterliga-
re tio dagar söker han akut. Laboratorie-
värden vid ankomst visar en pancytopeni 
med hemoglobin 102 g/L, LPK 1,6, varav 
neutrofiler 0,7 och lymfocyter 0,3, CRP 
144, SR 44 mm, albumin 29, ASAT/ALAT 

2,3, alkaliskt fosfatas 3,5, bilirubin och 
haptoglobin <0,1. Arbetsdiagnosen blir 
neutropen feber och patienten behand-
las med piperacillin/tazobactam 4 g x 3 
sedan fyra dagar. Koloskopi görs utan pa-
tologiska fynd. Dessutom tas px för PAD 
från en hudförändring vid ena örat där 
man påvisar ytlig skivepitelcancer. Det 
finns en liknande förändring på ena han-
den.  Preliminärt misstänks neutropen 
feber orsakat av azatioprin vilket sattes 
ut vid ankomst till sjukhuset. På grund 
av pancytopenin gör hematolog en crista-
punktion för benmärgsundersökning, vil-
ken ännu inte är besvarad. Temperatur-
kurvan under de fyra vårddagarna visar 
febertoppar uppemot 40 grader ett par 
gånger per dag men dessemellan normal 
kroppstemperatur.

”Inget för infektionskonsulten”

Fallbeskrivning

Bild 1-4 från ovanstående patient. Från Unilabs, Skövde.
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Vid somatisk undersökning noteras att 
patienten är påfallande blek och trött, 
feberfri, takykard, 104/minut, blodtryck 
90/60, men i övrigt utan anmärkning. 
Anamnes, förlopp och laboratorieprover 
leder mina tankar till ”akut CMV-infek-
tion”. Detta har jag sett tidigare hos ett 
par patienter med ulcerös kolit, alla med 
långdraget förlopp, framför allt hos de 
som stått på azatioprin. Vi komplette-
rar provtagningen med antikroppar och 
PCR i blod för CMV. Följande dag, dag 5, 
är labproverna betydligt försämrade och 
natten därpå tillkallas medicinjouren på 
grund av hög feber och systoliskt blod-
tryck på 80, som pareras med kristalloid 
vätska. Nya blododlingar tas. Beslutar då, 
dag 6, att sätta in ganciclovir intravenöst 
i behandlingsdos. Sent på eftermiddagen 
kommer telefonsvar från laboratoriet i 
Göteborg att PCR för CMV i blod visade 
mycket höga nivåer, >105,19 kopior/ml. 
CMV-IgM är kraftigt förhöjt, CMV IgG 
är svagt positivt. Den kliniska misstanken 
om primär CMV-infektion anses därmed 
bekräftad!

Ytterligare en dag senare, dag 7, kom-
mer svar från benmärgsundersökningen.  
I preparatet påvisas rikligt med hemofa-
gocyterande makrofager som vid hemo-
fagocyterande lymfohistiocytos, HLH 
(se bild 1-4). Utvidgad provtagning visar 
att patienten uppfyller 7 av 8 kriterier 
för HLH (se tabell). Detta är alltså HLH 
utlöst av en akut CMV-infektion. Efter 
konsultation av HLH-specialist på annat 
sjukhus begränsas den inflammations-
dämpande behandlingen till peroralt 
högdos prednisolon utöver intravenöst 
ganciclovir. Patienten förbättras myck-
et snabbt och har efter en vecka nästan 
normaliserat samtliga laboratorievärden.  
Han utskrivs till hemmet med valacic-
lovir peroralt i ytterligare 2 veckor samt 
nedtrappande prednisolondos. En månad 
efter ankomst till sjukhuset är patienten 
väsentligen återställd och tillbaka i hel-
tidsarbete. Samtliga labprover är norma-
liserade. Drygt ett år senare är patienten 
fortsatt välmående. På grund av skivepi-
telcancer på två lokalisationer samt mul-
tipla aktiniska keratoser och HLH under 
azatioprinbehandling behandlas han nu 
istället med vedolizumab, som hindrar 
T-lymfocyter att binda till tarmslemhin-
nan.

Human lymfohistiocytos, HLH
HLH är ett fruktat tillstånd, där mor-
talitetsrisken är mycket hög, 20-100%, 
framför allt om man inte kan behandla 
den utlösande orsaken. HLH finns dels i  
familjär (ärftlig) form och dels i förvärvad.   

Tabell 1. Utlösande faktor och associerade sjukdomar hos 2197 vuxna med HLH. 
Modifierat efter UpToDate. Antal inom parentes.

Tabell 2. Diagnoskriterier för HLH enligt The Histiocyte Society (efter Internetmedicin). 
Gäller främst för familjär HLH men används även för förvärvad HLH.

UTLÖSANDE FAKTOR ASSOCIERADE SJUKDOMAR

Infektion (1108)
a) Virus (762)

• Epstein-Barr virus (330)
• HIV (173)
• Herpes virus (74)
• Cytomegalovirus (69)
• Viral hepatit (20)
• Influensa (14)
• Humant parvovirus B19 (14)
• Andra virus (68)

b) Bakterier (206)
• Mycobacterium tuberculosis (78)
• Rickettsia spp (17)
• Staphylococcus spp (15)
• Escherichia coli (11)
• Andra bakterier (85)

c) Parasiter (53)
• Leishmania spp (17)
• Plasmodium spp (14)
• Toxoplasma spp(10)
• Andra parasiter (12)

d) Svamp (37)
• Histoplasma spp (18)
• Övriga (19)

e) Infektion UNS (50)

Malignitet (1047)  
a) Hematologisk(981)

• T-cells- eller NK-cellslymfom (369)
• B-cellslymfom (333)
• Leukemi (67)
• Hodgkinlymfom (61)
• Lymfom UNS (35)
• Castlemans sjukdom (22)
• Hematologisk malignitet UNS (94)

b) Solid malignitet (32)
c) Malignitet UNS (34)
Autoimmun sjukdom (276)
a) Systemisk (244)

• SLE (133)
• Adult Mb Still (54)
• Reumatoid artrit (18)
• Vaskulit (11)
• Annan eller autoimmun sjukdom UNS (28)

b) Organspecifik (32)
• IBS (11)
• Andra (21)

Andra tillstånd eller sjukdomar (184)
a) Transplantation (95)

• njure (53)
• Hematologisk (29)
• Övriga (13)

b) Annat(76)
• Läkemedel (20)
• Kirurgi eller biopsi (11)
• Vaccination eller akut skada(10)
• Diabetes eller kronisk leversjukdom (14)
• Graviditet (11)
• Hemodialys (10)

c) Övriga (13)
Idiopatiska eller okända (81)

Fallbeskrivning

KRITERIER VÅR PATIENT

i. Feber Ja

ii. Splenomegali (normalt <12 cm) Ja, 16 cm 

iii. Cytopeni ≥ 2 cellinjer (exv ane-
mi och trombocytopeni)

Ja, alla tre

iv. Hypertriglyceridemi (faste-TG 
> 3 mmol/L) och/eller hypo-
fibrinogenemi (fibrinogen < 1,5 
g/L)

Ja.     faste-TG 4,15 
  p-fibrinogen 1,3 

v. Ferritinstegring (≥ 500 μg/L) Ja. 1700

vi. sCD25 ≥ 2400 U/mL (löslig 
IL-2-receptor)

Ja. >21000

vii. Minskad eller upphörd 
NK-cellsaktivitet

Ej analyserat

viii. Hemofagocytos i histologisk/
cytologisk undersökning av 
benmärg, cerebrospinalvätska 
eller lymfkörtlar

Ja
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Den familjära formen debuterar tidigt 
i nyföddhetsperioden och behandlas 
med allogen benmärgstransplantation.  
Den förvärvade formen kan utlösas av 
ett flertal infektioner, framför allt akut 
EBV-infektion, men även maligna tu-
mörer, främst lymfom, och autoimmuna 
sjukdomar (tabell 1), eller några av dessa 
i kombination. Vid samtidigt lymfom är 
mortalitetsrisken närmare 100 %.

Patogenesen är ofullständigt känd. Ka-
raktäristiskt för patofysiologin är defekt 
reglering av cytotoxiaska T-celler och/
eller makrofager, vilket leder till okon-
trollerad hyperinflammation med kraftig 
frisättning av proinflammatoriska cyto-
kiner. Det är denna ”cytokinstorm” som 
anses orsaka den successivt tilltagande 
multiorgansvikt som slutligen leder till 
att patienten avlider. Felreglerade mak-
rofager prolifererar och fagocyterar övri-
ga blodceller, vilket leder till cytopenier. 
Makrofagerna infiltrerar det lymfoida 
systemet och orsakar hepatosplenomega-
li samt lymfkörtelförstoring. Även huden 
och CNS kan drabbas.

Kliniskt är HLH ett progressivt till-
stånd som karaktäriseras av feber, hepa-
tosplenomegali, lymfadenopati, ibland 
DIC och neurologisk påverkan. Labora-
toriemässigt ses tilltagande cytopenier, 
högt ferritin, förhöjda triglycerider, sänkt 
fibrinogen och patologiska leverprover. 
Molekylär diagnos ställs genom påvisan-
de av mutation i någon av generna PR-
F1,UNC13D,STXBP1, RAB27A, STX11, 
SH2D1A, eller XIAP. Klinisk diagnos kan 
ställas genom påvisande av minst 5/8 

kriterier framtagna av The Histiocyte 
Society (tabell 2). Ytterligare stöd för di-
agnosen är cerebrala symtom med mått-
lig pleocytos och/eller proteinstegring i 
likvor, men även förhöjda nivåer av trans-
aminaser, bilirubin och LDH. Vår patient 
uppfyllde 7/7 undersökta kriterier.

Diagnosen bör misstänkas hos vux-
na patienter med feber, cytopenier och 
tilltagande klinisk försämring trots bred 
antibiotikabehandling, framförallt om 
även malign eller autoimmun grundsjuk-
dom föreligger. Kraftigt förhöjt p-ferritin 
i kombination med förhöjda p-triglyceri-
der och sänkt p-fibrinogen är enkla scre-
eningprover som kan styrka misstanken. 

Rekommenderad behandling syftar till 
att bromsa hyperinflammationen. En-
ligt protokoll HLH-2004 som använd till 
barn består av induktionsbehandling med 
högdos dexa/betametason, etoposid och 
ciklosporin. Vid CNS-engagemang ges 
tillägg av intrathekalt metotrexate. Som 
underhållsbehandling inför benmärgs-
transplantation ges dexa/betametason 
och etoposid i lägre doser, ciklosporin i 
oförändrad dos. Vid förvärvad HLH hos 
vuxna används som regel modifierad be-
handling, ofta med bara dexa/betame-
tason + IVIG. Bra behandlingsalgoritm 
finns i referens nummer 3 nedan.

Då det oftast finns utlösande genetiska 
defekter vid förvärvad HLH, rekommen-
deras alltmer helgenomsekvensering för 
kartläggning av bakomliggande genetisk 
defekt. Det har vi ännu inte gjort på den-
ne patient, men borde kanske göra. Tar 
gärna emot synpunkter från läsekretsen. 

Avslutningsvis
Detta är något av en solskenshistoria som 
bland annat illustrerar nyttan av antibioti-
karonder, då vi som infektionsläkare får en 
insyn i alla patienter som behandlas med 
antibiotika. På Infektionskliniken i Skövde 
har vi genom åren sett akut CMV-infektion 
med långdraget förlopp hos en handfull 
patienter med ulcerös kolit som behand-
las med azatioprin. En sådan patient i ett 
annat landsting utvecklade CMV-pneu-
monit som krävde ECMO-behandling.  
Vi har även sett andra patienter som  
utvecklat allvarliga opportunistiska  
infektioner under azatioprinbehandling, 
en känd bieffekt (FASS), men som ändå 
förtjänar att påminna om. 

Lars Ljungström 
Infektionskliniken i Skövde 
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Fallbeskrivning
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Med raska steg närmar vi oss den, en-
ligt naturmorgon missgynnade, aldrig 
firade  årshögtiden nämligen höst-
dagjämningen. Vår, sommar och vinter 
har alla sina firanden men så inte den 
stackars 21 september. Låt oss glädjas 
åt vackra höstfärger, mildrade i dis och 
tvättade av regndroppar som så väl 
behövs. Bara att glädja sig alltså.

I maj firade man desto flitigare på infek-
tionskliniken vid Akademiska sjukhu-
set, då mina tidigare kollegor där, Anna 
Hedberg och Paul Skorup lade fram sina 
avhandlingar för disputation, båda un-
der Jan Sjölins handledarskap. Anna har 
studerat hur patienter med neurotrauma, 
vilka har ökad risk att drabbas av pneumo-
kockmeningit, reagerar på de båda pneu-
mokockvacciner vi brukar använda oss av 
i Sverige enligt vårdprogram och riktlinjer.  

Efter att ha läst Annas arbeten kanske det, 
trots brist på större randomiserade stu-
dier, är dags att ändra om ordningen av 
vaccinerna och börja med det 23-valenta, 
T-cellsoberoende vaccinet, PPSV23, di-
rekt efter traumatillfället följt av PCV ett 
år senare. Kanske pågår redan någonstans 
i världen de större studier Anna önskar sig 
så vi kan få vetenskaplig grund att ändra 
riktlinjerna enligt de resultat som före-
ligger i Annas avhandling. Debatten om 
aminoglykosidernas vara eller inte vara 
vid septisk chock kanske stillnar något 
i skenet av resultaten i Paul Skorups av-
handling.

Efter att ha läst avhandlingen känns det 
som att vågskålen för tillägg av aminogly-
kosid till ett ß-laktamantibiotikum väger 
tyngre i skenet av data som föreligger i 
de presenterade studierna, jämfört med 
riskerna beträffande njurtoxicitet och an-
dra biverkningar. Både cytokinreaktioner, 

leukocytaktivering och kapillärläckage 
dämpas om en aminoglykosid, tobramy-
cin, ges tillsammans med cefotaxim, det 
ß-laktamantibiotikum som använts i för-
söken. Vi får se hur genomslagskraften 
är av dessa Uppsala-resultat vid nästa 
revision av vårdprogrammen för CNS-in-
fektioner respektive sepsis där flera regi-
oner är representerade. Gratulerar till era 
avhandlingar! Hoppas det har firats med 
disputationsfester på andra håll i landet 
också under året och att ni som ordnat 
dessa fester kontaktar undertecknad med 
bidrag till Infektionsläkaren! Till dess; låt 
oss fira den färgstarkaste av årstider näm-
ligen höstens ankomst med mycken forsk-
ningsaktivitet!

Cecilia Rydén
Infektionskliniken

Helsingborg

Avhandlingssammanfattning 
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Baktericid effekt & unik verkningsmekanism. 
 Aktivt mot såväl grampositiva som gramnegativa  
bakterier, även MRSA, ESBL och carbapenemresistenta  
enterobacteriacae.1                                    

 1) SPC Fosfomycin Infectopharm®

unimedicpharma.se

Fosfomycin Infectopharm®
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Risken för bakteriell meningit ökar 
efter skallskada med skallbasfraktur. 
Vanligaste agens vid dessa infektioner 
är S pneumoniae och av denna anled-
ning rekommenderas pneumokockvac-
cination efter skallskada.

Tidigare har det vanligaste förfarandet i 
Sverige varit att några veckor till måna-
der efter skadan vaccinera med en dos 
polysackaridvaccin mot pneumokocker 
(PPSV23), d v s ett T-cellsoberoende vaccin.  
I och med utvecklingen av T-cellsbero-

ende konjugatvaccin mot pneumokock-
er (PCV), finns möjligheten att ge dessa 
patienter ett långtidsskydd. De svenska 
rekommendationerna har uppdaterats 
till att inkludera båda typerna av vaccin, 
först en dos PCV och 2 månader senare 
en dos PPSV23, ett förfarande som även 
rekommenderas i USA. Rekommenda-
tion om tidpunkt för första vaccinationen 
i relation till traumat saknas dock. Efter-
som risken för meningit är allra högst 
under de första veckorna efter traumat, 
vore det önskvärt att vaccinera patien-
terna så tidigt som möjligt. Immunsvaret 
på vaccination given tidigt efter skallska-
da har dock inte tidigare studerats.

Trauma och kirurgi aktiverar det med-
födda immunförsvaret och inducerar 
en systeminflammatorisk reaktion av 
samma typ som vid sepsis, där pro- och 
anti-inflammatoriskt svar initieras sam-
tidigt. Det anti-inflammatoriska svaret 
kan leda till traumainducerad immun-
hämning, här benämnd TIDS, som effekt 
av bland annat T-cellsdöd samt försäm-
rad funktion i befintliga T-celler. Ytter-
ligare försämring av T-cellsfunktionen 
kan vid skallskada orsakas av CNS-ska-
deinducerad immunhämning (CIDS). 
Detta tillstånd karaktäriseras av försäm-
rad T-cellsfunktion medan B-cellernas 
förmåga att bilda antikroppar tycks på-
verkas i mindre utsträckning. Sammanta-
get kan skallskada genom mekanismerna 
TIDS och CIDS resultera i ett försämrat 
svar på T-cellsberoende vaccin beroende 
på tidpunkt för vaccinationen.

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingen består av fyra delarbeten. 
Det övergripande syftet var att undersö-
ka hur genomgången skallskada påverkar 

svaret på de vacciner som Folkhälsomyn-
digheten rekommenderar efter skallbas-
fraktur.
I delarbete I var syftet att undersöka 
antikroppssvaret på ett T-cellsberoende 
konjugatvaccin hos patienter som vacci-
nerats inom 10 dagar efter möjligt påslag 
av TIDS och CIDS orsakat av skallskada 
eller neurokirurgi. Detta jämfördes med 
svaret hos patienter som vaccinerats se-
nare, i så kallad i konvalescensfas.

Delarbete II syftade till att undersöka 
antikroppssvaret på ett T-cellsoberoende 
polysackaridvaccin mot pneumokocker 
hos patienter som vaccinerats inom 10 da-
gar efter möjligt påslag av TIDS och CIDS 
orsakat av skallskada eller neurokirurgi. 
Detta jämfördes med svaret hos patienter 
som vaccinerats i konvalescensfas enligt 
klinisk rutin - när studien genomfördes 
var polysackardivaccinet det enda som re-
kommenderades i Sverige

I delarbete III ville vi undersöka sam-
bandet mellan svaren på T-cellsberoende 
respektive T-cellsoberoende vaccin i del-
arbete I och II. Om svaren samvarierar, ta-
lar detta för en mer generell immunhäm-
ning där både B- och T-cellsfunktionerna 
är nedsatta. Det skulle i så fall innebära att 
individer som inte svarar på det T-cellsbe-
roende vaccinet kanske inte heller svarar 
på det T-cellsoberoende vaccinet. Om sva-
ren däremot inte skulle samvariera, pla-
nerade vi att gå vidare och undersöka om 
man med hjälp av kliniska eller immuno-
logiska parametrar kunde förutsäga svaret 
på det T-cellsberoende vaccinet. I så fall 
skulle man på förhand kunna identifiera 
de patienter som inte förväntas svara på 
det rekommenderade första vaccinet, PCV, 
vilka istället skulle få bättre skyddseffekt 
av PPSV23.

Avhandlingsreferat Anna Hedberg 

Impact of the inflammatory 
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neurosurgical patients
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I delarbete IV använde vi en så kallad ex 
vivo-modell för att undersöka det speci-
fika svaret på PCV i blodprover tagna på 
patienter efter aktivering av det medfödda 
immunförsvaret genom skallskada eller 
neurokirurgi. Vi undersökte också om en 
generell T-cellsfunktionsnedsättning fö-
religger vid CIDS och TIDS.

Metod
I delarbete I och II inkluderades 85 pa-
tienter vilka samtidigt vaccinerades med 
en kombination av ett T-cellsberoende 
vaccin mot H influenzae typ B (Hib) och 
ett T-cellsoberoende vaccin mot pneu-
mokocker (PPSV). Designen möjliggjorde 
studier av svaren på dessa två principiellt 
olika vacciner hos samma individ under 
exakt samma förhållanden. Patienter-
na följdes upp med provtagning 3 och 6 
veckor efter vaccination. Antikroppsni-
våerna mot Hib och 7 pneumokocksero-
typer analyserades.
Delarbete III: Just före vaccinationen 
av patienterna i delarbete I och II togs 
blodprov på vilka standardiserad endo-
toxinstimulering ex vivo av de perifera 
blodcellerna utfördes. Immuncellerna 
stimulerades till att producera IL-6, IL-
10 och TNF-α, vilka  koncentrationsbe-
stämdes och relaterades till antikropps-
svaren. Koncentrationsbestämning utan 
föregående endotoxinstimulering utför-
des även av IL-6, IL-10, pentraxin, frak-
talkin, calprotektin och nivåerna rela-
terades till antikroppssvaren. Uppgifter 
om CRP och kliniska data för att beräkna 
Glasgow Coma Scale (GCS), Injury Seve-
rity Score (ISS) och New Injury Severity 
Score (NISS) togs från patientjournaler-
na. Även dessa parametrar relaterades till 
antikroppssvaren.

I delarbete IV inkluderades 30 patien-
ter och 15 friska kontroller som provtogs 
vid 1-2 tillfällen. FASCIA (flow cytometric 
assay for specific cell-mediated immune 
response in activated whole blood) ut-
fördes varvid T-cellerna utsattes för olika 
generella och specifika stimuli, varefter 
kvanitifierinbg av blastomvandlade T-cel-
ler utfördes. Uppgifter om CRP och klinis-
ka data för att beräkna GCS och ISS togs 
från patientjournalerna. Dessa parametrar 
relaterades till T-cellssvaret.

Resultat och slutsatser
Delarbete I: Signifikant färre patienter 
svarade på det T-cellsberoende vaccinet 
givet inom 10 dagar efter skallskada och 
neurokirurgi jämfört med kontrollgrup-
pen som vaccinerades i konvalescensfas.  

Delarbete II: Patienter vaccinerade med 
det T-cellsoberoende PPSV23 inom 10 

dagar efter skallskada och neurokirurgi 
svarande likvärdigt som kontrollgruppen 
vaccinerade i konvalescensfas. 

Delarbete III: Någon korrelation mel-
lan svaren på T-cellsberoende respektive 
T-cellsoberoende vaccin kunde inte på-
visas, vilket talar för en bevarad B-cells-
funktion efter skallskada och neurokirur-
gi. Svaret på det T-cellsberoende vaccinet 
kunde inte förutsägas med hjälp av grade-
ring av skadans svårighetsgrad eller im-
munologiska parametrar som reflekterar 
det medfödda immunförsvaret. Korrela-
tionen mellan svaret på de 7 undersökta 
serotyperna i PPSV23 var hög, varför man 
kan förmoda ett liknande svar även mot 
övriga serotyper i vaccinet.

Delarbete IV: En signifikant reduktion 
av CD4+ T-cellssvar på PCV ex vivo kunde 
påvisas hos patienter under första veckan 
efter skalltrauma eller neurokirurgi. CD8+ 
T-cellssvar på PCV påverkades inte och 
inte heller CD4+ T-cellssvaret på generel-
la stimuli. Immundefekten vid CIDS och 
TIDS tycks således innebära en försäm-
ring av CD4+ T-cellers förmåga att reagera 
på specifika antigen.

Praktisk betydelse
För att säkerställa ett fungerande vac-
cinationsschema med syfte att skydda 
patienter mot pneumokockorsakad me-
ningit efter skallskada, behövs en rando-
miserad studie där antikroppssvaret hos 
patienter som vaccinerats enligt schemat 
i de svenska riktlinjerna jämförs med pa-
tienter som vaccinerats med vaccinerna 
i omvänd ordning, d v s PPSV23 följt av 
PCV ett år senare. Mot bakgrund av resul-
taten från denna avhandling föreslås att 
man avvaktar med PCV minst tre veckor 
efter skadetillfället, i väntan på en framti-
da randomiserad studie. En nackdel är att 
man då lämnar patienten oskyddad under 
den period då risken för meningit är som 
störst. Ett alternativ är att redan nu från-
gå riktlinjerna, och vaccinera patienterna 
med PPSV23 direkt efter traumat, vilket 
visade sig ge ett likvärdigt vaccinations-
svar som vid senare vaccination, och följa 
upp med PCV ett år senare. Intervallet 
syftar till att undvika så kallad hypore-
spons vilket kan uppstå om vaccinerna 
ges med kortare intervall i denna ord-
ning. Fördelen med detta alternativ är att 
patienten redan tidigt efter skadetillfället 
sannolikt får skydd mot hela 23 seroty-
per, varav flera fortfarande cirkulerar i 
befolkningen. Infektioner orsakade av 
de serotyper som PCV13 skyddar mot fö-
rekommer inte i särskilt stor omfattning 
längre eftersom PCV ingår i det allmänna 
barnvaccinationsprogrammet.

Kort om mig

När jag skriver 
detta är det ex-
akt 20 år sedan 
jag började ar-
beta på infek-
t i o n s k l i n i k e n 
på Akademiska 
sjukhuset och 
det har varit 20 
otroligt lärorika 
år. Jag hoppas 
på 20 till! Det är roligt och utvecklande att 
få rotera mellan olika kliniska positioner 
och att dessutom ha möjlighet till forskning, 
undervisning och pedagogiska uppdrag. 
Fritiden handlar allt mer om återhämtning 
genom träning och kulturkonsumtion och 
tonårsdöttrarna ser till att vi inte bara pra-
tar jobb hemma vid köksbordet. 
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Betydelsen av tidig antibiotikabehand-
ling vid septisk chock är obestridd 
men optimal empirisk antibiotikabe-
handling är fortfarande oklar. Vissa 
nationella riktlinjer förespråkar singel 
β-laktam antibiotikabehandling, med-
an andra, t ex infektionsläkarförening-
ens, rekommenderar kombination med 
en aminoglykosid.  

Avhandlingsarbetet inkluderade antibak-
teriell effekt och inflammatorisk reak-
tion in vivo vid singelbehandling med ett 
ß-laktamantibiotikum jäömfört med till-
lägg med aminoglykosid. Antibakteriell 
kapacitet vid primär- respektive sekun-
därsepsis studerades också.

Att många sepsispatienter blir sjuka-
re strax efter sin första antibiotikados är 
intressant och värt att studera i en kon-
trollerad sepsismodell. Likaså om förva-
ret mot bakterieangrepp hos redan svårt 
sjuka patienter vilka har ett föraktiverat 
immunsvar, så kalladsekundär sepsis, är 
försvagat vilka skulle därmed skulle vara i 
större behov av maximalt baktericid anti-
biotikabehandling än vid primär sepsis. 
Syftet med avhandlingsarbetet var att un-
dersöka hur antibakteriell effekt och anti-
biotikainducerad inflammatorisk reaktion 
vid singelbehandling med ett ß-laktamanti-
biotikum påverkas vid tillägg av en ami-
noglykosid (delarbete I-III). Vi studerade 
också värdens antibakteriella kapacitet vid 
primär och sekundär sepsis (delarbete IV).

Klinisk sepsismodell i gris 
Kliniska antibiotikastudier på patienter 
i septisk chock är mycket svårgenomför-
bara med tanke på det begränsade tidsut-
rymmet innan antibiotika ska ges, vilket 
försvårar prospektiva studier. Även en be-
tydande variation av olika underliggande 
faktorer påverkar utfallet, vilket försvårar 
såväl prospektiva som retrospektiva stu-
dier. Av denna anledning är djurmodel-
ler, som gjorts så kliniskt relevanta som 
möjligt, av stort värde. I de experiment 
som vi utfört användes grisar, eftersom 
de i mycket hög grad liknar människan 
vad avser fysiologi, organfunktion och 
immunförsvar. Medan djuren vårdades i 

respirator under IVA-förhållanden, där 
sedering, respiratorbehandling och vaso-
pressorer påverkar den inflammatoriska 
reaktionen, inducerades sepsis/septisk 
chock med E. Coli-tillförsel intravenöst.

Flertalet - ß-laktamantibiotika som an-
vänds vid behandling av septisk chock, 
med undantag för imipenem, påverkar 
i olika grad penicillinbindade protein 3 
(PBP 3), vilket in vitro associerats med 
ökad endotoxinfrisättning och inflamma-
toriskt svar.  Cefuroxim och tobramycin 
användes i våra studier, då dessa hos gris 
visats ha liknande farmakokinetik som 
hos människa.

Delarbeten
Som tidigare iakttagits i många in vitro 
studier kunde vi i delarbete I visa in 
vivo att behandlingstillägg av en ami-
noglykosid till ett ß-laktamantibiotikum 
resulterar i minskad bakteriell tillväxt i 
organodling och större antibiotikaindu-
cerad blodavdödande aktivitet ex vivo. 
Förbättrad bakteriell avdödning utgör 
därigenom möjlig mekanism för den tidi-
gare retrospektivt rapporterade förbätt-
ringen i överlevnad hos de mest kritiskt 
sjuka sepsispatienterna som erhåller 
ß-laktam/aminoglykosidkombinationen.

Antibacterial Effect and 
Inflammatory Response in Relation 
to Antibiotic Treatment of Sepsis.
Paul Skorup vid Akademiska sjukhuset disputerade den 8 maj 2019 

Huvudhandledare: Jan Sjölin 
Biträdande handledare: Miklos Lipcsey 
Opponent: Kristoffer Strålin, Stockholm
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I delarbete II undersökte vi endotoxinfri-
sättning in vivo efter antibiotikabehand-
ling i jämförelse med ingen behandling. Vi 
fann inte någon skillnad i endotoxinnivåer 
men väl att antibiotikabehandling ökade 
det inflammatoriska IL-6-svaret, asso-
cierat med såväl leukocytaktivering som 
respiratorisk dysfunktion,möjliga meka-
nismer bakom patienternas kliniska för-
sämring strax efter att de erhållit sin första 
antibiotikados. En sekundär upptäckt var 
att tillägget av aminoglykosid uppvisade 
tendens mot mindre inflammation jämfört 
med enbart ett ß-laktamantibiotikum.

I delarbete III studerades hur E. coli 
avdödade med ett PBP 3-aktivt ß-lakta-
mantibiotikum aktiverar det inflamma-
toriska svaret, vilket resulterade i högre 
cytokinreaktioner, mer leukocytaktivering 
och inflammatoriskt kapillärläckage jäm-
fört med levande eller värmeavdödade 
bakterier. Tillägg av en aminoglykosid re-
ducerade de ß-laktaminducerade svaren.

Delarbete IV visade att djur med sekun-
där sepsis som förväntat uppvisade ett för-
svagat inflammatoriskt svar jämfört med 
primär sepsis; men i motsats till vår hypo-
tes var sekundär-sepsisdjurens antibakteri-
ella kapacitet intakt och delvis förbättrad.

Slutsatser
I denna modell med försöksdjur som mer 
liknar människa än tidigare modeller och 
som dessutom utsätts för samma inflam-
mationspåverkande åtgärder som IVA-pa-
tienter, ses en förbättrad avdödning av E. 
Coli och minskad inflammatorisk reaktion 
om en aminoglykosid initialt adderas till 
ett PBP 3-aktivt ß-laktamantibiotikum. 
Denna effekt kan inte förväntas vara stör-
re vid sekundär än primär sepsis, eftersom 
värdens antibakteriella kapacitet i sekun-
där sepsis här var intakt. 

Kort om mig

Jag är uppvux-
en i Stockholm 
och läste läka-
rutbildningen i 
Uppsala. Efter 
AT-tjänstgöring 
i Eskilstuna har 
jag sedan 2006 
arbetat på in-
fektionskliniken 
i Uppsala. Jag 
i n t r e s s e r a d e 
mig tidigt för de allra sjukaste infektions-
patienterna och olika infektioner på inten-
sivvårdsavdelningar. Sepsis har jag stud-
erat i Jan Sjölins forskargrupp sedan 2009 
och disputerade februari 2019. De växlande 
uppgifter vi infektionsläkare har, samt kom-
binationen klinik och forskning, uppskattar 
jag. Jag planerar fortsatta studier av sepsis 
hos patienter och i IVA-sepsismodeller hos 
gris. På fritiden uppskattar jag familjen, 
stugan och segelbåtar.
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 Förstahandsval, A1-rekommendation av   
ECIL*, vid behandling av invasiv aspergillos.3
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För de okränkbara
En kränkning definieras enligt svensk 
lag som ” Ett angrepp mot någons per-
son, frihet, frid eller ära.” 

Det kan vara den högtravande to-
nen i definitionen som gör 
att den för mig känns lite 

främmande, men jag känner 
mig väldigt sällan så illa be-
handlad. Trots det får jag 
allt oftare kommentarer 
från omgivningen i stil 
med: ”Hur kunde du 
låta hen säga så där till 
dig?! Jag hade blivit 
rasande!” Jag brukar 
spela lite sympatiarg 
för att visa uppskatt-
ning över denna väl-
menande sekundär-
kränkthet, men mina 
egna kränkthetsten-
takler är uppenbarli-
gen värdelösa. Bra, kan-
ske ni tänker. Men hur 
ska man förstå när andra 
tänker bli kränkta om man 
inte ens vet när man bör blir 
kränkt själv? Goda intentioner 
spelar inte längre någon roll när 
man ställer sig frågor som; vad kan 
jag prata, skriva och inte minst SKOJA 
OM!?

För kränkthetsanalfabeter som jag, har 
jag skapat en lista med några enkla regler:

• Skoja inte om någon annan än dig 
själv. 

• Tillhör du en minoritet, undvik att 
skoja om det.

• Tillhör du INTE en minoritet kan det 
också vara känsligt att skoja om, så 
låt bli med det.

• Undvik att kommentera andra männ-
iskors; barn, partners, djur, livsstil, 
kläder, kroppsform, laster, doft, mat-
preferenser, hobbies, hårväxt (eller 
brist på densamma), situps, dialekt, 
ålder, svärföräldrar, ekonomi, reli-
giösa övertygelse, nyårstraditioner, 
körstil, inredning, barnmat, hands-
til, smilgropar, klimatavtryck, fälgar, 

nässpraysvanor, barnvagn, solbrän-
na, specialkost, humor, morgonhu-
mör, pålägg, hårlöss, ketchupmärke, 
lokalsinne, parkeringsböter, antibio-
tikaval eller lättkränkthet.

• Skoja inte i sammanhang då folk inte 
förväntar sig att du ska skoja. Exem-
pel på sådana sammanhang är be-
gravningar, multidisciplinära konfe-
renser, julottor, avvikelserapporter, 
måndagsmorgonmöten, tysta minu-
ter, resor med kollektivtrafik, natt-
varder, bodelningar, per rektumun-
dersökningar, tentor, samtal med 
telefonförsäljare, bostadsrättsfören-
ingsmöten, poliskontroller eller när 
någon visar dig foton på sitt nyfödda 
barnbarn.

Som ni förstår är det många pinsamma 
situationer som fått denna lista att växa 
fram. Men det finns en form av kränkthet 
jag inte lyckats rå på. Jag kallar den ”om-

vänd kränkthet” och den har vissa ka-
raktärsdrag:

• Den uppstår som regel när 
man försöker undvika att 

kränka någon.
• Någon känner sig förbi-

sedd.
• Du får kännedom om 

denna kränkning via 
ombud.
Ett exempel på 
omvänd kränkthet 
är när man an-
stränger sig för att 
inte göra narr av, 
exempelvis infek-

tionsläkare, för att 
inte infektionslä-

karna ska känna sig 
kränkta.  Låter risk-

fritt.  Men då kan man 
ge sig på att någon in-

fektionsläkare blir kränkt 
av just det skälet: VARFÖR 

PRATAR INGEN OM IN-
FEKTIONSLÄÄÄKARE?! ÄR 

VI OSYYYYNLIGA!? Jag vill påpe-
ka att just infektionsläkare som grupp 

bara är ett exempel som givetvis lika gär-
na skulle kunna utgöras av femtonåringar 
utan wifi-lösenord, män i BMW, Marcus 
Birro, glutenintoleranta veganer eller pen-
sionärer som vågar vägra kortbetalning. 

Så slutligen, till min lista för kränkthetsa-
nalfabeter har jag lagt till två punkter:

• Bosätt dig långt ute i skogen (gärna 
norr om polcirkeln så du slipper se 
folk även dagtid, åtminstone delar av 
året) lås dörren, säg upp alla dina so-
ciala kontakter och HÅLL KÄFTEN!

Eller
• Ta på dig ringbrynja, riddarrustning, 

hjälm, ditt största leende och humorar-
senal, dra ditt svärd och kasta dig ut!

Anna Fornarve
Jönköping

Krönika
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Protokoll

Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen 

Tid  18 mars 2019 
 
Plats Svenska läkaresällskapet, Stockholm
 
Närvarande Lars-Magnus Andersson
 Mia Furebring
 Jens Eriksson
 Anna Grahn
 Maria Furberg
 Ulf Ryding
 Fredrik Månsson (via mobil)

Ej närvarande Lena-Maria Söder
 

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Lars-Magnus Andersson. 

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Maria 
Furberg.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från styrelsemötet 2019-01-17 godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson

Chefsmötet: 
• Ordförande går ut med frågor till klinikchefer angående 

program och aktuella frågor
• Förslag på programpunkter
• Info från visionsgruppen
• Information från NPO-grupper
• Utvalda abstracts från landets kliniker

Verksamhetsberättelse SILF 2018–19: 
• Genomgång inom styrelsen

IFIS: 
• Utbildningen för inf-ssk vid röda korset har tagit uppehåll/

lagt ner. Viktigt att för SILF att driva frågan om specialist-
sjuksköterskor med infektionsmedicinsk kompetens.

• Lars-Magnus Andersson tar kontakt med IFIS i frågan.

AT-stämman: 
• Förfrågan om att deltaga vid AT-stämman. SILF avstår den-

na gång.

Sveriges läkarförbund: 
• Möjlighet att deltaga i Almedalen i samarbete med SLF.
• Avvaktar och lyfter frågan vid internat kring deltagande un-

der 2020

FoHM: 
• Utse representant i referensgrupp för underlag om MRSA 

inom vård och omsorg.
• Beslut att nominera Anna Karin Lidström, Uppsala

RAV: 
• Beslut att nominera Lisa Swartling och Rune Wejstål för yt-

terligare 3 år.
• Vid nästa nomineringstillfälle skall dessa poster utlysas för 

ett mer transparent tillsättningsförfarande.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson 
 

SLF: 
• Remiss ”Förslag till reviderat sjukvårdspolitiskt program för 

Sveriges läkarförbund”.
• SILF bifaller remiss utan ändringar

Specialitetsföreningarnas representantskap: 
• Facklig sekreterare deltager

RAF-stipendiat: 
• SILF utser Madlen Holmkvist, Lund

§ 7 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg

Vårutbildning: 
• Fulltecknad

Höstutbildning:  
• Tema Opportunistiska infektioner.
• Kontakt har tagits med Gisela Otto och Vanda Friman

HIV-kurs: 
• 27 fullt betalande deltagare och betyg 5,46/6.
• Det har vid kontroll visats sig att det är flera kursdeltagare 

som inte är medlemmar i SILF. Diskussion kring hur vi gör 
med dessa.

– Beslut om att skicka mail till dessa och be dem betala  
medlemsavgift. I övrigt inga möjliga åtgärder.

SPUR:  
• Inspektioner har 2018 skett i Helsingborg, Malmö, Lund, 

Uppsala och Karlskrona 
• 2019. Västerås, Danderyd, Karlstad, Skövde, Trollhättan

Protokoll 
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§ 8 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring

Inför infektionsveckan 2019: 
• Genomgång av abstracts och val av abstracts för muntlig 

presentation
• Ersättningsfrågor till deltagande från kvalitetsregister.
 – Beslut:

 Har ett kvalitetsregister en egen session/programpunkt 
så utgår ersättning för 1 person (1 övernattning, 2 dagars 
kongressavgift).

 – IFIS:
 Magisteruppsats likställs med poster. Ersättning utgår ej 

och i övrigt enligt samma regler som ovan.

Göran Sterners resestipendium: 
•  Styrelsen utser Emelie Månsson

Pfizer-stipendium: 
•  Styrelsen utser Anna Lindblom. Presenteras på infektions-

veckan.

FoHM-vaccinationsgrupp: 
•  Korrespondens från Helena Hervius Askling i FoHM na-

tionella referensgrupp för vaccinationsprogram.
•  Önskan om att inom SILF utforma en nationell vaccina-

tionsgrupp för vaccinationer utanför det nationella vacci-
nationsprogrammet.

•  SILF ber om ytterligare information för att kunna bereda 
ärendet vidare. Mia Furebring svarar

•  Från Ros-Marie Carlsson har det kommit rapport kring arbetet 
i FoHM nationella referensgrupp för vaccinationsprogram.

•  SILF ställer sig bakom deras arbete för ett mer omfattande 
vaccinationsprogram

•  ”Vaccination av barn-en kunskapsöversikt”
 –Läggs ut på hemsida

SLS: 
•  Remiss ”Samspel för hälsa” (SOU 2018:80)
•  SILF avstår att besvara
•  Promemorian ”Förslag om dataskyddsbestämmelser som 

komplettering till proposition ”Ny ordning för att främja 
oredlighet i forskning” (utbildningsdepartementet).

–SILF anser att andra instanser bättre besvarar frågan och 
avstår att besvara remiss.

Justus Ström : 
•  Val till kommitté 
 – Omval Johan Westin (sammankallande)
 – Nyval ordinarie Marie Studahl
 – Nyval ordinarie Hans Norrgren
 – Nyval suppleant Johan Hedlund
 – Nyval suppleant Anita Hällgren
 – Nyval suppleant Gisela Otto
  – Val på 3 år

RAF: 
• SILF utser Thomas Tängdén och Daniel Bremell

§ 9 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn

Kvalitetsregistren
• Ansökan från Staffan Tevell att få använda data ur led- och 

protesregistret för forskningsstudie. Beviljas.

Vårdprogramsgrupper

– Led- och protesinfektioner:
• 5 nomineringar för nyval har inkommit. 
• Beslut om att välja:

– Marcus Ahl, Stockholm
– Nichos Desmopoulos, Uppsala
– Emelie Månsson, Västerås
– Olof Thompson, Lund
– Jonathan Tillander, Göteborg

• Diskussion inom styrelsen kring storlek på vårdpro-
gramsgrupper

• Lämplig storlek 8–12. Intention med god geografisk 
spridning, ålders- och genusfördelning

• PRISS. Staffan Tevell och Jonathan Tillander har bidra-
git med fallpresentation till ”säker-processen”.

– Endokardit
• Arbete med revidering pågår
• Nyval/nomineringar under våren. Annons ute i infek-

tionsläkaren/infektion.net. Deadline 1/5

– GRADE
• Utskicka har gått ut till alla sammankallande i vårpro-

gramsgrupperna kring införandet av nytt enhetligt 
bevisgraderingssystem (GRADE). Anders Johansson är 
rådfrågad och anser GRADE vara bästa system. Kräver 
dock utbildning. Utbildning i GRADE finns att tillgå 
som webbutbildning via SoS. SBU kan även erbjuda 
en GRADE-utbildning som kurs. Kostnad 10 000 Skr. 
Det har varit övervägande positiv respons i vårdpro-
gramgrupperna att inför systemet förutsatt att adekvat 
utbildning ges.
–  Beslut: Två vårdprogramsgrupper samt styrelse går 

GRADE-utbildning och därefter ställningstagande 
till införande av GRADE som bevisgraderingssystem 
för samtliga vårdprogramsgrupper.

§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria  
Söder (medskick till mötet)

• Fallseminarie har hållits i Växjö. 20 deltagare och 
medelbetyg 5,53/6 i utvärderingen.

• Ansökan om 1–2 nya medlemmar i SPUK. Annons ligger 
ute på hemsidan

§ 11 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson

Hemsidan: 
• Inget aktuellt

Tidningen: 
• Planerat Jönköpingsreportage uteblev och kommer i nästa 

nummer
• Till kommande nummer planeras även artikel om kvinnli-

ga pionjärer inom infektionsmedicinen.
• I övrigt program och abstracts för infektionsveckan.
• Deadline nr 2, 7/4 och nr 3 12/9.
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§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding 

Ekonomi: 
• Genomgång av bokslut visar god ekonomi

Chefsmötet 2019: 
• Hesselby slott

SPUR: 
• Beslut: Hela ersättningen från Lipus skall gå till 

SPUR-samordnare

Nya ordinarie medlemmar:: 
• Anmälda till styrelsemöte  19-03-18.

– Ellen Melne ST-läkare Umeå
– Johan Nord ST-läkare Växjö
– Marcus Hylén ST-läkare Kristianstad
– Tobias Lindström ST-läkare Gävle
– Viktor Dahl ST-läkare Södersjukhuset
– Hanna Jerndal underläkare, Umeå
– Karin Lindén ST-läkare Eskilstuna
– Susanne Strömdahl ST-läkare Uppsala
– Marianne Johansson, Infektionskliniken VG-region
– Emelie Bjonholm ST-läkare Eskilstuna
– Katarina Rosengren ST-läkare Visby

§ 13 NPO

Tf ordförande Kristoffer Strålin: 
• Nyval ordinarie under hösten 2019

NAG-sepsis: 
• Uppdragsbeskrivning har kommit och arbete påbörjats.
• Fortsatt oklarheter kring hur man skall samverka kring 

behandlingsriktlinjer och vårdprogram. SILF anser att 
vårdprogram skall utgå från SILF:s vårdprogramsgrup-
per samt att SILF nationellt förser med expertriktlinjer. 
Inför utvecklande av nya NAG tillfrågas SILF av NPO.  
Implementering i ett större perspektiv (lab., primärvård, 
omvårdnad etc.) kan ske via NPO-strukturen

Nivåstrukturering: 
• För infektion förslag på thoraxkirurgi med vid MDR/XDR-

TB samt högsmittsamma sjukdomar 

Ekonomi: 
• Genomgång av bokslut visar god ekonomi

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Mötet avslutades av ordförande Lars-Magnus Andersson.

Jens Eriksson
Sekreterare 

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Maria Furberg 
Protokolljusterare

Protokoll
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Protokoll

Organ Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte 

Tid  14 maj 2019 kl. 17.00 - 18.00 
 
Plats Infektionsveckan i Jönköping
 
Närvarande 46 medlemmar utöver styrelsen.

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson förklarade mötet 
öppnat.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Lars-Magnus Andersson

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Jens Eriksson

§ 4 Till protokolljusterare valdes Camilla Lorant och Erik 
Sörstedt

§ 5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§ 6 Dagordningen godkändes.

§ 7 Information från styrelsen:

• Ordförande Lars-Magnus Andersson informerade om det 
senaste årets arbete och diskussioner inom SILF. Särskilt 
lyftes arbetet med att ta fram ett nytt visionsdokument för 
SILF. Medlemmar uppmanas att komma med förslag till vi-
sionsgruppen.

• Vice ordförande Anna Grahn informerade om styrelsens 
arbete med vårdprogramsgrupper och vårdprogram. Vård-
programgruppen för Led- och skelettinfektioner har pre-
senterat ett reviderat vårdprogram. VP gruppen för Bakteri-
ella CNS infektioner har arbetat med revision och planerar 
att bli färdiga med uppdaterad version under 2019. UVI och 
sepsis har påbörjat arbete med revision under 2018. Endo-
kardit har under hösten 2018 gjort ett tillägg avseende per 
oral behandling av endokarditer. De planerar att påbörja 
revision under 2019. 
– Beslut har tagits 2018 att försöka homogenisera vård-

programmen i viss mån. Vi avser försöka ta fram en 
gemensam layout för vårdprogram i samband med 
kommande revisioner. Innehållsmässigt planeras en ho-
mogenisering av evidensgraderingssystemet. GRADE 
som evidensgraderingssystem kommer att utvärderas 
under 2019. 

– Arbetet med att införa nya inmatningsformulär för alla 
delregister fortskrider. All inloggning i kvalitetsregist-
ret kommer fortsättningsvis ske med SiTHs-kort. Under 
infektionsveckan har vi försökt att integrera kvalitetsre-
gistren i årets olika programpunkter.

• Utbildningsansvarige Maria Furberg informerade om för-
eningens utbildningsverksamhet. SILF har arrangerat tre 
utbildningar för föreningens medlemmar sedan föregående  

årsmöte. Höstutbildningen hölls på Hesselby Slott 22-
23/10 2018 på temat Antibiotika och antibiotikaresistens, 
vårutbildningen 1-3/4 2019 på tema Sepsis och bakteriella 
CNS-infektioner. Medlemmar ur SILFs motsvarande pro-
gramgrupper höll föreläsningar och fallseminarier. SILFs 
höstutbildning 2019 har ämnet Infektioner hos immuns-
upprimerade och kommer att hålla på Vår Gård Saltsjöba-
den 21-22 oktober.
– SILF har även under året åter anordnat kursen HIV- för 

infektionsläkare.

• Redaktör Fredrik Månsson informerad om arbetet med för-
eningens tidning ”Infektionsläkaren” samt arbetet med vår 
hemsida

• Yngreläkarrepresentant 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 ”Hud- och mjukdelsinfektioner”. Vida-
re fortgår planerandet av fallseminarium som under året 
varit fulltecknade och fått högt betyg av deltagarna. Man 
planerar för att skicka ut en ny ST-tenta till hösten. Vid fö-
regående provtillfälle deltog minst 85 ST-läkare. Man har 
genomfört ett studierektorsmöte i Stockholm som samlade 
ett 20-tal studierektorer samt SPUK-styrelsen.

• Vetenskaplige sekreteraren Mia Furebring informerade om 
fjolårets Infektionsvecka i Karlstad med ca 720 deltagare 
och 61 abstracts varav 26 från infektion. Även en kort rap-
port från årets Infektionsvecka som samlat ca 650 deltagare 
och där vi satt rekord i inkomna abstracts (52 infektion och 
42 mikrobiologiska). Nästa års Infektionsvecka och Mikro-
biologiskt Vårmöte som kommer att arrangeras i Uppsala, i 
Stockholm 2021 och Halmstad 2022. Mia passade även på 
att tacka alla som har bidragit till årets program. Många av 
föreningens medlemmar har lagt ned mycket tid och enga-
gemang för att mötet skall få ett bra program med hög ve-
tenskaplig kvalitet.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018–2019 
 

• Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018–2019 presen-
terades kort av facklige sekreteraren Jens Eriksson. Verk-
samhetsberättelsen godkändes av årsmötet. Berättelse går 
att läsa på www.infektion.net under mötesprotokoll. 

Protokoll 
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§ 9 Rapportfrånskattmästaren.

• Skattmästaren Ulf Ryding redovisade ekonomiskt bokslut 
för 2018 för SILF och för Göran Sterners resestipendie-
fond. Boksluten godkändes av årsmötet. 

§ 10 Revisorernas berättelse gällande 2018 års bokslut.  
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

• Revisionsrapporten lästes upp av Magnus Hedenstier-
na i Lars Ljungströms frånvaro. Revisorerna förordade 
ekonomisk ansvarsfrihet för styrelse gällande föreningens 
ekonomi för 2018.

• Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2018.

§ 11 Val.

• Valberedningens förslag till styrelse för 2018–2020 och 
övriga förtroendeposter föredrogs av Magnus Hedenstier-
na. I valberedningen har Anita Hällgren, Anna-Karin Lind-
gren (sammankallande) och Magnus Hedenstierna ingått.
 – Årsmötet valde enhälligt enligt följande förslag:

– Vice ordförande: Anna Grahn  
(omval 2 år till årsmötet 2021)

– Facklig sekreterare: Jens Eriksson  
(omval 2 år till årsmötet 2021)

– Yngre läkarrepresentant: Lena-Maria Söder  
(omval 2 år till årsmötet 2021)

• Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2019–2020 
valdes Göran Günther (nyval) och Hans Norrgren (nyval) 
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 läkarför-
bund. 

• Val till valberedningen
 – Anna-Karin Lindgren valdes på 1 år till årsmötet 2020. 

– Valberedningen består sedan tidigare av Magnus  
Hedenstierna (vald till årsmötet 2020) och Anita  
Hällgren (vald till årsmötet 2020). Anna-Karin Lindgren 
är sammankallande i valberedningen fram till nästa 
årsmöte.

§ 12 Fastställande av årsavgift.

• Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 250 kr för 
fullt betalande medlemmar, 60 kr för associerade och 0 kr 
för pensionerade medlemmar. De föreslagna medlems- 
avgifterna bifölls och fastställdes av årsmötet.

§ 13Verksamhetsåret 2019–2020

• Infektionsveckan 2020 kommer att anordnas i Uppsala. 
Mötet kommer som i år att samarrangeras med de mikro-
biologiska föreningarna och IFIS. Styrelsen träffar de  

övriga arrangerande föreningarna regelbundet och former-
na för samarbetet diskuteras och utvecklas fortlöpande. 

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

§ 14 Övriga frågor anmälda till årsmötet.

• Anslutning av SILF som medlemsförening till SLS
– Frågan om anslutning av SILF till SLS som medlems-

förening enligt den stadgeändring för SLS som röstades 
igenom 14 maj diskuterades. 

– Sällskapet utgör en viktig remissinstans, opinionsbildare, 
forskningsbefrämjare och tillfrågas i många frågor som 
är relevanta för specialiteten.

 – Beslut: Styrelsen får av årsmötet uppdrag se över stadgar 
och bereda frågan om anslutning av SILF till Svenska 
läkarsällskapet som medlemsförening för omröstning 
och beslut i frågan vid årsmöte 2020

• Nytt vårdprogram för tuberkulos
– Styrelsen ser det som angeläget att skapa ett nationellt 

vårdprogram för TB. TB kommer även starta upp som 
Nationell arbetsgrupp inom den nationella kunskaps-
styrningen. SILF anser det viktigt att vi är med i denna 
process genom skapande av en vårdprogramgrupp för 
TB. SILF bedömer även att vår ekonomi kan bära kost-
naderna för detta arbete.

– Beslut: Årsmötet beslutar enhälligt att starta en ny vård-
programsgrupp för TB,

§ 15 Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade 
mötet.

 Jens Eriksson
Sekreterare 

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Camilla Lorant 
Protokolljusterare

 
 Erik Sörstedt 
 Protokolljusterare
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Protokoll

Organ Styrelsemöte svenska infektionsläkarföreningen 

Tid  15 maj 2019 kl. 17.00 - 18.00 
 
Plats Elmia Jönköping
 
Närvarande  Lars-Magnus Andersson
  Mia Furebring
  Jens Eriksson
  Anna Grahn
  Maria Furberg
  Ulf Ryding
  Fredrik Månsson

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Lars-Magnus Andersson

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Mia 
Furebring.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från styrelsemötet 190318 godkändes med änd-
ringar.

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson

Översyn av SILF stadgar: 
• Förbereds av Ulf Ryding och Maria Furberg inför Styrelse-

internat.

Nationella STRAMA/ FoHM
• Nationella Strama vill ta fram stramamål för slutenvården. 

Ett möte i Stockholm och två skypemöten. Stephan Sten-
mark och Anders Johansson ingår från Nationella Strama. 

• SILF kan nominera två representanter.
• SILF representanter till arbetsgrupp som uppdaterar STRA-

MAs 10-punktsprogram. 
• Beslut per capsulam kring SILF nomineringar
• Önskvärt fortsatt om NAG STRAMA utser delegater och 

SILFs vårdprogramsgrupper agerar referensgrupper och 
remissinstans i olika steg.

• Kontakt har tagits med hygienläkarföreningen, Anders Jo-
hansson, och man ställer sig positiva till samverkan med 
SILF kring kärnområden och diskussion kring avgränsning 
av ansvarsområden. 
– Diskussion har också förts kring gemensamma symposier 

under infektionsveckan.
• Framställan från Anna Fernert, KI/KS, kring att få public-

era riktlinjer för malariaprofylax på infektion.net. då man 
inte längre får publicera på FoHM hemsida. 
– Styrelsen tar frågan för vidare diskussion internt.

IFIS: 
• SILF kommer i samarbete med IFIS formulera ett utlåtande 

kring vikten av att vi nationellt har en specialistutbildning 
för infektionssjuksköterskor.

§ 6 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn 
 

• Vårdprogramsgrupp för virala CNS-infektioner önskar upp-
datera sitt vårdprogram. Nomineringar och nyval till vård-
programsgruppen kommer att ske. Anslås på hemsidan.

• Vårdprogramsgruppen får avgöra om det behövs en full-
ständig eller delrevidering av vårdprogrammet.

§ 7 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson 

• Styrelsen utser Tove Gustafsson, Danderyd sjukhus, till 
årets RAF-stipendiat

§ 8 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson 

Hemsidan: 
• Diskussion kring skapande av interna mappar via Google 

drive. Vidare diskussion under Styrelseinternat i samråd 
med Mediahuset.

• Intern diskussion kring innehåll på hemsidan.

Infektionsläkaren:
• Nästa nummer har manusstopp 12 september

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria Söder 

• Det har arrangerat studierektorsmöte i Stockholm 8 april. 
21 st. studierektorer deltog i mötet.

• Under mötet framkom önskningar om att skapa ett digitalt 
nätverk. Frågan kommer lyftas med Mediahuset under 
styrelseinternat i augusti.

• Fallseminarium  kommer hållas 26-27/8. Fulltecknat.
• Ungt forum har anordnats i samband med infektionsveck-

an på tema Hud- och mjukdelsinfektioner.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring 

Samverkansmöte för infektionsveckan: 
• Genomgång av program och abstracts
• Behov av nytt abstractsystem är stort. Diskuteras på sam-

verkansgruppens möte den 16 maj. Kostnad 15 000 + 20kr/
abstract. Belastar budget för infektionsveckan

• Jönköping kommer att göra en uppdatering av dokumentet 
”Att vara värd för infektionsveckan” för dem som står i tur 
att anordna infektionsveckan

Protokoll 
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• Översyn av arrangemanget och vad som går att överlåta på 
kongressbyrå att ordna. Med intention att göra det lättare 
för infektionskliniker att vara medarrangör av infektions-
veckan.

§ 11 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
 

Vårutbildning:
• Sepsis och meningit. 42 deltagare och 12 föreläsare. Betyg 

5,1/6.

Höstutbildning:
• Infektioner hos immunsupprimerade. 

SPUR-inspektioner:
• Inspektioner har skett i Västerås, Danderyd, Skövde, Troll-

hättan samt Karlstad.

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
 

Stadgar:
• Genomgång av SILF stadgar i samband med diskussion 

kring vilka som äger rätt att deltaga i SILFs utbildningar 
och möten.
– Ur våra stadgar:
– Till ordinarie medlem kan antagas läkare som innehar 

svensk legitimation och som huvudsakligen är verksam 
inom ämnesområdet infektionssjukdomar.

– Till associerad medlem, med rätt att deltaga i Förening-
ens vetenskapliga program, kan antagas medlem av an-
nan sektion inom Sällskapet och inväljas den som, utan 
att vara läkare, är verksam inom ämnesområdet. Associe-
rad medlem äger ej rätt att deltaga i Föreningens fackliga 
verksamhet.

Nya ordinarie medlemmar: 
• Anmälda till styrelsemöte  19-05-13.

– Amira Al-Hajali ST-läkare, Örebro
– Christina Björling specialistläkare, Uppsala
– Magnus Engberg ST-läkare, Sundsvall
– Jaran Eriksen ST-läkare, Södersjukhuset
– Tove Gustafsson ST-läkare, Danderyd 
– Parisa Hartman Mokarami ST-läkare, Malmö

– Anna-Clara Ivarsson ST-läkare, Helsingborg
– Charlotte Karlsson ST-läkare, Borås
– Judit Kovacs överläkare, Gävle
– Anja Nääs ST-läkare, Uppsala
– Jakob Pälvärinne ST-läkare, region Östergötland
– Jesper Waldenström ST-läkare, Göteborg
– Sanja Vucicevic ST-läkare, Kristianstad 

• Ansökt om ordinarie medlemmar men bör enligt stadgarna 
vara associerade
– Ayala Ahmed ST-läkare, med klin Torsby
– Mwishehe Mohamed Saidi AT-läkare, Enköping
– Inga Evald distriktsläkare, Järpens HC
– Anders Larsson ST-läkare, Landskrona
– Viktoria Söderlind receptarie, Värnamo
– Mikael Torvaldsson, läkarstudent, Alsterbro

Nya Associerad  medlemmar: 
• Anmälda till styrelsemöte  19-05-13.

– Minna Ygge Mikrobiologen, Luleå

§ 13 Övriga frågor
 

• Inga anmälda

§ 15 Mötet avslutades av ordförande Lars-Magnus Andersson.

Jens Eriksson
Sekreterare 

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Maria Furberg 
Protokolljusterare

Protokoll
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MIMS Clinical Research Fellowships 
in Infection Medicine

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden 
(MIMS) at Umeå University is funded by the Swedish Research 
Council (VR) to strengthen basic research and career developme-
nt in microbiology and infection medicine. MIMS is the Swedish 
node in a Nordic partnership with the European Molecular 
Biology Laboratory, EMBL, www.nordicemblpartnership.org.

To build stronger links between basic and clinical infection 
research, MIMS now offers research fellowships for early stage 
clinicians. The programme offers opportunities to develop colla-
borative projects with basic researchers at MIMS or in its Euro-
pean network, and to access the strong research infrastructure 
available to the Partnership. 

Funding will support research time (equivalent to 50% over 
two years for the fellow) and the salary of a postdoctoral 
researcher (2 years). 

Applicants should be clinically active doctors at an early 
career stage who hold a PhD and have a strong recent track 
record in research. Following your expression of interest not 
later than August 30, we offer applicants an opportunity to 
develop their ideas by interacting with basic scientists at MIMS 
at a workshop in early November. Complete applications are 
due 31 January 2020.

Visit our webpage for more information:
www.mims.umu.se/clinical-research-fellows
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Nya medlemmar

Anmälda till styrelsemöte 2019-05-13

Ordinarie medlemmar

Amira Al-Hajali 
ST-läkare, Örebro
Christina Björling 
Specialistläkare, Uppsala
Magnus Engberg 
ST-läkare, Sundsvall
Jaran Eriksen 
ST-läkare, Södersjukhuset
Tove Gustafsson 
ST-läkare, Danderyd
Parisa Hartman Mokarami  
ST-läkare, Malmö
Anna-Clara Ivarsson 
ST-läkare, Helsingborg
Charlotte Karlsson 
ST-läkare, Borås
Judit Kovacs 
Överläkare, Gävle
Anja Nääs 
ST-läkare, Uppsala
Jakob Pälvärinne 
ST-läkare, region Östergötland
Jesper Waldenström 
ST-läkare, Göteborg
Sanja Vucicevic 
ST-läkare, Kristianstad
 
Associerade medlemmar

Ayala Ahmed
ST-läkare, med klin Torsby
Mwishehe Mohamed Saidi
AT-läkare, Enköping
Inga Evald
Distriktsläkare, Järpens HC
Anders Larsson
ST-läkare, Landskrona
Viktoria Söderlind
Receptarie, Värnamo
Mikael Torvaldsson
Läkarstudent, Alsterbro
Minna Ygge 
Mikrobiologen, Luleå

Anmälda till styrelsemöte 2019-08-21

Ordinarie medlemmar

Anna Bläckberg,
Infektionskliniken SUS, Lund
Emelie Marklund
Infektionskliniken, Göteborg
Frida Rydberg
Infektionskliniken, Göteborg
Gustav Hall
Infektionskliniken, Visby
Jennifer Florin-Ljungkvist
Infektionskliniken, Jönköping
Karin Lindén
Infektionskliniken, Eskilstuna
Martin Bejbom
Infektionskliniken, Karlstad
Nicklas Sundell
Infektionskliniken, Göteborg
Rebecka Lindén
Infektionskliniken, Jönköping
Stephanie Atallah
Infektionskliniken, Göteborg
Susanne Strömdahl
Infektionskliniken, Uppsala
Tahane Kadamani
Infektionskliniken, Umeå
 
Associerade medlemmar

Alexandra Dans
Läkare, Malmö
Emelie Marklund
Distriktsläkare Göteborg
Gustaf Schröder
Ambulansöverläkare, NÄL 
Jan Hermansson 
Saltsjöbaden

Nya medlemmar
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Kongresskalender
Sepsis och septisk chock
7-10 oktober
Stockholm
https://utbildning.socialstyrelsen.se/
enrol/index.php?id=653

8th National Infection Biology/Micro-
biology (NIB/SFM/NDPIA) Meeting 
14-15 oktober
Bålsta
http://www.mims.umu.se/news-
events/1937-nib-2019.html

Tuberkulos
14-18 oktober
Stockholm
https://utbildning.socialstyrelsen.se/
enrol/index.php?id=676

SILF’s höstutbildning:  Opportunistis-
ka infektioner Vår Gård Saltsjöbaden
21-22 oktober 
Vår Gård, Saltsjöbaden
Program kommer på www.infektion.net

The 50th Union World Conference on 
Lung Health launches in India
30 oktober-2 november
Hyderabad, Indien
https://www.theunion.org/news-cen-
tre/news/the-50th-union-world-confe-
rence-on-lung-health-launches-in-india

European AIDS Conference
6-9 november 
Basel, Schweiz
https://eacs-conference2019.com

The liver meeting, AASLD
8-12 november
Boston, USA
https://www.aasld.org/events-professi-
onal-development/liver-meeting

SK-kurs – Lunginfektioner
11-14 november 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg
https://regionkalender.vgregion.se/
RegionKalender/main.nsf/viewEvents/
C6C7ED5E80CB9C30C12583EC-
00375DA0?OpenDocument

7th European Advanced Course in 
Clinical Tuberculosis
Rotterdam, Nederländerna
11-13 november
https://www.kncvtbc.org/
en/2019/08/22/7th-european-advan-
ced-course-in-clinical-tuberculosis/

Fungal forum
28-29 november
Ulfsunda slott, Stockholm
http://infektion.net/wp-content/up-
loads/2019/06/fungal_forum_inbju-
dan_2019.pdf

Antimicrobial resistance in the 21st 
century: a global threat
28-29 november
Panama City, Panama
https://www.antimicrobialresistance-
congress.com

Paris Hepatology Conference
13-14 januari 
Paris, Frankrike
https://www.aphc.info/phc-paris-he-
patology-conference-2020-prelimina-
ry-program/

Viral hepatitis 
23-25 januari
Aten, Grekland
https://easl.eu/events/calendar/

Fallseminarium
3-4 februari
Stockholm
Program kommer på www.infektion.net

CROI 2020: Conference on Retroviru-
ses and Opportunistic Infections 
8-11 mars
Boston, USA
http://www.croiconference.org/

ISICEM: International Symposium 
on Intensive Care and Emergency 
Medicine 
24-27 mars
Bryssel, Belgien
https://www.intensive.org 

33rd International Papillomavirus 
Conference & Basic Science, Clinical 
and Public Health Workshops
23-27 mars 
Barcelona, Spanien
https://ipvconference.org

International Liver Congress, EASL
15-19 april
London, Storbritannien 
https://easl.eu/event/the-internatio-
nal-liver-congress-2020/

ECCMID
18-21 april
Paris, Frankrike
https://www.eccmid.org/eccmid_2020/
eccmid_2020/

Livshotande infektioner
20-21 april
Elite Palace Hotel, Stockholm
https://www.lipus.se/kurs/11040/

Antiviral behandling och monitore-
ring samt diagnostik vid HIV, hepatit 
B och C virus infektion
11-14 maj
Uppsala
https://www.lipus.se/kurs/11489/

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte 2020
26-29 maj
Uppsala 
Program kommer på www.infektion.net

AIDS 2020
6-10 juli 
San Francisco 
https://www.aids2020.org/

Kalender

Kurser för ST-läkare finns listade på infektion.net under Utbildning – ST-läkare



Välkommen till Post EACS!
Vi har nöjet att kunna bjuda in till Post EACS

i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Mötet sammanfattar höjdpunkterna från EACS i Basel 2019.
Mötet är tack vare våra utställare kostnadsfritt för all vårdpersonal.

Anmälan och mer information hittar du på:

https://mediahuset.link/Eacs

Mötet arrangeras av Mediahuset i Göteborg AB och finansieras tack vare utställande bolag från läkemedelsindustrin.
Deltagande bolag har ingen möjlighet att påverka programmets innehåll eller utformning och mötet arrangeras i övrigt i enighet
med LIF:s etiska regelverk. Vid frågor gällande detta möte, vänligen kontakta Joacim Sjölander på joacim@mediahuset.se

Malmö 11 december 2019
Plats: Scandic Triangeln
Tid: 17.30 - 20.00
Föreläsare: Magnus Gisslén 
och Leo Flamholc

Göteborg 12 december 2019
Plats: Scandic Rubinen
Tid: 12.00 - 15.30
Föreläsare: Magnus Gisslén
och Leo Flamholc

Stockholm 5 december 2019
Plats: Hilton Slussen
Tid: 17.30 - 20.00
Föreläsare: Anders Sönneborg,
Veronica Svedhem och Tina Carlander

POWER  
REIMAGINED

AN INNOVATIVE NEW TREATMENT FOR 
YOUR PATIENTS LIVING WITH HIV

WHY USE 3 IF 2 COULD BE ENOUGH?2

DTG 50 mg + 3TC 300 mg (bioequivalent to DOVATO) used in the GEMINI studies.

DOVATO is indicated for the treatment of HIV-1 in adults 
and adolescents above 12 years weighing at least 40 kg, with 
no known or suspected resistance to the integrase inhibitor 
class, or lamivudine.1

This medicinal product is subject to additional monitoring.

DOVATO was studied in HBV-negative adult patients with viral loads up to 500,000 copies/mL. The GEMINI-1 and GEMINI-2 studies are identically designed, 148-week, 
treatment-naïve, phase III, randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, non-inferiority studies evaluating efficacy, safety and tolerability of once-daily DTG 
50 mg + 3TC 300 mg versus DTG 50 mg + TDF/FTC 300 mg/200 mg. At week 96, 86% (616/716) of participants on DTG+3TC and 89.5% (642/717) of participants on 
3-drug regimen had HIV-1 RNA levels of <50 copies/mL (pooled analysis of the ITT-E population). Adjusted treatment difference -3.4%, 95% CI: -6.7, 0.0.2

Adverse events reported in ≥10% of participants in DOVATO arm: diarrhea (12%), headache (11%), and nasopharyngitis (10%).2

Use of DOVATO is contraindicated in case of hypersensitivity to the active agents or to any of the excipients.1

Women who can become pregnant should undergo pregnancy testing before initiation of DOVATO. Women who can become pregnant and are taking DOVATO 
should use effective contraception throughout treatment. Due to the potential risk of neural tube defects, DOVATO should not be used during the first trimester 
unless there is no alternative.1

Trademark is owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies. 
©2019 ViiV Healthcare group of companies or its licensor.   

PM-SE-DLL-JRNA-190002, 20190830  
GSK, 08-638 93 00, se.gsk.com

References: 1. DOVATO (dolutegravir/lamivudine) Summary of Product Characteristics. July 2019. 2. Cahn P, Sierra Madero J, Arribas J, et al. Durable efficacy of dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) in 
antiretroviral treatment-naïve adults with HIV-1 infection: 96-week results from the GEMINI studies. Presented at: International AIDS Conference; July 21-24, 2019; Mexico City, Mexico. Slides WEAB0404LB.

Förskrivningsinformation 

Dovato (dolutegravir/lamuvidin) Rx, EF, ATC kod J05AR25 
 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Filmdragerad tablett innehållande dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir 
och 300 mg lamivudin. Indikation: DOVATO är indicerat för behandling av infektion med 
humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som 
väger minst 40 kg utan känd eller misstänkt resistens mot integrashämmarklassen eller 
lamivudin. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot 
något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Dovato ska förskrivas av läkare med 
erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Överkänslighetsreaktioner vid behandling 
med dolutegravir har rapporterats, så som hudutslag, konstitutionella symtom och 
ibland organdysfunktion, däribland allvarliga leverreaktioner. Dovato ska omedelbart 
sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner (inklusive, men inte 
begränsat till, svåra hudutslag eller utslag i kombination med förhöjda leverenzymvärden, 
feber, allmän sjukdomskänsla, trötthet, muskel- eller ledvärk, blåsor, orala lesioner, 
konjunktivit , ansiktsödem, eosinof ili och angioödem). Klinisk status, inklusive 
leveraminotransferaser och bilirubin, ska monitoreras.  Dröjsmål med att sätta ut 
behandling med Dovato efter en överkänslighetsreaktion kan leda till en livshotande 
allergisk reaktion. Dovato rekommenderas inte för användning till patienter med 
kreatininclearance <50 ml/min. Dovato ska användas med försiktighet till patienter med 
grav leverfunktionsnedsättning. Dovato innehåller lamivudin, som är aktivt mot hepatit 
B. Monoterapi med lamivudin betraktas generellt inte som en adekvat behandling för 
hepatit B, eftersom risken för utveckling av hepatit B-resistens är hög. Vanligen krävs 
därför ytterligare ett antiviralt medel om Dovato används till patienter med samtidig 
hepatit B-infektion. Om Dovato sätts ut hos patienter med samtidig hepatit B-infektion, 
rekommenderas regelbunden kontroll av både leverfunktionsvärden och markörer för 
HBV-replikation, eftersom utsättning av lamivudin kan leda till en akut försämring av 
hepatit. Säkerhet och effekt för en tvåkomponentsregim har inte studerats under 
graviditet. Fertila kvinnor ska genomgå graviditetstest innan behandling med Dovato 
påbörjas. Fertila kvinnor som använder Dovato ska använda ett effektivt preventivmedel 
under hela behandlingen. På grund av den potentiella risken för neuralrörsdefekter med 

dolutegravir ska Dovato användas under första trimestern endast då inget alternativ 
finns. Dovato ska användas under graviditet endast då den förväntade nyttan motiverar 
den eventuella risken för fostret. Interaktioner: Rekommenderad dos av dolutegravir är 
50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av rifampicin, karbamazepin, 
oxkarbazepin, feny toin, fenobarbital , johannesör t , etravir in (utan boostade 
proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir. Dovato ska inte 
administreras samtidigt med antacida som innehåller flervärda katjoner. Antacida som 
innehåller flervärda katjoner bör administreras 2 timmar efter eller 6 timmar före 
Dovato. När Dovato tas tillsammans med föda kan kosttillskott eller multivitaminer som 
innehåller kalcium, järn eller magnesium tas samtidigt. Om Dovato tas utan föda, bör 
kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium tas 
2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. Dolutegravir höjer koncentrationen av 
metformin. För att upprätthålla glykemisk kontroll ska dosjustering av metformin 
övervägas när samtidig administrering av Dovato och metformin påbörjas eller avslutas. 
Metformin elimineras via njurarna och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen 
vid samtidig administrering av Dovato. Denna kombination kan öka risken för laktacidos 
hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (stadium 3a kreatininclearance  
45-59 ml/min) och ett försiktigt förhållningssätt rekommenderas. Sänkning av 
metformindosen bör allvarligt övervägas. Kombinationen Dovato och kladribin 
rekommenderas ej. Dovato ska inte tas med något annat läkemedel som innehåller 
dolutegravir eller lamivudin, utom om dosjustering av dolutegravir är indicerad på grund 
av läkemedelsinteraktioner. Biverkningar: Den allvarligaste biverkning som har 
rapporterats med dolutegravir var en överkänslighetsreaktion med hudutslag och 
allvarlig leverpåverkan. De oftast rapporterade biverkningarna är huvudvärk (3 %), diarré 
(2 %), illamående (2 %) och insomnia (2 %). 
För fullständig förskrivarinformation, se w w w.fass.se. Datum för översyn av 
produktresumén 07/2019. 

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: GSK AB, Box 516, 169 29 Solna. 

POWERED BY DOLUTEGRAVIR 
AT THE CORE1

DURABLE, NON-INFERIOR EFFICACY  
WITH 0 RESISTANCE vs DTG + TDF/FTC AT  
96 WEEKS IN TREATMENT-NAÏVE PATIENTS2

FEWER ARVs vs A 3-DRUG REGIMEN:
TDF, TAF AND ABC FREE1

LOC_SE DOVATO_GEMINI 96wk data_D1.indd   1 04/09/19   5:43 PM



TOGETHER WE CURE, TOGETHER WE CAN ELIMINATE.EPCLUSA – THE ONLY PAN-FIBROTIC, PAN-GENOTYPIC STR.1–14,a–e

Every patient you cure brings us one step closer 
to making hepatitis C history.

 Detta läkemedel är föremål för utökad 
övervakning.

Epclusa® (sofosbuvir/velpatasvir), 400 
mg/100 mg, filmdragerade tabletter. Rx. 
(F)*. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushäm-
mande medel, direktverkande. Indikationer: 
Avsett för behandling av vuxna med kronisk 
infektion med hepatit C-virus (HCV). Kon-
traindikationer: Samtidig administrering 
av läkemedel som är starka P-glykoprote-
in (P-gp)- och/eller starka cytokrom P450 
(CYP)-inducerare (karbamazepin, feno-
barbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin och 
johannesört) medför signifikant sänkta plas-
makoncentrationer av sofosbuvir och velpa-
tasvir, och kan leda till minskad effekt av Ep-
clusa. Varningar och försiktighet: Fall av all-
varlig bradykardi och hjärtblock har setts vid 
användning av regimer som innehåller sofos-
buvir i kombination med amiodaron. Epclu-
sa har visats öka exponeringen av tenofovir, 
särskilt vid användning tillsammans med en 
hiv-regim innehållande tenofovirdisoproxil-
fumarat och en farmakokinetisk förstärkare 
(ritonavir eller kobicistat). Patienter som får 
Epclusa samtidigt med elvitegravir/ kobicis-
tat/ emtricitabin/ tenofovirdisoproxilfumarat 
eller med tenofovirdisoproxilfumarat och en 
boostrad hiv-proteashämmare ska övervakas 
för tenofovir-associerade biverkningar. Fall 
av reaktivering av hepatit B-virus (HBV), vis-
sa med dödlig utgång, har rapporterats un-
der och efter behandling med direktverkan-
de antivirala läkemedel. Alla patienter ska 
screenas för HBV innan behandling inleds. 
Vid co-infektion med HBV skall patienten 
övervakas och behandlas i enlighet med be-
fintlig klinisk praxis. Blodsockernivåerna hos 
diabetespatienter som påbörjar behandling 
med DAA ska övervakas noga, särskilt un-
der de 3 första månaderna, då en förbättrad 
blodsockerkontroll, som kan leda till symto-
matisk hypoglykemi kan uppstå. Noggrann 
övervakning av INR-värden rekommende-
ras för patienter som behandlas med vita-
min K-antagonister. Graviditet och amning: 
Användning under graviditet rekommende-
ras inte. Ska inte användas under amning.  

Biverkningar: Mycket vanliga: I kliniska stu-
dier var huvudvärk, trötthet och illamående 
de vanligaste behandlingsrelaterade biverk-
ningarna som rapporterades. Dessa och an-
dra biverkningar rapporterades med en lik-
nande frekvens för placebobehandlade pa-
tienter jämfört med Epclusa-behandlade pa-
tienter. Innehavare av marknadsföringstill-
ståndet: Gilead Sciences Ireland UC, Irland. 
För information: Kontakta Gilead Sciences, 
08 505 718 00. För fullständig information 
om dosering, varningar och försiktighet, in-
teraktioner, biverkningar samt aktuell infor-
mation om förpackningar och priser se www.
fass.se. Baserad på produktresumé: 07/2019

* Subventioneras vid förskrivning av eller 
i samråd med läkare vid infektions- eller 
gastroenterologisk klinik med erfarenhet av 
att behandla patienter med kronisk hepatit 
C-infektion. Patienten ska också följas upp i 
samråd med sådan läkare.
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a  Cure rates of 91–100% were observed in real-world 

patients treated with EPCLUSA.3–10 Cure rates of 
95–100% were achieved across Phase 3 pivotal 
studies in HCV GT 1–6.11–14

b  EPCLUSA offers an RBV-free STR option for the 
majority of HCV patients, excluding those with 
decompensated cirrhosis. For further information 
on restrictions please refer to the SmPC. RBV is 
recommended for the treatment of patients with 
decompensated cirrhosis and may be considered 
for the treatment of HCV GT3 patients with com-
pensated cirrhosis.1

c  24-week EPCLUSA with RBV may be considered 
for patients who have previously failed therapy 
with an NS5A-containing regimen.1

d  Safety and efficacy of EPCLUSA has not been 
assessed in patients with CPT Class C cirrhosis.1

e  The definition of single-tablet regimen or STR  
in this document is: one tablet, once daily.

f EASL defines cure as SVR12.15

CPT = Child–Pugh–Turcotte; EASL = European 
Association for the Study of the Liver; GT = gen-
otype; HCV = hepatitis C virus; RBV = ribavirin; 
SmPC = Summary of Product Characteristics; STR 
= single-tablet regimen; SVR = sustained virologic 
response; WHO = World Health Organization.

I’M HELPING TO 
ELIMINATE IT.

I’M DOING MORE 
THAN CURING HCV,
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DEFINITIONS
HCV cure: Cure rates of 95–100% were 
achieved with EPCLUSA across Phase 3 pivotal 
studies in HCV GT1–6.11–14,f 
HCV elimination: WHO has defined the 
elimination of viral hepatitis as a public health 
threat as achieving a 90% reduction in new 
chronic infections and a 65% reduction in 
mortality.16


