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Hösten har varit riktigt spännande 
i Göteborg. Här har vi känt oss 
som riktiga infektionsläkare när 

vi med en snabb blick och några korta 
frågor ställt diagnos. Det började drama-
tiskt i augusti med en död hare uppe på  
Högsbohöjd (mitt i Göteborg). Haren 
skickades (turligt nog) till SVA som 
snabbt konstaterade att den dött i har-
pest. Sedan dess har vi hittat minst 26 fall 
(bland människor), som alla behandlats 
och nu mår väl. Men våra erfarenheter 
bleknar förstås i jämförelse med Dalarna 
och Gävleborg som tillsammans har an-
mält 561 fall (2019-11-12). Jag hoppas vi 
får höra mera om detta och andra epide-
miologiska trender på Infektionsveckan 
i Uppsala. Nästa år har vi utökat samar-
betet med hygienläkar- och smittskydds- 
läkarföreningarna och har ett gemensamt 
symposium om trender inom smittskydd, 
vårdhygien och infektionssjukdomar. 
(Glöm inte skicka in abstrakt-anmälan 
har redan öppnat).

Flera vårdprogram håller på att revide-
ras och vi kan se fram emot uppdaterade 
versioner under nästa år. Efter beslut på 
årsmötet har en vårdprogramgrupp för 
tuberkulos utlysts. Intresset att delta var 
mycket stort. Styrelsen är tacksamma 
över det stora intresset och engagemang-
et för tuberkulosvården. Medlemmarna i 
arbetsgruppen är utsedda och har påbör-
jat sitt arbete – vi ser verkligen fram mot 
resultatet under nästa år.

SILF deltar också i revisionen av Na-
tionellt 10-punktsprogram för minskad 
antibiotikaresistens. Nationell arbets-
grupp Strama har tagit initiativ till detta 
och en uppdaterad version kommer för-

hoppningsvis på remiss i början av nästa 
år. Om ni redan nu har idéer och synpunk-
ter till arbetsgruppen tar styrelsen tack-
samt emot dem och vidarebefordrar dem 
till SILFs representanter.

Höstens chefsmöte hölls på Hessel-
by slott i Stockholm. Engagemanget var 
stort och diskussionerna livliga – speci-
ellt när visionsdokumentet diskuterades. 
Sammantaget verkade stämningen vara 
god i infektions-Sverige och många kli-
niker har nu stabil bemanning både med 
läkare och sjuksköterskor efter flera år 
med vakanser och dubbelarbete. Det blev 
också tydligt att vi måste ta ställning till 
hur infektionsläkare skall medverka i 
mobila hemsjukvårdsteam, om vi själva 
skall driva enheter för avancerad polikli-
nisk antibiotikabehandling, hur epide-
miberedskapen skall se ut och för vilka 
diagnosgrupper vi bör ha processansvar 
(sepsis, pneumoni, CNS infektioner, tro-
piksjukdomar, hiv…).

Jag tycker ledstjärnan bör vara att alla 
patienter med allvarliga, komplicerade 
och ovanliga infektioner har rätt att vår-
das av infektionsläkare (eller ett team på 
infektionsklinik).

Till sist, läs om Silent Spring under 
julledigheten så kan vi nästa år diskutera 
vilka analogier som finns med hur mana-
gementtrender sprayas över de profes-
sionella verksamheterna och sen snabbt 
ackumulerar i organisationernas mellan-
skikt…
God jul och Gott Nytt År!

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Brev från ordföranden
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Låg virusmängd och lägre smittsamhet vid genombrottsinfektioner av mässling

Mässling orsakas av paramyxovirus 
och är extremt smittsam. I en ovac-
cinerad population beräknas varje 
fall ge upphov till mellan 10-18 nya 
infektioner. 

Vaccination har medfört att mässling i 
stort sett försvunnit i Sverige och ses nu 
endast i samband med mindre utbrott, ofta 
orsakade via import-fall. I Sverige är vac-

cinations-täckningen för mässlingsvaccin 
hög, 97 % bland 2-årigar, enligt Folkhäl-
somyndighetens rapport från 2018.

Genombrottsinfektioner 
Tidigare rapporter visar att vid utbrott 
av mässling i en population med hög vac-
cinationstäckning ses ett relativt stort 
antal så kallade genombrottsinfektioner 
(infektioner hos tidigare vaccinerade 

individer). Dessa infektioner verkar vara 
mindre smittsamma. 

Det är dock svårt att kliniskt skilja genom-
brottsinfektioner från primär mässlingsin-
fektion (naiva infektioner). För att bekräfta 
att det rör sig om en genombrottsinfektion 
krävs med WHO:s definition att högavida 
IgG antikroppar påvisas i akutserum, en 
analys som inte utförs rutinmässigt och 
som tar längre tid än rutinanalyser. 

Figur 1. Smittspridningskedja under utbrottet av mässling i Göteborg mellan december 2017 och januari 2018. Totalt bekräftades 28 fall varav 16 var genombrottsinfek-
tioner. Två individer med naiv infektion stod för den huvudsakliga smittspridningen. Inga genombrottsinfektioner orsakade vidare smittspridning.

Låg virusmängd och lägre  
smittsamhet vid genombrotts- 
infektioner av mässling

2 www.eurosurveillance.org

Figure 1
Confirmed cases of measles during the outbreak in the Gothenburg area, by date of symptom onset, Sweden, December 
2017–January 2018 (n = 28)
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Figure 2
Transmission chains during the measles outbreak in the Gothenburg area, Sweden, December 2017– January 2018 (n = 28)

Primary health care

Emergency ward

In-patient ward

Paediatric emergency ward

Household
contact

Index patient

Work place

Healthcare transmission

Transmission in the community

Transmission without known location

Household
contact

Parent and
child



Infektionsläkaren 4 · 19   5

Studie av genombrottsinfektioner vid 
utbrottet i Göteborg
Under utbrottet av mässling i Göteborg 
2017/2018 fick vi anledning att lära oss 
mer om genombrottsinfektioner. För att 
närmare studera kliniska och laboratorie-
mässiga skillnader mellan genombrottsin-
fektioner och naiva mässlingsinfektioner 
genomförde vi en retrospektiv studie av 
utbrottet. Syftet var att undersöka skillna-
den i virusmängd (semikvantitativt mätt 
som ct-värde vid PCR-analys av nasofa-
rynxprov) mellan genombrottsinfektio-
ner och naiva infektioner. Vi lyfte i denna 
studie också fram en snabb preliminär 
klassificering baserad på rutinanalyser för 
att under ett utbrott identifiera genom-
brottsinfektioner. 

Vi granskade alla patientjournaler re-
trospektivt och alla PCR-positiva prover 
genotypades. Alla mässlingsfall klassific-
erades som antingen naiva, genombrotts-, 
eller vaccinorsakade infektioner. Kliniska 
data och virusmängd mätt semikvantita-
tivt som ct-värden jämfördes mellan naiva 
och genombrottsinfektioner.

Resultat
Totalt identifierades 28 bekräftade mäss-
lingsfall under utbrottet (Fig.1). Av dessa 
var 16 genombrottsinfektioner varav  
9 hos sjukvårdpersonal. Två individer med 
naiva infektioner stod för merparten av 
alla sekundärfall. Utöver de 28 fallen di-
agnosticerades också sex vaccinorsakade 
infektioner. En preliminär definition av 
genombrottsinfektion baserat på analys 
av IgG (>399 mIU/ml) i akutserum taget 
vid utslagdebut eller inom 4 dagar efter 
utslagsdebut kunde korrekt identifiera 
14 av 16 av genombrottsinfektionerna.  
Genombrottsinfektionerna bekräfta-
des med aviditetstest av IgG i efterhand. 
Mängden mässlings-RNA i nasopharynx 
(NP) var signifikant lägre hos patienter 
med genombrottsinfektioner jämfört med 
naiva infektioner (Fig.2). Hosta noterades 
hos alla med naiva infektioner men endast 
hos 4 av 16 patienter med genombrotts- 
infektioner. Ingen smittspridning kunde 
identifieras från individer med genom-
brottsinfektioner. 

Konklusion
Vår preliminära klassifikation baserat på 
IgG (taget vid utslagsdebut eller inom  
4 dagar) samt vaccinationshistorik (do-
kumenterad eller anamnestisk) kan ge 
vägledning vid nya utbrott då det kan vara 
svårt att kliniskt skilja naiva infektioner 
från genombrottsinfektioner. Låg virus-
mängd och frånvaro av hosta hos patien-
ter med genombrottsinfektioner bidrar 

sannolikt till begränsad risk för smitt-
spridning. Smittspårning kring dessa pa-
tienter kan därför sannolikt begränsas till 
hushållskontakter och särskilt känsliga 
individer. Diagnostik och handläggning av 
genombrottinfektioner bör tas upp i natio-
nella och regionala riktlinjer för mässling.

Referens:
Sundell et al. Measles outbreak in Gothen-
burg urban area, Sweden, 2017 to 2018: 
low viral load in breakthrough infections. 
Eurosurveillance 2019.
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Låg virusmängd och lägre smittsamhet vid genombrottsinfektioner av mässling

Figur 2. Mängden mässlings-RNA vid realtids PCR (semikvantitativt mätt som ct-värden) i nasofarynx-sekret 
och urin hos naiva infektioner respektive genombrottsinfektioner. Median markerat med svart streck. 
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In an outbreak of measles in Gothenburg, Sweden, 
breakthrough infections (i.e. infections in individuals 
with a history of vaccination) were common. The objec-
tive of this study was to compare measles RNA levels 
between naïve (i.e. primary) and breakthrough infec-
tions. We also propose a fast provisional classifica-
tion of breakthrough infections. Medical records were 
reviewed and real-time PCR-positive samples geno-
typed. Cases were classified as naïve, breakthrough 
or vaccine infections. We compared clinical symptoms 
and measles RNA cycle threshold (Ct) values between 
breakthrough and naïve infections. Sixteen of 28 con-
firmed cases of measles in this outbreak were break-
through infections. A fast provisional classification, 
based on previous history of measles vaccination and 
detectable levels of measles IgG in acute serum, cor-
rectly identified 14 of the 16 breakthrough infections, 
confirmed by IgG avidity testing. Measles viral load 
was significantly lower in nasopharyngeal samples 
from individuals with breakthrough compared with 
naïve infections (median Ct-values: 32 and 19, respec-
tively, p < 0.0001). No onward transmission from break-
through infections was identified. Our results indicate 
that a high risk of onward transmission is limited to 
naïve infections. We propose a fast provisional clas-
sification of breakthrough measles that can guide con-
tact tracing in outbreak settings.
IntroductionThe 2-dose regime of measles vaccination has greatly 
reduced the morbidity and mortality of measles [1,2]. 
Measles vaccination has been offered to all children in 
Sweden since 1971, and a 2-dose regimen of measles-
mumps-rubella (MMR) vaccination was introduced in 
the Swedish national child vaccination programme in 
1982. The first MMR vaccination is currently sched-
uled at 18 months and the second at 6–8 years of age. 
The average vaccine coverage has been estimated 
to exceed 95% in children 2 years or older and in a 

seroprevalence study from 2007, protective levels of 
antibodies against measles were found in 98% of par-
ticipants [3,4].

There have been reports of measles in previously 
immunised individuals, especially in healthcare work-
ers (HCW) [5-10]. In areas with high vaccination cover-
age, it has been estimated that the majority of cases 
in an outbreak will be breakthrough infections (i.e. 
infections in individuals with a history of vaccination) 
[11,12]. Transmission of infection from individuals with 
breakthrough infections seems to be rare [10,13-15], 
and the recently published national measles guide-
lines by Public Health England recommend only limited 
contact tracing around such cases [16]. The current 
Swedish guidelines recommend extensive contact trac-
ing around all confirmed cases of measles, leading to 
substantial contact tracing efforts [4]. Breakthrough 
infections cannot be distinguished from naïve (i.e. pri-
mary) infections based on clinical presentation alone 
[13]. Measles-specific IgG antibody titres are usually 
high in acute-phase serum but IgM may be undetecta-
ble, making analysis of measles virus RNA by real-time 
PCR the preferred diagnostic method for breakthrough 
infections [17,18]. Analysis of measles IgG antibody 
avidity or measles neutralising antibodies by plaque 
reduction neutralisation assays (PRN) in acute serum 
samples are used to confirm breakthrough infections 
[10,15,19,20].

The aim of this study was to report an outbreak of 
measles, with focus on the real-time PCR results in 
nasopharyngeal, urine and serum samples in individu-
als without pre-existing immunity in comparison with 
subjects with breakthrough infections. Based on the 
observations, we propose a fast provisional classifica-
tion of breakthrough infections that may guide deci-
sions regarding contact tracing and infection control 
during an outbreak.
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Nytt ortopediskt infektionscentrum –standardiserar handläggningen av ortopediska infektioner 

Minskade vårdtider, ökad andel ut-
läkta infektioner, minskad mortalitet 
och morbiditet samt miljontals kro-
nor i hälsoekonomiska besparingar. 
Det är några av målen med satsning-
en på ett ortopediskt infektionscen-
trum vid Sahlgrenska universitets-
sjukhuset i Mölndal.

Jonatan Tillander, infektionsläkare och 
en av initiativtagarna till det nya centret, 
möter upp utanför sjukhuset. Det är en 
vacker höstdag när vi promenerar genom 
korridorer till mötesrummet Femur. Här 

väntar kollegan Tuuli Saari, överläkare 
och ortoped samt sektionschef för protes-
verksamheten. 
– Infektionerna är regel svårbehandlade 
och vi är i stort behov av hjälp från infek-
tionsläkare, bland annat när det gäller be-
handlingsstrategier och val av antibiotika, 
beroende på vilka mikrober och vilken slags 
infektion det handlar om.

Det har gått drygt två år sedan projektet 
med ett ortopediskt infektionscentrum 
startade. Projektägare är ortopedkliniken 
och infektionskliniken vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. 

Det yttersta patientansvaret har ortoped-
kliniken, som också finansierar projektet. 
Infektionskliniken bidrar med en hög när-
varo och ger stöd i handläggningen av ort-
opediska infektioner. 
– Infektionskonsulten är på plats cirka fyra 
dagar i veckan. Två dagar i veckan gör vi 
sambedömningar av patienter som vårdas 
på en särskild avdelning med 14 vårdplat-
ser och en förmiddag i veckan är vikt för 
gemensam uppföljning på ortopedmottag-
ningen, säger Jonatan Tillander, överläka-
re och ansvarig för infektionskonsulterna 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Mölndal.

Nytt ortopediskt infektionscentrum
– standardiserar handläggningen av 

ortopediska infektioner

Tuuli Saari och Jonatan Tillander
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Nytt ortopediskt infektionscentrum –standardiserar handläggningen av ortopediska infektioner 

Stort lidande och höga kostnader
Vården av patienter med infekterade 
höft-, knä- och axelproteser motsvarar 
cirka 3 000 vårddygn per år på ortoped-
kliniken i Mölndal. För patienterna inne-
bär det ett stort lidande och påverkar  
hela livssituationen med sänkt livskvali-
tet och en ökad sjuklighet. 

– Många av patienterna mår dåligt och 
det går det att jämföra dem med hur can-
cerpatienter mår, säger Jonatan Tillander.

Ortopedinfektioner leder också till om-
fattande kostnader. Varje enskild protes-
infektion beräknas uppgå till mer än en 
miljon kronor, enbart i extra sjukhuskost-
nader. 

– Vi vet från internationella studier att 
det går att uppnå betydligt bättre resultat 
genom centralisering och multidisciplinär 
behandling. Gör man på rätt sätt kan man 
höja kvaliteten, minska lidandet och sänka 
dödligheten och spara miljontals kronor, 
säger Jonatan Tillander.

Varför ortopediska infektioner uppstår 
beror på en rad faktorer och omständig-
heter och kompliceras av mikrobers bio-
filmsbildning på proteser.

– Mikroberna kan komma från patienten 
själv, eller från vårdmiljön i samband med 
eller efter kirurgi. Dessa infektioner upp-
står, även om man försöker göra allt man 
kan i form av förebyggande insatser. När 
det dessutom finns främmande material, 
oavsett om det handlar om en ledprotes 
eller om det är märgspikar, plattor, skru-
var eller död vävnad, så har mikroberna en 
tendens att växa på materialet. Ortopedis-
ka infektioner är i regel mycket komplexa 
och svårbehandlade. Det krävs därför ett 
nära samarbete mellan ortopeder och in-
fektionsläkare, och att omhändertagandet 
av patienter sker på enheter med särskild 
kompetens.

Modell för handläggning
Projektet startade som en vidlyftig vision 
av Peter Grant, i dag verksam som orto-
ped vid sjukhuset Lovisenberg i Oslo. In-
spirationen kom från The Bone Infection 
Unit i Oxford i England.

– Han skissade på en ambitiös projekt-
plan som tyvärr inte gick att genomföra, 
bland annat på grund av rekryteringssvå-
righeter. Det har tidigare gjorts flera för-
sök i landet att skapa det vi nu försöker 
göra, och vi försöker lära oss av dessa er-
farenheter, säger Jonatan Tillander.

I första hand vänder sig verksamheten 
till vården i Västra Götalandsregionen 
och Halland. På sikt är ambitionen att bli 
ett kunskapscentrum som kan vara ett 
stöd för andra enheter i landet.

– Först måste vi se till att projektet över-
lever och att vi får en modell för standar-
disering och utvärdering. Vi har en nära 
dialog och samverkan och det är en av för-
utsättningarna för att lyckas, säger Jona-
tan Tillander.

Den primära boten består av kirurgi, 
menar han, men det krävs även ett nära 
samarbete mellan specialister för att be-
döma vilka patienter som kan behandlas 
och vilka som löper en alltför stor risk att 
genomgå kirurgi. 

Även om det finns internationella rikt-
linjer som definierar när det handlar om 
en infektion, så är den inte 100 procentigt 
heltäckande.
– Det är många steg i detta. Vi behöver 
tillsammans fatta beslut kring diagnostik, 
vad det är som ska behandlas, vilken slags 
kirurgi som är mest lämplig, om patienten 
tål kombinationer av antibiotika och läke-
medelsbehandling, som i regel är behäftade 
med många bieffekter. Det är en komplex 
situation och många av patienterna är väl-
digt sjuka.

Modellen bygger på ett personcentrerat 
arbetssätt och en multidisciplinär samver-
kan där ett team av infektionsläkare med 
spetskompetens inom ortopediska infek-
tioner samarbetar med bland andra orto-
peder, kirurger, narkosläkare, smärtläkare 
samt specialiserade sjuksköterskor.
– Förutom teamronder två gånger i veck-
an, har vi en ansvarig ortopedläkare som 
är tillgänglig för konsultation sju dagar 
i veckan. Vi har även protes- respektive 
frakturspecialister som rondar tre gånger i 
veckan. Vid patientåterbesök sker en sam-
bedömning med infektionskonsult, säger 
Jonatan Tillander.

Forskning och utveckling
Det pågår även en uppbyggnad av ett lo-
kalt register för ortopediska infektioner. 
Syftet är att systematiskt kunna mäta hur 
det går för patienterna som tas om hand 
vid centret. Syftet är också att den data 
som samlas in kan användas för verksam-
hetsutveckling och forskning.
– Det finns i dag flera parallella register, 
men med varierande täckningsgrad och 
syfte. Vi behöver ett register som är kopp-
lat till vår verksamhet så att vi kan utvär-
dera och kvalitetsutveckla det vi gör, säger 
Jonatan Tillander.
Tuuli Sari menar att projektet lett till ett 
bättre omhändertagande och en bättre 
standardisering och uppföljning av vård-
förloppet. Målet är att kunna bota två 
tredjedelar av de patienter med ledprote-
sinfektioner där protesbevarande kirurgi 
utförts.

– Det finns ett stort värde med det nära 
samarbetet och en direkt kommunikation. 
Jag har lärt mig mer om infektioner, bak-
terier och mikrober. Det är en trygghet att 
vi har möjlighet att diskutera patienterna 
tillsammans, särskilt de svåra fallen där 
man inte riktigt vet om det handlar om in-
fektioner eller ej, och där patienter uppre-
pat har haft infektioner som är svårbotade.

Även om ortopediskt infektionscentrum 
fortfarande bedrivs i projektform, är för-
hoppningen att verksamheten ska bli per-
manent och att alla delar ska falla på plats 
så att patienter med ortopediska infektio-
ner kan få det bästa omhändertagandet 
med en hög vårdkvalitet. 

Ett pilotprojekt skall också påbörjas 
under nästa år där patienter som tidiga-
re varit tvungna att vårdas med dropp på 
sjukhuset kan få antibiotikabehandling 
med pumpar i hemmet. Det finns flera 
vinster med ett sådant arbetssätt, i form 
av tidigare mobilisering, minskade kost-
nader och en minskad risk för sjukhu-
sassocierade infektioner, menar Jonatan 
Tillander.

– Vi behöver visa att det här arbetssättet 
faktiskt gynnar våra patienter, och det 
hoppas jag att vi med tiden ska kunna sva-
ra på. Mitt intryck är ändå, utifrån samtal 
med patienter, att många är väldigt nöjda 
och känner en stor trygghet i att få möta 
specialister från såväl ortopedi som infek-
tion. För min egen del som infektionsspe-
cialist, innebär det också ett stort lärande.  
Jag har blivit bättre på att förstå biome-
kanik och vävnader, och att tolka röntgen-
bilder och alla fynd runt omkring. Det här 
arbetssättet hoppas jag också ska locka 
ST-läkare och hungriga specialister till 
verksamheten så att arbetssättet överlever 
även på lång sikt, säger Jonatan Tillander.

För mer information: jonatan.tillander@
vgregion.se

Eva Nordin
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Äldreprojektet
- vill förbättra livssituationen och 
livskvaliteten för äldre med hiv

Äldreprojektet är ett treårigt nationellt 
projekt som arbetar med att synliggöra 
och förbättra vården och livssituatio-
nen för äldre som lever med hiv i Sve-
rige. Maria Furberg, dubbelspecialist i 
allmänmedicin och infektionsmedicin i 
Umeå, har deltagit som expert i projek-
tet. Hon menar att det finns ett stort 
behov av att uppdatera kunskapen och 
medvetenheten om hiv, såväl i befolk-
ningen som i hälso- och sjukvården.

Äldreprojektet startade i november 2016 
och finansieras med medel ur Arvsfonden 
och med Hiv-Sverige som huvudman. 

Målgruppen är äldre som lever med 
hiv, närstående samt yrkesverksamma 
inom exempelvis vård och omsorg.

Det finns en oro bland många äldre 
med hiv över det medicinska omhänder-
tagandet och bemötandet i äldre- och 
funktionsomsorgen.

Kärnan i projektet har utgjorts av fyra ar-
betsgrupper med mellan sex till nio äldre 
personer över 50 år som lever med hiv. 
Under projekttiden har de träffats för att 
arbeta med utvalda teman i syfte att stär-
ka kunskap, förbättra bemötande och öka 
medveten om hiv. 

Till Äldreprojektet har det även knutits 
en expertgrupp med representanter från 
offentlig sektor, myndigheter, idéburen 
sektor samt universitet.

Maria Furberg, verksam vid infektions-
kliniken i Umeå, har deltagit i expert-
gruppen. De områden som har tagits upp 
inom ramen för projektet är: äldrefrågor, 
bemötande, läkemedel, behandling, mig-
ration, vård och omsorg samt anhörigas 
roll.

Sprida kunskap om äldre och hiv 
Hiv behöver avdramatiseras utan att för-
ringas, menar Maria Furberg som ofta 
föreläser för kommunens omvårdnads-
personal. Hon är specialist i infektions-
medicin och har tidigare även arbetat 
som distriktsläkare i Jämtland i 10 år.

Maria Furberg, dubbelspecialist i allmänmedicin och infektionsmedicin i Umeå
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– Hiv är i dag en kronisk sjukdom och borde 
inte vara någon stor grej längre nu när det 
finns effektiv antiviral behandling. Det vik-
tigaste är snarare att hitta de personer som 
ännu inte har fått diagnos.  Vi tror ju att vi 
har ett mörkertal på cirka 10 procent. För 
mig som läkare handlar det om att fortsätta 
sprida kunskap om hiv, hur det smittar och 
om effekterna av en välinställd läkemedels-
behandling. Det finns fortfarande mycket 
stigma och en hel del okunskap ute i hälso- 
och sjukvården.
Vad är det man behöver veta om gruppen 
äldre som lever med hiv?
– De får samma slags sjukdomar som an-
dra människor, men de är en skörare grupp 
och löper större risk att drabbas av olika 
tillstånd som exempelvis lipidrubbningar, 
diabetes typ-2 och metabolt syndrom.  Det 
beror, tror vi, på att hivinfektionen ger en 
kronisk låggradig inflammation som påver-
kar kärlen i kroppens organ. Därför är det 
så viktigt att vi mäter blodtryck och kollar 
blodfetter och blodsocker. Nu när många 
som har en välinställd behandling ska skö-
tas ute i primärvården är det viktigt att vi 
har en tät kontakt med distriktsläkarna.
Vilken roll har infektionsläkare i att stötta 
primärvården med kunskap och kompe-
tens?
– Vår målsättning på infektionskliniken är 
att vi ska hantera hiv–infektionen och se till 
att personerna har en effektiv behandling 
som de mår bra av. Vi är inga experter på 
hypertoni- eller diabetesbehandling eller att 
ta hand om onda ryggar och stukade fötter. 
Det sköts bäst av distriktsläkare ute i pri-
märvården. Men, många av våra patienter 
har dåliga erfarenheter av primärvården 
och vill inte gärna söka sig dit. Samtidigt, 
när de väl söker sig till vårdcentralen är 
många nöjda eftersom de blir som vem som 
helst i väntrummet. Tröskeln att söka sig dit 
är dock ganska hög.
Vid infektionskliniken i Umeå är cirka 165 
personer med hiv inskrivna. Hos personer 
som kommer från länder utanför Europa, 
kan det finnas en stor oro och rädsla att 
vända sig till primärvården. Tilliten till öp-
penvården inte alltid är lika stark som till 
slutenvården, menar Maria Furberg.

– De litar på vår sekretess på infektionskli-
niken, men är inte lika trygga med att söka 
sig till primärvården. När jag ska hjälpa 
våra patienter att lista sig på en vårdcen-
tral, är det viktigt för många att de blir 
listade på ett ställe där inte någon av de-
ras landsmän är listade. Många litar helt 
enkelt inte på att sekretessen bevaras. Det 
finns också en rädsla för att anlita plats-
tolkar och många föredrar en telefontolk. 
Vad har ni infektionsläkare för roll i kom-
munikationen och samarbetet med pri-
märvården?
– Vi behöver kommunicera att hiv är en 
no brainer idag. Vi behöver också ha en 
nära kontakt med distriktsläkare så att 
de enkelt kan få svar på sina frågor. När 
de ringer primärjouren är det inte säkert 
att de får prata med någon som kan hiv–
infektioner, därför tycker jag att det alltid 
borde finnas en öppen direktlinje till lan-
dets infektionskliniker. Vårt uppdrag anser 
jag är att i större utsträckning vara kon-
sulter till distriktsläkarna när det gäller 
våra hiv-patienter. Det är i regel ett tufft 
tidsschema i primärvården och det får inte 
dröja flera timmar innan distriktsläkare 
får svar på sina frågor.
De antivirala behandlingarna har inne-
burit stora förändringar för personer som 
lever med hiv. Den första generationen 
som åldras med hiv omfattar några tusen 
personer och fler än tidigare kommer att 
vända sig till olika områden inom äldre- 
och funktionshinderomsorgen. 

Du föreläser mycket. Vilken slags kun-
skap efterfrågas av personal inom äldre 
och funktionshinderomsorgen?
– Det finns fortfarande en stigmatisering. 
Jag föreläser om att hiv inte är ett pro-
blem. Det är ingen fara att byta blöjor eller 
kateterpåsar. Följer man basala hygien- 
och säkerhetsrutiner blir man inte smittad 
på arbetet, även om det skulle handla om 
en odiagnostiserad patient. Jag var med 
på 80-talet och de massiva kampanjerna 
då hiv uppmärksammades stort. I dag är 
det väldigt tyst om hiv, tyvärr. Vi behö-
ver sprida kunskap om hiv i befolkningen, 
men också i vården. Det är fortfarande rätt 

många som inte vet att patienter som står 
på behandling inte smittar. Jag skulle gär-
na vilja att det gjordes en dokumentär om 
att vara äldre med hiv och vad innebär det 
idag.
Maria Furberg är tacksam över att den 
nuvarande informationsplikten i smitt-
skyddslagstiftningen nyligen gjorts om. 
Den var tidigare inte förenlig med rå-
dande vetenskap att hivsmittade med en 
fungerande behandling måste informera 
sina sexuella partners om sin sjukdom. 
Den långtgående informationsplikten 
ledde till en ökad stigmatisering och säm-
re livskvalité för hivpositiva, menar hon.
– Har du en välbehandlad patient med 
långvarig stabil behandling och virus-
frihet, så ska informationsplikten hävas. 
Även plikten att använda kondom. En 
omskrivning av lagen minskar stigma och 
skapar en större trygghet i befolkningen 
och även i vården. 
Forskning om hiv och äldre har hittills 
varit begränsad och det finns inom områ-
det ett kunskapsgap som behöver fyllas. 
Även om Maria Furberg inte själv bedri-
ver forskning om hiv, skulle hon gärna 
vilja veta mer om betydelsen av att mäta 
nivåerna av CD4 hos patienter med välin-
ställd behandling.
– Så länge patienterna är virusfria ver-
kar det inte spela så stor roll om de har 
CD4-nivåer på 120 eller 820, det tycks gå 
bra ändå och det tycker jag är fascineran-
de. Vi har patienter som kommer till infek-
tionskliniken med nyupptäckt hiv och har 
11 i CD4-tal, och tre år senare har de 800. 
Och vi har patienter med ytterst låga CD4-
tal som aldrig kommer över 150. Vad är det 
som skiljer de patienterna åt. Och vad är 
det som gör att en del återhämtar sig och 
andra inte? Och är livskvaliteten avhäng-
ig CD4–talen? Hur länge kan de leva utan 
att utveckla opportunistiska infektioner 
eller sjukdomar som diabetes och hyperto-
ni? Det är mycket vi inte vet idag och fler 
satsningar behöver göras på forskning om 
åldrande och hi/.

Eva Nordin

Äldreprojektet - vill förbättra livssituationen och livskvaliteten för äldre med hiv 

Äldreprojektet

Projektet arbetar med att synliggöra och förbättra livssituationen för äldre 
som lever med hiv i Sverige. Syftet är att stärka kunskap, förbättra bemö-
tande och öka medvetenheten hiv. Äldreprojektet har även samlat personliga 
berättelser, erfarenheter och tankar kring att vara äldre och åldras med hiv i 
Sverige i boken Leva livet – Att åldras med hiv.  
Boken finns i en tryckt upplaga och som e-bok och går att beställa kostnads-
fritt hos aldreprojektet@hiv–Sverige.se

25mm

” Sociala relationer är viktiga för att få fler friska 
år. Genom Äldreprojektet har viktiga band 
knutits mellan oss, och vi har alla möjlighet 
att fortsätta i samma goda spår. Min hiv är 
inte ett projekt utan ett livsprojekt ”

lars åberg är journalist och författare till dryga 
tjugotalet böcker om svenska och amerikanska  
samhällsfrågor. De senaste är USA-skildringarna  
West och Floating in Sausalito, båda med fotografen  
Lars Strandberg, och de uppmärksammade reportage- 
och debattböckerna Framtidsstaden och Landet där vad 
 som helst kan hända.

martine castoriano är fotograf och konstnär och 
har medverkat med bilder i en rad böcker i skilda ämnen 
som den Augustnominerade Liv och död i antikens Rom och 
Omvårdnadens grunder. Hon har tidigare arbetat som 
kulturreporter på Sveriges Television i Malmö.

Allt fler äldre lever med hiv och kommer att 
behöva omsorg. Hur ser kunskapen och bered-
skapen ut inom vården och hemtjänsten? Hur 
kan de friska åren bli fler? Bland dem som lever 
med hiv finns en oro när det gäller bemötandet, 
det medicinska omhändertagandet och risken för 
följdsjukdomar.

I Leva livet intervjuas tjugonio äldre personer 
som lever med hiv samt några av deras närstående. 
Deras starka livsberättelser är sinsemellan olika, 
men just genom att de skiljer sig åt visar de till-
sammans på det vardagliga med hiv. Hiv behöver 
avdramatiseras utan att förringas.

Äldreprojektet är ett treårigt projekt som 2016–2019 
drivs av Hiv-Sverige och finansieras med medel ur  
Allmänna arvsfonden. Leva livet är en del av projektet. 
De projektansvariga är: 

anna malm christensen, folkhälsovetare med 
fokus på sexuell hälsa. Har kandidatexamen i ledarskap 
och organisation och har arbetat med hivprevention 
sedan 2003, med information, utbildning och projekt-
ledning i ett flertal projekt riktade till yrkesverksamma.
 
anna andersson, civilekonom med marknads-
föringsinriktning samt ekonomie magister inriktad 
på strategi, ledarskap och organisation. Har arbetat 
med hivprevention sedan 2012, bland annat som 
projekt ledare. 

TEXT  Lars Åberg
FOTO  Martine Castoriano
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Vad innebär det att åldras med hiv?

Sedan 1983 har drygt 11 000 fall av 
hiv rapporterats i Sverige och i dag le-
ver omkring 7 000 personer med känd 
infektion.

Allt fler äldre lever med hiv och 
kommer att behöva omsorg. 

Hur ser kunskapen och beredskapen 
ut inom vården och hemtjänsten? Hur 
kan de friska åren bli fler?

Bland dem som lever med hiv finns en oro 
när det gäller bemötandet, det medicinska 
omhändertagandet och risken för följd-
sjukdomar. 

Bertil och Lisbeth är två av 29 äldre per-
soner som intervjuats i boken Leva livet– 
att åldras med hiv. De tillhör den första 
generationen som kunnat åldras med hiv, 
något som var omöjligt för bara några år-
tionden sedan. 

Att leva med hiv innebär något helt annat 
idag än det gjorde igår. Behandlingen är 
numera så effektiv att den sänker virusni-
vån till praktiskt taget noll. Med omätbara 
virusnivåer och användning av kondom 
minimeras risken att viruset överförs till 
andra vid sexuella kontakter. 

Trots att kunskapsnivån om sjukdomen 
har höjts, lever fortfarande  gamla kunska-
per, fördomar och föreställningar om hiv 
kvar, Det komplicerar möjligheten till ett 
gott åldrande för de personer som lever 
med hiv.

Kod A104
När Bertil fick sitt besked i maj 1986 var 
han 36 år och arbetade som lärare på en 
högstadieskola. Han levde i en relativt ny 
relation med en man som uppmanade ho-
nom att testa sig. På vägen till infektions-
kliniken var Bertil övertygad om att han 
inte var bärare av viruset.

– Det var en vacker vårdag och jag var på 
gott humör. Jag ville testa mig för att få en 
bekräftelse på att jag inte var smittad. Men 
det var jag. Beskedet kom som en chock. Li-
vet stannade av och jag bara grät.
I mitten på 80-talet var hiv förknippat 
med en dödsdom och kunskapen om sjuk-
domen var låg. Bertil berättar om den sto-
ra rädsla och stigmatisering som rådde i 
samhället vid den här tiden. Personer som 
avled hanterades som farligt avfall och 
transporterades i väg i svarta sopsäckar. 

– För att få människor att vilja testa sig 
fick man göra det anonymt. Jag fick koden 
A104.

Två år tidigare hade han drabbats av 
svåra nattliga svettningar. Kanske var det 
primärinfektionen? 

I början på 80-talet arbetade han som lära-
re i Prag och på helger sökte han sig gärna 
till nöjeslivet och gaykulturen i Västberlin. 
I efterhand misstänker han att det var där 
han blev smittad.

Tiden som följde efter diagnosen var 
tuff. Bertil mådde psykiskt dåligt och sökte 
stöd hos en psykolog.

– Det var värdefullt att få professionellt 
samtalsstöd. Jag lärde mig också avslapp-
ningsövningar som jag fortfarande använ-
der och som hjälper mig att koppla bort 
bortstressfyllda tankar.

Under sitt yrkesliv som lärare blev han i 
mitten av 2 000-talet konfronterad av sina 
elever. På nätet hade de hittat uppgifter 
om Bertils engagemang i Riksförbundet 
för hivpositiva (i dag HIV– Sverige). Rek-
torn för skolan med 450 elever hörde av 
sig och berättade om oron bland elever, 
föräldrar och anhöriga. Bertil bestämde 
sig för att ta diskussionen och den mynna-
de ut i något positivt, menar han. 

– Det var förstås jobbigt att bli utpekad, 
men samtidigt kom det ut något bra. I sam-
talen med eleverna ökade kunskapen och 
skolundervisningen i sex och samlevnad 
förbättrades. Jag tror att min öppenhet och 
tydlighet undanröjde många rädslor och 
fördomar. 

Valde att sluta med mediciner
Mycket har hänt under de år som passerat 
sedan han diagnosticerades med hiv. Då, 
för 33 år sedan, fanns inga effektiva be-
handlingar. När de första läkemedlen kom 
var de behäftade med omfattande biverk-
ningar. Det var en förfärlig behandling, 
menar Bertil.

– Jag åt femton, sexton tabletter om 
dagen och mådde otroligt illa. Min mage 
svällde upp och jag tappade totalt matlus-
ten. Min livskvalitet var dålig. Jag orkade 
till slut inte med behandlingen och valde 
att göra ett uppehåll. Men efter cirka tre år 
började virusmängden skjuta i höjden och 
2003 fick jag möjligheten att testa en ny be-
handling med endast en tablett om dagen. 
Det blev en enorm förändring och livskva-
litetsförbättring. Sedan drygt ett år har jag 
ytterligare en ny behandling som även den 
består av endast en tablett om dagen. Det 
går inte att jämföra med hur det var för 20 
år sedan då jag började att medicinera.

Bertil är i dag 70 år och sedan två år än-
keman. Han träffade Sven-Olov, sitt livs 
kärlek, 1987 och i drygt 30 år levde de 
tillsammans. För tre år sedan insjuknade 
Sven-Olov i lungcancer och förloppet gick 
snabbt. Sorgen efter maken är stor. 

– Inom loppet av nio månader var han 

borta, det gick knappt att ta in. Han var 
frisk jämfört med mig och jag trodde ju att 
jag skulle gå bort före honom. Själv har jag 
genom åren drabbats av två olika cancer-
former samt en stroke. 

I boken berättar han varmt om sin livs-
partner och om den första tiden efter att 
de träffats. Bertil var redan från början 
öppen med att han hade hiv och det ledde 
till många samtal om livet, döden och om 
rädslor. 

– Under de första tio åren höll han mig 
under armarna och fanns stadigt vid min 
sida. När Sven-Olov blev sjuk var det jag 
som fick bära honom. Under alla år stöttade 
vi varandra.

Öka satsningen på forskning
När Bertil berättar om vad som har varit 
viktigt för honom när det gäller vård och 
behandling, återkommer han till kontinu-
itet och tillgänglighet. Han talar varmt om 
sin läkare, Leo Flamholc på infektionskli-
niken i Malmö.  

– Efter mer än 20 år känner vi varandra 
väl. Om något händer vet jag vart jag ska 
vända mig. Det är så viktigt man känner 
tillit och trygghet i sin behandling. Jag tyck-
er inte att man ska behöva gå via vårdcen-
tralen och möta olika slags läkare som inte 
vet så mycket om min historia och som inte 
har samma kunskap som erfarna specialis-
ter på en infektionsklinik.

Om han får önska något skulle han vilja se 
en allmän höjning av kunskapen om hiv i 
hälso- och sjukvården. Även om han tyck-
er att han i stort har blivit väl bemött av 
vården, möter han ibland en förvånande 
okunskap. Vid ett tillfälle i slutet av 80-ta-
let på en tandläkarmottagning i Malmö 
behandlades Bertil som vore han ebola-
smittad.  

– Det var väl ett skäl till att jag tackade 
ja till att medverka i boken. Jag skulle öns-
ka att den leder till ökade kunskaper, även 
hos vissa läkare, sjuksköterskor och under-
sköterskor, alla som arbetar inom vård och 
omsorg.

Det finns fortfarande en stigmatisering 
och kunskapsluckor om hur hiv smittar 
och hur dagens moderna läkemedel fung-
erar, menar han.

Han skulle även vilja se en ökad satsning 
på forskning inom området.

– Hur påverkar exempelvis en livslång 
medicinering kroppen? Kan det uppstå an-
dra följdsjukdomar på grund av läkeme-
delsbehandlingen? Det är mycket vi inte vet 
idag och jag skulle gärna vilja se att man 
satsar mer på forskning.
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Lisbeth
Det har gått cirka 20 år sedan Lisbeth fick 
beskedet att hon smittats av hiv. Hon var 
53 år gammal och skild när hon inledde en 
relation med en man med afrikanskt ur-
sprung. 
– Han visste inte själv att han var allvar-
ligt sjuk. Men han var andfådd, förkyld och 
hostade mycket. Trots att han varit på vård-
centralen flera gånger togs inga prover och 
det dröjde till år 2 000 innan han fick sin 
diagnos. Även jag insjuknade kort efter och 
hamnade på akuten flera gånger. 
Efter sex veckor på sjukhus fick jag till slut 
beskedet att jag var smittad med hiv. Efter-
som jag varit med om så mycket tråkighe-
ter i mitt liv, blev jag inte så chockad.
För Lisbeth har det varit svårt att hitta en 
fungerande behandling. Hon måste äta 
den äldre generationens läkemedel på 
grund av att hon inte tål modern antiviral 
behandling.
– Men jag tål inte den gamla sorten så bra 
heller. Egentligen tål jag inga mediciner alls 
och har svårt att komma till rätta med mina 
höga blodfetter. Inte heller kan jag äta med-
icin mot benskörhet och inte heller D-vita-
min. 

Känt sig diskriminerad
Den antivirala behandlingen består av tre 
tabletter morgon och kväll. Vardagen blir 
lätt inrutad. Den senaste tiden har hon 
känt sig trött och orkeslös. Hon blir lätt 
andfådd och får ofta sätta sig ned och vila. 

För tre år sedan sökte hon vård för värk i 
kroppen. 

– Jag röntgades och ortopeden sa att min 
värk var åldersrelaterad och att det inte 
fanns så mycket att göra. Veckan efter läs-
te jag i tidningen om en 84-åring som hade 
fått en ny höft. Varför kunde jag inte få det?
Sedan många år är hon engagerad i en or-
ganisation som samlar hiv-positiva kvin-
nor från hela Sverige. De träffas några 
gånger om året för att byta erfarenheter 
och söka stöd hos varandra.

– Jag har annars inte så stort umgänge. 
Jag har två söner, en som bor i samma stad 
och en son och barnbarn i Spanien. Även 
om jag gärna skulle vilja åka dit oftare, är 
det dyrt att åka dit. Jag har i mitt yrkesliv 
arbetat inom restaurangbranschen och på 
olika städbolag med låga löner, så min pen-
sion är inte så hög. Tack och lov att jag har 
tillgång till mediciner som inte kostar mig 
så mycket. 
Lisbeth funderar mycket över sin sjukdom 
och antivirala behandling och hur det på-
verkar kroppens organ, funktioner och 
åldrande? Hon skulle gärna vilja delta i ett 
forskningsprojekt som vill öka kunskapen 
om hiv och åldrande.

– Jag får ibland diffusa symtom, det 
känns som om 1 000 nålar sticker mig. Jag 
lider också av en förlamande trötthet som 
gör att jag ibland knappt kommer ur säng-
en. Än så länge klarar jag mig själv och vill 
inte ha hjälp av äldreomsorgen. 

Nyfikna frågor
Hon skulle dock önska att det fanns en 
tillgänglighet i vården så att hon enkelt 
kan komma till och få hjälp med sin oro, 
sina frågor och de krämpor som dyker upp 
längs vägen. I dag hänvisas hon till vård-
centralen, men där möts hon av köer och 
nya läkare som inte hinner sätta sig in i 
hennes specifika problematik, menar hon.
– Vi som lever med kronisk hiv behöver 
fortsatt stöd och hjälp. Förr kunde jag ringa 
till infektionskliniken, men nu hänvisas jag 
till den vårdcentral där jag är listad. Ibland 
får jag nyfikna frågor av vårdpersonalen om 
min sjukdom och om var och hur jag blev 
smittad. Det är kanske inte så illa menat, 
men ibland känns det kränkande.
Om hon fick möjligheten att prata direkt 
med socialminister Lena Hallengren skul-
le hon vilja att regeringen sänker skatten 
för pensionärer, inför kostnadsfri tand-
vård och satsar på att göra primärvården 
tillgänglig. 
– Jag skulle gärna vilja ha en fast läkare 
som känner mig och som är väl förtrogen 
med min berättelse. I dag möter jag ständigt 
nya läkare och får ofta besvärande frågor 
som tyder på en okunskap.
Även om hiv är en sjukdom som funnits i 
över 30 år i Sverige, finns det fortfarande 
kunskapsbrister. Jag skulle önska att man 
höjde kunskapsnivån i Sverige, även inom 
vården.

Eva Nordin

Vad innebär det att åldras med hiv?
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AIDS har blivit mycket ovanligt i Sve-
rige idag, när >95% av alla ca 8000 
personer som lever med hiv har ef-
fektiv antiretroviral behandling (ART). 
Cirka hälften har fyllt eller närmar sig 
50 år. Förhoppningen är att den som 
idag startar modern ART tidigt efter 
hiv-smitta inte kommer att få sin åter-
stående förväntade livslängd förkor-
tad pga själva hiv-infektionen eller 
dess behandling.

Det har skett en kontinuerlig utveckling 
och förbättring av ART sedan 1996 då 
proteashämmarna (PI) introducerades. 
Många räddades till livet av PI-ART, men 
efter en tid noterades metabola biverk-
ningar med bl a nedbrytning av kropps-
fett perifert och i ansiktet, ökning av fett 
i buken, levern och ibland nacken, ök-
ning av blodfetter och ökad diabetesrisk.  

Kombinationen av första generationens 
PI med mitokondrietoxiska nukleosida-
naloger, fra didanosin (DDI; Videx) och 
stavudin (d4T; Zerit), men även azidot-
hymidin (AZT; Retrovir) visade sig vara 
speciellt biverkningsbenägna.

Denna påverkan av metabolism och 
kroppskonstitution väckte vårt intresse 
att systematiskt analysera och följa olika 
metabola parametrar och 1998/1999 star-
tade Venhälsans ”årsprovtagningar”, som 
beskrivs mer utförligt nedan. 

Det har under senare år uppmärk-
sammats att den som åldras med hiv 
har att hantera ökad samsjuklighet, tex 
osteoporos, milda former av hiv-associ-
ated neurocognitive disorder (HAND), 
depression, typ 2 diabetes (DM-2), 
hjärt-kärlsjukdom (CVD) och cancer. 
Men är denna samsjuklighet värre än för 
en svensk normalpopulation med jämför-
bara livsstilsfaktorer? 

I den här artikeln beskrivs dels död-
lighet, dels våra erfarenheter av före-
komst 2012 och utveckling 2012-2019 
(6,7 år; 3626 patientår) av DM-2, CVD 
och cancer (definierat som ”icke-AIDS, 
icke-hudcancer”) hos hiv-positiva som 
fyllt 50 år (50-plus-kohorten). Våra fynd 
sammanfattas och sätts i relation till 
några andra studier. Målsättningen är 
att ge en bild av vissa medicinska aspek-
ter hos den åldrande hiv-patienten i den 
kliniska vardagen.

Beskrivning av Venhälsan och  
kohorterna
Venhälsan har funnits på Södersjukhu-
set sedan 1982 och följer idag ca 1550 
hiv-patienter, varav 80% är män som har 
sex med män (MSM) och 12% kvinnor. 
Av dessa står 98% på hiv-behandling 
som i 98% är effektiv (hiv-RNA<20 ko-
pior/ml). 

En översikt – hiv och åldrande

En översikt – hiv och åldrande
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Venhälsokohorten (VHC)
En kohort (VHC) skapades av de 346 
första som genomgick ”årsprovtagning” 
1998/1999. Åldern var 40 år (median), ti-
den med känd hiv 8 år och 17% hade haft 
en AIDS-diagnos. Aktuell rökning förekom 
hos 61%. Årsprovtagningen, på fastande 
mage, innefattade och innefattar bl a total-
kolesterol, HDL och LDL kolesterol, trigly-
cerider, insulin, glykos (med beräkning av 
HOMA-IR index som mått på insulinresis-
tens; HOMA>3 bedöms som insulinresis-
tens) och hsCRP utöver hiv-RNA och CD4. 
Vidare dokumenteras BMI, bukomfång, 
blodtryck och anamnes avseende rökning. 

Bukfetma definieras som bukomfång ≥ 
94 cm resp ≥ 80 cm för män och kvinnor 
eller BMI ≥30. 

DM-2 definieras som upprepade fas-
te-glykosvärden >7,0 mmol/L.

Hypertoni definieras som upprepade 
blodtryck >140/90 eller blodtryckssänkan-
de behandling.

Metabolt syndrom (IDF05) definieras 
som central fetma i kombination med 2 
av följande: triglycerider>1,7 mmol/L; 
HDL-kolesterol <1,04 (M) eller 1,29 (K); 
Blodtryck >130/85 eller medicinering; 
faste-glykos>5,5 mmol/L eller blodsocker-
sänkande medicinering.

50-plus-kohorten 2012 (50-plus)
Alla hiv-positiva som var över 50 år 2012 
inkluderades i studien (n=570). Detta var 
nästan hälften av alla då aktuella patien-
ter på Venhälsan. Medianåldern var 55 år,  
12% var kvinnor, 79% var MSM, 7% var 

heterosexuellt smittade män, 2% var smit-
tade genom intravenöst droganvändande. 
hiv-infektionen hade varit känd i 17,4 år 
(median). AIDS hade diagnosticerats hos 
20%. HLA B5701 var pos hos 5%. CD4 
nadir var <200 hos 54%. HBsAg var po-
sitiv hos 3% och HCV-RNA hos 4%. Hos 
37% respektive 36% fanns historia med 
behandling med DDI respektive d4T. 
98% stod på ART, 91% av dessa hade hiv-
RNA<20 kop/ml. Median CD4 hade ökat 
från nadir 190 till 600x106/L. Hypertoni 
förelåg 2012 hos 43%, metabolt syndrom 
(IDF 05) hos 26%, statinbehandling hos 
26% och 31% var aktuella rökare, medan 
60% hade varit rökare. 

50-plus-kohorten har sedan följts upp 
kliniskt avseende mortalitet, DM-2, CVD 
och cancer till död, utflytt eller 1/10 2019. 
Medianuppföljningstid är 80 månader (6,7 
år), vilket innebär 3626 patientår.

Dödlighet
Dödligheten efter 20 års uppföljning i 
VHC är 19%. Rökning har haft en avgö-
rande inverkan på dödligheten: 20-års-
dödligheten är 23% för de som rökte 
1998/1999 och 14% för icke rökare. Rök-
ning är den starkaste riskfaktorn för att 
ha avlidit (OR 2,6), näst starkast är nedsatt 
insulinkänslighet (”pre-diabetes”, defi-
nierat som HOMA>3,0) (OR 2,4), medan 
genomgången AIDS har mindre betydelse 
(OR 2,1; ns). 

I 50 plus-kohorten under perioden 
2012-2019 har 8% avlidit (47/570; dödlig-
het: 1,30/100 patientår). Vanligaste döds-

orsaken var cancer (n=17), följd av CVD 
(n=12). Rökning 2012 var den enda faktorn 
signifikant kopplad till död i multivariat 
analys, kontrollerat för ålder (OR 3,5; p 
<0,001), TABELL 1.  

Rökningens stora betydelse, som fram-
går i båda våra kohorter är numera väl be-
lagd i flera internationella uppföljningar 
och risken för hiv-positiva rökare att avli-
da, oavsett orsak, är ökad 2-4 gånger jäm-
fört med icke rökare. Detta är en betydligt 
större överrisk än för hiv-negativa rökare. 

En nyligen publicerad svensk infca-
re-baserad registerstudie med drygt 4000 
hiv-positiva patienter har visat 2,4 gånger 
högre icke-AIDS dödlighet jämfört med 
hiv-negativa matchade kontroller. Vi vet 
emellertid inte i vilken utsträckning hiv i 
sig, längre perioder av immunbrist, tidiga-
re eller aktuella ART-komponenter eller 
livsstilsrelaterade riskfaktorer ligger bak-
om överdödligheten. 

DM-2
I 50-plus gruppen, vid start av studien 
2012, hade typ-1 diabetes (DM-1) diagnost-
icerats före hiv-diagnosen hos 1% (7/570). 
Efter hiv-diagnosen hade 10% (58/570) 
utvecklat DM-2 och ytterligare 27% ned-
satt insulinkänslighet i form av HOMA >3. 
I multivariat analys, kontrollerad för ålder, 
föll inga av de mätta hiv-relaterade para-
metrarna signifikant ut associerade med 
DM-2. Däremot förelåg, oväntat, en ten-
dens till ökad DM-2 förekomst hos HLA B 
5701 positiva patienter (OR 2,4; p 0,072), 
TABELL 1.

En översikt – hiv och åldrande

DÖD
2012-19

DM-2
2012

DM-2
INCIDENS
2012-19

CVD
2012

CVD
INCIDENS
2012-19

CANCER
2012

CANCER
INCIDENS
2012-19

Rökning 2012 3,5

Rökning, någonsin 2,3 2,4 2,4

HLA B 5701 pos 2,5

Central fetma, 2012 3,5

TG>2,6 mmol/L, 2012 3,0

HOMA>3,0 2012 2,6

DM-2 2012 3,7

HsCRP>3,0 mg/L, 2012 2,5

CD4 nadir <200 2,1

hiv-månader>median 2,5

Tabell 1, Odds ratio (OR) för olika riskfaktorer i förhållande till död, DM-2, CVD och cancer
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Ytterligare 40 individer utvecklade DM-2 
under perioden 2012 - 2019 vilket ger en 
prevalens 2019 på 17% (98/570) och en 
incidens på 1,10/100 patientår, att jämfö-
ra med 0,42/100 patientår i svensk nor-
malbefolkning. Enligt Diabetesförbundet 
ökar DM-2 med stigande ålder, och över 
65 år (dvs i en ålder >10 år högre än 50-
plus) bedöms 10-20% utveckla DM-2. Hos 
totalt 49% (279/570) förelåg nedsatt in-
sulinkänslighet i form av HOMA >3 eller 
utvecklad DM-2.

Följande faktorer föll ut signifikant as-
socierade till DM-2 utveckling 2012 - 2019 
i multivariat analys, kontrollerat för ålder: 
central fetma (OR 3,5; p<0,01), icke diabe-
tisk HOMA>3 (OR 2,6; p 0,01) och trigly-
cerider >2,7 mmol/L (OR 3,0; p<0,01). TA-
BELL 1.
Våra fynd av DM-2 förekomsten stämmer 
väl med litteraturen. DM-2 beskrivs vara 
3-4 gånger vanligare bland hiv-positiva på 
ART jämfört med den allmänna befolk-
ningen. Detta är av stor betydelse eftersom 
DM-2 vid hiv ökar risken för CVD, lever-
fibros, kronisk njursjukdom och perifer 
neuropati. Vidare är det känt att nedsatt 
insulinkänslighet (”pre-diabetes”), mätt 
med HOMA-IR index är en oberoende 
riskfaktor för CVD och mortalitet även 
utan manifest DM-2 i den allmänna be-
folkningen. 

CVD 
I 50-plus gruppen, vid start av studien 
2012, hade 16% (93/570) haft en svår CVD 
(definierat som STEMI, NSTEMI, instabil 
angina, stroke, upprepade TIA eller svår ar-
teriell insufficiens i benen, som krävt kärl-
kirurgiskt ingrepp) efter hiv-diagnosen. 

I multivariat analys, kontrollerad för 
ålder, blev DM-2 och att ha rökt någon-
sin signifikant kopplade till CVD (OR 3,7; 
p<0,001 resp 2,3; p<0,01). Inga av de mätta 
hiv-relaterade parametrarna föll ut i mul-
tivariatanalysen, TABELL 1.

Ytterligare 48 individer utvecklade svår 
CVD under perioden 2012 – 2019, vilket 
ger en prevalens 2019 på 22% (123/570) 
och en incidens på 1,32/100 patientår. 
Några patienter insjuknade i flera CVD 
episoder.

Endast hsCRP>3 (OR 2,5; p 0,01) föll ut 
signifikant associerat till svår CVD utveck-
ling 2012 - 2019 i multivariat analys, kon-
trollerad för ålder, rökning någonsin och 
LDL, TABELL 1.
Vår förekomst av CVD i 50-plus är helt i 
linje med en nyligen publicerad metaana-
lys med 3,5 miljoner patientår från hela 
världen som visat en risk-ratio för CVD på 
2,16 för hiv-positiva jämfört med negativa, 
men med stora regionala variationer.  

Icke AIDS-relaterad cancer
I 50-plus gruppen, vid start av studien 
2012, hade 8% (47/570) insjuknat i icke 
AIDS/icke hudcancer efter hiv-diagnosen. 
I multivariat analys, kontrollerat för ålder 
och rökning någonsin föll CD4 nadir<200 
ut associerat med icke AIDS/icke hudcan-
cer 2012 (OR 2,1; p<0,05), TABELL 1.
Ytterligare 46 individer utvecklade icke 
AIDS/icke hudcancer under perioden 
2012 och 2019 och prevalensen 2019 var 
16% (90/570) och incidensen 1,26/100 pa-
tientår. Några patienter insjuknade i flera 
olika cancrar.

Prostatacancer var vanligast och före-
kom hos 7% (34/501 män). HPV-associe-
rad cancer förekom hos 4% (21/570).

Följande faktorer föll ut signifikant asso-
cierade till cancer-utveckling 2012 - 2019 i 
multivariat analys: månader med hiv>me-
dian (OR 2,5; p<0,01) och att ha rökt nå-
gonsin (OR 2,4; p<0,05). Däremot föll inte 
aktuell rökning 2012 ut signifikant, TA-
BELL 1. Detta antyder att den carcinogena 
effekten av rökning kvarstår länge efter 
rökstopp vid hiv. Rökstopp har beskrivits 
minska överrisken för vissa cancerformer, 
men när det gäller t ex lungcancer kvarstår 
en 8-faldig överrisk 5 år efter rökstopp.

Det är väl känt att risken för cancer ökar 
med åldern för alla. Personer som åldras 
med hiv har beskrivits ha en överrisk för 
vissa icke-AIDS cancerformer, fr a Hodg-
kin lymfom, analcancer, cervixcancer, 
levercancer, lungcancer och munhåle/
svalg cancer, dvs cancerformer koppla-
de till riskfaktorer som rökning, alkohol 
och co-infektioner med onkogena virus. 
Någon koppling mellan hiv-infektion och 
prostatacancer är inte beskriven i littera-
turen.

Diskussion
Det är första gången i historien som vi har 
möjlighet att följa upp människor med 
kronisk virusinfektion som behandlas 
livslångt med specifika hämmare av virus-
replikationen. Detta gör det extra viktigt 
att mycket noga följa hur det går för grup-
pen. Det finns inget facit för den åldrande 
hiv-positiva patienten eftersom detta är 
den första generationen. Den kunskap som 
genereras kan komma att ha betydelse för 
andra, framtida behandlingar av kroniska 
virusinfektioner. Det är vårt ansvar att sys-
tematiskt följa upp patienterna långsiktigt 
för att skaffa kunskap och skapa möjlighe-
ter för ”successful ageing”.

Vår analys har svagheten att sakna 
hiv-negativ kontrollgrupp med liknande 
riskfaktorer. Vi finner en överdödlighet 
i 50-plus gruppen på ca 1,9 jämfört med 
svensk standardmortalitet. Vi vet inte 

hur dödligheten ser ut bland hiv-negativa 
med samma ålder och förekomst av DM-2 
och rökning. Rökning var, liksom i inter-
nationella studier, kopplat till död såväl i 
50-plus som i VHC. 

Rökning har minskat från 60 till 31% 
mellan 1998/1999 och 2012, vilket är gläd-
jande, men långt ifrån tillräckligt. Den 
hiv-positive som röker tar mycket stora 
hälsorisker och målsättningen bör vara 
rökstopp direkt efter hiv-beskedet. Enligt 
Folkhälsomyndighetens levnadsvaneun-
dersökning 2018 är andelen dagligrökare 
nere på 7% (för såväl män som kvinnor). 
Vår patientgrupp står inför ett intensivt 
arbete för att uppnå ”Tobacco Endgame 
– rökfritt Sverige 2025” med högst 5% 
dagligrökare.

DM-2 orsakas av en kombination av 
livsstilsfaktorer och ärftliga faktorer och 
överrisken är påtaglig. Kopplingen till 
HLA B5701, som minskar risken för DM-1 
är inte tidigare beskriven och oväntad. 
Utvecklingen av DM-2 följer i övrigt väl 
kända livsstilsfaktorer och verkar inte ha 
någon koppling till de hiv-specifika fakto-
rer som analyserats. Anmärkningsvärt är 
att hälften av patienterna har tecken på 
nedsatt insulinkänslighet 2019 och behö-
ver följas. 

CVD överrisken, minst dubblerad 
jämfört med svensk befolkning kan vara 
kopplad till låggradig inflammation, vil-
ket stämmer med vårt fynd av koppling 
till hsCRP. Denna överrisk bör föranleda 
årliga riskbedömningar (med t ex Fra-
mingham algoritmen) med målsättning 
att minska risken. Abakavir, som enligt 
flera studier (och egna erfarenheter) kan 
öka CVD risken hos personer med andra 
riskfaktorer bör undvikas om fungerande 
alternativ tolereras hos dessa patienter.  
Även om tidpunkten att sätta in statiner 
som primär CVD profylax ännu inte är 
dokumenterad med kliniska endpoints 
är en god målsättning ett LDL-värde 
<3,0 mmol/L. Den pågående REPRIEVE 
studien som undersöker effekten av Pita-
vastatin jämfört med placebo på koronar-
kärlssjukdom och inflammatoriska bio-
markörer kommer förhoppningsvis att 
leda fram till nya behandlingsriktlinjer 
avseende statinbehandling. Om ej kon-
traindicerat kan lågdos acetylsalicylsyra 
(ASA) övervägas vid Framinghamrisk 
>20%. 

Cancerförekomsten var hög, inte minst 
förekomsten av HPV-relaterad cancer 
och prostatacancer (7%). Enligt en färsk 
studie från Boston där 40% av hiv-po-
sitiva var rökare ( jämfört med 15% av 
den allmänna befolkningen) förväntas 
10% dö av lungcancer. Vid effektiv ART  
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beräknades rökning förkorta livet med 
6 år. Rökstopp minskar denna överrisk. 
Lungcancer är redan huvudorsaken till 
död bland hiv-positiva i Frankrike, där 
man röker lika mycket som i USA. 

Det är intressant i cancerförebyggande 
sammanhang att notera att det finns stu-
dier i den allmänna befolkningen som vi-
sat att regelbundet ASA intag minskar ris-
ken för såväl colon som oesofagus-cancer. 

I Tabell 1 är OR för de riskfaktorer vi 
fann kopplade till död, DM-2, CVD och 
cancer sammanfattade.

Alla hiv-positiva patienter över 50 år 
bör utvärderas årligen med prover av 
typen ”årsprovtagning”, fastande och 
ha ett hälsosamtal med patientansvarig 
sjuksköterska, där, förutom rökning, ev 
övervikt/bukfetma, kost (försöka minska 
snabba kolhydrater vid bukfetma, t ex) 
och fysisk aktivitet tas upp. Det är ange-
läget att uppmuntra till en så hälsosam 
livsstil som möjligt så tidigt som möjligt 
i kontakten. 

Behandling av hypertoni (i varje fall 
okomplicerade fall) och hyperlipidemi, 
men inte DM-2 är exempel på tillstånd 
som lämpligen kan ingå i hiv-vården. 

hiv-vården bör ha hög grad av upp-
märksamhet på sk ALARM symptom på 
cancer och initiera snabb utredning vid 
behov. 

Det är viktigt att uppmuntra patienter-
na att genomföra de olika allmänna scre-
eningprojekt som erbjuds för olika sjuk-
domar, t ex mammografi, f-hb testning, 
ultraljud av aorta och givetvis gynekolo-
gisk screening. 

Rektalpalpation, åtminstone årligen 
kan avslöja analcancer och givetvis hos 
män prostata-förstoring/cancermisstan-
ke. PSA-mätning bör diskuteras med pa-
tienten, detta är speciellt angeläget vid 
positiv hereditet för prostatacancer. 

I guidelines rekommenderas FRAX av-
seende frakturrisk vartannat år.

Ur Venhälsans perspektiv är det också 
viktigt att påpeka att den åldrande välbe-
handlade hiv-positive MSM skall erbju-
das tester för sexuellt överförda infektio-
ner regelbundet (1-2 gånger/år). Enligt 
våra erfarenheter är 26%, 17% och 14% av 
hiv-positiva MSM med syfilis, klamydia 
och gonorré över 50 år. 

Ett multidisciplinärt synsätt på den 
åldrande hiv-patienten är nödvändigt. 
Med dagens mycket effektiva ART hand-
lar mycket om att hantera livsstilsfaktorer 
och att motivera till kloka förändringar. 

Göran Bratt
Venhälsan/Infektion  
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Det rör sig om en idag 81-årig man, 
tidigare frisk förutom genomgångna 
operationer pga recidiverande sinusi-
ter och astma av icke allergisk hyper-
reaktiv typ. Han konstaterades vara 
nysmittad med hiv vid 57 års ålder. 
Han har aldrig rökt.

Efter 3 år påbörjades antiretroviral be-
handling (ART) med lamivudin, zidovudin 
och indinavir, som efter 1 år byttes till la-
mivudin, stavudin och nelfinavir på grund 
av låggradig viral svikt. Denna stavu-
din-innehållande ART pågick i 2 år. Pga 
uttalad lipoatrofi, bl a i ansiktet, gjordes 
behandlingspaus under 2 år varvid CD4 
sjönk från 627 till 219, dvs med cirka 20 
celler/mån. Under behandlingsuppehållet 
konstaterades njurpåverkan med måttlig 
S-kreatinin-stegring, albuminuri av blan-
dat tubulärt/glomerulärt mönster och 
mikroskopisk hematuri. Av autoantikrop-
par utföll ANA neg, men S-SS-A (Ro60) 
antikroppar positivt, ett fynd som kan 
ses vid Sjögrens syndrom. Tillståndet be-
dömdes av njurmedicinare som låggradig 
kronisk nefrit med komplex bakgrund där 
såväl hiv som autoimmun sjukdom bidrog. 
Han har följts på njurmedicin och behand-
lats bl a med ACE-hämmare. En kortva-
rig behandling med tenofovir avbröts på 
grund av ökad njurpåverkan. Patienten 
ville inte genomgå njurbiopsi, bland annat 
pga warfarinbehandling. Det har senare vi-
sat sig att luftvägsinfektioner med inflam-
matorisk påverkan och CRP-stegring tillfäl-
ligt försämrat njurfunktionen, som annars 
varit stabil med eGFR runt 50 ml/min.

Efter behandlingsuppehållet återinsattes 
ART i form av abacavir, lamivudin och 
atazanavir/ritonavir men han utvecklade 
njur- och uretärsten (sannolikt atazana-
vir-stenar) med hydronefros. ART byttes 
då till abacavir, lamivudin och raltegravir, 
som nu pågått 10 år med utmärkt effekt 
och tolerans. CD4 har stigit från som lägst 
210 till, senast, 520. hiv-RNA har nu varit 
icke mätbart (<20 cop/ml) i över 17 år.

 
Vid 69 års ålder ramlat (adekvat trauma) 
och fått en vänstersidig underarms-frak-
tur (radius och ulna). Röntgen ländrygg 
visade generell osteopeni och kotkom-
pression L4. 

Bland övriga sjukdomar efter hiv-diag-
nosen märks hypertoni, hyperlipidemi, 
pankreasatrofi (CT fynd), incipient ka-
tarakt, behandlade basaliom i pannan 
och kroniskt förmaksflimmer med livs-
lång warfarinbehandling och vid 75 års 
ålder långvarig antibiotikabehandling av 
misstänkt osteit höger fot. Så småning-
om noterades förhöjt S-urat och tillstån-
det bedömdes som sekundär-infekterat 
gikttofus. 

2015, vid 78 års ålder tillstötte yrsel, 
gångsvårigheter och långsamhet och hy-
pothyreos med kraftigt förhöjt TSH (286 
mE/L (ref: 0,3-4,2)) och sänkt T4 diag-
nosticerades av husläkaren. Försiktig 
Levaxinbehandling har förbättrat symp-
tomen och normaliserat TSH.

Följande år, 2016, tillkom hudföränd-
ringar, fr a i ansiktet. Utredning på Hud-
klinik ledde till diagnosen misstänkt dis-
coid lupus (DLE) som behandlades med 
Protopic lokalt.

Patienten har vid upprepade tillfällen 
behandlats av plastikkirurg med hyalu-
ronsyra (filler) pga lipoatrofi i ansiktet.

Under senare år har han besvärats av svi-
dande slemhinneförändringar på insidan 
av kinden. Tandläkarutredning med biop-
sier har visat HPV-orsakat kondyloma-
töst, låggradigt dysplastiskt epitel, posi-
tivt för HPV-16. 

Under våren 2019 upptäckte patienten en 
oöm knöl nedanför vänster öra där man 
vid undersökning fann en 2x2 cm fritt 
förskjutbar, hård oöm resistens. Finnåls-
punktion visade metastas av skivepitel-
cancer och han omhändertogs och ut-
reddes på Huvud-Halscanceravdelning. 
Tonsillektomi visade invasiv skivepitel-
cancer morfologiskt överensstämmande 
med HPV-associerad orofarynxcancer 
(P16 pos, T1, N1, M 0) i vänster tonsill. Tu-
mörcellerna var starkt och diffust P16-re-
aktiva vilket talar för HPV-association. 
Han erhöll kurativt syftande ipsilateral 
strålbehandling, totalt 68 Gy och mår 
idag efter omständigheterna väl och 
medicinerar med levotyroxin, angioten-
sin-II-receptorantagonist, allopurinol, 
lamivudin i sänkt dos, abacavir, raltegra-
vir och warfarin.

Fallet illustrerar dels det faktum att även 
personer över 50 år blir hiv-smittade 
(enligt en färsk EU-rapport är 1 av 6 nya 
hiv-positiva nu över 50 år, jämfört med 1 
av 10 för 10 år sen), dels en komplex sam-
sjuklighet: biverkan av nukleosidanalo-
ger (stavudin) med lipoatrofi, biverkan av 
atazanavir (njur/uretärkonkrement), kar-
diella komplikationer, endokrin påver-
kan, njurpåverkan, gikt och HPV-utlösta 
orala slemhinneförändringar och utveck-
ling av orofarynxcancer. Hiv-behandling-
en har hela tiden fungerat perfekt. 

Göran Bratt
Venhälsan/Infektion  
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▸ Drageringen löser snabbt upp sig i ventrikeln och har inga kända interaktioner med läkemedel.
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Kill HepC Now! är ett initiativ från Gilead Sciences Sweden AB
Läs mer på killhepc.se

Det är inte varje dag man 
kan vara med och utrota 
en global sjukdom.
WHO har som mål att hepatit C ska vara utrotad globalt år 2030. Det är ett ambitiöst mål, 
men inte omöjligt. Vi i Sverige kan dra vårt strå till stacken genom att lokalisera, testa och 
remittera patienter med hepatit C så att de kan botas på landets infektions kliniker. 
 
Vi hoppas att du vill vara med i kampen, så att vi tillsammans  
kan uppnå WHO:s mål om en värld utan hepatit C.
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Infektionsveckan & Mikrobiologiskt 
Vårmöte samarrangeras för sjätte året 
i rad av Infektionsläkarföreningen, 
Svenska Intresseföreningen för Infek-
tionssjuksköterskor och de tre mikro-
biologiska föreningarna: Föreningen 
för Klinisk Mikrobiologi, Riksförening-
en för Mikrobiologi och Svenska Fören-
ingen för Mikrobiologi. Värd och lokal 
arrangör för vårmötet är Infektionskli-
niken och Klinisk Mikrobiologi på Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala.

Mötet medför en unik möjlighet till di-
alog mellan läkare, sjuksköterskor, bio-
medicinska analytiker, mikrobiologer, 
molekylärbiologer, forskare och repre-
sentanter från läkemedelsindustrin och 
diagnostikföretag. I Uppsala har vi valt 
att utöka antalet parallella sessioner för 
att kunna erbjuda mer riktade föreläs-
ningar inom specifika områden av vårt 
arbetsfält. Till exempel kommer vi under 
veckan få lära oss mer om nya rön inom 
resistensbestämning, andningsvård och 
uppdaterade malariarekommendationer.  

Vi bjuder även på nyheter inom HIV,  
hepatit och bakteriella CNS-infektio-
ner och inte minst en multiprofessionell  
genomgång av echinococcos. Det kom-
mer också finnas möjlighet att göra ett 
studiebesök i nybyggda Hubben där  
Klinisk mikrobiologi kommer att visa upp 
sin verksamhet. Liksom tidigare år kom-
mer även gemensamma sessioner såsom 
Grand Round och Key Notes med gen- 
saxen Crispr- Cas9, antibiotikaresistens 
och sepsis att finnas med i det vetenskap-
liga programmet. Efter föregående års  
rekord i antalet inskickade abstracts har  
vi höga förhoppningar om att det blir en 
lika bra uppslutning i Uppsala. Nytt för i 
år är att förutom tisdagskvällens poster-
mingel kommer sjuksköterskorna ha pos-
termingel i samband med att de ansluter 
till mötet på onsdag. 

Mötet arrangeras på en av Sveriges mest 
besökta arenor, Fyrishov. De goda kommu-
nikationsförbindelserna mellan Uppsala 
centralstation och Fyrishov gör det enkelt 
att ta sig de dryga två kilometrarna men du 
kan också promenera dit i vackra omgiv-
ningar längs fyrisån. Planeringen av det 
sociala utbudet under veckan, inklusive  

stadsvandring och diverse pulshöjande 
aktiviteter, är i full gång och som kronan 
på verket kommer onsdagens gemensam-
ma middag anordnas på Uppsala slott. 

Anmälan för deltagare öppnar redan 
1 december. Deadline för inlämning av 
abstract är 29 februari, datumet för sis-
ta inlämning kommer inte att förlängas. 
Genom att anmäla sig i tid slipper du den 
förhöjda anmälningsavgiften som gäller 
fr.o.m. 1 april. Anmälningsavgiften är lägre 
för dig som är medlem i någon av de fem 
föreningarna. 

Glöm inte att skicka in intressanta 
fall som kan förgylla Grand Round till  
fredrik.sund@akademiska.se.

Mer information och fortlöpande upp-
datering kommer läggas ut på vårmötets 
hemsida www.infektionmikro2020.se.

Varmt välkomna till Uppsala!
Hälsningar 

organisationskommittén genom

Fredrik Sund 
Verksamhetschef VO Infektionssjukdomar

Johan Lindh 
Sektionschef Klinisk Mikrobiologi och 

Vårdhygien

Infektionsveckan & 
Mikrobiologiskt Vårmöte 

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte
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Ta chansen att presentera din forskning 
eller ditt kvalitetsarbete i Uppsala! Vi 
vill att alla i Infektionssverige ska få ta 
del av vad som görs i landet. På Infek-
tionsveckan och Mikrobiologiskt vår-
möte är deltagarnas presentationer ett 
viktigt inslag i mötesprogrammet och 
vi hoppas att samtliga kliniker kommer 
att skicka in flera abstracts.

Vi välkomnar abstract utifrån alla tänk-
bara aspekter på infektionssjukdomar, 
forskningsprojekt men även andra ut-
vecklingsprojekt kan presenteras i denna 
form.  Infektionsveckan och Mikrobio-
logiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum 
för att presentera det vetenskapliga ar-
bete som ingår i specialistutbildningen.  
Man behöver dock inte vara läkare eller 
medlem i Infektionsläkarföreningen för 
att lämna sitt bidrag. Abstracts från in-
fektionssjuksköterskor, läkare och sjuk-
sköterskor vid vårdhygien och smitt-
skydd uppmuntras. Den som skickar in 
ett abstract skall dock ha gjort en bety-
dande del i det projekt som presenteras.  
Vid presentation av forskningsprojekt 

förutsätter vi att Vancouver-reglerna 
respekteras (http://www.icmje.org/ic-
mje-recommendations.pdf ). Tillsam-
mans med de mikrobiologiska förening-
arna kommer en postersession (tisdag 
26/5) och en session med muntliga fram-
trädanden (torsdag 28/5) att genomföras. 
Det förutsätts att någon av författarna 
deltar och presenterar sitt arbete vid den 
session som abstractet valts ut till.  

Inskickade arbeten behöver inte vara i 
”original”, t ex kan en presentation eller 
en poster som presenterat vid ett stör-
re internationellt möte återanvändas.   
Abstracts från etablerade forskare och 
kliniker välkomnas. 

Abstracten kommer att bedömas av In-
fektionsläkarföreningens styrelse och 
beslut meddelas i slutet på mars 2020. 
Styrelsen avgör vilka som bör presenteras 
som muntlig presentation och vilka som 
bör presenteras som poster. Möjlighet att 
ange eget önskemål om presentationssätt 
kan dock göras i samband med inskickan-
det av abstract.  

Vinnaren av posterpriset får 2000 kronor! 

Abstracts skickas in elektroniskt via 
https://www.appinconf.com/ kas/Ab-
stract?projectName=infektionmikro2020 
from den 1 december.  Instruktioner för in-
skickande av abstract finns där. Abstracts 
som är av primärt mikrobiologisk karaktär 
och där författarna avser att bedömning-
en ska göras av de mikrobiologiska fören-
ingarnas styrelser, skall skickas in under 
”mikrobiologi”. Abstracts får vara max 350 
ord och bör i första hand vara på svenska 
men engelska kan också accepteras. Dead-
line för inlämning av abstract är 29 febru-
ari, datumet för sista inlämning kommer 
inte att förlängas.

Deltagaranmälan (http://www.infektion-
mikro2020.se) öppnade den 1:a december.

Mia Furebring 
Vetenskaplig sekreterare 

Call for abstracts! 

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte • Call for abstracts! 

AmBisome®

(amfotericin B inkapslat i liposomer)

Indikationer: Svåra systemiska och djupa svampinfektioner. 
Hänsyn bör tas till officiella behandlingsriktlinjer för patienter 

med systemiska och djupa svampinfektioner. Empirisk 
behandling av förmodad svampinfektion hos neutropena 

patienter med feber. Visceral leishmaniasis.1

REFERENCE:
1. AmBisome Summary of Product 
 Characteristics, October 2018. 

AmBisome® (amfotericin B inkapslat i lipo
somer) 50 mg pulver till infusionsvätska, lös
ning. Rx, F. Antimykotika för systemiskt bruk 
(J02AA01). Indikationer: Svåra systemiska 
och djupa svampinfektioner. Hänsyn bör tas 
till officiella behandlingsriktlinjer för patien
ter med systemiska och djupa svampinfek
tioner. Empirisk behandling av förmodad 
svampinfektion hos neutropena patienter 
med feber. Visceral leishmaniasis. Varningar 
och försiktighet: Om en svår anafylaktisk/
anafylaktoid reaktion uppträder, skall infu
sionen omedelbart avbrytas och patienten 
skall inte ges ytterligare AmBisomeinfusi
oner. Regelbundna laboratoriekontroller av 

serumelektrolyter samt av njur, leveroch 
blodbildningsfunktion bör utföras. Om en 
kliniskt signifikant nedsättning av njurfunk
tionen eller försämring av andra parametrar 
inträffar, måste man överväga dosminskning, 
behandlingsavbrott eller utsättning. Dödsfall 
har rapporterats som följd av överdosering 
när konventionellt amfotericin B har blivit ut
bytt mot liposomala produkter eller lipidpro
dukter innehållande amfotericin B. Verifiera 
produktnamn och dos före administrering. 
Interaktioner: Samtidig administrering med 
nefrotoxiska läkemedel (t.ex. ciklosporin, 
aminoglykosider och pentamidin) kan höja 
risken för läkemedelsinducerad njurtoxicitet 
hos vissa patienter. Samtidig administrering 
med kortikosteroider, kortikotropin (ACTH) 
och diuretika kan förstärka hypokalemi. Am
Bisomeinducerad hypokalemi kan förstärka 
digitalistoxicitet och den muskelförlaman

de effekten av avslappande medel (t.ex. 
tubokurarin). Samtidig användning med 
flucytosin kan öka toxiciteten hos flucyto
sin. Försiktighet skall iakttas vid samtidig 
behandling med cancerläkemedel pga ökad 
potential för njurtoxicitet, bronkospasm och 
hypotension. Akut lungtoxicitet har rappor
terats hos patienter som fått amfotericin B 
(i form av natriumdeoxikolatkomplex) under 
eller strax efter leukocyttransfusioner. Det 
rekommenderas att sådana infusioner ges 
med så långt mellanrum som möjligt och 
att lungfunktionen övervakas. Innehavare av 
marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences 
Ireland UC, Irland. För information: Kontakta 
Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. 
Vid förskrivning och för aktuell information 
om förpackningar och priser se www.fass.se.
Baserad på produktresumé: 102018

Gilead Sciences Sweden AB  |  Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna  |  Tel: 08 505 71 80013
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Översiktsprogram: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte

TISDAG 26/5

07.30 Registreringen öppnar   

08.00-10.00 08.00-12.00                          
Ungt Forum 
Gastroenteri-
ter inklusive 
vårdhygien 
och smitt-
skyddsaspek-
ter

Obs! olika starttider 09.45-11.05 
Workshop: 
Zoonotiska 
infektioner.

09.45-11.15 
Studiebesök 
på 
Klinisk mikro-
biologi

10.00-11.30 
Workshop: 
Nya IVDR- di-
rektivet - hur 
påverkas den 
kliniska diag-
nostiken vid 
våra labora-
torier?

10:00 - 12:00 
Akademiskt 
nätverksmöte 
för ämnesfö-
reträdare

10:00 - 12:00 
Akademiskt 
nätverksmöte 
för ämnesfö-
reträdare

11.30-13.00 Lunch/kaffe med utställarna i Hall B (utställningshallen)

13.00-14.45 Invigning (13.00-13.15)                                                                                                                                
Keynote 1: Gensaxen CRISPR- Cas9 - ett nytt verktyg inom infektionsbiologin

14.45-15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen) 

15.30-17.00 Symposium: Vad en infek-
tionsläkare behöver veta om 
immunterapier och andra nya 
cancerläkemedel 

Symposium: Axplock från 
referenslaboratoriediagnosti-
ken Akademiska sjukhuset

Symposium: Mikroorganis-
mer i vatten, livsmedel och 
miljö

17.00-18.00 Årsmöte: SILF Årsmöte: RFM Årsmöte: FKM Årsmöte: SFM

18.00- Postersession & Utställarmingel med mat & dryck i Hall B

Infektionsveckan & Mikrobiologiskt Vårmöte

SILF

ARRANGÖR

MIKRO IFIS SILF & MIKRO SILF & IFIS ALLAIFIS & MIKRO

ONSDAG 27/5

06.30-07:00 Morgonjogg alternativt Cirkelfys-pass, samling utanför Pumphuset vid Svandammen

07.30 Registreringen öppnar   

07.30-8.15 Frukostseminarium

08.30-10.00 Symposium: Emerging infections och Bästa 
Vetenskapliga Arbeten 2019. Late breakers.

Fria föredrag: Mikrobiologi   

10.00-10.45 Förmiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)

10.45-12.15 Välkommen IFIS/ Grand Round                                                                                                                               Symposium: Microbial infections: an evolutio-
nary perspective

12.15-13.15 Lunch/kaffe med utställarna i Hall B (utställningshallen)

13.15-14.45 Symposium: Malaria - upp-
daterade rekommendatio-
ner och resultat från en 
nationell studie 

Symposium: Infektioner i luft-
vägar och andningsvård

Symposium: Chlamydia 
trachomatis och Mycoplasma 
genitalium - så lika men ändå 
så olika.

14.45-15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen).  Postersession IFIS

15.30-17.00 Symposium: PrEP i Sverige 
- möjligheter och utma-
ningar

Symposium: Nyheter om 
influensaspridning i sjukvår-
den.                      

Symposium: Nya grepp inom 
resistensbestämning – RAST I 
ATU:n

18.30 Fördrink och middag på Uppsala slott
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Översiktsprogram: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte

TORSDAG 28/5

06.30-07:00 Morgonyoga, samling utanför Pumphuset vid Svandammen

07.30 Registreringen öppnar   

07.30-8.15 Frukostseminarier

08.30-10.00 Fria föredrag: Infektion & mikrobiologi   Symposium: Gastroenterit och elek-
trolytrubbningar               

10.00-10.45 Förmiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)

10.45-12.15 Keynote 2: Utmaningar och vägen framåt inom antibiotikaresistens.    
                                                                                                        

Avslutning mikrobiologiska föreningarna + Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021

12.15-13.15 Lunch/kaffe med utställarna i Hall B (utställningshallen)

13.15-14.45 Justus Ström-föreläsning: Bengt Ljungberg.  
Sprutbyte - från civil olydnad till institution 
i arbetet mot blodsmitta och drogmissbruk                                           
Stipendieutdelning   

Symposium: Erfarenheter från arbete utom-
lands och beredskap i Sverige. 

14.45-15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i hall B (utställningshallen)

15.30-17.00 InfCare Hepatit - omfatt-
ning och vetenskapliga 
rapporter baserade på 
registret

Symposium: Bakteriella 
CNS-infektioner                    

Symposium: Utvecklingsmöj-
ligheter för infektionssjukskö-
terskor  

17.00-18.00 Årsmöte: Svensk Förening för Tropikmedicin 
och Internationell Hälsa

Årsmöte: IFIS

18.30 Fria aktiviteter
18.15 Guidad stadsvandring och möte med Linné 
18.00-20.00 Medicinhistoriska museet inklusive guidning

FREDAG 29/5

07.30 Registreringen öppnar   

07.30-8.15 Frukostseminarier

08.30-10.00 InfCare HIV: Behand-
lingsresultat och 
vetenskapliga presen-
tationer

Symposium: Rävens 
dvärgbandmask - hot 
eller falskt alarm? 
Vad vi vet om E. mul-
tilocularis i Sverige 
idag

Interaktivt fallsemi-
narium: Rätt pre-
parat, dosering och 
TDM vid behandling 
av UVI och allvarliga 
infektioner 

Seminarium: Endo-
kardit och vård av pa-
tienter med infektion 
och aktivt missbruk

10.00-10.45 Förmiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)

10.45-12.15 Keynote 3: Tidig behandling med vätska, vasopressorer och syrgas vid sepsis

12.15-12.30 Avslutning SILF och IFIS + Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021

12.30 Lunch ”to go”
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En infektionsläkare som upplevde 
hiv-eran i sin första skepnad under 
1980-talet med AIDS-patienter, som 
alla dog, var infektionsläkaren Camilla 
Sulg. Hon var Helsingborgs infektions-
klinik trogen under nästan hela sitt 
yrkesliv. Efter hennes död fann hennes 
barn några fina tänkvärda dikter som 
lämpar sig väl att presentera i Infek-
tionsläkarens temanummer om hiv..

Camilla föddes 1927 i Stockholm. Pappan 
Einar var psykiater och mamman Magda 
var sjuksköterska. 

Camilla började läsa medicin i Lund år 
1950, som en av mycket få kvinnliga stu-
denter. Camilla blev med. kand. 1953 och 
med. lic./leg. läk. 1958. 

1957 flyttade Camilla med familjen till 
Helsingborg och i november det året fick 
hon sitt första vikariat på Helsingborgs 
lasarett som underläkare på medicinkli-
niken. 

Hon tjänstgjorde på några olika kliniker 
fram till 1960, men därefter var det Epi-
demisjukhuset/Infektionskliniken för 
nästan hela slanten, med ett längre un-
dantag för barnkliniken 1967-70. 

Möjligtvis påverkade en händelse i slutet 
av 1950-talet hennes val av specialitet. 
Camillas man hade varit på en konferens 
i Heidelberg där en smittkoppsepidemi 
brutit ut, med dödsfall som följd. När han 
kom hem isolerades han och sonen på 
Epidemisjukhuset. Det var stor uppstån-
delse i medierna om detta.

Camilla älskade sitt arbete och blev i 
hög grad ett med yrkesrollen fram till sin 
pension 1992. 

Camilla hade en integritet och lojali-
tet både privat och i arbetet. Lojaliteten 
riktade sig först och främst gentemot pa-
tienterna men även mot verksamheten. 
Hon lyckades behålla sin positiva attityd 
och stoiska lugn inför en arbetsbelastning 
och jourtäthet som numera anses oaccep-
tabel. De fina tänkvärda dikter som hon 
skrev 1985 och presenteras här hittades 

efter hennes död bland hennes kvarlåten-
skap utan att någon innan dess kände till 
dem. Kanske ett sätt för Camilla att han-
tera den maktlöshet som hon kände när 
det inte längre fanns något hopp för hen-
nes AIDS-patienter att överleva. 

På ledig tid var hon en ”läsare”, både av 
facklitteratur och av god skönlitteratur. 
Hon höll i det längsta kontakt med vän-
nerna i den bokklubb som startades redan 
i slutet av 1970-talet, och då synen svek 
övergick hon till ljudböcker- utan att nå-
gonsin erkänna eller klaga över sin tillta-
gande skröplighet.

I början av 1990-talet skaffade hon sig 
ett radhus i Laröd, nära den lantliga idyl-
len och Öresund. Där bodde hon livet ut 
och avled dan före julafton 2018 i sitt 91:a 
levnadsår.

Åsa Hallgårde
kollega och bokklubbsvän

Jag ser i dina ögon
att du vet det går mot slutet
- en fråga: hur länge följer du mej?

Jag finns här 
den sista dagen
den sista timmen
den sista minuten
och sekunden

Men där vid gränsen
måste jag lämna dej
men jag lovar,
att de sista stegen
ska bli lätta för dej
som dagg på ängen
en stilla sommarmorgon

85-06-21

#

Ett flimrande hjärta utan rytm
en ostillbar smärta
- är det nu det är slut?

Nej än får du slumra
andas och drömma
minnas men ändå trots allt glömma
det svåra,
det tunga,
som tog dina dagar

Din glädje blir kvar 
trots allt, till sist
när du kan acceptera
det kära du mist

#

"Ingen åtgärd"

- en nolla i kardex -
du får gå till din Gud

utan våra infusioner,
injektioner,
hjärtmassage
och andningshjälp

En nolla blev till sist
det mest barmhärtiga för dej
- en nolla är livets slut -
kunde du ana det?

#

Camilla Sulg – dagsverser 1985
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Töm korridoren -
man hämtar ett lik
ingen får se båren
ej av svepning en flik

- är det Döden som kör?
eller vad fruktar ni för -

Ni visste ju allt för väl
att Jönsson på 5:an
ta't farväl av sin själ!

85-05-30

# 

"Knarkare"

Du magra tonårsunge
full med bölder och sticksår
och med gula sclerae 

när tappade mor greppet om din lilla hand
ingen vet när du gick från det barndomsland
du hade rätt till länge än,

över gränsen till landet
där inga ömma händer finns

Du söker inte länge till -
snart är allt stilla
- och så utan mening

febr. -85

#

"Mononucleos"

På glada jeansklädda ben
dansar du ut genom korridoren
till dina kompisar,
som dagarna innan
respektfullt såg på ditt dropp -  

Med glada steg
går du att kyssa dem
som sände dej hit
med sinaa smittade läppar

#

Mars -85

Det är emot naturen
att människan ej får dö
en naturlig död
- som de andra djuren

#

En nolla, I.Å., bytt mot P.V.
- och varför de'
jo, ingen vill nedskrivet se

att det enda skonsamma sätt
att sluta sitt liv
är det som naturen oss gett

#

Nej, fru Svensson,
det är inte vår behandling
som gör er trött
för utan penicillinet
hade ni faktiskt dött!

"Till gnällig gumma"
febr. -85

# 

"Vaccinationskö"

Liten och morsk
med hopknipta ögon
och gråten i halsen
tar du vaccinationen

- vänder i dörren
och räcker ut tungan!
TACK! för den reaktionen!

"5 år"

#

"Efter plötslig död"

I telefonen igen!
det är inte länge sen
vi pratades vid -

det finns inte mer att berätta
jag vet att ni gjorde det rätta

-  kvar nu blott acceptera  
att er käre ej finns hos oss mera

-  ja, vi har obducerat, 
vart organ preparerat

diagnosen är klar
- ja, jag vet det var just er far...

#

Camilla Sulg – dagsverser 1985



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



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

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

Fler än 2 miljoner patienter 
världen över har behandlats med

MYCAMINETM 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 4· 1930

Då lägger vi snart ytterligare ett år till 
handlingarna. Vissa av er kanske till 
och med får lite jul- eller nyårsledighet 
innan det är dags att ta sig an 2020.

Vad händer då nästa år? Som vanligt är 
det bra att hålla ögonen öppna för utan-
nonserade ST-kurser. Vi i SPUK försöker 
att hålla fliken ”kurser för ST-läkare” på 
infektion.net uppdaterad, men det är ett 
öppet dokument där både kursgivare och 
alla ST-läkare uppmanas att lägga in de 
kurser som ni känner till. Som ni annars 
vet är Socialstyrelsens kurskatalog och 
Lipus viktiga källor till information om 
kommande kurser.  

Vi i SILF fortsätter såklart också att hålla 
kurser. Som vanligt kommer Fallsemina-
rium anordnas två gånger årligen. Kursen 
i Stockholm i februari är fulltecknad, men 
håll utkik efter nästa kurstillfälle som blir 
i slutet av sommaren/början av hösten. 
Vi fortsätter också att anordna Ungt fo-
rum som en halvdag i samband med In-
fektionsveckan. Temat för 2020 kommer 
att bli gastroenteriter inklusive vårdhy-
gien- och smittskyddsaspekter. Därmed 
kommer en del av c13-delmålet att täckas, 
alltså det delmål som gäller lagar och fö-
reskrifter för den egna specialiteten och 
som enligt 2015 års målbeskrivning har 
kurskrav. Jag vill passa på att påminna 
om detta delmål som initialt kan tyckas 
lite svårt att hitta kurser i. De flesta regi-
oner anordnar egna kurser för delmål a6, 
alltså delmålet för lagar och föreskrifter 
som gäller för hela hälso- och sjukvår-
den. Ofta ingår smittskyddslagen i dessa 
kurser, och då kan ni be kursledarna att 
lägga till c13 på intygen. Andra alternativ 
för att uppfylla c13 är att gå SK-kursen 
Smittskydd och vårdhygien eller en kom-
bination av kurser, t.ex. Ungt forum i vår. 

Det kan också vara bra att känna till att 
Socialstyrelsen inte har några krav på att 
en kurs ska vara nationell eller omfattas 
av ett visst antal timmar. En kurs kan till 
exempel anordnas lokalt på den egna kli-
niken med föreläsningar eller seminarier 
ledda av en eller flera kollegor som har 
kunskaper inom ämnet. 

Värt att bevaka under 2020 är också in-
förandet av nya bastjänstgöringen, BT, 
som är ett resultat av att läkarprogram-
met kommer att bli 6 år långt och legiti-
mationsgrundande. BT ska vara en första 
tjänst efter läkarlegitimation och längden 
kommer kunna variera, med minimum-
längd 6 månader, men normalt 12 måna-
der. BT införs 1:a juli 2020, till en början 
för läkare som fått legitimation utomlands, 
och sedan kommer BT och AT att samex-
istera under många år. Initialt var tanken 
att BT skulle utgöra en integrerad del av 
en ST, men det vekar lyckligtvis bli en fri-
stående första del av ST, som en separat 
anställning. Fördelen med detta är ju att 
BT-läkaren får arbeta kliniskt inom några 
olika specialiteter innan hen väljer specia-
litet att söka ST inom.

Vad blir då konsekvenserna för oss inom 
infektion? För det första ska ju den svenska 
grundutbildningen göras om, vilket de kli-
niker som har kandidatundervisning kom-
mer att märka. Sedan får vi vänja oss vid 
att en nylegitimerad läkare inte kommer 
ha lika mycket erfarenhet med en 6-årig 

utbildning bakom sig som dagens legitime-
rade läkare som har 5,5 års utbildning plus 
18-21 månaders AT. Men det som framför 
allt kan komma att påverka kommande 
infektions-ST-läkare är ju eventuella jus-
teringar avseende ST-målbeskrivningen. 
Socialstyrelsen har ännu inte gått ut med 
något besked om detta, men har meddelat 
att vi ska få veta mer under början av 2020. 
Det här är alltså en stor och viktig fråga att 
bevaka. Jag hopp-
as att kunna åter-
komma med mer 
besked i spalten 
framöver. 

God helg!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse

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

regiongavleborg.se

Yngreläkarspalten

AADA 12:45 PM
100%

AADA 12:45 PM
100%

AADA
12:45 PM

100%

AADA
12:45 PM

100%

Vad händer då nästa år?
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UNGT FORUM 
26 MAJ 2020
Ungt forum anordnas i samband med Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte i Uppsala. SILFs specialistutbildningskommitté (SPUK) välkomnar alla 
ST-läkare och underläkare inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi.

Tema: Gastroenteriter inklusive vårdhygien- och smittskyddsaspekter
Föreläsningar: 

Bakteriella gastroenteriter – Pernilla Rundlöf Nygren, Uppsala
Virala gastroenteriter – Carl-Johan Fraenkel, Lund
Tarmprotozoer – Fredrik Månsson, Malmö
Clostridium difficile – Lena Serrander, Linköping
Tid: 8.00–12.00
Pris: Ingen kostnad för medlemmar i SILF eller FKM.

Anmälan: Anmälan görs elektroniskt samtidigt som anmälan till Infektionsveckan och 
mikrobiologiskt vårmöte. Önskas deltagande i enbart Ungt forum kan anmälan också 
göras till lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se.

Ange vid anmälan ditt personnummer och om du går efter 2008 eller 2015 års 
målbeskrivning för kursintyg.

 
Varmt välkomna!
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Väldigt få (i ärlighetens namn ingen) i 
bekantskapskretsen förstod tjusningen 
med en teknisk workshop om klinisk 
bioinformatik för bakteriegenomik och 
metagenomik i Lausanne, men jag är 
mycket tacksam över att Svenska In-
fektionsläkarföreningens styrelse för-
stod nyttan, och över Göran Sterners 
resestipendium som möjliggjorde mitt 
deltagande.

Kursen/workshopen arrangerades av 
Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) och Swiss Institute of Bioinfor-
matics (SIB) i samarbete med ESCMID 
och tog plats i Université de Lausanne lo-
kaler från 70-talet i bästa brutualism stil. 
Antalet deltagare hade begränsats till 30 
av kursledningen, men ett 50-tal deltaga-
re hade lyckats registrera sig och det var 
således ganska trångt i föreläsningssalen. 
Kursens huvudsakliga målgrupp - kliniska 
mikrobiologer med begränsad erfarenhet  
hantering av helgenomsekvenserings 
data - var väl representerad från hela Eu-
ropa. 

Lausanne är en med svenska mått mätt 
medelstor stad (ca 140 000 invånare) vack-
ert belägen vid Lac Léman (Genevesjön) 
i det franskspråkiga Schweiz. Lausanne 
förknippas kanske främst med Interna-
tionella olympiska kommittén som sedan 
1915 har sitt säte här, men staden har en 
lång historia som utbildningsort (univer-
sitet, hotellskola, internatskolor) och tu-
ristmål, med flertalet lyxhotell med anor 
från senare delen av 1800-talet. Att döma 
av antalet utlandsskyltade lyxbilar bekym-
rar sig den gängse Lausanne-turisten inte 
för svag kronkurs och dyra roamingavgif-
ter, men den kanske finaste upplevelsen i 
närområdet är inte kostsam - lokaltåg till 
de UNESCO-listade vingårdsterasserna i 
Lavaux strax utanför Lausanne och sedan 
vandring nedför sluttningarna ner mot 
sjön med utsikt över franska Alperna.
Det blev dock inte mycket tid över till 

sightseeing i Lausanne. Kursen höll ett 
högt tempo och även om inga förkun-
skaper förväntades enligt information 
i samband med anmälan, så tror jag att 
det hade varit svårt att hänga med utan 
någon tidigare inblick i sekvensering av 
bakteriella genom, och vilka olika bioin-
formatiska metoder/program som nyttjas 
till vad. Under kursen varvades löpande 
mer grundläggande föreläsningar (ibland 
på lite väl detaljerad nivå avseende tex 
olika algoritmer..) med föredrag med 
kliniska exempel och tid för eget arbe-
te i testmiljö under handledning. Under 
workshop-passen avhandlades alla ba-
sala delar i bioinformatik: kvalitetskon-
troll och trimning av sekvenser, genome 
assembly, SNP calling och predicering av 
antibiotikaresistens. Full pott till kursled-
ningen för en väl genomtänkt utbildning 
med ett pedagogiskt upplägg. 

Det är en utmaning att sammanfatta 
innehållet i fyra intensiva kursdagar till 
något för läsaren av denna reseberättelse 
värdefullt innehåll, men att traditionell 
odling och fenotypiska test i allt stör-
re utsträckning kommer kompletteras 
med helgenomsekvensering av anting-
en enskilda bakteriekolonier, eller av 
nukleinsyra i ett prov utan föregående 
odlingssteg, i både klinisk praxis och i 

forskningssammanhang är att vänta, och 
för intresserade läsare vill jag tipsa om tre 
översiktsartiklar som kan fungera som en 
bra introduktion.

”A primer on microbial bioinformatics 
for non-bioinformaticians” av Carrico et 
al, CMI 2018, ger en översikt av flödet 
från sekvensering till analys av fylogene-
tik och predicering av fenotyp inklusive 
känslighet för antibiotika. Just möjlighe-
ten att predicera antibiotikaresistens från 
helgenomdata är fokus för ”Genome-ba-
sed prediction of bacterial antibiotic re-
sistance” av Su et al., publicerad i JCM 
2019, och vill man lära sig mer om typ-
ning av bakterier utifrån helgenomdata 
rekommenderar jag Quainoo et al ”Who-
le-genome sequencing of bacterial patho-
gens: the future of nosocomial outbreak 
analysis” (CMR 2017), som även ger en 
översikt av olika sekvenseringstekniker.  

Emeli Månsson 
Infektionskliniken Västerås

Teknisk workshop om klinisk bioinformatik i Lausanne – reseberättelse

Course Programme Organization
Monday, 9 September 2019

08:00–09:00 Registrations

Session 1: NGS Clinical applications
09:00–09:15 Welcome & Introduction to the 
 course 
 Gilbert Greub, Patricia Palagi, 
 Aitana Lebrand
09:15–09:45 [From the clinic] The changing 
 profession of the clinical microbiologist 
 Jacob Moran-Gilad
09:45–10:15 [From the clinic] Clinical genomics
 and metagenomics: when to go for
 one or the other and what to expect 
 John Rossen
10:15–11:00 Coffee break
 
Session 2: NGS technologies and data pre-processing
11:00–11:45 2nd and 3rd generation NGS 
 technologies and their limitations 
 Eric Claas
11:45–12:30 Bioinformatics pipeline overview
 for genomics and metagenomics 
 Aitana Lebrand
12:30–14:00 Lunch break
14:00–16:00 Hands-on: Pre-processing of course 
 datasets
16:30–22:00 Social event and dinner

Tuesday, 10 September 2019
Session 3: Alignment and assembly
08:45–09:30 Alignment and blast: basic 
 principles and limitations to keep in 
 mind for downstream analyses 
 David Dylus
09:30–10:15 Genome assembly (mapping-based 
 and de novo): basic principles and 
 quality control
 Hassan Hartman
10:15–11:00 Coffee break
11:00–12:30 Hands-on: Genome assembly 
 (incl. public repositories for  
 reference genomes)
12:30–14:00 Lunch break

Session 4: Typing and phylogenetics
14:00–14:45 Typing the beast: gene-by-gene,
 (cg/wg)MLST  & SNP calling
 Helena Seth-Smith
14:45–15:30 How to read and build a tree
 (incl. MSA and bootstrap)
 Daniel Wüthrich 
15:30–16:00 Coffee break
16:00–17:30 Hands-on: SNP calling and 
 phylogenetics
17:30–18:15 Student presentations, 
 

 
Session 5: Resistance and virulence
08:45–09:45 Predicting resistance and 
 virulence: overview of 
 methodologies
 Claire Bertelli 
09:45–10:15 [From the clinic] NGS resistance 
 and virulence predictions: potential 
 and challenges compared to other 
 lab techniques 
 Gilbert Greub
10:15–11:00 Coffee break
11:00–12:30 Hands-on: prediction of resistance 
 (incl. genome browsing)
12:30–14:00 Lunch break
 
Session 6: Metagenomics taxonomic classification
14:00–15:00 Overview of metagenomics 
 methods (amplicon vs. shotgun, 
 mapping vs. k-mer-based)
 Aitana Lebrand
15:00–15:30 [From the clinic] Metagenomics 
 for pathogen discovery
 Etienne Ruppé
15:30–16:00 Coffee break
16:00–17:30 Hands-on: Pathogen metagenomics
17:30–18:15 Students presentation, debriefing 
  

Course Venue
University of Lausanne, Dorigny Campus

Registration Procedure
The registration portal can be found on the  
ESCMID website at www.escmid.org/education.  
Please complete the course registration by  
the deadline of 10 July 2019.

Registration Fee

 

EUR 600 for ESCMID members 

 

EUR 750 for all others

 

The fee includes the course, tea and coffee during  
the course, lunch during the 4 days, a dinner  
on Monday evening and the social event. Travel and 
accommodation are not included.

Attendance Grants
ESCMID provides a number of attendance grants 
for ESCMID «young scientist members». The grant 
covers the registration fee, but not travel or  
accommodation costs. Please apply via the ESCMID 
website at www.escmid.org/education before  
30 April 2019. Applicants will be informed about 
their acceptance by 15 May 2019.

CME Accreditation
The organiser of the course will apply for European 
CME accreditation through EACCME and for the  
FAMH accreditation through the Swiss Society of 
Microbiology accreditation.

••
Session 7: Bioinformatics capacity building
08:45–09:15 Data management: standards, 

 

storage, computing 

 

João Carriço 
09:15–09:45 [From the clinic] On the 

 

importance of standardized data 

 

for spatio-temporal molecular 

 

surveillance platforms 

 

Adrian Egli
09:45–10:15 Setting-up bioinformatics ring trials 

 

for NGS bacterial typing and viral 

 

metagenomics: towards 

 

harmonized best practices 

 

Aitana Lebrand
10:15–11:00 Coffee break
11:00–11:30 Developing a streamlined tool for 

 

routine NGS analyses, from sample 

 

to report 

 

speaker to be confirmed
11:30–12:15 [Group discussion] NGS reports: 

 

what I need out of the bio-

 

informatics pipeline as a clinical

 

microbiologist in order to critically/

 

confidently interpret the data

 

Panel of speakers
12:15–12:30 Concluding remarks

 

Gilbert Greub, Patricia Palagi, 

 

Aitana Lebrand

debriefing and quiz

Wednesday, 11 September 2019

 

•••••••••••••••••• 
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For the Scientific ProgrammeAitana LebrandClinical Bioinformatics SIB Swiss Institute of Bioinformatics
Campus Biotech, Chemin de Mines 

1202 Geneva, Switzerland
Phone +41 22 379 02 67aitana.lebrand@sib.swissAdministrative SecretariatMargaux RouletTraining GroupSIB Swiss Institute of Bioinformatics

Quartier Sorge, Bâtiment Amphipôle
1015 Lausanne, SwitzerlandPhone +41 21 692 40 77margaux.roulet@sib.swiss

Contact

••

Target AudienceClinical microbiologists and other professionals 

working in the field with little or no programming 

background.
 

Faculty MembersClaire Bertelli, Lausanne, Switzerland 
João Carriço, Lisboa, Portugal

Eric Claas, Leiden, Netherlands
David Dylus, Lausanne, Switzerland

Adrian Egli, Basel, Switzerland
Gilbert Greub, Lausanne, Switzerland

Hassan Hartman, London, United Kingdom

Aitana Lebrand, Geneva, Switzerland
Jacob Moran-Gilad, Beit Kama, Israel

John W. A. Rossen, Groningen, Netherlands

Etienne Ruppé, Paris, France
Helena Seth-Smith, Basel, Switzerland

Daniel Wüthrich, Basel, Switzerland

••

ESCMID Study Group for Genomic and Molecular  

Diagnostics – ESGMD• Insitute of Microbiology, CHUV University Hospital 

    of Lausanne• SIB Swiss Institute of BioinformaticsCourse Coordinators• Adrian Egli, Basel, Switzerland 
• Gilbert Greub, Lausanne, Switzerland 

•

 

Aitana Lebrand, Geneva, Switzerland 
•

 

Jacob Moran-Gilad, Beit Kama, Israel 
•

 

Patricia Palagi, Lausanne, Switzerland 

•

 

John W. A. Rossen, Groningen, Netherlands 
Course ObjectiveNext generation sequencing (NGS) is being increa-

singly used and implemented at clinical microbiology 

laboratories, heavily relying on bioinformatics for data 

processing, analysis and interpretation. This course aims at providing participants with the 

essential tools to understand the output of bioinforma-

tics analysis pipelines, interpret the results for making 

better-informed clinical recommendations, recognise 

the main challenges and limitations when using NGS 

bioinformatics analysis pipelines in clinical settings, 

and acquire a common language to foster multidis-

ciplinary discussions of results with clinical bioin-

formaticians in their team. It will cover the essential 

bioinformatics concepts on NGS data management and 

processing for typing and phylogenetics, resistance 

and virulence prediction, and metagenomics-based 

taxonomic classification. 
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Organizers

Teknisk workshop om klinisk 
bioinformatik i Lausanne 
– reseberättelse



UTLYSNING AV STIPENDIUM FRÅN STIFTELSEN FÖR 

GÖRAN STERNERS 
RESESTIPENDIEFOND
Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar 
men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. 

Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse. 

Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs av de kunskaper 
den sökande kan inhämta under sin studieresa. 

Resebidraget får inte tillfalla samma person som erhållit stipendiet tidigare.

Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut för ekonomiskt bidrag till en studieresa inom eller utom Sverige för deltagande 
i en medicinsk konferens/kurs där infektionsproblem kommer att behandlas.

Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på 
svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik). 

Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. 
Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader. 

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

Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige sekreteraren Mia Furebring, epost: mia.furebring@medsci.uu.se. 

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2020. 



STIPENDIUM I
TROPIKMEDICIN 
OCH 
INTERNATIONELL HÄLSA
Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa utlyser härmed ett stipendium á 30 000 kr 
för yngre icke disputerad student /yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller som startbidrag för att undersöka 
möjligheter till större vetenskaplig studie företrädelsevis i endemiskt område. Det är inte avsett som 
kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller 
som bidrag för kurs, kongress eller mötesresa.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, 
preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget och nyckelreferenser (max 3 sidor). 
Kort CV (max 1 sida). 

Ansökan mailas till urban.hellgren@sll.se

  Sista ansökningsdag 2020.04.01
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I skrivande stund öser novemberreg-
net ned och tropisk värme lyser med 
sin frånvaro – det gör tyvärr också 
föreningen hemsida just nu, men vi 
hoppas kunna lösa det snart. Men då 
är det ju bra att kunna skriva några 
rader i en riktig papperstidning som 
Infektionsläkaren!

Difteri ser vi sällan i Sverige och i vårt land 
är vaccinationstäckningen så bra att få av 
oss har sett ett difterifall. Då kan det vara 
bra att påminna sig om den svåra sjukdom 
det är och att känna igen symtomen den där 
dagen när flyktingbarnet med ”halsfluss” 
dyker upp på vår mottagning. En som sett 
difteri och dess följder på nära håll, är Ma-
rie Inhammar, ST-läkare i pediatrik, som 
arbetat för Läkare utan gränser (MSF) på 
en difteriklinik i ett flyktingläger. Hon har 
skickat oss en artikel om sina erfarenheter,  
som publiceras i kommande nummer. 
Spännande och viktig läsning.

Den goda vaccinationstäckningen bland 
barn i Sverige måste vi fortsätta att värna, 
liksom att uppmuntra våra äldre till på-
fyllnadsdos, särskilt i en tid med växande 
vaccinationsmotstånd på vissa håll – anti-
vaccinrörelsen och mycket annat berördes 
på den europeiska konferensen för tro-
pikmedicin och internationell hälsa, 11th 
ECTMIH i september. Konferensen sam-
lade 1200 deltagare från hela världen. Som 
vanligt stort fokus på global hälsa, men 
många andra ämnen belystes inom olika 
spår: ”prevention, patient care/treatment, 
One Health, age-related care, health sys-
tems och externa factors influencing future 
health” (ex. klimat). 

En av huvudtalarna var Peter J Hotez, 
professor i pediatrik och mikrobiologi, Tex-
as, som på ett medryckande sätt beskrev 
vaccinmotståndet i bl.a Texas, där antivac-
cin-rörelsen funnit ett fäste. Sociala medi-
ers betydelse för spridning av ”fake news” 
är numera väl bekant och hur man möter 
detta, t.ex vaccinationsmotstånd, diskute-
rades. Prof. Hotez har skrivit en artikel på 
ämnet i tidningen International Health (Int 
Health 2019;11:331-333.) 

Nedan följer en rapport från ECTMIH 
av Katarina Engdahl och undertecknad, 
som också deltog i FESTMIH:s årsmöte 
(federation of european societies of tro-
pical medicine and international health). 
FESTMIH:s huvudsakliga uppgift är att 
anordna ECTMIH vartannat år. ECTMIH 
2021 blir i vårt grannland, i Bergen – passa 
på att markera 27 september-1 oktober 2021 
i almanackan redan nu!

Vi tar tacksamt emot bidrag både till 
hemsidan och till TropikNytt – t.ex intres-
santa fall eller andra nyheter inom områ-
det, både tropikmedicin och globalmedicin. 
Maila mig eller någon annan i styrelsen. 

Charlotta Rydgård
Ordförande, Svensk förening för 

tropikmedicin och internationell hälsa

TropikNytt

Tropiknytt
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ECTMIH 2019

Det elfte ECTMIH, European Congress 
on Tropical Medicine and Internatio-
nal Health, tog plats i Albert dock i 
Liverpool precis vid inloppet av flo-
den Mersey. En sexfilig motorväg, ett 
antal små butiker med Beatles-kitsch, 
snabbmat och fish and chips avgrän-
sade oss från resten av staden. Det 
var den 16-20 september 2019.

Temat för kongressens paneldebatt var 
framtida utmaningar inom globalt hälso-
arbete såsom migration, flykt och urbani-
sering, sociala mediers påverkan, klimat-
förändringar och matsäkerhetsproblem. 
Kroniska sjukdomar och ett ändrat infek-
tionsmedicinskt panorama förutspås föl-
ja i klimatförstöringens spår och ökande 
nationalistiska strömningar kan motverka 
gränsöverskridande epidemibekämpning 
och prevention.

Mer lokal förankring kommer att krävas 
för att motverka skadeverkningar av ”fake 
facts”. Som svar på ett starkt engagemang 
mot hälsosystemet behöver forskare in-

teragera mer direkt med målgruppen för 
hälsoinsatsen. Motståndet behöver inte 
nödvändigtvis komma från samma sam-
hällsgrupp.

Människor i höginkomstländer har visat 
sig vara mest skeptiska till vaccin. Stora 
vaccinframgångar med resultat i form av 
minskad spädbarnsdödlighet (!) hamnar i 
skuggan av oro för autism där tidssamban-
det mellan diagnos av autism och första 
vaccindosen tas för ett orsakssamband.

I utbrottssituationer såsom ebolaepide-
mierna har man börjat se att det socialan-
tropologiska perspektivet är essentiellt för 
framgång med sjukvårdsåtgärder. Nya an-
tropologiska metoder kommer att behövas 
för att bättre kunna hantera kommande 
epidemier. Utan förtroende hos befolk-
ningen kommer inte medicinska fram-
steg människor till gagn och primärt i ett 
utbrott bör vara att studera och förstärka 
vad lokala resurser redan organiserat. Ex-
empel på framgångskoncept i ebolaepide-
miskt arbete är publika demonstrationer 
av ”safe burials”, att bjuda in allmänheten 
till besök av ebolacenter innan det tas i 

bruk, samt att adressera mer akuta paral-
lella hälsoproblem hos befolkningen. Att 
fler dör av malaria, diarrésjukdomar och 
mässling än av ebola, som konsekvens av 
åsidosatt sjukvård i områden där organisa-
tionerna vanligtvis visar svalt intresse för 
populationen kan skapa stor lokal misstro 
mot epidemiarbetet. 

Framtida möjligheter inom globalt häl-
soarbete kan ske genom digitala lösningar 
som förväntas nå ut med en större räck-
vidd. Exempelvis kan bättre vektorkon-
troll uppnås genom kartläggning via appar 
(tex. Mosquito alert) och distansutbild-
ning kan lättare nå glesbygdsområden.  
Privata sponsorer kommer sannolikt ta en 
allt större plats i hälsoarbetet. 

Ytterligare framsteg har gjorts på väg 
mot att utrota vild polio. 2018 dokumente-
rades sjukdomen endast i Pakistan och Af-
ghanistan.  Antalet rapporterade poliofall 
har minskat med 99 % sedan 1988 och från 
350 000 fall det året till 33 fall 2018. Gu-
inea worm, trypanosomiasis och trakom 
ser ut att också de närma sig utrotning en-
ligt WHOs prognoser. 

ECTMIH 2019
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Onchocerca volvulus och epilepsi?
När jag fick i uppdrag av MSF 2015, att som 
del i min tjänstgöring starta en epilepsi-
mottagning på ett sjukhus i Bangassou, 
Centralafrikanska republiken, stod jag en 
smula handfallen. Kön till epilepsimottag-
ningen kom att ringla långt ut på vägen och 
ett häpnadsväckande stort antal unga med 
inte sällan dagliga generaliserade anfall 
fick ett förvånansvärt gott svar redan på 
lågdos antiepileptika. Därför fann jag Jo-
seph Nelsons från universitetet i Antwer-
pens föreläsning om ett försök att fastställa 
ett orsakssamband mellan epilepsi och 
onchocerca volvulus-infektion mycket in-
tressant. 

Onchocerca volvulus uppskattades in-
fektera 20 miljoner människor globalt 
2017, varav > 99 % av fallen var i Afrika där 
centralafrika är hyperendemiskt och < 1 % 
i Latinamerika och Yemen. Erkända klinis-
ka manifestationer är ögonsjukdom”River 
blindness”, dermatit och subkutana nodu-
li. Onchocerca volvulus lever endosymbio-
tiskt med Wolbachia, en bakterie som den 
behöver för embryogenes och larvutveck-
ling. Den adulta filariamasken får markant 
förkortad livslängd utan Wolbachia. Det är 
känt att 4-6 veckors doxycyklinbehandling 
hämmar Wolbachia och i brist på effek-
tiva direkt makrofilaricida behandlings-
alternativ gör indirekt behandling mot 
Wolbachia att adulta maskar dör inom ca. 
1-2 år. Nuvarande ”mass drug administra-
tion”-program innehåller Ivermectin som 
har god effekt, men bara mot mikrofilarier 
och långa doxycyklinkurer lämpar sig inte 
för MDA. Ett problem är också att det inte 
finns pediatriska ivermectinformulering-
ar för <5 år vilket gör att barn drabbas av 
sjukdom men också utgör en reservoar för 
smittspridning.  En ny lovande substans, 
AWZ1066, har tagits fram genom att scre-
ena 2 miljoner substanser. AWZ1066s verk-
ningsmekanism är inte känd men 7 dagars 
terapi verkar vara tillräckligt. Den verkar 
ha låg effekt mot andra bakterier än Wol-
bachia och har ingen effekt mot Loa Loa. 

Nakalanga syndrome/nodding syndro-
me är ett neurologiskt syndrom utan säker-
ställd etiologi som innebär motorisk och 
kognitiv nedsättning, tillväxthämning och 
stunting samt epilepsiliknande kramper 
som bland annat liknar ”head nodding”, 
därav namnet. Meta-analyser har visat 
möjlig association mellan epilepsi och on-
chocerca volvulusinfektion men studierna 

har inte justerat för om ivermectinbehand-
ling givits, vilket ju minskar kopplingen 
eftersom ivermectinadministration två 
gånger/år skyddar mot epilepsi och nod-
ding syndrome. Sjukdomarna överlappar 
varandra geografiskt, högst epilepsi-inci-
dens ses nära vektorknottens, (Simulium 
spp.) ”breeding sites”, symptomdebuten 
sker plötsligt vid 3-18 års ålder trots en 
föregående normal psykomotorisk ut-
veckling. Fler argument för samband är att 
epilepsiincidensen minskade markant när 
onchocerciasis kontrollerades effektivt i 
Uganda, svårare och fler epilepsianfall är 
kopplat till fler mikrofilarier i “skin snip” 
och fler subkutana noduli och att risken 
för att få epilepsi senare i livet också var 
kopplat till större mängd mikrofilarier. On-
cocerciasis som barn gav 28 gånger högre 
risk för epilepsi senare i livet och en 10 % 
ökning av oncocerciasisprevalens ledde 
till 0,4 % ökning av epilepsi. Vissa byar i 
endemiska områden har upp till 11 % epi-
lepsiprevalens. Nodding seizures är även 
vanligt i Sudan där man inte äter fläskkött 
så neurocysticerkos anses inte vara för-

klaringen till epilepsin.  Man påvisar inte 
filarier i CNS och PCR är som regel nega-
tivt i liquor. En hypotetisk patofysiologisk 
mekanism kan vara autoimmunitet, såsom 
toxiska antikroppar riktade mot nya neu-
ron eller stamceller. Unga neuron kan vara 
mer mottagliga för destruktion. Fronto-
temporal och cerebellär atrofi ses neurora-
diologiskt och på obduktion. En alternativ 
patofysiologisk teori är parasitderiverade 
komponenter som tar sig över blod-hjärn-
barriären t.ex. Wolbachia surface protein. 
(WHO: Proposed guidelines for the mana-
gement of nodding syndrome. Manson's 
Tropical Diseases 2014. Siewe Fodjo JN et 
al. Infect Dis Poverty, 2018.)

Så tillbaka till kajen vid floden Mersey i 
Liverpool och ECTMIH där en stor del av 
forskarna utgick från The London School 
of Tropical Medicine and Hygiene och Li-
verpool School of Tropical Medicine. Flera 
av de brittiska talarna bjöd på överslätande 
lustigheter när brexit då som nu så påtag-
ligt står i farstun.

Katarina Engdahl

ECTMIH 2019
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Flyktingscreening
Stort fokus sattes på flyktinghälsovård 
med bl.a. en session ordnad av de tro-
pikmedicinska föreningarna i Italien och 
Spanien som berörde lämplig screening 
av flyktingar - vilka grupper, vilka diag-
nostiska metoder och vilka patienter bör 
screenas?  Prevalensen för strongyloides 
uppskattas till c:a 12 % hos immigranter 
från endemiska områden (Asundi et al, 
Lancet Gobal Health 2019). Bör screening 
av Chaga, strongyloides och schistosomi-
asis ingå rutinmässigt eller bara inför im-
munsupprimerande behandling?

Kostnadseffektivitet för olika strate-
gier studeras för närvarande, några stu-
dier finns (Agbata el al, 2018; Buonfrate, 
in prep). Karolinska institutet-anknytna 
A. Requena-Méndez berättade om un-
derlaget till riktlinjerna för screening för 
strongyloides, Chaga och schisosomias-
is som ECDC publicerat nyligen (www.
ecdc.eu). Det är frågor att ställning till i 
våra regioner och kliniker. 

Schistosomiasis
Ett annat ämne i fokus var schistosomi-
asis, där female genital schistosomiasis 
(FGS) fick ett eget symposium och be-
rördes i flera postrar. Denna länge ”glöm-
da” form av en redan ”neglected disease” 
lyftes fram beträffande diagnostik och 
handläggning. Coinfektion med schis-
tosomiasis och hiv försämrar både schis-
to-symtomen och bidrar till hiv-progress, 
men fler studier behövs. Flera artiklar på 
ämnet finns i bl.a. PLOS NTD de senaste 
två åren. 

Fokus låg på handläggning i endemisk 
befolkning men en fallbeskrivning från 
Antwerpen om en belgisk kvinna som 
sökte för ”8 års trötthet” och genitala 
symtom (infertilitet, blödning, dyspare-
uni mm) där man diagnosticerade schis-
tosoma-ägg i PAD från vagina påminde 
oss om att även kortvariga resenärer 
ibland kan drabbas av oväntade sjukdo-
mar. Kvinnan förbättrades radikalt efter 
behandling. 

Manlig genital schistosomiasis ska inte 
heller glömmas (Kayuni et al, studie på 
män i Malawi; Parasite Edidemiology and 
Control 2019)

Det saknas bra studier och konsensus 
avseende ”golden standard” för diagnos-
tik av schistosomiasis, särskilt i lågende-
miska områden eller efter låg exposition, 
där direktmikroskopi ofta är negativ. Se-
rologi framstår mer och mer som första-
handsval vid screening i lågendemiska 
områden, kompletterad med mikroskopi 
vid positivt svar. PCR och olika antigen 
(CCA, CAA) finns framtagna och används 
på vissa håll, men fortfarande inte i rutin-
bruk och inte fullt utvärderade avseende 
sensitivitet och specificitet. Hos personer 
med hög exponering bör mikroskopi av 
feces och urin kvarstå som förstahands-
diagnostik. 

På behandlingssidan kvarstår Prazi-
quantel som enda behandlingsalternativ, 
men effektivitet och rekommendation 
avseende antal doser varierar mellan 
studier, som ofta är retrospektiva och/
eller med låg kvalitet. Två doser med 3-4 
veckors mellanrum rekommenderas av 
många. På en del håll arbetar man på att 
ta fram utrednings/behandlingslogarit-
mer för schistosomiasis, t.ex presentera-
des ett par sådana förslag från Liverpool 
School of Tropical Medicine och från Ita-
liens tropikmedicinska förening, ej publi-
cerade ännu. 

Barnberedning av Praziquantel är un-
der utveckling (Pediatric Praziquantel 
Concortium), tugg/sugtabletter, som kan 
förenkla i första hand vid massbehanding 
av Schistomiasis hos små barn, men för-
stås även kan vara en fördel för barn hos 
oss i Sverige som drabbats av sjukdom. 
Förhoppningsvis på marknaden från 
2021. 

Fexinidazol - nytt peroralt läkemedel 
för afrikansk trypanosomiasis  
Det är inte så ofta vi får nya läkemedel för 
tropikmedicinska sjukdomar. Glädjande 
nog har nu ett nytt läkemedel mot afri-
kansk sömnsjuka godkänts av EMA! 

Fexinidazol, ett 5-nitroimidazolde-
rivat, har tagits fram av DNDi för be-
handling av gambesiense-formen och 
visat sig ha effekt på både på fas 1 och 
fas 2 (infektion i centrala nervsystemet) 
vid lindrig-måttligt svår CNS-sjukdom, 

vilket definieras som avsaknad av svåra 
neurologiska symtom (som definieras uti-
från en symtomlista). Fördelen med läke-
medlet är att det är oralt och att man inte 
behöver göra LP vid lindrig sjukdom Det 
kan ersätta den nuvarande behandlingen 
(NECT) vid mild – måttligt svår sjukdom. 
Läkemedlet är inte utprövat för den mer 
akuta rhodesiense-formen som vi ser vid 
enstaka tillfällen hos återkommande re-
senärer, där vi fortfarande måste förlita 
oss på det arsenik-innehållande melarso-
prol vid CNS-sjukdom. Studier på Fexi-
nidazol för T rhodesiense planeras dock. 

Ur ett globalt perspektiv är det en stor 
framgång för den enskilde patienten och 
på vägen mot elimination av gambesien-
se-formen, som idag främst ses i Demo-
kratiska republiken Kongo och Central-
afrikanska republiken. 

Nya WHO guidelines on trypanosomi-
asis gambesisense publicerades i augusti 
2019 där Fexinidazol ingår i behandlings-
alternativen.

Hudsjukdomar och mycetom upp-
märksammas mer och har lyfts in i grup-
pen WHO Neglected Tropical Diseases. 
En hel session hölls om mycetom, vilket 
intresserade mig lite extra efter att jag be-
handlat en i Sverige levertransplanterad 
man från Gambia med mycetom i fotleden 
(Madurafoot) som debuterade 1 år efter 
transplantationen – något som vi alltså 
kan stöta på även i Sverige. Man arbetar 
på metoder för resistensbestämning, för 
att bättre kunna rikta behandling. Itra-
conzol är standardterapi men vissa arter 
är resistenta och där kan t.ex posakonazol 
vara ett bättre alternativ.

Detta och mycket mer avhandlades på 
konferensen – där vi även fick chansen att 
uppmärksamma ”Snake Bite Day” Det var 
en mestadels givande konferens men fö-
reläsningarna kunde ha planerats bättre – 
påfallande många föreläsningar krockade 
med varandra. Mer om konferensen finns 
att läsa på www.ectmih2019.org där en 
del av postrar och abstracts är tillgängliga 
för läsning. 

Charlotta Rydgård 
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Rönnbären har lockat till invasion av 
korsnäbbar i huvudstadsområdet och 
därmed även ornitologiskt intresse-
rade ditresande.  Jag är sedan länge 
så fascinerad av den stora kunskapen 
och intresset bland infektionskollegor 
från hela Sverige av våra flygande och 
simmande vänner. Själv kan jag se 
skillnad på ungefär lika många (dvs 
få) fågelarter som svampsorter i na-
turen, men gläds trots min ignorans åt 
deras existens. Kanske var det dessa 
vackra fåglar som satt i rönnarna vid 
Flogsta med lite vitt, rött och svart i 
färgerna, lagom i storlek enligt mer 
kunniga. .

Just nu lägger snön sig vit på bär och 
grenar. Små flingor singlar som luftbur-
na partiklar och hamnar lite överallt. För 
små att, i barnslig glädje över första snön, 
lägga sig på tungan och smälta tyvärr. 
Osökt tänker undertecknad på den trev-
liga disputationen mellan Johan Westin 

och Carl-Johan Fraenkel den 25 oktober 
i Lund där Kalle i ett av sina arbeten stud-
erat hur partiklar i luften runt patien-
ter med norovirusinfektion sprids. I ett 
samarbete med Lunds tekniska högskola 
har luft samlats in och analyserats för 
virusRNA och resultatet visar att partik-
lar som kan bära virus finns i luften när-
mast patienten, det finns risk att smittas 
i närheten av någon som kräkts under de 
senaste timmarna. Gränsen med 48 tim-
mar för att hindra spridning efter senaste 
symptom visar sig i Kalles material vara 
tillfyllest. Vi som arbetar inom vården 
utgör tyvärr den största smittspridnings-
risken när alla andra risker har minime-
rats genom olika lösningar. Detta visar 
sig gälla även för streptokocköverföring 
i ett delarbete rörande puerperal feber i 
Kristina Trells avhandling, framlagd 15 
november även det i Lund, denna gång 
med opponent från Bergen. Kristina visar 
att vid recidiverande erysipelas i nedre 
delen av kroppen kan man fånga Strep-
tococcus dysgalactiae  perianalt hos fler-
talet sjuka, emedan det inte är fallet vid 

förstagångsinfektion. Nyare metoder för 
artbestämning än de gamla Lancefieldska 
tex visar att det inte alltid är GAS man ska 
leta efter, och framför allt inte i svalget 
eller blodet hos de sjuka. Detta bekräftar 
tidigare svenska studier i området, men 
kanske nu kan komma i kliniskt bruk om 
man önskar specifika diagnostiska hjälp-
medel. Kvarstår dock frågan hur stor del 
av förstagångserysipelas som senare le-
der till recidiv? I sjukvården ser vi förstås 
bara den övre delen av isberget...Ja kylan 
har drabbat Nikkaluokta värre än Skåne, 
-34,5oC som rekord i höst så jag njuter 
den snöfria Skånehösten, blommande 
rosor och hoppas kylan inte förhindrar 
bidrag till Infektionsläkaren från fler uni-
versitetsorter än de mycket uppskattade 
från Lund denna gång. Med önskan om ett 
gott slut på året, rekreerande helger och 
ett gott nytt år även för det vetenskapliga 
arbetet inom infektionsmedicinen!

Cecilia Rydén
Infektionskliniken

Helsingborg

Avhandlingssammanfattning 

Avhandlingssammanfattning 

Clinical and molecular studies 

of ß-haemolytic streptococci
KRISTINA TRELL  

FACULTY OF MEDICINE | LUND UNIVERSITY
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I avhandlingen ”Clinical and molecu-
lar studies of b-hemolytic streptocci 
beskrivs infektioner med betahemoly-
tiska streptokocker grupp A, C och G. 
Sedan det banbrytande arbetet med 
klassificering som genomfördes av 
Rebecca Lancefield har de betahe-
molytiska streptokockerna indelats i 
grupper, men med modern masspek-
trometrisk diagnostik har man kunnat 
artbestämma dem. I avhandlingen 
beskrivs aspekter på infektioner med 
de viktiga och relativt lite studerade 
bakteriearterna Streptococcus dysga-
lactiae och Streptococcus equi.

De b-hemolytiska streptokocker klassi-
ficerade som grupp A tillhör nästa alltid 
arten Streptococcus pyogenes vilken är 
välstuderad och orsakar utöver vanliga 
infektioner som tonsillit även svåra in-
fektioner såsom nekrotiserande fascit 
och endometrit. De b-hemolytiska strep-
tokockerna av grupperna C och G tillhör 
oftast samma art, Streptococcus dysga-
lactiae och denna art orsakar infektioner 
framförallt hos människor. Infektioner 
med Streptococcus dysgalactiae kan ytt-
ra sig som tonsillit och erysipelas, men 
också ge upphov till mer allvarliga in-
fektioner såsom sepsis. En liten del av 
de -hemolytiska streptokocker grupp 
C som isoleras vid human infektioner 
tillhör istället arten Streptococcus equi 
som normalt infekterar olika djurarter. 
Det har funnits otillräcklig kunskap om 

hur infektioner med Streptococcus dys-
galactiae och Streptococcus equi yttrar 
sig och om olika undertyper av dessa 
arter är kopplade till speciella kliniska 
tillstånd.

I det första delarbetet undersöktes art- 
och undertypsfördelning av b-hemolytis-
ka streptokocker grupp C och G isolerade 
från blod, sår och hals. Huvudhypote-
sen var att det som vid infektioner med 
Streptococcus pyogenes fanns speciella 
undertyper (emm-typer) som var koppla-
de till en ökad risk för allvarlig infektion. 
I studien kunde vi dock inte påvisa någon 
säker koppling mellan emm-typer och 
isoleringsställe eller prognos men väl en 
koppling mellan gruppen (C och G) och 
emm-typen.

I det andra delarbetet undersöktes 
tänkbara riskfaktorer för att få återkom-
mande bakteriemi med Streptococcus 
dysgalactiae, då det när studien påbörja-
des fanns några rapporter som beskrev 
detta. Genom en fall-kontroll studie 
undersökte vi möjliga mikrobiologiska 
(emm-typ) och kliniska riskfaktorer för 
recidiv. 22 patienter med recidiverande 
infektion och 92 kontroller med endast 
ett infektionstillfälle identifierades retro-
spektivt och studerades. Studien visade 
att förekomst av erysipelas i första episo-
den var en riskfaktor för recidiv. I övrigt 
noterades inga statistiskt säkerhetsställ-
da skillnader mellan grupperna. Hos 19 
av de 22 patienterna med recidiverande 
infektion var det samma emm-typ i båda 
episoderna.

I det tredje arbetet studerade vi de kli-
niska manifestationerna av bakteriemi 
med Streptococcus equi. Tidigare be-
skrivningar hade antytt att tillståndet 
var mycket ovanligt, att bakterien oftast 
överfördes under utbrott orsakade av då-
ligt pasteuriserade livsmedel och medför-
de en hög mortalitet. Den kohort som vi 
undersökte innefattade 18 patienter och 
ingen av dessa avled. Genom sekvense-
ring av genen för ett M-liknande protein 
hos Streptococcus equi kunde underty-
per bestämmas. Dessa resultat tillsam-
mans med epidemiologiska uppgifter 
talade för att dessa patienter hade fått 
smittan via kontakter med olika djur och 
att det inte fanns några utbrott kopplade 
till livsmedel. 

I delarbete 4 undersökte vi om prov-
tagning för bäraskap av b-hemolytiska 
streptokocker perianalt skulle kunna 
användas som diagnostik vid erysipelas. 
Vid erysipelas finns ingen etablerad tek-
nik för mikrobiologisk provtagning och 
behandlingen ges därför oftast empiriskt. 
Nyare forskning talar för att Streptococ-
cus dysgalactiae är en minst lika vanlig 
orsak till erysipelas som Streptococcus 
pyogenes. I en prospektiv studie prov-
togs 25 patienter med erysipelas och 25 
patienter med feber av annan orsak vid 
insjuknandet. Tio av 25, cirka 40 procent, 
patienter med rosfeber hade b-hemoly-
tiska streptokocker perianalt jämfört 
med endast en av 25 patienter med feber 
av annan orsak. Extra intressant är att 
liknande resultat publicerades i artikeln 
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”Frequent colonization of b-haemolytic 
streptococci at various body sites inclu-
ding the perineum and anal canal during 
erysipelas and cellulitis” av Eriksson 
et al. Båda studierna fann dessutom att 
Streptococcus dysgalactiae är den van-
ligast förekommande streptokocken vid 
erysipelas. Dessa studier antyder att enk-
la bakterieodlingar skulle kunna ge viktig 
diagnostiskt stöd vid erysipelas.

I det femte och sista delarbetet beskri-
ver vi handläggningen av ett utbrott med 
postpartumendometrit orsakat av Strep-
tococcus pyogenes emm-typ 75. Helge-
nomsekvensering bidrog till att förstärka 
de epidemiologiska samband som utred-
ningen kunnat påvisa. En koloniserad 
sjukvårdsarbetare erhöll eradikeringsbe-
handling och utbrottet avstannade.

Delarbeten i avhanDlingen:
I. Trell K, Nilson B, Rasmussen M. Speci-

es and emm-type distribution of group 
C and G streptococci from different 
sites of isolation. Diagnostic Micro-
biology and Infectious Diseases. 2016; 
86(4):467-9.

II. Trell K, Sendi P, Rasmussen M. Recur-
rent bacteremia with Streptococcus 
dysgalactiae: a case-control study. Di-
agnostic Microbiology and Infectious 
Diseases. 2016; 85(1):121-4.

III. Trell K, Nilson B, Petersson AC, Ras-
mussen M. Clinical and microbio-
logical features of bacteraemia with 
Streptococcus equi. Diagnostic Micro-
biology and Infectious Diseases. 2017; 
87(2):196-8.

IV. Trell K, Rigner S, Wierzbicka M, Nil-
son B, Rasmussen M. Colonization of 
b-hemolytic streptococci in patients 
with erysipelas-a prospective study. 
European Journal of Clinical Micro-
biology and Infectious Diseases. 2019.

V. Trell K, Senneby E, Jörgensen J, Ras-
mussen M. Management of an outbre-
ak of postpartum Streptococcus pyo-
genes emm-75 infections. Manuscript 
2019.
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Vinterkräksjuka, orsakad av norovirus, 
är nu den enskilt vanligaste orsaken 
till infektiösa diarrésjukdomar i hela 
världen. Man beräknar att norovirus 
globalt orsakar ca 700 miljoner sjuk-
domsfall och 220 000 dödsfall per år.

Vinterkräksjuka, orsakad av norovirus, är 
nu den enskilt vanligaste orsaken till in-
fektiösa diarrésjukdomar i hela världen. 
Man beräknar att norovirus globalt orsa-
kar ca 700 miljoner sjukdomsfall och 220 
000 dödsfall per år.

Norovirus är väldigt smittsamt, endast 
några få virus krävs för smitta, samtidigt 
som det i ett gram avföring kan finnas 10 
miljarder viruspartiklar. Dessutom är vi-
ruset stabilt i miljön och är svår att avdö-
da med desinfektionsmedel. Det verkar 
inte heller som att immunförsvaret alltid 
kan skapa något långvarigt skydd mot nya 
norovirusinfektioner. Att vi sett en sådan 
ökning av norovirusinfektionerna sedan 
mitten av 1990-talet beror på att viruset 
sedan dess lyckats skapa nya varianter 
med jämna mellanrum. 

På sjukhus orsakar norovirus stora pro-
blem på grund av sin smittsamhet. Utbrot-
ten kan få stora konsekvenser för enskilda 
patienter och belastar sjukvården ekono-
miskt och organisatoriskt samtidigt som 
de tyvärr är svåra att effektivt stoppa. Det 
vore därför önskvärt att förhindra att ut-
brotten överhuvudtaget startar. 

I avhandlingen har olika aspekter på 
sjukhusutbrott studerats och olika smitt-
vägar undersökts, i förhoppning om att 
ny kunskap ska kunna leda till ett ännu ef-
fektivare förebyggande arbete mot smitt-
spridning.

I det första delarbetet undersöktes två 
metoder för att identifiera sjukhusutbrott. 
Klinisk rapportering till den vårdhygienis-
ka enheten jämfördes med övervakning 
av positiva laboratoriesvar från patienter 
med norovirusinfektion. Totalt identi-
fierades med dessa metoder 135 utbrott 
på Skånes 194 sjukhusavdelningar under 
vintersäsongerna 2010-2012. Av samtli-
ga mediciniska avdelningar drabbades 43 
% av minst ett utbrott under 2010-2011. 
Övervakningen av laboratoriesvar visade 
sig vara överlägsen klinisk övervakning. 

I delarbete II undersöktes vilka fakto-
rer som är avgörande för att ett utbrott ska 
starta. Patienter som bedömdes ha givit 
upphov till ett utbrott jämfördes med pa-
tienter med norovirusinfektion som inte 
lett till något utbrott. Det visade sig att om 
patienten delar rum med andra patienter, 
är äldre (över 80 år), har annan sjuklighet, 
insjuknar på avdelningen eller kräks, ökar 
risken för att det ska bli ett utbrott. Att 
kräkning visade sig vara en riskfaktor är 
extra intressant eftersom detta dessutom 
var vanligare vid infektion med de virus-
typer som tidigare visat sig kunna sprida 
smitta extra effektivt. Kanske är det kräk-
ning som är nyckeln till att norovirus kan 
sprida sig så framgångsrikt i sjukhusmiljö?   

I delarbete III undersöktes aspekter på 
eventuell luftburen smitta av norovirus, 
bland annat i relation till kräkning. Luft-
prover samlades in i närheten av patien-
ter med norovirusinfektion och proverna 
analyserades för att kunna upptäcka spår 
av virus i luften. Norovirus kunde påvi-
sas i totalt 21 av 86 luftprover (24 %). Om 
patienten hade kräkts inne på rummet 
var sannolikheten större att luftprovet 

innehöll virus, 64 % av alla luftprover 
som samlades in inom tre timmar efter en 
kräkning var positiva. Koncentrationen 
var också i de flesta fall tillräcklig för att 
möjliggöra smitta genom att andas in luf-
ten under, som minst, 10 minuter upp till 
ett par timmar. Smitta förutsätter dock 
att virus i luften motsvarar aktiva virus-
partiklar. När storleken på virusbärande 
partiklar i luften mättes kunde det konsta-
teras att partiklarna är så små att de kan 
hålla sig kvar i luften länge och föras vida-
re med luftströmmar. Eftersom norovirus 
även kunde hittas i avdelningskorridorer-
na visar det också att smittan kan spridas 
utanför patientrummen. Bara luftprover 
insamlade under utbrott var positiva, med 
ett enda undantag, där det dock blev ett ut-
brott några dagar senare. Våra observatio-
ner kan tolkas som att norovirus i luft har 
betydelse för smitta och utbrottsutveck-
ling. Studien stödjer teorin att kräkning-
en, kanske via spridning i luft, är viktig för 
smitta i inomhusmiljön. 

I delarbete IV undersöktes aspekter 
på smitta från miljön genom att studera 
om det innebär en risk att som patient bli 
placerad i ett rum där det nyligen legat en 
patient med norovirusinfektion, trots att 
rummet städats. En liten extra risk förelåg 
för patienter efter placering på ett sådant 
rum. De statistiska beräkningarna upp-
skattade att av 187 patienter som placerats 
i ett rum där det inom den senaste veckan 
legat en patient med norovirusinfektion, 
insjuknade en (1) på grund av kvarvaran-
de smitta i miljön. Ingen av de 52 patien-
ter som delade rum med någon som nyli-
gen varit sjuk i vinterkräksjuka men varit 
symptomfri i minst 48 timmar insjuknade, 

Avhandlingsreferat Carl-Johan Fraenkel
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Vid behandling av invasiv aspergillos & mucormucos1
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vilket styrker att de nuvarande rutinerna 
för när isolering kan avslutas i detta sam-
manhang är adekvata.

Avslutningsvis verkar det som att man 
med relativt enkla metoder på ett bra sätt 
kan övervaka sjukhusutbrott av norovirus. 
Bättre kunskap om de faktorer som styr 
utbrottsutvecklingen kan hjälpa det vidare 
förebyggande arbetet. Luftsmitta av noro-
virus behöver undersökas närmare, men 
att virus verkar finnas i luften och att luft-
smitta är möjligt innebär att vi kan behö-
va fokusera mer på sjukhusventilationen. 
Städning behöver ytterligare förbättras för 
att förebygga smitta från miljön.

Delarbeten i avhanDlingen:
• Incidence of Hospital Norovirus Out-

breaks and Infections Using 2 Surveil-
lance Methods in Sweden.

 Fraenkel Carl-Johan, Inghammar Ma-
lin, Johansson Hugo PJ, Böttiger Blenda.

 Infection Control and Hospital Epide-
miology. 2017 Jan;38(1):96-102. 

• Risk factors for hospital norovirus out-
breaks: impact of vomiting, genotype, 
and multi-occupancy rooms.

 Fraenkel Carl-Johan, Inghammar  

Malin, Söderlund-Strand Anna, Jo-
hansson PJ Hugo, Böttiger Blenda.

 Journal of Hospital Infection. 2018 
Apr;98(4):398-403. 

• Sources of Airborne Norovirus in 
Hospital Outbreaks.

 Malin Alsved*, Fraenkel Carl-Johan*, 
Bohgard Mats, Widell Anders, Sö-
derlund-Strand Anna, Lanbeck Peter, 
Holmdahl Torsten, Isaxon Christina, 
Gudmundsson Anders, Medstrand 
Patrik, Böttiger Blenda, Löndahl Jakob.

 Clinical Infectious Diseases. 2019 Jun 
29. (Epub ahead of print)

 Carl-Johan Fraenkel and Malin Alsved 
contributed equally to this manus-
cript.

• Risk of acquiring norovirus infection 
from prior room occupants and room-
mates.

 Fraenkel Carl-Johan, Böttiger Blenda, 
Malin Inghammar.

 Manuscript in preparation.
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Framtidens medicin
- I framtiden kommer fortfarande  
läkare behövas! Vi kommer att behö-
vas som den empatiska förmedlaren 
och analytikern av de datasamman-
ställning av bioinformation som kom-
mer utföras av ett beslutsstöd med 
artificiell intelligens. 

Den otroligt entusiastiske föreläsa-
ren på podiet matar fram bild på 
bild om hur mycket mer informa-

tion och hur mycket komplexare analyser 
av patientens tillstånd vi skulle kunna 
få fram inom bara några år. Medicinen 
ligger efter! Utbrister han härnäst. Våra 
patienter kan redan utföra alla vardagliga 
göromål såsom bankärenden, resor, soci-
ala kontakter med mobilen men de har 
inte tillgång till sina medicinska data, det 
måste ändras!

Jag slits mellan känslan av att han egent-
ligen ser en framtid utan läkare där pa-
tienten blir sin egen hälsoexpert med 
hjälp av en myriad av data som länkas 
till en hälsoapp och verkligheten som 
jag lever i dagligen på jobbet där våra 
befintliga elektroniska journalsystem 
och register inte klarar av att kommuni-
cera med varandra utan är beroende av 
att människor överför data mellan dem 
och även inom samma system är det ofta 
mycket tidskrävande att gräva fram in-
formation. Då känns den entusiastiske 
förespråkaren för vårt yrkes onödighet 
mycket avlägsen. I och för sig säger han 
inte att vi kommer att bli onödiga, bara 
att vår roll troligen kommer att föränd-
ras. Numera finns det flera sidor på nä-
tet där man om man drabbas av oro för 
konkurrens från artificiell intelligens kan 
slå upp sitt yrke och se sannolikheten för 
att det kommer att försvinna. Präst och 
psykolog ligger oftast högst men även 
vårt yrke hamnar högt upp på listan över 
jobb som inte kommer ersättas även om 

det redan nu finns studier där AI kan di-
agnosticera hudcancer med större träff-
säkerhet än dermatologer och det finns 
flera program för röntgenbedömning. 
Även om diagnossättning kanske är det 
stora målet kommer det många gånger 
handla om att minska mängden negativ 
data, dvs de normala fallen så att tex der-
matologen eller röntgenläkaren kan ägna 
tiden åt att bedöma de fall som avviker. 
Jag måste erkänna att jag nog skulle tycka 
det var skönt om det fanns ett hjälpmedel 
som kunde skala bort all irrelevant infor-
mation när jag går igenom journalanteck-
ning på journalanteckning i jakt på rele-
vant information för att kunna skriva ett 
remissvar eller svara på en konsultfråga. 
Den stora visionen bland AI-föresprå-
kare är annars att utveckla beslutsstöd 
som bygger på insamling av stora anony-
miserade datamängder. Då krävs förstås 
journaldatasystem som tillåter export av 
sådan information. Kanske blir då förelä-
sarens vision verklighet att patienten har 
en app med sina egna medicinska data, 
alltifrån undersökningar, läkemedel och 
provresultat. Sedan skriver personen in 
sina eventuellt nytillkomna symtom och-
får fram diagnos och behandlingsförslag. 
Vad hen sedan skulle göra med den infor-
mationen framgick inte men det känns 
som att vårt yrke nog ändå har en roll att 
fylla trots allt inte minst som uttolkare 
och som de som har förmågan att bedö-
ma vad som är rimligt. Så vandrar tankar-
na under en föreläsning om framtidens 
medicin på ett konferenscenter i Basel i 
november. 

Väl åter på kliniken då jag återigen startar 
datajournalen och börjar läsa in mig på 
ett fall känns det som föreläsarens vision 
är mycket långt borta.

Jakob Paues 
Linköping

Krönika

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 
förhoppning är att allt fler av våra kolle-
gor ska sända sina manus till Infectious 
Diseases (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
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* Integrase strand transfer inhibitor
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 • With or without food 1

 • 86 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV**  
at Week 96 1
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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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P�zer delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium 
inom området infektionssjukdomar - ”P�zerstipendiet”. Stipendiet syftar till att 
premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att 
användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. 
Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2020 års stipendiebelopp 
uppgår till totalt 75 000 kr.
Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare 
Mia Furebring, epost: mia.furebring@medsci.uu.se, senast den 1 mars 2020. 

Ansökan skall innehålla:
Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista. 
Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, 
Arbetsplan, Preliminära resultat och Betydelse (sammanlagt max fem sidor). 
Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)

Övrig information: 
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till P�zer och 
Infektionsläkarföreningens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i Svenska 
Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen 
ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen 
innan stipendiet o�entliggjorts.
Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av representant från P�zer i samband med 
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i maj månad eller vid nästkommande årsmöte. 
Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

UTLYSNING AV PFIZERS STIPENDIUM 
TILL STÖD FÖR FORSKNING INOM 
OMRÅDET INFEKTIONSSJUKDOMAR 2020
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Organ Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektions-
läkarföreningen

 
Tid  21–23 augusti 2019 
 
Plats Fjällbacka
 
Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
 Anna Grahn
 Maria Furberg
 Jens Eriksson
 Mia Furebring
 Fredrik Månsson
 Lena-Maria Söder
 Ulf Ryding
 Fredrik Sund (adj§6)

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna 
Grahn

§ 3 Dagordningen fastställdes

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 15/5 2019 
samt årsmötesprotokoll granskades och godkändes.

§ 5 Infektionsveckan 2019, Mia Furebring

• Utvärdering av Infektionsveckan 2019:
– Styrelsen gick igenom deltagarnas och företagens 

utvärdering av årets Infektionsvecka och Mikrobiolo-
giskt vårmöte. Intern diskussion kring hur vi utvecklar 
infektionsveckan ytterligare. 

– Tankar och förslag tas vidare för diskussion till möte i 
nationella samverkansgruppen Uppsala 2 september.

§ 6 Infektionsveckan 2020, Mia Furebring och Fredrik Sund

• Uppsala 2020:
– Mia Furebring och Fredrik Sund presenterade plane-

ringen för nästa års Infektionsvecka i Uppsala. 

– Intern diskussion kring program för infektionsveckan 
2020

– Beslut om att införa ett vetenskapligt nätverksmöte 
för forskningssamarbeten och andra frågor som rör 
nationella forskningsfrågor. Kommer erbjudas plats i 
schemat under tisdagen.

– Abstract:
 Beslut att använda ett nytt abstracthanteringspro-

gram – AppInConf.
– Fast kostnad om 15 000 Skr/år samt en mindre kostnad 

beräknad på antalet posters i systemet.
– Diskussion kring rese- och kongressersättning till del-

tagare från kvalitetsregister. 
 Ersättning för resa och boende utgår endast till hu-

vudregisterhållare, men ej till övriga deltagare från 
kvalitetsregistren. 

 I övrigt gäller samma ersättningsregler som för övri-
ga föreläsare under infektionsveckan.

– Diskussion kring hur vi bäst utnyttjat kongressarrangör 
för att avlasta värdklinik och styrelse kring administra-
tiva uppgifter och kringaktiviteter

– Planering inför årsmötet: 
 Intern diskussion.

§ 7 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson

• Nationella Strama.
– Representanter för SILF:
 Stramamål för slutenvården:
 Anna Wimmerstedt, Växjö
 Vakant

 – STRAMAs 10-punktsprogram
 Ulrika Snygg-Martin, Göteborg
 Gisela Otto, Lund

• Representation för SILF:

Protokoll 
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– Svenska läkarsällskapet
 Lars-Magnus Andersson och Mia Furebring

– Sveriges läkarförbund
 Lars-Magnus Andersson och Jens Eriksson

• Svenska läkarsällskapet
– Frågan om att SILF skall bli medlemsförening i SLS
 Beslut: SILF förbereder för att bli medlemsförening i 

SLS från 2021 om årsmötet så beslutar.
 Beslut. Att föreslå stadgeändring som möjliggör med-

lemskap i SLS
– Krav om att ansökan om medlemskap skall ha inkommit 

före mars 2020.
 Beslut: Ansökan om dispens om att få bli medlem fr o 

m 2021 trots att beslut kan tas först i maj 2020.
– Beräknad kostnad ca 100 000/år.
  Beslut: att SILF tar denna kostnad initialt och att 

medlemsavgift sedan ökas succesivt för att täcka 
denna kostnad.

• PLATINEA
– Josef Järhult är vald till ny ordförande i Platinea och 

kommer därför utgå som SILF representant. SILF 
bedömer att ny representant ej behöver utses för SILF 
så länge Josef Järhult innehar denna post.

• SLIM
– SILF önskar vara remissinstans.

• SPUREX
– Paraplyorganisation till SPUR för att bevaka utbild-

ningskvalitet.
– Förslag att nominera representant från SILF
– Maria Furberg går igenom förslag och förbereder frå-

gan till kommande möten.

• FoHM:
–  Infektionsverktyget.
–  FoHM önskar att SILF uppmanar medlemmar att i 

högre grad använda och implementera infektionsverk-
tyget.

–  SILF väljer att i nuläget inte uttala oss i denna fråga då 
vi anser att infektionsverktyget behöver vidareutveck-
las och förbättras innan vi kan stödja detta fullt ut.

–  Lars-Magnus Andersson svarar FoHM

• SoS
–  Kunskapsstöd vid LARO-behandling
–  Soo Aleman har uppmärksammat att SILF inte varit 

remissinstans och att hepatit C-behandling ej berörs i 
detta kunskapsunderlag

–  SILF anser att LARO-behandlingen i sig inte involverar 
hepatit C-behandling. SILF väljer därför att ej uttala 
sig ytterligare i frågan.

–  Lars-Magnus Andersson svarar Soo Aleman

§ 8 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson

• Styrelsens arbetsformer 2019-2020
• 2019

– Chefmöte den 17–18 oktober 
Hesselby slott
  Med styrelsemiddag 16 oktober 19:00
 Styrelsemöte 17 okt, 08-12

– Telefonmöte den 5 december kl. 12-14

• 2020
– Styrelsemöte 14 januari 10:00-16:30 

Sällskapet/Stockholm
– Styrelsemöte 16 mars 10:00-17.00 

Sällskapet/Stockholm
 Styrelsemiddag 17:00-21:00

– Telefonmöte den 14 maj kl. 13-15

– Infektionsveckan 26-29/5 
Uppsala

– Årsmöte den 26 maj kl. 17-18
– Styrelsemöte den 28 maj kl. 17-18

– Styrelseinternat den 19-21 augusti 
Sigtuna?  

– Chefmöte den 15–16 oktober  
Stockholm

– Styrelsemöte och middag den 14 okt

– Telefonmöte den 3 december kl. 13-15

• Sveriges läkarförbund
– Fullmäktigemöte 20-21/11
  Beslut om deltagande under möte 17/10

– Specialitetsföreningarnas representantskap
  Lena-Maria Söder deltar för SILF

§ 9 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring

• Helena Hervius Askling har inkommit med skrivelse där 
hon föreslår en nationell vaccinationsgrupp inom ramen 
för SILF,  med uppdrag att formulera rekommendatio-
ner a la mode vårdprogram för vaccinationer utanför de 
som FoHM engagerar sig i, dvs alla utanför det allmänna 
vaccinationsprogrammet. 
– Beslut:
 SILF stödjer initiativ
 Återremitterar ärendet för att tydligare klargöra vilka 

vaccin och vaccinationsgrupper som skall omfattas 
av ett sådant program. Vilken uppdateringsfrekvens 
man tänker sig? Samt att inkomma med förslag kring 
en preliminär arbetsgrupp.

 Nytt vårdprogram kräver beslut på SILFs årsmöte.
 Mia Furebring svarar Helena Hervius Askling.

• Socialdepartementet: 
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– Komplementär och alternativ medicin och vård – sä-
kerhet, kunskap och dialog SOU 2019:15

– Mia Furebring besvarar remissen för SILF

• Socialstyrelsen
– Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården 2020-2024
– SILF avstår att besvara remissen

§ 10 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson

• Infektionsläkaren:
– Manusstopp 12/9 och utgivning 16/10
 Teman blir bl a:
 Rapport från infektionsveckan
 Centrum för vektorburna infektioner i Uppsala
 SILF och IDSA

– Ytterligare en journalist som har kontrakt med Medi-
ahuset kan komma att arbeta med reportage till Infek-
tionsläkaren.

– Diskussion kring nya samarbeten och samproduktioner 
med bl. a bättre bevakning av viktiga kongresser som 
ID-week, ECMID m fl.

• Hemsidan: 
–  Inloggning för styrelse till innehållsmappar
–  Ger möjlighet för styrelsemedlemmar att lägga in och re-

digera mappar och aktiva dokument direkt på hemsidan.
–  Tydligare mapp och arkivstruktur

§ 11 Möte med Mediahuset

• Uppstart av styrelsewebb enligt intention under redak-
törspunkt/hemsida

• Arkiv för scannade dokument som skall ligga i arkiv som 
icke aktiva dokument

• Framtagande av funktionsbrevlådor
–  T ex remiss@infektion.net, chefer@infektion.net, stu-

dierektor@infektion.net
–  Beräknas kunna starta upp fr om 190901

• Besöksstatistik från hemsidan tas fram av Mediahuset 
och publiceras i verksamhetsberättelse.

• Behov av att kunna skicka pressreleaser för att bättre 
kommunicera våra frågor och driva opinion.
–  Mediahuset följer upp och ser över möjligheterna till 

pressreleaser via t ex mynewsdesk-konto
• Mediahuset har vidareutvecklat sitt abstracthanterings-

system.
–  Kommer driftsättas till HIV-nordic kongressen
–  Lars-Magnus Andersson stämmer av med Magnus 

Gisslen (ansvarig för HIV-nordic) kring funktionalitet.
• Informationsmail

–  Behov av att kunna nå medlemmar via informations-
mail.

–  Möjlighet att kunna anmäla sig till nyhetsbrev via hem-
sidan, gärna i samband med registrering

§ 12 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister, Anna 
Grahn

• Kvalitetsregistren:
–  Diskussion under övriga punkter.

• Programgrupperna: 
–  Arbetsgruppen kring nytt vårdprogram för TB kommer 

att ha ett första möte 9/10.
–  Per capsulam-beslut kring inkomna nomineringar

• Virala CNS-infektioner: 
–  Åtminstone 5 st. medlemmar kommer kvarstanna i 

gruppen (Franzen-Röhl, Schliamser. Studahl, West-
man, Aurelius).

–  Ytterligare 2-4 nya medlemmar önskas rekryteras till 
vårdprogramsgruppen

–  Nomineringar: Johanna Sjövall, Anna Grahn, Sara Russ 
Gredmark.
 Beslut: SILF antar samtliga nominerade

• GRADE-utbildning
–  Anordnas 25/9 samt 2/10
–  Alla vårdprogramsgrupper kommer skicka represen-

tanter

• Ny rekommendation/vårdprogram för malariaprofylax 
(Anna Färnert).
–  Beslut:
 Ej inom ramen för SILFs vårdprogram
 Bekostas ej av SILF
 Inget uppdateringsansvar
 Läggs under ”övriga vårdprogram” på SILFs hemsida

• RAF
–  Korrespondens med RAFs ordförande Daniel Bremell 

kring samarbetet mellan RAF och SILF avseende föl-
jande frågor:

–  Bör RAF vara remissinstans till SILFs vårdprograms-
grupper?

SILFs hållning i frågan:
 Vårdprogramsgrupper kan skicka nya vårdprogram 

till RAF för råd.
 RAF åtar sig att vara remissinstans om de får förfrå-

gan, men är ej obligatorisk remissinstans
–  Hur ser SILF på RAF i antibiotikafrågor?
 SILF ser RAF som en viktig expertgrupp rörande 

antibiotikafrågor och vars ledamöter utses av Svens-
ka Läkaresällskapet.

 SILF emotser rapport från RAF till vår verksamhets-
berättelse samt rapporter kring viktiga gemensamma 
frågor

– Hur kan SILF bidra till att sprida information från 
RAF?
 SILF erbjuder RAF, liksom tidigare. att länka från vår 

hemsida.
–  Anna Grahn svarar Daniel Bremell, RAF 
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§ 13 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria 
Söder

• Fallseminarier: 
– Höstens fallseminarie är fulltecknat.
– Nytt tillfälle planeras under februari 2020

• Ungt forum: 
– ”hud- och mjukdelsinfektioner. 41 enkätsvar. Snittbetyg 

5,33/6.
• Infektionsveckan 2020: 

– Temaförslag: Virala CNS-infektioner, Vaccinationer, 
Smittskydd.

§ 14 Utbildningsfrågor, Maria Furberg 

• Höstutbildningen:
–Infektioner hos immunsupprimerade
 Fulltecknad och kö

• Vårutbildningen:
– Sepsis och  bakteriella CNS-infektioner
 30/3-1/4 2020

• SPUR:
–  Inspektioner har skett i Västerås och Danderyd under 

våren och planeras i Karlstad, Skövde och Trollhättan 
under 2019.

§ 15 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding

• Anmälan till styrelsemötet på internatet 19 08 21-23
– Ordinarie medlemmar

Anna Bläckberg, Infektionskliniken SUS, Lund
Emelie Marklund, Infektionskliniken, Göteborg
Frida Rydberg, Infektionskliniken, Göteborg
Gustav Hall, Infektionskliniken, Visby
Jennifer Florin-Ljungkvist, Infektionskliniken, Jönkö-

ping
Karin Lindén, Infektionskliniken, Eskilstuna
Martin Bejbom, Infektionskliniken, Karlstad

Nicklas Sundell, Infektionskliniken, Göteborg
Rebecka Piehl , Infektionskliniken, Jönköping
Stephanie Atallah, Infektionskliniken, Göteborg
Susanne Strömdahl, Infektionskliniken, Uppsala
Tahane Kadamani, Infektionskliniken, Umeå

– Associerade
Alexandra Dans, läkare, Malmö
Gustaf Schröder, ambulansöverläkare, NÄL (bosatt i 
Stockholm)
Jan Hermansson, Saltsjöbaden

• Ekonomi:
– I god balans

§ 16 Planering inför Chefmötet
• Intern diskussion inom styrelsen kring program

§ 17 Övriga frågor
• Inga anmälda

 
§ 18 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet.

Jens Eriksson
Sekreterare 

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Anna Grahn 
Protokolljusterare

Protokoll

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:
• 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
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Tack till SILFs föreläsare och representanter under 2019 

HIV för infektionsläkare 
• Gabriel Westman, Uppsala
• Aylin Yilmaz, Sahlgrenska, Göteborg

Vårutbildning Sepsis och bakteriella CNS-infek-
tioner 
• Magnus Brink, Sahlgrenska, Göteborg
• Jonas Cronqvist, SUS Malmö
• Mia Furebring, Uppsala
• Patrik Gille-Johnson, Danderyd, Stockholm
• Martin Glimåker, KS, Stockholm
• Lars Ljungström, Skövde
• Christer Mehle, Umeå
• Mari Rosenqvist, SUS Malmö
• Jan Sjölin, Uppsala
• Johanna Sjöwall, Linköping
• Jonas Sundén-Cullberg, KS, Stockholm.

Höstubildning Infektioner hos immunsupprime-
rade
• Malin Ackefors, Danderyd, Stockholm
• Ola Blennow, KS, Stockholm
• Vanda Friman, Sahlgrenska, Göteborg
• Helena Hammarström, Sahlgrenska, Göteborg
• Amelie Kinch, Uppsala
• Christer Mehle, Umeå
• Gisela Otto, SUS Lund
• Karlis Pauksens, Uppsala
• Lisa Swartling, KS, Stockholm

Fallseminarium:
• Åse Östholm Balkhed, Linköping
• Daniel Holmström, Capio St Göran
• Anna Wimmerstedt, Växjö
• Staffan Tevell, Karlstad

Ungt forum:
• Cecila Rydén, Helsingborg
• Per Åkesson, SUS Lund
• Lars Wesslén, Gävle

Referensgruppen för antiViral terapi (RAV) 
- Lisa Swartling KS,  Rune Wejstål, Sahlgrenska Göteborg

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF)
- Thomas Tängdén, Uppsala och Håkan Hanberger, Linköping 

Referensgruppen för antiMykotika (RAM)  
- Ola Blennow, KS
 
SLF:s Referensgrupp för Parasitologi  
- Helena Hammarström, Sahlgrenska Göteborg

UEMS  
- Jonas Ahl, SUS Malmö 

Kvalitetsregister 
- Per Arneborn, Örebro
  
SPUK 
- Helena Hetta, Umeå
   
Justus Ströms föreläsningsfond 
- Johan Westin och Marie Studahl, Sahlgrenska Göteborg och 
Hans Norrgren SUS Lund. Ersättare - Jonas Hedlund, KS, Anita 
Hällgren, Linköping och Gisela Otto, SUS Lund 

Folkhälsomyndighetens Referensgrupp för nationella 
vaccinationsprogram 
- Rose-Marie Carlsson, Uppsala och Charlotta Rydgård, KS

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhy-
gieniska frågor 
- Torsten Holmdahl, SUS Malmö

Folkhälsomyndighetens Referensgrupp för MRSA för 
personal inom vård och omsorg 
-Anna-Karin Lidström, Uppsala

STRAMA Slutenvårdsmål 
- Anna Wimmerstedt, Växjö

STRAMAs 10-punktsprogram 
- Ulrika Snygg Martin, Sahlgrenska Göteborg och Gisela Otto, 
SUS Lund

PRISS-LÖF 
- Staffan Tevell, Karlstad

Platinea 
- Josef Järhult, Uppsala

SILFs rådgivande i nomenklaturfrågor 
- Richard Eitrem, Karlskrona

Tack till föreläsare på 
SILFs kurser under 
2019

Tack till SILFs 
representanter i olika 
organ under 2019
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Nya medlemmar

Anmälda till styrelsemöte 2019-10-18

Ordinarie medlemmar

Agnes Holmgren  
ST-läkare, Infektionskliniken, Karlskrona

Johanna Lundberg  
ST-läkare, Uppsala

Johan Widén  
ST-läkare, SUS, Lund

Kristine Heno 
leg läk, SUS, Lund

Linda Morén  
ST-läk, Inf klin, Östersund

Sara Lind, 
ST-läk, Karlstad

Tobias Tyrberg 
ST-läkare, Inf klin, Göteborg

Associerade medlemmar

Mohamad Eiad Alhorani 
Apotekare, Tibro

Rättelse
Viktoria Söderlind som blev antagen som ny medlem vid 
styrelsemötet 19 05 23 är ST-läkare på Infektionskliniken i 
Jönköping och antagen som ordinarie medlem.

Nya medlemmar

UTLYSNING AV RAF-STIPENDIET 2020

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. 
Stipendiet är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande 
i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. 

Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en 
möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.

Nomineringar av lämpliga personer skickas till jens.eriksson@gotland.se senast den 1 mars 2020.

Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.

Jens Eriksson
Facklig Sekreterare, SILF
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Kongresskalender
Paris Hepatology Conference
13-14 januari 
Paris
https://www.aphc.info/phc-paris-he-
patology-conference-2020-prelimina-
ry-program/

Viral hepatitis 
23-25 januari
Aten
https://easl.eu/events/calendar/

CNS-infektioner 
27-29 januari 
Göteborg
https://www.lipus.se/kurs/11531/

Fallseminarium
3-4 februari
Stockholm
Program kommer på www.infektion.net

CROI 2020: Conference on Retroviru-
ses and Opportunistic Infections 
8-11 mars
Boston
http://www.croiconference.org/

ISICEM: International Symposium 
on Intensive Care and Emergency 
Medicine 
24-27 mars
Bryssel
https://www.intensive.org 

33rd International Papillomavirus 
Conference & Basic Science, Clinical 
and Public Health Workshops
23-27 mars 
Barcelona
https://ipvconference.org

International Liver Congress, EASL
15-19 april
London 
https://easl.eu/event/the-internatio-
nal-liver-congress-2020/

Antimicrobial Stewardship: a hands-
on course and workshop
16-17 april 
Paris
https://escmid.m-anage.com/_lan-
ding/Escmid/Login.aspx?event=pa-
ris2020&app=

ECCMID
18-21 april
Paris
https://www.eccmid.org/eccmid_2020/
eccmid_2020/

Livshotande infektioner
20-21 april
Elite Palace Hotel, Stockholm
https://www.lipus.se/kurs/11040/

Translation of recent advances in 
diagnostic methods to clinical micro-
biology and infectious diseases
28-30 april
Lund
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_fly-
ers/Lund_8-10-19_1.pdf

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/

37th Annual Meeting of the Europe-
an Society for Paediatric Infectious 
Diseases (ESPID)
25-30 maj
Rotterdam
https://espidmeeting.org

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte 2020
26-29 maj
Uppsala 
Program kommer på www.infektion.net

Postgraduate Course in Clinical Paras-
itology
8-12 juni
Amsterdam
https://escmid.m-anage.com/_landing/
Escmid/Login.aspx?event=amster-
dam2020&app=

AIDS 2010
6-10 juli 
San Fransisco 
https://www.aids2020.org/

Cutting edge: Improving survival 
rates of severe skin and soft tissue 
infections
2-4 september
Herning
https://www.escmid.org/profession_ca-
reer/educational_activities/2020_esc-
mid_courses_and_workshops/

NSCMID (Nordic Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Dise-
ases) annual meeting 
5-8 september
Stockholm
https://www.nscmid2020.com

7th HIV and Hepatitis Nordic Confe-
rence
30 september-2 oktober
Stockholm
www.hivnordic.se

Second ESCMID course on zoonosis
30 september-2 oktober
Sainte Maxime
https://www.escmid.org/profession_ca-
reer/educational_activities/2020_esc-
mid_courses_and_workshops/

ESCMID Postgraduate Educational 
Course on Safety of Targeted and 
Biological Therapies: an Infectious 
Diseases Perspective
2-3 oktober 
Madrid
https://www.escmid.org/profession_ca-
reer/educational_activities/2020_esc-
mid_courses_and_workshops/

Infections in elderly - from bench to 
(beyond) bed
16-17 oktober
Venedig 
https://www.escmid.org/profession_ca-
reer/educational_activities/2020_esc-
mid_courses_and_workshops/

Update in tuberculosis and non-tu-
berculous mycobacterial infections 
diagnosis and clinical management
23-24 oktober
Santiago
https://www.escmid.org/profession_ca-
reer/educational_activities/2020_esc-
mid_courses_and_workshops/

Invasive fungal infections in critically 
ill patients
23-24 november
Cologne
https://www.escmid.org/fileadmin/
src/media/PDFs/5Profession_Career/
L1_Cologne_ESCMID_1.10.pdf

Kalender

Kurser för ST-läkare finns listade på infektion.net under Utbildning – ST-läkare



Behöver du hjälp med att arrangera ett event?
Vi är specialister inom företagssponsrade event, möten och 

utbildningar inom den nordiska Hälso- och Sjukvårdssektorn. 
Vi hjälper dig med allt ifrån planering och projektering 

till administration och genomförande.

Vi står för hela försäljningsprocessen och ser till att mötet blir 
finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i 

förhållande till LIF:s etiska regelverk (LER). 

Kontakta Niklas Lundblad på niklas@mediahuset.se eller 
0706 - 74 86 89 för en förutsättningslös diskussion. 

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, 20191203  
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.

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

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, fenytoin, fenobarbital, johannesört, 
etravirin (utan boostade proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipra-
navir/ritonavir. 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, alternativt, om inget födointag sker samtidigt 
skall dessa tas 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. Dolutegravir höjer 
koncentrationen av metformin. 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. Kombinationen Dovato och kladribin 
rekommenderas ej. Biverkningar: De oftast rapporterade biverkningarna 
är huvudvärk (3 %), diarré (2 %), illamående (2 %) och insomnia (2 %). Den 
allvarligaste biverkning som har rapporterats med dolutegravir var en över-
känslighetsreaktion med hudutslag och allvarlig leverpåverkan.
För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av 
produktresumén 07/2019. 

▼ 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. Överkänslighets- 
reaktioner vid behandling med dolutegravir har rapporterats. Dovato ska
omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner.
Klinisk status, inklusive leveraminotransferaser och bilirubin, ska moni-
toreras. Dovato rekommenderas inte för användning till patienter med
kreatininclearance <50 ml/min. Dovato ska användas med försiktighet 
till patienter med grav leverfunktionsnedsättning. Då lamuvidin inte re-
kommenderas som monoterapi vid hepatit B krävs normalt ytterligare
antiviral behandling om Dovato ges till patient med samtidig hepatit 
B-infektion. 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

Förskrivningsinformation

Dovato (dolutegravir/lamuvidin) Rx, EF, ATC kod J05AR25



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/velpatasvi r) , 
400 mg/100 mg, filmdragerade  tabletter. Rx. 
(F)*. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämman-
de medel,  direktverkande Indikationer: Av-
sett för behandling av vuxna med  kronisk in-
fektion med hepatit C-virus (HCV). Kontrain-
dikationer: Samtidig administrering av läke-
medel som är starka P-glykoprotein (P-gp)-  
och/eller starka cytokrom P450 (CYP)-indu-
cerare (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, 
rifampicin, rifabutin och johannesört) medför 
signifikant sänkta plasmakoncentrationer av 
sofosbuvir och velpatasvir, och kan leda till 
minskad effekt av Epclusa. Varningar och 
försiktighet: Fall av allvarlig bradykardi 
och hjärtblock har setts vid användning av 
regimer som innehåller sofosbuvir i kombi-
nation med amiodaron.  Epclusa har visats 
öka exponeringen av tenofovir, särskilt vid 
användning tillsammans med en hiv-regim 
innehållande tenofovirdisoproxilfumarat och 
en farmakokinetisk förstärkare (ritonavir eller 
kobicistat). Patienter som får Epclusa sam-
tidigt med elvitegravir/ kobicistat/ emtrici-
tabin/ tenofovirdisoproxilfumarat eller med 
tenofovirdisoproxilfumarat och en boostrad 
hiv-proteashämmare ska övervakas för teno-
fovir-associerade biverkningar. Fall av reak-
tivering av hepatit B-virus (HBV), vissa med 
dödlig utgång, har rapporterats under och 
efter behandling med direktverkande anti-
virala läkemedel. Alla patienter ska screenas 
för HBV innan behandling inleds. Vid co-in-
fektion med HBV skall patienten övervakas 
och behandlas i enlighet med befintlig klinisk 
praxis. Blodsockernivåerna hos diabetespa-
tienter som påbörjar behandling med DAA 
ska övervakas noga, särskilt under de 3 första 
månaderna, då en förbättrad blodsockerkon-
troll, som kan leda till symtomatisk hypogly-
kemi kan uppstå. Noggrann övervakning av 
INR-värden rekommenderas för patienter 
som behandlas med vitamin K-antagonister. 
Farmakokinetiken för  läkemedel som meta-
boliseras i levern (t.ex. immunsuppressiva 
medel) kan påverkas av förändringar i le-
verfunktionen under DAA-behandling, rela-
terat till clearance av HCV-virus. Graviditet 

och amning: Användning under graviditet 
rekommenderas inte. Ska inte användas un-
der amning.  Biverkningar: Mycket vanliga: I 
kliniska studier var huvudvärk, trötthet och il-
lamående de vanligaste behandlingsrelatera-
de biverkningarna som rapporterades. Dessa 
och andra biverkningar rapporterades med 
en liknande frekvens för placebobehandlade 
patienter jämfört med Epclusa-behandlade 
patienter. 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: 09/2019

* 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.

REFERENCES
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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.
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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


