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

* Integrase strand transfer inhibitor
** People living with HIV

 • With or without food 1

 • 86 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV**  
at Week 96 1

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

(Rx EF)

   Detta läkemedel är för närvarande föremål för utökad övervakning.

BIKTARVY® (biktegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat), 
50 mg/200 mg/25 mg, filmdragerade tabletter. Rx. EF Kostnadsfritt enligt 
SmL. Virushämmande medel för systemiskt bruk; virushämmande medel 
mot hiv-infektioner, kombinationer. 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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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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Hoppas året börjat bra. Skriver 
detta i januari och än så länge ly-
ser vintern med sin frånvaro här i 

Göteborg. Känns fortfarande som en lång, 
lång höst som aldrig riktigt vill ta slut. Vi 
hoppas förstås fortfarande på några veck-
ors vinter men ser framförallt fram mot 
våren. Vårutbildningen hålls i slutet av 
mars, början av april och ämnet är sepsis 
och bakteriella CNS-infektioner. Högak-
tuellt ämne alltså. Passar på att tacka alla 
föreläsare på förhand. Utan er expertkun-
skap och engagemang i SILF hade det inte 
varit möjligt att genomföra våra vidareut-
bildningar med så fantastiskt hög kvalité.

Jag hoppas ni hun-
nit läsa Silent Spring 
av Rachel Carson (inte 
minst för att John Snow 
används som exempel 
och föredöme). Silent 
Spring är en fantastisk 
beskrivning av vad som 
händer om vi med mo-
derna uppfinningar tror 
oss kunna styra gamla 
välbalanserade och op-
timerade jämvikter. Den 
visar tydligt hur sårbara 
dessa är och hur snabbt 
det går att bryta ned 
dem genom att sprida 
syntetiska gifter. Men också att, om vi tar 
vårt förnuft till fånga, det går att återställa 
dem om vi låter dem vara ifred. 

Det pågår flera potentiellt stora föränd-
ringar i svensk sjukvård, varav person-
centrerade sammanhållna vårdförlopp 
och kunskapsstyrning är ett. Det är viktigt 
att vi som infektionsläkare deltar och att 
infektionskliniker tar huvudansvar för 
vårdförlopp som berör infektionssjuk-
domar (tex sepsis, pneumoni, hepatit). 
Jag tror samtidigt att det är viktigare än 
på länge att vi som professionsförening 
värnar den professionella kunskapen och 
läkekonsten, inte minst kontinuitet i be-
handlingsrelationerna och att vetenskap 
och beprövad erfarenhet styr val av vård 
och behandling. Principen om vård efter 
behov och allas lika värde i kontakt med 
sjukvård måste också försvaras. Det be-
tyder bland annat att de sammanhållna 
vårdförloppens eventuella undanträng-
ningseffekter måste analyseras innan 
vårdförloppen införs och utvärderas ve-
tenskapligt efteråt. SLS har tagit initiativ 
till detta och kommer initiera dialog med 
Lena Hallengren på ordföranderådet för 

specialitetsföreningarna i februari. SLS 
etiska råd kommer också undersöka frå-
gan. Jag ser fram emot resultatet av detta.

Inför årsmötet under Infektionsveckan 
kommer styrelsen ta fram förslag på stad-
geändringar för att SILF skall kunna ansö-
ka om att bli medlemsförening i SLS från 
2021. Förslaget publiceras i detta nummer 
av infektionsläkaren (sidorna 28-29) och 
ligger ute på Infektion.net redan nu, i god 
tid innan årsmötet. Styrelsens och årsmö-
tet 2019:s bedömning är att det är värde-
fullt att SILF aktivt deltar i SLS arbete 
och att det finns stort behov av en sam-
lande kraft och gemensam röst för läkar-

professionen. Målet är 
också att det uppdate-
rade visionsdokumen-
tet skall vara klart och 
publiceras i remissver-
sion på  Infektion.net  i 
god tid före årsmötet. 
Styrelsen anser att det 
är mycket värdefullt 
om vi kan enas om en 
tydlig bild av vad som 
skall vara infektions-
sjukvårdens vision 
och mål de kommande 
åren och att årsmö-
tet kan godkänna den 
uppdaterade versio-

nen i Uppsala. (OBS! Glöm inte att delta 
aktivt vid Infektionsveckan och skicka in 
abstracts i god tid innan deadline.)

Sista månaderna har det offentliga 
samtalet präglats av en slags under-
gångsstämning och allmän oro. Det var 
inte alls intrycket under chefsmötet i ok-
tober och mitt intryck var att stämningen 
i infektionssverige är god och att utveck-
lingen är positiv på de flesta ställen. Alla 
patienter med akuta allvarliga, kompli-
cerade och ovanliga infektioner bör ha 
rätt att behandlas av en infektionsläkare. 
Vi har fortfarande mycket att göra innan 
vi når dit.

Om ni ändå inte kan skaka av er under-
gångsstämningen så läs Dårskapens lov 
(utgiven år 1511). ”...bland alla dessa disci-
pliner och vetenskaper står de högst i pris 
som ligger vanligt bondförstånd så nära 
som möjligt.”
 
Vi ses i Uppsala!

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Brev från ordföranden

Kära Kollegor!

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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     Infektionsläkaren 1· 204

”Utveckla och fördjupa samarbetet 
med Smittskyddsläkarföreningen 
och Hygienläkarföreningen”

Egentligen drömde han om att öppna 
ett eget sjukhus. Planerna skrinlades 
och istället startade han kunskapsda-
tabasen Internetmedicin tillsammans 
med en kollega.

Han drivs av visioner och målbilder 
och söker sig gärna till klassisk littera-
tur och de stora tänkarna. 

Som ordförande för Svenska Infek-
tionsläkarföreningen har han agen-
dan klar.

Lars-Magnus Andersson är docent, över-
läkare och sedan sex år verksamhetschef 
för Infektionskliniken på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. I år firar kliniken 
50 år. När den öppnades 1970 var den 
Sveriges största och mest moderna infek-
tionsklinik. 

Sedan drygt 18 månader är Lars-Magnus 
även ordförande för Svenska Infektionslä-
karföreningen, SILF. 

Den första tvååriga mandatperioden är 
snart över och på årsmötet i maj ska ett 
nytt visionsdokument presenteras.

– Jag vill gärna fortsätta två år till och 
jobba vidare för att öka engagemanget i 
professionsföreningen. Det är viktigt att vi 
fortsätter att argumentera för svensk in-
fektionssjukvårds viktiga roll i hälso- och 
sjukvården.

Uppfattningen verkar delas av fler; tren-
den visar att alltfler medlemmar kommer 
till SILFs årsmöten, Infektionsveckan 
lockar fler deltagare och antalet abstrakts 
ökar.

– Det finns ett jätteengagemang för Infek-
tionsveckan och programinnehållet. Många 
arbetar hårt för att skapa förutsättningar 
för en vecka fylld av möjligheter till fort-
bildning. Vi samarbetar ju även med andra 
föreningar och det har visat sig vara lycko-
samt på flera plan. Dessutom ökar behoven 
av teamarbete och breda samarbeten.

I och med Infektionsveckan har SILF 
ett nära samarbete med Klinisk Mikro-
biologi. En ambition är att utveckla och  

Intervju med Lars-Magnus Andersson, ordförande SILF

Lars-Magnus Andersson, ordförande SILF

Lars-Magnus Andersson
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fördjupa samarbetet med andra förening-
ar som Smittskyddsläkarföreningen och 
Hygienläkarföreningen.

– Det är en av flera visioner. Vi vill också 
skapa ett tydligare vetenskapligt nätverk 
med universitetsföreträdare inom infek-
tionssjukdomar, en slags kunskapsnod som 
kan stödja professionen i olika frågor och 
utmaningar.

Nytt visionsdokument
Bara några dagar efter att vi träffas på 
Infektionskliniken i Göteborg, upptäcks 
ett nytt coronavirus i Kina (2019-nCoV). 
Sjukdomspanoramat är som bekant stän-
digt i förändring och när gamla smittäm-
nen försvinner dyker nya infektionssjuk-
domar och utmaningar upp: SARS, MERS, 
ebola, zikavirus, multiresistenta bakterier.

– Vi kommer att ställas inför allt stör-
re utmaningar på grund av bland annat 
klimatförändringar, migrant- och flyk-
tingströmmar. Fler patienter kommer att 
drabbas av livshotande och svårbehandlade 
infektioner. Vi som arbetar med infektions-
sjukdomar måste synliggöra patienternas 
behov. Och det ställer stora krav på att det 
finns en epidemiberedskap och att vi har 
tillgång till välfungerande och starka in-
fektionsverksamheter på såväl lokal- som 
regional- och nationell nivå, säger Lars-
Magnus Andersson.

Han påminner om att det bara är några 
år sedan som frågan om att minska antalet 
basspecialiteter diskuterades som bäst. Ett 
av förslagen handlade om att infektions-
sjukdomar skulle bli en internmedicinsk 
subspecialitet. 

– Tack och lov blev det inte så. Men det 
krävdes starka argument för att behålla 
specialiteten som en enskild basspecialitet. 
Vi är relativt sett en ganska liten specialitet.

Sedan 2015 är infektionssjukdomar en av 
44 basspecialiteter i Sverige.

– Vi måste ha gedigen kunskap och kom-
petens i vårt samhälle om hur vi hanterar 
utbrott av mässling och andra allvarliga 
infektionssjukdomar. Har du en bakterie-
infektion i hjärnhinnan eller en svår mala-
ria, då ska du ha en självklar rätt att träffa 
en specialist som vet hur dessa infektioner 
handläggs och behandlas. Ingen skulle ifrå-
gasätta en patient med hjärtinfarkt som 
kräver att få träffa en kardiolog.

Lars-Magnus menar att SILF har ett 
stort och viktigt uppdrag att ta plats i 
samhällsdebatten. I dag kan infektions-
uppdraget skifta stort över landet. På vissa 
sjukhus är verksamheterna ansvariga för i 
stort sett samtliga patienter med misstänk-
ta infektioner, på andra ställen ansvarar  

man enbart för de mest sjuka och kompli-
cerade fallen.

– På vissa ställen tar man stort ansvar 
för akuta, allvarliga, bakteriella infektioner. 
På andra ställen kommer man in mycket 
senare. Vi behöver bli tydliga med när och 
vad vi ska och bör ta ansvar för, på såväl 
länsdels- och länssjukhusnivå som univer-
sitetssjukhusnivå.

Lars-Magnus ingår i en arbetsgrupp 
som i ett nytt reviderat visionsdokument 
ska tydliggöra visionen kring specialite-
tens uppdrag. Det behöver också finnas 
en tydligare struktur för en epidemibered-
skap, menar han. Dokumentet ska presen-
teras på årsmötet under Infektionsveckan. 
Innan dess vill han inte berätta närmare 
om innehållet.

– Dokumentet har skickats på remiss till 
alla kliniker, säger hanr.

Sepsis–nytt vårdförlopp
Inom cancervården infördes standardise-
rade vårdförlopp redan 2015. Syftet var att 
korta väntetiderna och minska de regiona-
la skillnaderna.

Nu satsar regeringen 900 miljoner kro-
nor under tre år på att nya vårdförlopp, 
utanför cancervården, ska införas. Dessa 
ska få ett bredare uppdrag som ska täcka 
större delen av vårdkedjan. Tidig upptäckt 
samt särskilda patientkontrakt ska vara en 
central del i arbetet med vårdförloppen. 
De första tio vårdförloppen ska införas un-
der våren 2020, ett av dem är sepsis.

– Det här är en del av den nya kunskaps-
styrningen. Och i visionsdokumentet behö-
ver vi ta ställning till vilken roll infektions-
verksamheterna ska spela och hur det här 
ska koordineras med andra professioner.  
Vi behöver också diskutera ansvaret för vård-
programmen, det arbetet tycker vi fortfaran-
de att vi inom SILF ska fortsätta att göra. 

Infektionssjukdomar är ett av 25 na-
tionella programområden, NPO. Lars-
Magnus sitter med i såväl den nationella 
som regionala programgruppen (RPO).

– Vi har kommit ganska långt i Västra 
Götalandsregionen. Och arbetet regionalt 
speglar det arbete som pågår nationellt.

Det finns bra tankar och idéer kring 
kunskapsstyrningen, menar Lars-
Magnus, som leder det regionala arbetet. 
Men det finns också vissa utmaningar.

– Man behöver förstå på vilken nivå 
man befinner sig och vilka mål som är än-
damålsenliga på olika nivåer, det vill säga 
lokal-regional och nationell nivå. 

Men, det finns dock en fara att den cen-
trala detaljstyrningen blir för stark och 
det vore olyckligt, menar Lars-Magnus.

– Det måste vara enkelt om alla ska göra 
likadant. Och man måste också överlämna 
till professionen att kunna fatta självstän-
diga beslut. Det går inte att till 100 procent 
följa ett vårdprogram i alla situationer, då 
är risken att det blir fel. Vi måste bestäm-
ma vad vi ska enas om på nationell och re-
gional nivå.

Hiv och äldre
Lars-Magnus gjorde sin AT-tjänst vid 
Varbergs sjukhus och fick via sin hand-
ledare in en fot på infektionskliniken på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 1997. 
Det var tuffa på villkor på arbetsmarkna-
den och svårt att få jobb.

– Det var på den tiden som man bara 
fick tidsbegränsade tjänster. Men jag 
var intresserad av forskning och ville  
jobba med hiv och fick möjligheten att 
stanna. Det var precis Det var precis 
samtidigt som de nya moderna behand-
lingarna introducerades på bred front.  

Intervju med Lars-Magnus Andersson, ordförande SILF

I år firar Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 50 år. 
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Det har varit helt fantastiskt att få vara 
med på den här resan och följa hur kunska-
pen har utvecklats.
Lars-Magnus disputerade 2003 på en 
avhandling om hiv och infektionens på-
verkan på centrala nervsystemet (On ce-
rebrospinal fluid markers of HIV-1 infec-
tion). Handledare var Magnus Gisslén.

Ända sedan 80-talet har det pågått 
världsledande forskning vid kliniken där 
forskare bland annat tittat på markörer i 
ryggmärgsvätskan vid hiv-infektion. 

–  I dag är forskargruppen som leds av 
Magnus Gisslén relativt stor med nätverk 
över hela världen. Det är många olika 
aspekter av infektionen som studeras, ex-
empelvis livskvalitet, mentala funktioner 
och vilka behandlingar som fungerar bätt-
re eller sämre i CNS. 

Under flera år har Lars-Magnus An-
dersson drivit en studie om hiv och äld-
re som förhoppningsvis snart publiceras. 
Studien handlar om läkemedelskoncen-
tration och läkemedelsbiverkningar och 
omfattar ett hundratal patienter över 65 
år.

– Det finns förhållandevis få studier 
gjorda, så vi hoppas vi kan bidra med mer 
kunskap. Vi kommer så småningom även 
att titta på inflammationsmarkörer hos 
äldre och vad som händer med inflamma-
tionen under behandling och över tid.

Startade Internetmedicin
När Lars-Magnus tog över chefskapet vid 
Infektionskliniken för drygt sex år sedan 
bestämde han sig för att se till att verk-
samheten skulle få de resurser som kräv-
des.

– Egentligen tycker jag det är roligare 
att träffa patienter, handleda doktorander 
och skriva vetenskapliga artiklar. Men när 
jag fick frågan att ta över som chef såg jag 
det som ett tillfälligt och viktigt förtroen-
deuppdrag. Det är ett tufft uppdrag, men 
också spännande. Jag får träffa en massa 
fascinerande människor och jobba med 
frågor jag brinner för.

Han drivs av målbilder. Först har man 
en idé, därefter utvärderar man den. Om 
den är realistisk krävs en plan och där-
efter genomför man den. Enkelt. Som 
att utöka antalet vårdplatser från 56 till 
62 och se till att det blir gjort inom åtta 
veckor.

– Situationen var minst sagt besvärlig 
och vi bestämde oss för att det skulle gå. 
Jag presenterade ett övertygande koncept 
för sjukhusledningen som köpte upplägget 
och så körde vi. Det kräver så klart stor vil-
ja och stort tålamod. Ibland behöver man 

också ha lite tur och ha lyckan att träffa 
rätt personer, i rätt tid, på rätt plats.

Skillnaden mellan idéer som lyckas och 
de som stannar på pappret är i regel att 
det finns en drivkraft och ork att genom-
föra projekt från ax till limpa. Under sin 
AT-utbildning fick Lars-Magnus tillsam-
mans med sin handledare Steven Shev 
idén om att skapa en ny webbaserad kun-
skapsdatabas. 

– Jag ville egentligen starta ett eget sjuk-
hus, få bestämma själv. Men Steven skulle 
precis fylla 50 och ville bort från det klinis-
ka arbetet.  Vi snackade oss fram. Steven 
var motorn och den som hade nätverket 
som skulle göra projektet möjligt.

År 2000 lanserades Internetmedicin. 
Lars-Magnus stannade kvar till 2006. När 
han ställdes inför ett vägval sålde han sin 
andel och gick tillbaka till forskningen 
och kliniken på heltid.

– Det var en otroligt spännande resa och 
vi lärde oss massor. 

På frågan om det finns någon symbo-
lisk figur som skulle kunna ringa in Lars-
Magnus energi och drivna personlighet, 
svarar han snabbt:

– Iller, kanske?

Inspirerad av grekiska tänkare
I lumpen var han plutonbefäl, så en viss le-
darskapsutbildning fick han med sig. Men 
att som verksamhetschef leda nästan 250 
medarbetare i en komplex vårdorganisa-
tion kräver kanske mer än de erfarenheter 
han fick från det militära?

Lars-Magnus menar att det mesta finns 
att hämta i klassisk litteratur och de stora 
tänkarna.

– Jag gick tillbaka till Platon och Marcus 
Aurelius, men även Cicero. Sedan har det 
över åren spårat ut lite grann och jag har 
vänt mig även till Konfucius och Tripitaka.

Även Montesquieu och Lagarnas anda 
är inspirerande, menar han.

– Jag har haft stor nytta av dessa tänka-
re. Jag har som verksamhetschef inte varit 
på nån ledarskapsutbildning som har tagit 
upp något som inte står i de här böckerna.

Samtliga chefer som Lars-Magnus har 
anställt har erbjudits att gå UGL (Utveck-
ling av grupp och ledare). Ansvaret som 
chef är stort och utmaningarna många.

– Uppdraget som chef är att ta hand om 
sin arbetsgrupp. Man behöver fundera över 
sitt uppdrag och hur man som chef kan 
stödja sina medarbetare så att de lättare 
kan lösa sina uppgifter. Det handlar också 
om att vara tydlig, våga sätta gränser. Men 
utgångspunkten måste vara att jag väljer 
att vara chef för att jag vill lyfta och stödja 

mina medarbetare. Att vara chef är inget 
självändamål.

Det är några veckor kvar till Infektions-
veckan och presentationen av det nya 
reviderade visionsdokumentet. Kanske 
kommer den lyhörde och allmänbildade 
läsaren att kunna hitta spår av de stora 
tänkarna, även i det dokumentet? Lars-
Magnus ler.

– Ingenting är nytt sedan de gamla gre-
kerna.

Eva Nordin

Intervju med Lars-Magnus Andersson, ordförande SILF

Snabbfakta om  
Lars-Magnus Andersson
Ålder:  52
Arbetar: Infektion Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset
Bor: Göteborg
Familj: Gift, två barn
Gör när jag inte arbetar: Är på 
havet.
Drivs av: Möjligheter
Roas av: Möten med människor
Oroas av: Brist på respekt för pro-
fessionell kunskap
Vetenskapligt genombrott jag 
skulle vilja se: Botande behandling 
för retrovirus
Min vision för Svenska Infektions-
läkarföreningen: Att förvalta den 
långa tradition som finns i förening-
en och öka engagemanget för pro-
fessionen och infektionssjukvården.

Charles-Louis de Secondat Montesquieu 
(1689–1755)
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Striden om smittans natur – från miasma till mikrober 

Miasmahypotesen
Beteckningen miasma (luftförorening) 
började användas mot slutet av 1600-ta-
let och namnet tillskrivs den italienske 
epidemiologen Giovanni Maria Lancici 
(1654-1720). I en publikation från 1717 
med titeln ”On the Noxius Effluvia of 
Marshes” framförde han hypotesen att 
myggrika sumpmarker var orsaken till 
”mala aria” (malaria) och att dessa därför 
behövde dikas ut. Han hävdade också att 
sumpmarker gav upphov till giftiga av-
dunstningar som kunde orsaka sjukdom 
(miasma). Tanken att dålig luft kunde 
orsaka sjukdom var inte ny, redan hip-
pokraterna och Galenos var inne på det-
ta, men beteckningen miasma var ny. Att 
namnet fick ett så starkt genomslag i bör-
jan på 1700-talet berodde sannolikt på att 
dr Lancici var en av Italiens mest kända  

medicinare, bl.a. livläkare åt tre påvar i 
Rom, och hans skrifter fick stor spridning.

För mindre kända medicinare var det 
inte lika lätt att få gehör, även om man 
gjort en betydande upptäckt. Lancicis ita-
lienska kollega Giovanni Cosimo Bonomo 
(1666-1696) fann i sina mikroskopiska 
studier att Scabies (skabb) orsakades av 
en parasit som kunde påvisas i hudbiop-
sier från de angripna patienterna. Den 
unge läkaren skrev ett brev om sina fynd 
till sin mentor i Florens, vilket denne pu-
blicerade (1687). Bonomo skrev också till 
sin kollega Lancici och bad honom om-
nämna fynden vid en medicinkonferens i 
Rom. Lancici svarade att han inte trodde 
på Bonomos fynd och att denne borde av-
hålla sig från att ifrågasätta rådande teo-
rier om skabb. Kontroversen blev känd 
och Bonomo fick be Lancici om ursäkt, 

vilken denne publicerade. Bonomos upp-
täckt glömdes bort och själv fick han svårt 
att få anställning efter händelsen.

Samma sak som hände Bonomo, drab-
bade senare hans kollega Filippo Pacini 
(1812-83). Denne var en skicklig mikro-
skopist och epidemiolog vid universite-
tet i Florens. Staden drabbades 1854 av 
ett kolerautbrott och Pacini tog biopsier 
från tarmslemhinnan hos nyligen av-
lidna patienter. Han fann små komma-
liknande bakterier i stor mängd vilka 
han kallade ”Vibrio”. Pacini skrev om 
sina fynd i ”Gazzetta Medica Italiana” 
samma år. Tyvärr fick inte heller Pacini 
gehör för sin upptäckt, miasmalobbyn 
var fortsatt stark i Italien och i övriga 
Europa. Det hjälpte inte att hans rap-
port översattes och publicerades i ”The 
British and Foreign Medicosurgical Re-
view”. Äran för att ha upptäckt kolera-
bakterien gick till Robert Koch i Berlin 
trettio år senare. Pacini fick dock ett 
postumt erkännande 1965 då en interna-
tionell nomenklaturkommitté föreslog 
beteckningen ”Vibrio Cholera Pacini 
1854” för bakterien.

Epidemiologen John Snow i London 
(1813-58), som var en stark motståndare 
till miasmahypotesen, stödde Pancini 
men även i UK hade miasman många 
tongivande anhängare. Bland dessa 
fanns Florence Nightingale och hennes 
inflytelserike vän epidemiologen Willi-
am Farr, som liksom Nightingale var en 
framstående statistiker. Båda ansåg att 
kolera var en miasmatisk luftburen sjuk-
dom. John Snows rapport från koleraut-
brottet i London (1849) som hävdade att 
sjukdomen i huvudsak var vattenburen, 
fick därför inget omedelbart genomslag. 
London drabbades senare av nya kole-
rautbrott men Snows motståndare Willi-
am Farr hade då bytt fot, bett Snow om 
ursäkt och accepterat hans teori om kole-
rans spridning. Sannolikt en viktig seger 
för kontagionisterna i England. Debatten 
om kolerans spridning krattade också i 
viss mån manegen för Pasteurs och Ko-
chs senare upptäckter.

Sött doftande örter och växter tändes i denna fumigator av mässing. Röken ansågs desinficera luften 
runt personen som bar den. Frankrike 1741-1850. Bild: Science Museum, London. CC BY
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Striden mellan de gamla miasmatikerna 
(anti-kontagionisterna) och kontagionis-
terna hade börjat på 1840-talet i England. 
Bland kontagionisterna fanns dock olika 
åsikter om hur smitta uppstod. En åsikts-
grupp var ”contingent contagionists” som 
menade att det krävdes någon mer faktor 
än bara dålig luft för smittspridning. Man 
ansåg att sjukdomar som kolera och tyfus 
inte var smittsamma ”in a healthy atmosp-
here” men kunde bli så ”in an impure at-
mosphere”. Åsiktsstriderna mellan de oli-
ka grupperna ebbade ut på 1880-talet när 
”The Germ Theory of Disease” tog över.

The Germ Theory
Den välkände anatomen och patologen 
Jacob Henle (1809-85) i Göttingen, skrev 
1840 en omfattande essä kallad ”Von den 
Miasmen und Kontagien und von den 
miasmatisch-kontagiösen Krankheiten”. 
Detta var en omkring 90 sidor lång dis-
kussion om varför man borde undvika be-
greppet miasma eftersom detta låste tan-
ken. Istället borde man förutsättningslöst 
pröva andra teorier om epidemiska sjuk-
domars uppkomst. Skriften väckte upp-
seende eftersom Henle var en av sin tids 
främste och bl.a. fick ett antal anatomiska 
strukturer uppkallade efter sig, t.ex. Hen-

les slynga i njuren. Även Henles bidrag 
till Kochs postulat var en viktig pusselbit 
i processen som ledde fram till en allmän 
acceptans av ”The Germ Theory”.

En kollega som följde Henles råd om 
att tänka fritt var ungraren Ignaz Sem-
melweis (1818-65) vid Allgemeines Kran-
kenhaus i Wien. Han fann att antalet fall 
av barnsängsfeber kunde reduceras vä-
sentligt om all personal tvättade händerna 
i klorlösning innan de deltog i vårdarbe-
tet på den obstetriska avdelningen. Även 
om Semmelweis uppnådde goda resultat 
med sin rutin och hade några nära kol-
legor som stödde honom så klarade han 
inte att marknadsföra sin idé. Han för-
sökte efter många år skriva en bok om sin 
upptäckt (1860) men denna blev oläsbar 
och motståndet mot Semmelweis kvar-
stod. Han drabbades efterhand av svåra 
psykiska problem och fick tas omhand på 
sinnessjukhus där han avled under oklara 
omständigheter. Semmelweis upptäckt 
fick inget brett genomslag och illustre-
rar hur marknadsföringen är minst lika 
viktig som själva upptäckten. Hundraår-
sminnet av Semmelweis död firades dock 
i både Wien och Budapest. I den ung-
erska huvudstaden heter lärosätet idag  
Semmelweis University.

Kemisten Pasteur träder in på arenan
Mot slutet av 1850-talet rapporterade 
fransmannen Louis Pasteur (1822-65) 
att han funnit levande organismer, eller 
jäsämnen som han kallade dem, vid fer-
mentation (alkoholjäsning). Rapporten 
om detta, ”Memoire sur la fermentation 
appelée alcoholique”, möttes dock inte av 
några hejarop, tvärtom. Däremot firade 
man hundraårsminnet av rapporten 1957 
i Paris eftersom den ansågs vara upp-
takten till mikrobiologin som vetenskap. 
Om, som Pasteur trodde, levande organis-
mer låg bakom alkoholens jäsning, mjöl-
kens surnande och köttets ruttnande va-
rifrån kom då dessa organismer och hur 
uppstod de? Alstrades de i mjölken, vinet 
eller köttet? Kunde liv verkligen skapas 
ur livlöst material. Ja, ansåg anhängarna 
av teorin om spontan självalstring. Mot 
detta stod teorin att levande organismer 
uppkommer ur levande organismer. Past-
eur gjorde många olika experiment för 
att påvisa att självalstring aldrig äger rum 
men han var angelägen om att understry-
ka att hans experiment inte hade med 
livets uppkomst att göra utan bara med 
det faktum att levande organismer inte 
kan alstras ur ingenting. Trots hans goda 
argument blev kritiken hård från många 
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Karta från John Snows kartläggning "Report on the cholera outbreak in the Parish of St. James, 
Westminster, during the autumn of 1854". De grövre svarta strecken markerar offrens bostäder.  
Bild: Wellcome Collection. CC BY

Mikroskop använt av Louis Pasteur i en rad ex-
periment om självalstring. Tillverkat av Nachet et 
fils, Paris. Bild: Wellcome Collection. CC BY
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håll när Pasteur hävdade detta. Academie 
de France gav dock Pasteur ett penning-
pris för hans studier (1862).           

Idag är det kanske inte helt lätt att för-
stå den skepsis, för att inte säga fientlig-
het, som många av dåtidens vetenskaps-
män bemötte teorin om förekomsten av 
levande mikroskopiska organismer och 
att dessa kunde ge upphov till kemiska 
reaktioner ( jäsning) och kanske till sjuk-
domar. Detta framgår bl.a. av en smäde-
skrift publicerad av Friedrich Wöhler 
(1800-1882), en välkänd kemist som var 
den som först syntetiserade urinämne. 
I tidskriften ”Annalen der Chemie” be-
skrev Wöhler ironiskt jästcellerna som 
ägg ur vilka det utvecklades små djur for-
made som destilleringsapparater. Dessa 
varelser levde på socker, som de omvand-
lade till kolsyra och alkohol. Även den 
berömde kemisten och biologen Justus 
von Liebig (1803-1873) avvisade mikroor-
ganismteorin med en axelryckning. Han 
ansåg att Pasteurs uppfattning att mik-
roorganismer kunde orsaka jäsning var 
naiv. Von Liebig tyckte den kunde jäm-
föras med föreställningen om att ”Rhens 
höga strömningshastighet berodde på 
rotationen hos de många kvarnhjulen i 
Mainz”. Lyckligtvis lät sig inte Pasteur 
nedslås av sina kollegors kritiska inställ-
ning. Han besvarade motståndet med nya 
experiment. Dessa ledde fram till en me-
tod för partiell sterilisering, vilken snart 
blev känd som ”pasteurisering”. Den be-
fanns användbar för vin, öl, cider, ättika, 
mjölk och många andra ömtåliga drycker 
och livsmedel. Pasteur tilldelades ytterli-
gare priser under 1860-talet för sina stu-
dier och motståndet mot hans rapporter 
om levande mikroorganismer minskade 
efterhand som hans rykte växte.

Pasteurs artiklar inspirerar kirurgen 
Lister
Joseph Lister (1827-1912) kom efter 
grundläggande studier till University 
College i London till en assistentbefatt-
ning hos den välkände kirurgen James 
Symes (1799-1870) vid Edinburgh Royal 
Infirmary. Lister stannade hos Symes 
i sex år och lämnade för att tillträda en 
professur i kirurg i Glasgow (1853). Han 
hade då hunnit gifta sig med Symes älds-
ta dotter, Agnes, som blev till stor hjälp 
i Listers vetenskapliga arbete. När den 
26-årige Lister kom till kirurgkliniken 
i Glasgow låg dödligheten vid amputa-
tioner kring 45% vilket var en hygglig 
siffra för sin tid och gällde för de flesta 
stora sjukhus. Den rådande uppfattning-
en var att sår infekterades via luften en-
ligt miasmateorin. Sårinfektionerna gav 

på sjukhusen upphov till vad dåtidens 
kirurger kallade ”the good old surgical 
stink”. Som många av tidens kirurger var 
Joseph Lister bedrövad över att i stort 
sett varje ingrepp som penetrerade hu-
den orsakade varbildning. Detta ansågs 
utgöra normaltillståndet och man klas-
sificerade varet genom dess utseende. 
Lister ansåg att miasmateorin var felak-
tig och hävdade att någon annan faktor 
måste ligga bakom infektionerna. Året 
var nu 1865 och en kollega uppmärksam-
made Lister på att en ung kemist i Lil-
le, Louis Pasteur, hade publicerat några 
skrifter som förklarade bl.a. förruttnel-
seprocessen genom förekomsten av mik-
roskopiskt små levande organismer. Lis-
ter och hustrun Agnes gjorde om vissa av 
Pasteurs försök och kom fram till att han 
måste ha rätt och att mikroorganismer 
kan tillföras utifrån såsom Pasteur visat 
i sina försök. Nästa steg måste bli att för-
söka hitta något som dödar mikroberna 
men inte skadar patienten, menade Lis-
ter. Han kom då att tänka på karbolsyra 
(idag kallat fenol) som han visste dödade 

protozoer hos boskap och som även an-
vändes för att få bort lukt från ruttnande 
processer.

Den 12 augusti 1865 fick man in en 11-
årig pojke på Listers kirurgklinik i Glas-
gow. Han hade blivit överkörd av ett 
vagnshjul och fått en komplicerad fot-
ledsfraktur. Lister visste av erfarenhet 
att en öppen fraktur av denna typ alltid 
blev infekterad och att slutresultatet 
som regel blev amputation. Han dop-
pade linneväv i karbolsyran och klädde 
området runt det öppna såret, där en 
benpipa från underbenet stack ut, med 
väven. Därefter behandlades frakturen 
och lämnades att läka med ett karbo-
lindränkt yttre förband vilket byttes 
med några dagars mellanrum. Till allas 
förvåning läkte såret på sex veckor och 
helt utan varbildning. Under de kom-
mande månaderna behandlades allt fler 
patienter på samma sätt. Hos de första 
tio patienterna med komplicerade frak-
turer läkte åtta utan komplikationer. 
Den antiseptiska eran inom kirurgin 
hade inletts.

Ett verktyg för sterilisering av kirurgiska instrument, designad av Pasteur.  
Bild: Wellcome Collection. CC BY
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Listers nya rutiner minskar infektions-
risken
Nästa steg för Lister blev att försöka 
minska bakterierna i patientens omgiv-
ning. För detta använde han en spray-
apparat och besprutade inte bara ope-
rationssalen utan allt som fanns däri 
inklusive patientens sårområde med en 
5%-ig fenollösning. Sina erfarenheter av 
den antiseptiska tekniken redovisade han 
i ”The Lancet” i en serie om sex artiklar 
som publicerades från mars till juli 1867. 
Lister krävde också att kirurgerna tvät-
tade sina händer noggrant med fenol-
lösning före operationerna och bar rena 
operationskläder. Resultaten visade sig 
överträffa hans förhoppningar. Nedan 
framgår mortaliteten vid benamputatio-
ner vid Listers klinik i Glasgow före och 
efter att antiseptiken införts (Lancet 18 
jan. 1870).

Trots Listers övertygande resultat var 
det få av hans samtida kirurgkollegor som 
omedelbart anammade hans antiseptiska 
teknik. Den var helt enkelt för revolutio-
nerande. Mot mitten av 1870-talet hade 

Listers idéer gradvis vunnit terräng ute 
i Europa. Den förste att implementera 
Listers teknik fullt ut var dansken Ma-
thias Saxtorph (1822-1900). I Tyskland 
var flera ledande kirurger tidigt intres-
serade att pröva Listers teknik och vid 
1875 års kirurgkongress i Tyskland fick 
listerismen sitt stora genombrott. Inte 
minst genom ett beundrande inlägg av 
kirurgen Ritter von Nussbaum (1829-90) 
från München.

Pasteur marknadsför teorin om mikro-
ber
Under 1870-talet hade den franske mi-
litärläkaren och kirurgen C-E Sédillot 
(1804-83) i Strasbourg föreslagit benäm-
ningen ”microbes” (från mikros = liten 
och bios = liv) för de små levande orga-
nismer som Pasteur beskrivit. Pasteur 
som arbetat i staden samtidigt med Sé-
dillot, använde beteckningen i en uppsats 
1878.: ”Les Microbes organisés, leur role 
dans la Fermentation, la Putrefaction 
et la Contagion”. Även begreppet ”The 
Germ Theory” började användas vid den 

här tiden. Pasteur skrev samma år en 
uppsats kallad ”La theorie des germes 
et ses application à la medecine et la 
chirurgie”. Dessa publikationer väckte 
naturligtvis en hel del reaktioner bland 
de gamla miasmatikerna men när man 
gick in i 80-talet verkade vinden ha vänt 
och ”The Germ Theory” hade fått allt-
fler anhängare. Det fanns dock fortsatt 
starka kritiker. 

En sådan var den framgångsrike ki-
rurgen i Wien, Theodor Billroth, som 
bekände sig till ”The Terrain Theory”, 
vilken lanserats av Pasteurs argaste 
kritiker kemisten Antoine Béchamp 
på 1870-talet. Teorin gick ut på att vid 
sjukdom förändrades vissa av krop-
pens vävnader (terrängen) och gjor-
de dem lätta att angripas av mikrober 
(microzyma). Dessa genomgick olika 
stadier under sjukdomens utveckling, 
började som ”colloid” (primitiv fas), 
fortsatte som ”bacteria” och slutade 
som ”fungi” (pleomorphism). Bechamp 
fick på 1880-talet dra sig tillbaka med 
sin teori.

The Lister carbolic spray. Täckte allt och alla i operationssalen med en ånga av karbolsyra (fenol), vilket skapade en antiseptisk miljö.
Bild: Wellcome Collection. CC BY
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Upptäckten av tuberkulosbakterien 
och tillkomsten av Kochs postulat
Sommaren 1881 hölls den 7:e Internatio-
nella Medicinkongressen i London och 
Robert Koch fanns med bland de tyska 
delegaterna. Här träffade han kirurgen 
Joseph Lister, som inbjöd Koch att kom-
ma och demonstrera sina odlingstekni-
ker i Listers eget laboratorium vid King’s 
College. Koch blev inspirerad av mötet 
och efter hemkomsten satte han igång 
med studier av tuberkulosens smittäm-
ne. Vid den här tiden svarade sjukdomen 
för omkring en tredjedel av alla dödsfall 
bland medelålders europeer. Koch gjorde 
sitt första experiment i augusti 1881 och 
åtta månader senare gav han sin berömda 
föreläsning om tuberkulosens orsak vid 
ett möte med ”Der Berliner Gesellschaft 
fur Physiologie”. Tre veckor efter före-
draget publicerade ”Berliner Klinische 
Wochenschrift” hans artikel ”Beiträge 

zür Ätiologie der Tuberculose”, vilken 
mottogs som en sensation över hela värl-
den. Koch hade förmodat att publicering-
en av studierna skulle väcka motstånd. Så 
blev dock inte fallet. Endast några få kri-
tiker höjde rösten och sannolikt berodde 
acceptansen på Kochs fullständiga öp-
penhet om sin studier. Alla som önskade 
kunde få tillträde till hans mikroskop och 
hans preparat.

Redan 1865 hade den franske läkaren 
J.A. Villemin (1827-92) visat att tuberku-
los kunde överföras till försöksdjur men 
någon bakterie hade inte kunnat påvisas. 
Koch använde alla tekniker han tidiga-
re lyckats väl med men den förmodade 
bakterien växte extremt långsamt vid od-
lingsförsök och var mycket svår att färga. 
Det visade sig att detta beror på kapselns 
vaxliknande natur. Kochs stora insats 
var att han fann en metod att färga bak-
terien trots svårigheterna. När detta väl 

skett kunde han påvisa bakterier i vissa 
vävnader och studera dem i mikroskopet. 
Han kunde även med stort tålamod odla 
fram dem. Koch hade för sina försök fått 
tillgång till infektiöst material från tb-pa-
tienter vid det närbelägna Charitésjukhu-
set i Berlin. Det gällde dock inte att bara 
odla fram en bakterie och påstå att den 
orsakade tuberkulos. Koch var givetvis 
medveten om detta och uppställde, efter 
en modell av sin lärare Jacob Henle, fyra 
krav för att knyta en viss bakterie till en 
sjukdom (Koch-Henles postulat):

1. Bakterien måste finnas hos alla sjuka 
individer men inte hos friska.

2. Bakterien måste kunna isoleras och 
tillväxa i en odlingskultur.

3. När en frisk individ infekteras med 
bakterien måste denne bli sjuk.

4. Därefter måste man kunna odla fram 
samma bakterie hos den insjuknade.

Robert Koch föreläser på British Congress on Tuberculosis, 23 juli 1901 i St. James's Hall, Piccadilly. Gouache av F.C. Dickinson, 1901.
Bild: Wellcome Collection. CC BY
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När Koch väl lyckats odla fram tb-bak-
terierna i renkultur återstod sista steget 
i postulatet nämligen att visa hur de fra-
modlade bakterierna gav upphov till sjuk-
dom hos försöksdjur. Koch misstänkte att 
marsvinet kunde vara ett lämpligt djur att 
prova på. Hur han kommit fram till detta 
är oklart. Hur som helst blev marsvinen 
sjuka av Kochs bakterieinokulationer och 
avled efter ett antal veckor. Därmed var 
postulatet uppfyllt (1884). Koch hade på 
relativt kort tid som forskare blivit en 
världskändis med ett betydande antal 
supporters, även utomlands. Hans kol-
lega britten John Tyndall var en sådan. 
Denne såg till att Kochs upptäckt snabbt 
beskrevs och kommenterades i såväl ”The 
London Times” som i ”The New York Tri-
bune”. På hemmaplan utnämnde kejsar 
Wilhelm I Robert Koch till Kaiserlichen 
Geheimer Regierungsrat, d.v.s. kejserlig 
rådgivare, med högre lön och status.

Kontroverser mellan Koch och Pasteur
Efter upptäckten av mycobacterium tu-
berculosis och publiceringen av Kochs 
postulat hade ”The Germ Theory” fått 
vind i seglen och skeptikerna gjorde inte 
lika mycket väsen av sig. Tyvärr blev den 
rådande osämjan mellan Koch och Past-
eur officiell, vilket knappast gynnande 
deras teori. Kontroverserna mellan Past-
eur och Koch, eller mellan den franska 
och tyska skolan, hade startat redan 1881 
då Koch tillsammans med sina medarbe-
tare Gaffky och Löffler i det första numret 
av ”Mitteilungen aus dem Kaiserlicken 
Gesundheitsamt” kritiserat Pasteur för 
att bl.a. ha orena odlingskulturer och fel-
aktig inokulationsteknik. Pasteur hade 
också lanserat en idé om att maskar spred 
anthraxsporer i jorden, vilken Koch at-
tackerade hårt. Bakgrunden till Kochs 
kritik av Pasteur var sannolikt att denne i 
stort sett ignorerat Kochs egna rapporter 
och fynd. Koch var nu 38 år och en uppå-
tgående stjärna medan Pasteur var drygt 
20 år äldre och hade nått toppen på sin 
karriär. De möttes ånyo vid en hygien-
kongress i Geneve i september 1882. Efter 
Pasteurs anförande om sina vaccinations-
studier frågade ordföranden om pro-
fessor Koch ville kommentera Pasteurs 
tal. I Proceedings från mötet framgår:  
"Professor R. Koch of Berlin, took the po-
dium and made the following speech in 
German (här översatt till engelska), which 
was immediately translated into French: 
”When I saw in the program of the Con-
gress that Mr. Pasteur was to speak today 
on the attenuation of virus, I attended the 
meeting eagerly, hoping to learn something 
new about this very interesting subject. I 

must confess that I have been disappoint-
ed, as there is nothing new in the speech 
which Mr. Pasteur has just made. I do not 
believe it would be useful to respond here 
to the attacks which Mr. Pasteur has made 
on me, for two reasons: first, because the 
points of disagreement between Pasteur 
and myself related only indirectly to the 
subject of hygiene, and second because I 
do not speak French well and Mr. Pasteur 
does not speak German at all, so that we 
are unable to engage in a fruitful discus-
sion. I will reserve my response for the 
pages of the medical journals”. (Applause)
.
Kontroverserna mellan Koch och Pasteur 
berodde till en del på språksvårigheter. 
Missförstånd uppstod lätt och ledde till 
ytterligare upptrappning av konflikten. 
Koch fortsatte att attackera Pasteur i 
”Mitteilungen” och noterade att Pasteur 
inte ens var läkare och att kongressen i 
Geneve trots detta hade firat honom som 
den nye Jenner. Koch menade att kon-
gressens deltagare borde betänka att Jen-
ners triumf rörde människor, inte får som 
Pasteur använt för sina anthraxvaccina-
tioner. Så småningom blev relationerna 
mellan Koch och Pasteur bättre även om 
de aldrig normaliserades helt. När Past-
eur fyllde 70 år (1892) deltog större delen 
av den europeiska vetenskapliga eliten i 
firandet i Paris, dock inte Koch.

”The Germ Theory” i Sverige
Ett tecken på att ”The Germ Theory” nått 
Sverige var ett föredrag som professor 
Victor Odenius (1828-1913) höll vid sin 
installation 1875 i Lund. Titeln var ”De 
nyare åsikterna om smittosjukdomarnas 
orsaker”. Hans intresse för ämnet hade 
väckts då han verkade som läkare vid ko-
lerasjukhuset i Göteborg i samband med 
utbrottet där 1855. Ett annat föredrag höll 
Svenska Läkaresällskapets ordförande, 
patologiprofessorn Axel Kay (1832-1901), 
vid sällskapets årshögtid 1880. Titeln var 
”Blick på den parasitära infektionslärans 
nuvarande ståndpunkt”. Han berörde 
därvid bl.a. Kochs anthraxstudier. Året 
därpå kunde den unge läkaren vid Serafi-
merlasarettet Ernst Almquist (1852-1946) 
genom ett stipendium göra en nära sex 
månader lång studieresa som inkludera-
de ett längre besök hos Pasteur i Paris. 
Almquist var redan välkänd då han som 
botaniker deltagit i Nordenskiölds Vega-
expedition (1978-80). Efter hemkomsten 
från sin europaresa skrev Almquist en 
avhandling om ”Tyfoidfeberns bakterie”. 
Denna hade upptäckts 1880 av Karl Jo-
seph Ebert (1835-1926), professor i pa-
tologi i Zürich. Almquist utsågs till för-

ste stadsläkare i Göteborg 1883 och blev 
1891 professor i allmän hälsolära vid KI i 
Stockholm.

En annan svensk läkare, Curt Wallis 
(1845-1922), var medicinprofessor vid 
KI och gjorde 1882 ett längre studiebe-
sök på Kochs laboratorium i Berlin. Det 
var samma år som Koch rapporterade 
om upptäckten av tuberkulosbakterien. 
Wallis blev den främste förespråkaren 
för ”The Germ Theory” i Sverige. Han 
var också sekreterare i Svenska Läkare-
sällskapet och redaktör för dess tidskrift 
Hygiea. Wallis var dessutom riksdagsman 
(1891-1911) och en produktiv skribent, 
bl.a. inom medicin och folkupplysning. 
Under 1888 publicerade han skrifterna 
”Bakterierna i luft, vatten och jord” samt 
”Bakteriologi, dess historia och under-
sökningsmetoder”. Wallis blev en viktig 
marknadsförare för ”The Germ Theory” 
också bland den svenska allmänheten ge-
nom sitt politiska kändisskap.

Miasman hänvisas till historien
När 1880-talet övergick i 90-tal hade 
Pasteur, Lister och Koch framgångs-
rikt marknadsfört ”The Germ Theory” 
och nyrekryteringen av anhängare till 
miasmahypotesen hade avstannat. Nu 
inriktades forskarnas intresse på be-
handlingsmöjligheter mot bakteriella in-
fektioner och redan 1890 inledde Kochs 
medarbetare Emil von Behring (1854-
1917) sina difteristudier, vilka ledde fram 
till ett antiserum för behandling av difte-
ri (1892). Vid sekelskiftet 1900 hade ett 
20-tal humanpatogena mikroorganismer 
identifierats och ”The Germ Theory of 
Disease” hade tagit över från miasman 
under en process som sträckt sig över ett 
halvt sekel.

Sten Iwarson

Ernst B Almquist 1852 – 1946
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Artikelreferat – Sepsis

Artikelreferat 
- incidens och mortalitet 

av sepsis dubbelt så hög jämfört 
med tidigare beräkningar

Trots att sepsis är vanligt har det saknats 
tillförlitliga, jämförbara epidemiologiska 
data.

De siffror som ofta anges har byggt på 
data från ICD-koder, vilket har dålig pre-
cision [1 2]. Extraktion av journaldata 
från hälsodatabaser är en annan metod 
som sannolikt kommer öka, men ännu är 
sådana studier få [3]. 

Kliniska epidemiologiska studier har 
oftast varit begränsade till vissa avdel-
ningar, i tid eller område, dessutom har 
det ofta använt olika definitioner [4 5]. 
Kristina Rudd et al har nyligen publice-
rat den första globala rapporten om sep-
sisepidemiologi [6]. Med en stor mängd 
data om dödsorsaker och sjukhusvård har 
de utifrån dödsorsak beräknat mortalitet 
i sepsis, därefter har de räknat ut antal 
dödsfall per sjukdomsfall och genom att 
kombinera de bägge måtten har de räknat 
ut sepsisincidensen. Dessa mått samkörs 
och justeras sedan med data från Global 
Burden of Disease 2017. 

Resultaten visar att den globala inci-
densen och mortaliteten är dubbelt så 
hög som tidigare uppskattningar, 678 
per 100 000 personår respektive 148 per 
100 000 personår.

Studien är omfattande och innehåller 
bland annat land-, kön- och åldersspeci-
fika uppskattningar och visar att sepsis 
är vanligare bland små barn, äldre perso-
ner och kvinnor, medan mortaliteten är  

högre bland män. Den vanligaste orsaken 
till sepsis är diarrésjukdomar, medan den 
vanligaste orsaken till sepisrelaterade 
dödsfall är nedre luftvägsinfektioner.

Studien belyser hur sjukligheten påver-
kas av sociodemografiska förhållanden, 
högst mortalitet ses vid lägst sociodemo-
grafiskt index och vice versa.

En förbättring ses också; jämfört med 
1990 har incidensen minskat med 37% 
och mortaliteten med 31%.

Studiens brister är framförallt att de 
bland annat använder ICD-koder, model-
len innebär antaganden som kan påverka 
resultatet och data om dödsorsaker och 
sjukhusvård kommer ifrån ett fåtal län-
der.  Studien är den första globala upp-
skattningen av sepsisincidens som inte 
enbart innehåller individuell data från 
höginkomstländer, detta möjliggör jäm-
förelser och en grund för initiativ som 
kan minska sepsis. 

Lisa Mellhammar
Specialistläkare 

Skånes Universitetssjukhus Lund
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Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 

1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study

Kristina E Rudd, Sarah Charlotte Johnson, Kareha M Agesa, Katya Anne Shackelford, Derrick Tsoi, Daniel Rhodes Kievlan, Danny V Colombara, 

Kevin S Ikuta, Niranjan Kissoon, Simon Finfer, Carolin Fleischmann-Struzek, Flavia R Machado, Konrad K Reinhart, Kathryn Rowan, 

Christopher W Seymour, R Scott Watson, T Eoin West, Fatima Marinho, Simon I Hay, Rafael Lozano, Alan D Lopez, Derek C Angus, 

Christopher J L Murray, Mohsen Naghavi

Summary
Background Sepsis is life-threatening organ dysfunction due to a dysregulated host response to infection. It is 

considered a major cause of health loss, but data for the global burden of sepsis are limited. As a syndrome caused by 

underlying infection, sepsis is not part of standard Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 

estimates. Accurate estimates are important to inform and monitor health policy interventions, allocation of resources, 

and clinical treatment initiatives. We estimated the global, regional, and national incidence of sepsis and mortality 

from this disorder using data from GBD 2017.

Methods We used multiple cause-of-death data from 109 million individual death records to calculate mortality related 

to sepsis among each of the 282 underlying causes of death in GBD 2017. The percentage of sepsis-related deaths by 

underlying GBD cause in each location worldwide was modelled using mixed-effects linear regression. Sepsis-related 

mortality for each age group, sex, location, GBD cause, and year (1990–2017) was estimated by applying modelled 

cause-specific fractions to GBD 2017 cause-of-death estimates. We used data for 8·7 million individual hospital records 

to calculate in-hospital sepsis-associated case-fatality, stratified by underlying GBD cause. In-hospital sepsis-associated 

case-fatality was modelled for each location using linear regression, and sepsis incidence was estimated by applying 

modelled case-fatality to sepsis-related mortality estimates.

Findings In 2017, an estimated 48·9 million (95% uncertainty interval [UI] 38·9–62·9) incident cases of sepsis were 

recorded worldwide and 11·0 million (10·1–12·0) sepsis-related deaths were reported, representing 19·7% (18·2–21·4) 

of all global deaths. Age-standardised sepsis incidence fell by 37·0% (95% UI 11·8–54·5) and mortality decreased by 

52·8% (47·7–57·5) from 1990 to 2017. Sepsis incidence and mortality varied substantially across regions, with the 

highest burden in sub-Saharan Africa, Oceania, south Asia, east Asia, and southeast Asia.

Interpretation Despite declining age-standardised incidence and mortality, sepsis remains a major cause of health 

loss worldwide and has an especially high health-related burden in sub-Saharan Africa.

Funding The Bill & Melinda Gates Foundation, the National Institutes of Health, the University of Pittsburgh, the 

British Columbia Children’s Hospital Foundation, the Wellcome Trust, and the Fleming Fund.

Copyright © 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access Article under the CC BY 4.0 licence.

Introduction

Sepsis is life-threatening organ dysfunction due to a 

dys regulated host response to infection1 and is an 

important global health problem. In the USA, for 

example, sepsis is the most common cause of in-

hospital deaths and costs more than US$24 billion 

annually.2,3 Infection-prevention efforts, including those 

targeting both community-acquired and health-care-

associated infections, can reduce sepsis incidence.4,5 

Sepsis is treatable, and timely implementation of 

targeted interventions improves outcomes.6–9 The 

World Health Assembly has urged member states to 

strengthen efforts to identify, document, prevent, and 

treat sepsis.10 Accurate quantification of sepsis incidence 

and mortality, while important for public health leaders, 

researchers, and funding agencies, remains a formi-

dable challenge.11–13

Most previous estimates of sepsis incidence and 

mortality have relied on hospital administrative 

databases, excluding patients who were never admitted 

to hospital,14–16 and were restricted to national or 

subnational locations in a selected group of middle-

income or high-income countries.17,18 A few additional 

studies have used electronic health record data19 or 

death certificates.20 These studies used various methods, 

thereby hampering comparability over time or by 

location.21 Additionally, many studies were restricted to 

adults, with a paucity of data for children.22–26

The most recent global estimates for sepsis incidence 

and mortality were based on data for adults admitted to 

hospital in seven high-income countries11 and reported 

19·4 million sepsis (formerly, severe sepsis) incident 

cases and 5·3 million sepsis-related deaths annually. 

No estimates are available for the global incidence of 
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ID week 2019

ID week Washington 2-6 oktober 2019
Jag hade i höstas förmånen att få åka 
på ID week i Washington tillsammans 
med Christian Ehrenborg från min kli-
nik i Gävle. 

Vi anlände till ett tropiskt varmt Washing-
ton på onsdagen 2:a oktober. Jag har tidiga-
re bara deltagit på en amerikansk storkon-
gress förut (ICAAC Boston 2010) och hade 
höga förväntningar. Som alltid när amerika-
ner är inblandade är allting välordnat och 
strukturerat med kongresslokaler, regist-
rering, lunchlogistik och en föredömlig app 
till kongressen där man kunde ladda ner 
föredragen som powerpoints. Drillade före-
läsare som i princip alltid håller tiden exakt 
eftersom det är lite nätt i tid till nästa före-
drag. Programmässigt tycker jag dock att det 
fanns lite i övrigt att önska. Det var mycket 
fokus på HIV, influensa, MRSA och antibio-
tic stewardship och en del spännande fram-
tidsvisoner om bland annat fagterapi. En 
del smalare ämnen som tex neurocysticer-
kos förekom  men ingenting om till exempel  
hepatit B . Givetvis kan man inte täcka allt 
under en kongress och även om fler ämnen 

fanns skulle man ändå inte själv kunna gå 
på alla föreläsningar. Jag var på en pro/
con -debatt om kort behandling av Staf au-
reus-sepsis med gurun Vance Fowler. Han 
är alltid underhållande och amerikaner 
är alltid duktiga på att debattera. De hade 
också två föredrag med rubriken Big Beasts 
som drog överskådligt och sammanfattande 
om skilda ämnen såsom CMV, diabetesfoten 
och ögats infektioner. En del ämnen såsom 
hantering av MRSA, problem med vaccin-
motstånd och övervikt hos HIV-patienter 
känns som att de var väldigt inriktade på 
problematik ur amerikanskt perspektiv och 
lite svårt att överföra på svenska förhållan-
den. Det kändes verkligen ibland som extra 
tydligt att man deltog i amerikanska infek-
tionsläkarföreningens årsmöte mer än en 
internationell kongress. Dock var guldkor-
nen många och kanske mognar mötet under 
de kommande åren till att vara än mer rele-
vant för oss som arbetar utanför USA.

Cecilia Eklund
Överläkare

Infektionskliniken Gävle

.

Vid behandling av invasiv 
aspergillos & mucormucos

1) Tissot F, Agrawal S, Pagano L, et al. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and 
hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica. 2017;102(3):433–444. 2)Maertens JA, Raad II, Marr KA, et al. (SECURE): a phase 3, 
randomised-controlled, non-inferiority trial. Lancet. 2016;387(10020):760–769. 3)SPC Cresemba 01.2020  
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•  Förstahandsval, A1-rekommendation av  
ECIL*, vid behandling av invasiv aspergillos.1

• Signifi kant färre biverkningar jämfört med 
Vorikonazol vid behandling av invasiv aspergillos.2

•  Ingen dosjustering till patienter med 
njur- och/eller mild till måttlig leversvikt.3

* European Conference on Infections in Leukemia

         Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
CRESEMBA (isavukonazol): Bredspektrumantimykotikum för systemiskt bruk Rx. Kapslar ingår i läkemedelsförmånen, subventioneras endast för patienter där behandling med vorikonazol inte är lämpligt. ATC-kod: J02AC05. 
Terapeutiska indikationer: behandling av invasiv aspergillos och mukormykos hos vuxna patienter för vilka behandling med amfotericin B är olämpligt. Dosering och administreringssätt: Rekommenderad laddningsdos är 200 mg 
isavukonazol var 8:e timme under de första 48 timmarna (totalt 6 administreringstillfällen). Rekommenderad underhållsdos är 200 mg isavukonazol en gång per dag. För kontraindikationer, varningstext och fullständig 
förskrivningsinformation se: www.fass.se  Förpackningar: Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 200 mg, kapslar 14 stycken per blisterförpackning. Innehavare av godkännande för försäljning: Basilea 
Pharmaceutica Deutschland GmbHMarie-Curie-Strasse 8, 79539 Lörrach Tyskland. Datum för översyn av produktresumén: Jan. 2020.

Cresemba is exclusively licensed by Basilea Pharmaceutica International Ltd 
to Unimedic Pharma AB in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
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I förra numret aviserades en artikel 
om difteri av Marie Inhammar, ST-lä-
kare i pediatrik, som inte kom med 
men som istället dyker upp i detta 
nummer av Infektionsläkaren. Marie, 
som arbetat för Läkare utan gränser 
på en difteriklinik i ett flyktingläger 
har skickat oss en artikel om sina 
erfarenheter. Spännande och viktig 
läsning som påminner oss om denna 
farliga sjukdom, som vi numera säl-
lan ser i Sverige tack vara god vacci-
nationstäckning, men som ju oväntat 
kan dyka upp hos ovaccinerad in-
vandrare.

Ett nytt fall av trypanosoma rhodesiense 
efter vistelse i safaripark i Zambia har dykt 
upp i södra Sverige, så vi får anledning att 
vara fortsatt vaksamma för denna sjukdom, 
som ju behöver snabb behandling. Suramin 
(Germanin) för behandling av stadium 1 

finns tillgängligt på Nya Karolinska i Sol-
na (ring om ni har patient) men kan också, 
liksom melarsoprol för stadium 2, beställas 
snabbt och gratis direkt från WHO. På vår 
egen mottagning ägnade en ung kollega 
några mottagningstimmar till att plocka 
ut knappt 100-talet fluglarver (myiasis) 
från en stackars dam som besökt släkting 
i Mozambique… Återigen bekräftelse på 
att kunskaper inom tropikmedicin behövs. 
För närvarande pågår Swedish-Ethiopan 
Course in Tropical infections (tropcourse.
se) och snart går SK-kursen i klinisk tro-
pikmedicin av stapeln, båda på Karolinska 
Huddinge. 

Föreningen har glädjen att få ordna 
symposium på Infektionsveckan även i år, 
fredagen den 29 maj - denna gång ovanlig 
sjukdom med svensk koppling och många 
frågetecken. Vi delar då även ut vårt stipen-
dium (senaste ansökningsdatum 1 april, se 
annons). Vi välkomnar till symposiet samt 
årsmötet dagen innan, den 28 maj kl 17. 

I övrigt pågår för närvarande en översyn av 
stadgar, medlemsregister och hemsida och 
vi återkommer till våra medlemmar framö-
ver om detta.

Som vanligt tar vi tacksamt emot bidrag 
både till hemsidan och till TropikNytt – t.ex 
intressanta fall eller andra nyheter inom 
området, både tropikmedicin och global-
medicin. Maila mig eller någon annan i sty-
relsenn. 

Charlotta Rydgård

Ordförande, Svensk förening för 
tropikmedicin och internationell hälsa

TropikNytt

Tropiknytt
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Difteriutbrott i världens största flyktingläger

Hösten 2018 flydde runt en miljon 
muslimska Rohingyer från norra My-
anmar (Burma) över gränsen till Bang-
ladesh. FN och världssamfundet har 
fördömt fördrivningen och benämnt 
den som folkmord. I Bangladesh fanns 
sedan tidigare ett flyktingläger med 
en population av Rohingyer på runt 
200 000 invånare och på bara några 
månader tvingades lägret expandera 
för att kunna husera det sexdubbla. 
Det är fortfarande världens största 
flyktingläger med cirka 1,2 miljoner 
invånare (bild 1).

Det råder svåra sanitära förhållande, 
trångboddhet och social oro. Redan innan 
flykten saknade Rohingyerna tillgång till 
sjukvård, så majoriteten av befolkningen 
var ovaccinerade. Allt detta var riskfakto-
rer för att en smittsam sjukdom som dif-
teri skulle kunna orsaka ett stort utbrott. 
Jag arbetade i det här flyktinglägret i Cox's 
Bazar i Bangladesh under februari-maj 

2018 som läkare på ett ”diphtheria treat-
ment center”. Jag rekryterades till projek-
tet för att många av de sjukaste patienter-
na var barn och personalen på plats kände 
sig otrygga med att vårda kritiskt sjuka 
barn; både med att undersöka, tolka och 
värdera symtom hos barn samt att dosera 
läkemedel till barn. För mig var det mitt 
tredje uppdrag för Läkare utan gränser.

”Fallet Aisha”
Det är tidig morgon och jag kallas till tria-
gen där vi har en hörna för akut resuscitering 
(bild 2). På britsen ligger en 7år gammal 
flicka med panik i blicken och en stridor som 
hörs lång väg. Jag ser tydliga indragningar 
över bröstkorgen och det rinner saliv i hen-
nes mungipa. Kinderna är uppblåsta och 
nacken är rejält svullen. Hon andas fort. Per-
sonalen arbetar snabbt. Ger syrgas på mask, 
sätter pvk och övervakar saturationen som 
ligger runt 80 %. Jag tittar ner i svalget, det 
är svårt att se ordentligt, men det går ändå 
inte att missa de stora gråaktiga tuggummi-
liknande membranen i bakre svalget. Jag tar 
en odlingspinne och gnuggar på membranen. 

Hon får iv benzylpenicillin, inhalerar adre-
nalin och vi ger iv dexametason. Allt för att 
minska svullnaden i halsen. Andningen för-
bättras något, men hon börjar istället sjunka 
i medvetande och stridorn kvarstår. Hon flyt-
tas till avdelningen (ett skjul byggt av bambu 
och presenning) för de svårast sjuka.”

Bakgrund
Difteri är en bakteriell sjukdom som or-
sakas av en toxinproducerande stam av 
Corynebacterium diphtheria (C. Diphthe-
riae) och är en droppsmitta. Människan är 
den enda värden för difteri. Främsta re-
servoaren tros vara i huden, men man kan 
även vara asymtomatisk bärare i svalget. 
Bakterien kan överleva upp till 6 månader 
i jorden/miljön. 

Bakterien själv ger en mild sjukdom med 
lokal inflammation i luftvägarna och cirka 
70 % av de som insjuknar får endast en bild 
som vid övre luftvägsinfektion.  Symtomen 
är låggradig feber, halsont, sjukdomskäns-
la och cervikal lymfkörtelförstoring. Det 
går inte kliniskt att skilja på en okompli-
cerad difteri från t.ex. en viral EBV- eller 

Difteriutbrott i världens  
största flyktingläger
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bakteriell GAS-tonsillit. De för sjukdomen 
kända och typiska pseudomembranen 
(bild 3) förekommer bara i cirka 30 % av 
fallen och talar för en svårare sjukdom.

Att vissa får en svårare variant verkar 
bero på mängden toxin som bakterien 
producerar. Toxinet angriper framförallt 
luftvägarna (pseudomembran och ödem), 
men också hjärta (myokardit, arytmier), 
nerver (demyelinisering som ger påverkad 
sväljförmåga, tal och gångförmåga) och 
njurar (tubulär nekros). De kardiologis-
ka komplikationerna kommer oftast 7–14 
dagar efter symtomdebut medan de mo-
toriska oftare debuterar efter 2–4 veckor. 
De motoriska besvären kan vara allt från 
diskret svaghet till total para- eller tetra-
pares. Mängden toxin tros korrelera med 
storleken på pseudomembran, och därför 
använder man dessa för att bedöma risken 
för sena komplikationer. 

Difteri ger alltså både akut sjuklighet 
som kan vara mycket allvarlig, såväl som 
komplikationer som visar sig först 1– 4 
veckor senare.

Behandling
Antibiotika ges till alla med misstänkt dif-
teri, och antitoxin ges till patienter med 
högst risk för sequele, d.v.s. till de med sto-
ra pseudomembran. Antitoxinet produce-
ras från häst, liknande som för ormserum, 
och ger därför risk för anafylaktisk reak-
tion vid administrering (risk 0,6%). Toxin 
som redan penetrerat en cell är oåtkomliga 

för antitoxinet men man önskar neutrali-
sera cirkulerande toxin för att minimera 
långsiktig skada.

Antitoxinet finns inte enkelt tillgängligt 
på den kommersiella marknaden. Initialt 
i Bangladesh var det därför brist och man 
ställde upp kriterier för att bedöma vem 
som skulle behandlas först. Barn hade för-
tur, därefter graderades det efter storleken 
på pseudomembran. Om patienten redan 
var i ett kritiskt tillstånd prioriterades den 
ned. Denna prioriteringslista var svår att 
skapa då det inte fanns tillräckligt med 
kunskap eller evidens kring vilka patienter 
som skulle ha störst nytta av behandling-
en. Så småningom kontrakterade lycklig-
tvis WHO en egen tillverkare och vi kunde 
behandla alla patienter med signifikanta 
pseudomembran.

Som antibiotika rekommenderades ini-
tialt till stabila patienter PcV x4 i 14 dagar. 
Ni kan tänka er hur dålig compliance var! 
En arbetsgrupp ledd av WHO beslutade 
därför att gå över till po Azitromycin x1 
i 5 dagar. Instabila patienter fick alltid iv 
benzylpenicillin. Många av våra patienter 
hade annan samsjuklighet och de sjukdo-
marna behandlades parallellt utifrån Lä-
kare utan gränsers övriga protokoll.

Historiskt sett har difteri skördat många 
liv, vid 1900-talets början var mortali-
teten ca 50 %. Efter att behandling med 
antitoxin introducerades under tiden för 
första världskriget (innan antibiotikans 
tid) minskade mortaliteten till runt 15 %. 

Ändå dog ca 50'000 människor i difteri i 
Europa under en epidemi 1943. Sedan vac-
cinet introducerades på bred front under 
1970-talet har sjukdomen nästan försvun-
nit och få läkare i Europa har erfarenhet 
av sjukdomen.

”Aisha som hade stora pseudomembran 
ordineras iv antitoxin. Precis när infusio-
nen startas får hon mer takypné och man 
hör ronki över lungorna. Vi misstänker 
anafylaxi och hon får iv adrenalin och in-
fusionen pausas. När situationen lugnat sig 
smyger vi igång antitoxinet igen. Infusio-
nen fortgår över fyra timmar. Vi fortsätter 
med iv antibiotika, kortison, syrgas och 
glukosdropp. Hon fortsätter svaja och när 
jag lämnar på kvällen är jag osäker på om 
hon kommer överleva natten. På morgo-
nen nästa dag får vi höra att hon långsamt, 
långsamt blir bättre. Andningen lugnar sig, 
pulsen sjunker, svullnaden runt halsen går 
tillbaka. Efter 3 dagar kan hon äta och efter 
5 dagar skrivs hon ut.” 

Deskriptiv data från Cox’s Bazar
Isoleringsenheten tog bara emot patienter 
med klinisk difteri. Patienter med andra 
besvär hänvisades till andra fältsjukhus. 
Att ställa diagnos, eller rättare sagt att be-
sluta om inläggning, var lätt; alla patienter 
med halsfluss skulle isoleras och behand-
las som misstänkt difteri. Specificiteten 
som ni förstår var mycket låg, men man 
bedömde detta rimligt för att få kontroll 
på utbrottet. 

Difteriutbrott i världens största flyktingläger
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WHO hade funnit ett laboratorium i hu-
vudstaden Dhakka dit vi kunde skicka 
svalgprov för difteri-PCR. Vi fick bara 
skicka 2 prover per dag och vi fick tillbaka 
svaret efter 2–3 veckor. Detta kunde alltså 
inte vägleda behandling utan bara bekräfta 
att utbrottet fortfarande pågick.

Som isoleringsenhet tränades vårdper-
sonalen i hur bakterien smittar, handtvätt 
och skyddande klädsel (munskydd, hand-
skar och förkläde vid patientkontakt). Inga 
besökare fick komma till kliniken. Inlagda 
patienter fick uppge var i lägret de bodde 
och hälsoinformatörer sökte dagen efter 
inskrivning upp familjen i hemmet(tälten) 
och erbjöd profylaxbehandling (3 dagar 
azitromycin) samt uppmanade dem att 
vaccinera sig. 
Sammanlagt vårdades 2506 patienter för 
misstänkt difteri hos oss från januari till 
maj 2018. 23% bedömdes som svåra fall 
och fick antitoxin. Mortaliteten var gläd-
jande nog låg på 0,2%. Även andra aktö-
rer behandlade difteri och totalt från no-
vember till maj rapporterade WHO 6980 
fall med 42 dödsfall (crude fatality rate = 
0,6%). Sedan jag lämnade kliniken har jag 
inte tillgång till epidemiologiska data, men 
jag vet att man stängde isoleringscentret i 
september 2018 pga. drastisk minskning 
av antalet nya fall.

Immunisering
Vaccin utvecklades under 1940-talet och 
består av det inaktiverade toxinet, så kall-
lat toxoid, och har sedan många år varit 
en hörnsten i vaccinationsprogram.Vac-
cinering ger skydd mot mortalitet, men 
skyddar bara cirka 70–90% mot att in-
sjukna. När utbrottet i Cox’s Bazarhade 
konstaterats beslutade WHO att göra en 
massvaccinering i lägret. Dessvärre valde 
man att bara vaccinera personer under 15 
år. Mot slutet av utbrottet kunde vi därför 
se att proportionen mellan andelen barn 
och vuxna som insjuknade förändrades. 
Ju längre utbrottet fortskred, desto större 
andel vuxna patienter.  

Långtidskomplikationer
”Efter 3 veckor återkommer Aisha och 
hennes mamma till kliniken. Aisha som 
var tidigare frisk har plötsligt fått svårt att 
gå och hennes röst har blivit hes. När hon 
dricker vatten kommer en del av vattnet ut 
genom näsan.”

Alla inlagda patienter som fått antitoxin 
följdes upp efter 4 veckor. Volontärer sök-
te upp de utskrivna patienterna i hemmet 
med screeningformulär. Om de rapportade 
några besvär hänvisades de till vår klinik 
för en fullständig läkarbedömning. Ofta 
var tyvärr adressen inte korrekt angiven el-
ler familjen hade flyttat till en annan del av 
lägret, varför en stor del av patienterna föll 

bort från uppföljningen. Bland dem vi fick 
tag på visade det sig att cirka 2% hade neu-
rologiska komplikationer vid uppföljning-
en. Det är en betydligt lägre andel än vad 
som rapporterats i tidigare utbrott. Neuro-
logiska långtidskomplikationer verkar ha 
sin kulmen vid 7 veckor efter insjuknandet 
och går i regress spontant. I en studie från 
Lettland hade 20% av patienterna fortfa-
rande kvarvarande besvär efter 1 år

Tidigare utbrott
Sannolikt förekommer sporadiska utbrott 
utan att sjukvården förstår det och lyckas 
ställa diagnos. Några tidigare utbrott som 
dokumenterats är:
• Sydafrika 15 fall 2015, 27% mortalitet.
• I Lettland år 2000 bodde 207 militärerer 

tillsammans varav 45 utvecklade difteri 
och 79 var asymtomatisk bärare av toxin-
producerande stammar. Alla var tidigare 
vaccinerade och ingen dog.

• Sovjet under 1990–98 totalt 160 '000 fall. 
En studerad kohort från 1995, 676 pa-
tienter, 3% mortaliet. 

• I en liten studie på 158 patienter med dif-
teri från Indien hade 60 stycken (38%) 
förändringar på EKG och mortaliteten 
inom den gruppen var 25% (15 stycken). 
Påverkade hjärtmarkörer som tropinin 
och CK-MB signalerade hög mortalitets-
risk. I Bangladesh hade vi inte EKG för 
att övervaka hjärtrytmen, men vi hade 
inga misstänkta arytmier kliniskt och 
hade heller inte så hög mortalitet som i 
detta materialet.

• Yemen, Indonesien, Filippinerna, Indien 
är länder där difteri förekommer just nu, 
men ingen insamling eller analys av data 
görs vad jag har lyckats finna.

Reflektioner
Sammanfattningsvis verkade det som att 
patienterna i detta utbrottet överlag inte 
blev lika sjuka som i tidigare beskriva ut-
brott. Komplikationsfrekvensen var också 
lägre. Kanske beror det på att vi överdiag-
nostiserat och inkluderat många som inte 
hade difteri? 23% av våra patienter hade 
dock pseudomembran, så proportionerna 
stämmer bra överrens med difteri. Kanske 
har Rohingyerna en viss immunitet tack 
vare att det varit en endemisk sjukdom? 
Eller var vi bara tidiga med att gå in med 
behandling pga. god kännedom om det 
pågående utbrottet och bra hälsoinforma-
tionsarbete? 

Det var en stor utmaning att arbeta med 
en sjukdom där det inte fanns klinisk ex-
pertis i närtid att falla tillbaka på och inga 
experter att fråga. Symtombild, förlopp 
och långstidskonsekvenser är fortfarande 
svårt att uttala sig om då utbrott i lågre-
sursmiljöer som den här inte genererar 
tillförlitliga data inför framtida utbrott. 

”Vi hade ingenting att erbjuda Aisha i form 
av formell sjukgymnastik eller logopedi. Vi 
kunde bara följa hennes förlopp med veck-
ovisa besök på kliniken. Till stor del för att 
se att hon inte drabbats av någon annan 
sjukdom. Familjen bodde långt bort och en 
vänlig granne brukade låta Aisha rida på 
hans rygg till kliniken, inga fordon kunde ta 
sig in i de trångaste delarna av lägret. Till 
fjärde återbesöket kunde hon gå själv igen 
och därefter sågs vi inte mer. Förhoppnings-
vis betyder det att hon är återhämtad och 
välmående. Att hon går i skolan vågar jag 
inte hoppas på, för det gör få av barnen, 
men vem vet?”
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Det rör sig om en då drygt 50-årig man 
som sedan tidigare var väsentligen 
frisk frånsett glaukom och synnedsätt-
ning sedan barndomen. Han sökte på 
medicinakutmottagningen med tre da-
gars anamnes på ”sockerdrickskänsla” 
i vänster kind. Kanske hade han även 
kissat mer än vanligt sista tiden.

Man konstaterar att han hade ett b-glukos 
på 37,6 mmol/L, pH 7,27 och lite ketoner 
i urinen men laktat var utan anmärkning. 
Han var afebril med CRP 119. Bilden var 
förenlig med nydebuterad diabetes melli-
tus med samtidig lätt ketoacidos. Patienten 
lades in på en medicinavdelning och be-
handling inleddes med kort -och långver-
kande insulin. Antibiotika avvaktades.
Avseende domningarna i kinden gjordes 
en CT av skallen som var invändningsfri. 
Öronläkarbedömning utfördes utan fynd 
tydande på sinuit och domningarna be-
dömdes bero på en isolerad trigeminus-
neuropati av andra grenen. Efter något 
dygn steg CRP till 240 och man misstänkte 
temporalisarterit och efter temporalisar-
tärbiopsi inleddes behandling med pred-
nisolon 40 mg dagligen. ANCA-screening 

var negativ men då patienten uppvisade ett 
högt u-albumin utfördes njurbiopsi med 
fynd av IgA-nefrit av troligtvis äldre datum. 

Tio dagar efter inkomst gjordes en ny CT 
av skallen som denna gång visade sinuit. 
Ciprofloxacin sattes in ex juvantibus och 
patienten tycktes svara på detta med sjun-
kande CRP. Man noterade ett misstänkt 
malignt sår i gommen, och vid förnyad 
öronläkarbedömning noterades dessutom 
nekrotiskt material i näsan. Bilden kunde 
stämma överens med granulomatös poly-
angit (GPA eller Wegeners granulomatos). 
Efter näsväggsbiopsi adderades cyklofos-
famid till steroidbehandlingen. Sänka och 
CRP föll tillbaka och man uppfattade att 
patienten svarade på given behandling. 
MR sinus kunde inte utföras då patienten 
enligt uppgift hade inopererat material av 
metall i sina ögon sedan tidigare.

I nasofarynxodling framkom seder-
mera staphylococcus aureus samt en 
mögelsvamp som initialt från laborato-
riet bedömdes kunna vara kontaminant. 
Infektionskonsult tillfrågades och mu-
kormykos omnämndes även om skelett-
destruktioner, som vanligen ses vid detta 
tillstånd saknades. I PAD-svar från näsan 
återfanns svamphyfer som vid aspergillus, 

men då förnyad svampodling var negativ 
avslutades redan påbörjad vorikonazol. 
Vid ytterligare odling framväxte senare 
mögelsvamp av annan typ än aspergillus 
och posakonazolbehandling startades. 
Typningen av detta isolat visade rhizopus 
arrhizus med angiven MIC 0,125 mg/L 
för både amfotericin B och posakonazol.  
En ny CT av ansiktsskelettet utfördes efter 
en månads vårdtid och ingav misstanke om 
destruktioner i skelettet mellan cavum nasi 
och vänster maxillarsinus.

Då diagnosen mukormykos nu före-
föll sannolik togs kontakt med nationell 
svampexpertis och intravenös behandling 
med liposomalt amfotericin B i dosering-
en 5mg/kg samt kaspofungin insattes.  
Eftersom kirurgi är nödvändig vid mukor-
mykos konsulterades ÖNH-kliniken vid 
ett universitetssjukhus utanför regionen 
men man bedömde därifrån att patientens 
svampinfektion var inoperabel och man 
förordade konservativ behandling. Patien-
ten överfördes därför till vår infektionsk-
linik för fortsatt antimykotisk behandling.

På infektionskliniken komplicerades 
vårdtiden av subfebrilitet med stigande 
CRP och sekundärinfektion och behand-
ling inleddes med piperacillin/tazobactam 

En ovanligt svår nästäppa

Fallbeskrivning

Bild1: CT av ansiktet med ca 3 veckors tidsskillnad. Från vänster till höger ses progress av fyllnad i sinus.  
Man kan även se progress av bendestruktion i överkäkens ben.
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Fallbeskrivning

intravenöst. Patientens näsa var full av 
krustor som regelbundet fick rensugas och 
lokalbehandlas på öronkliniken. Han hade 
fortsatt nedsatt känsel i vänster ansikts-
halva och tilltagande vänstersidig hörsel-
nedsättning. Patienten var illamående och 
fick läkemedelsinducerad kreatininste-
gring och hypokalemi varför dosreduktion 
av amfotericin B fick göras. CT-kontroll 
efter en och fyra veckors svampbehand-
ling visade progress av destruktioner men 
vid förnyad kontakt med ÖNH-kliniken 
vid samma universitetssjukhus bedömde 
operativ åtgärd fortsatt omöjlig.

Kontakt togs då med annat universitets-
sjukhus där det fanns ÖNH-kirurg med 
tidigare erfarenhet av patient med mukor-
mykos. Antimykotisk behandling skiftades 
till liposomalt amfotericin B och posa-
konazol och patienten överflyttades dit. 

Där fick han PEG-sond och avgjutning 
av käken gjordes preoperativt inför fram-
tida rekonstruktion. Härefter utfördes 
upprepade resektioner av hela överkäken, 
väggarna till sinus maxillaris bilateralt 
upp till corpus zygomaticus, i princip hela 
septum och väggar/lameller etmoidalt 
och stora delar av pteryoidutskotten. Man 
lämnade den infekterade överläppen och 
mjuka gommen för att möjliggöra framtida 
rekonstruktion. Under vårdtiden utfördes 
ett 40-tal behandlingar med hyperbar syr-

gas (HBO) för att om möjligt hjälpa till att 
läka ut kvarvarande infekterad vävnad. Pa-
tienten utvecklade en misstänkt osteit med 
pseudomonas aeruginosa som behandla-
des med ceftazidim och ciprofloxacin. 

Efter två månader återvände han till 
hemsjukhuset och kunde småningom ut-
skrivas till avancerad sjukvård i hemmet. 
Totalt erhöll patienten liposomalt amfote-
ricin B och posakonazol i 5 månaders tid. 
Patienten hade så sent som i januari 2019, 
dvs 5 år efter att han insjuknade, fortsatt 
kontakt med ÖNH-kliniken i form av ef-
tervård efter rekonstruktiv kirurgi. Han 
kan numera äta vanlig kost men har fort-
satta besvär med återkommande otosal-
pingiter.

Diskussion
Vi beskriver en patient med den ovanliga 
diagnosen mukormykos som överlevde 
tack vare kirurgi och antimykotisk be-
handling. Vid mukormykos föreligger van-
ligen något predisponerande tillstånd där 
vår patient hade diabetes mellitus med 
samtidig ketoacidos. Andra underliggande 
faktorer anges vara hematologisk malig-
nitet, organtransplantation, järnöverskott 
och brännskador/trauma. Vanligaste in-
fektionslokalen är rhino-orbital-cerebral 
där man tänker sig att de inhalerade spo-
rerna först hamnar. Lokalisationen kan 

även vara pulmonell, gastroinstestinal, ku-
tan, renal, CNS samt disseminerad. I fallet 
med rhino-orbital-cerebral anges morta-
liteten mellan 25–62%, den högre siffran 
vid cerebralt engagemang. Vid dissemi-
nerad sjukdom är mortaliteten 100% i ett 
material där 25 stycken patienter ingick.
Diagnosen kan vara svår då svampen finns 
i utemiljön och kan kolonisera övre luft-
vägar. För mucolares är direktmikroskopi 
ofta enda diagnostiska möjligheten där 
hyferna har ett speciellt utseende som 
skiljer dem från aspergillus. Känslighe-
ten vid odling är låg. Tester såsom 1,3-be-
ta-D-glukan och galactomannan-antigen 
är inte användbara då motsvarande cellvä-
ggskomponenter saknas. En kommersiell 
PCR-metod finns men är inte tillgänglig 
i Sverige. NGS (Next generation sequen-
cing) kan användas. 

Arten Rhizopus uttrycker enzymet ke-
tonreduktas, vilket gör att svampen trivs i 
sur och glukosrik miljö. Serum från friska 
individer hämmar växt av Rhizopus, med-
an serum från patienter med diabetes kan 
stimulera till växt. Infekteras individen 
sker ett angioinvasivt förlopp och svam-
pens hyfer ger upphov till infarcering och 
därefter sker nekros av värdens vävnad. 
Takten anges ofta vara snabb men lång-
sammare förlopp finns även beskrivna.

Behandlingen utgörs av en kombination 
av kirurgi och antimykotika. Uppkommer 
misstanke om mukormykos ska kirurgi ut-
föras så snart som möjligt då den annars 
kan bli mycket stympande i ambitionen 
att rensa bort nekrotisk vävnad. Vårt fall 
beskriver problemet att hitta operatör 
med erfarenhet och vilja att utföra sådana 
ingrepp vid detta ovanliga tillstånd. Där-
utöver bör underliggande faktorer elimi-
neras, till exempel immunosuppressiv be-
handling, eller hyperglykemi. Liposomalt 
amfotericin B används som inledande 
behandling och posakonazol och numera 
isavuconazol som step-down. Echinocan-
diner finns även med i litteraturen som 
tilläggsbehandling till Amfotericin B. To-
tala durationen av behandlingen anges till 
veckor – månader. 

Vår patient var typisk i så måtto att han 
hade nydebuterad diabetes med samtidig 
ketoacidos. Förloppet var däremot inte 
stormande utan att förlöpte under flera 
veckor och diagnosen försvårades av en 
misstanke om autoimmun sjukdom där 
patienten föreföll svara på cyklofosfamid 
och prednisolon. Det som slutligen räd-
dande hans liv var kirurgin och den myck-
et långa antimykotiska behandlingen

Björn Lind 
Specialistläkare infektionskliniken  

Sundsvalls sjukhus
Bild2: Postoperativ bild efter omfattande kirurgi. I stort sett hela överkäken har avlägsnats.
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Infektionsveckan & Mikrobiologiskt 
vårmöte går av stapeln på Fyrishov i 
Uppsala den 26–29 maj. Infektions- 
läkaren har besökt värdkliniken som är 
i slutfasen av intensiva förberedelser.

Vid sidan av det vetenskapliga 
programmet ser verksamhetschefen  
Fredrik Sund mycket fram emot det 
sociala programmet och balen på  
Uppsala slott.

Det är lunchtid. Fredrik Sund har tagit 
paus och stängt dörren till sitt arbetsrum.  
Förutom en liten whiteboardtavla som 
visar klockslag med dagens schemalag-
da agenda, har han på dörren tejpat fast 
A4-sidor med olika skojfriska montage, 
bland annat en bild på latinlektorn Ca-
ligula, från klassikern ”Hets” med Stig 
Järrel i huvudrollen. I montaget är dock 
den demoniske lärarens porträttbild ut-
bytt mot verksamhetschefens. Uppford-
rande kallar han till klinikfest med obli-
gatorisk närvaro.

Man brukar säga att över 90 pro-
cent av vår kommunikation med andra 
människor sker bortom det talade ordet. 
Det verkar Fredrik Sund ha tagit fasta 
på.

– Det är viktigt att ha kul och kunna 
skratta på arbetsplatsen. Vi arbetar i en 
tuff produktionsapparat med höga krav. Då 
blir skrattet och sammanhållningen ännu 
viktigare. 

Bal på slottet
Klockan 13 till 15.00 har han satt av för in-
tervju. Den inleds med den

klassiska sportfrågan: hur känns det 
att vara värdklinik för Infektionsveckan 
i maj?

– Det är jättekul. Men också utmanande. 
Det är ett stort åtagande, men det mesta 
av det fantastiska organisationsarbetet 
har utförts av vår sjuksköterskekoordina-
tor Jenny Kostov Kanebjörk och den ve-
tenskapliga sekreteraren Mia Furebring. 
Vi har också fått mycket god hjälp av kon-
gressbyrån. Med åren har det också gjorts 
ett gediget arbete med att ta fram en ar-
betsbeskrivning, vilket är till stor hjälp.

Programmet är omfattande och föreläs-
ningarna många. Vilka eller vilken keyno-
te-lecture kommer han själv att välja?

– Alla. Skämt å sido. Det är svårt att 
välja, men jag ser fram emot föreläsning-
arna om gensaxen, CRIPSR-Cas9 och de 
nya immunmodulerande läkemedlen. Jag 
är också väldigt förtjust i fallbeskrivning-
arna på Grand Round. I år har vi även ett 
spännande socialt program med en bal på 
Uppsala slott, det ska bli kul.

Fredrik släpper också en cliffhanger.
– Jag tror och hoppas att vi kommer att 

kunna presentera en nyhet under veckan. 
Mer än så säger han inte.

Inspirerad av Jack Welch
Fredrik är född och uppvuxen i Uppsa-
la och läste läkarprogrammet på Aka-
demiska. Efter examen gjorde han sin 
AT- och sin ST-tjänstgöring i Enköping 
respektive på Akademiska i Uppsala. 

– Det har varit mycket Uppsala i mitt 
liv. Kanske är jag en ”inborn error of me-
tabolism”? säger han och skrattar.

Vägen till chefskapet har gått ganska 
spikrakt via fackligt arbete i Sylf och lä-
karföreningen i Uppsala.

– Eftersom jag har många åsikter om sa-
ker och ting tyckte några att jag skulle enga-
gera mig fackligt. Jag har alltid gillat att för-
ändra och förbättra saker som inte fungerar.

Taggad värdklinik spurtar  
inför Infektionsveckan

Taggad värdklinik spurtar inför Infektionsveckan

Fredrik Sund, Verksamhetschef VO Infektionssjukdomar



Infektionsläkaren 1 · 20   25

Taggad värdklinik spurtar inför Infektionsveckan

Påhejad av den tidigare chefen för Infek-
tionskliniken, Göran Günther, tackade 
Fredrik ja till uppdraget som ledningsan-
svarig för mottagningen, strax innan han 
2008 disputeradepå en avhandling om in-
fektioner hos njurtransplanterade. 

– När Göran skulle sluta för fem år se-
dan uppmuntrades jag att söka tjänsten 
som verksamhetschef och det har varit su-
perspännande. Det är en bra och välmåen-
de klinik med smarta och kloka medarbe-
tare. Jag har inte ett direkt chefsansvar för 
all personal, men är ändå ansvarig chef för 
cirka 45 läkare och stabspersoner. 
På anslagstavlan i arbetsrummet hänger 
ett citat av Jack Welch, ledarskapsguru 
och under många år högste chef för Ge-
neral Electrics: 

”When you were made a leader you 
weren´t given a crown, you were given 
the responsibility to bring out the best in 
others”.

– Jag inspireras av och hänvisar ofta till 
det citatet. Jag upplever att min roll som 
chef är att i stor utsträckning försöka un-
danröja hinder och ta bort stenar som lig-
ger i vägen för mina medarbetare. De är 
högpresterande människor. Det gäller där-
för att skapa en bra struktur, ge bra förut-
sättningar och lämna över ansvar. 

Smittande kommunikation
Som ny chef för verksamheten såg han 
flera förbättringsområden och bad lä-
kargruppen om hjälp. Fredrik upplever 
att det fanns ett stort engagemang, och 
många tycktes uppskatta att delta i ut-
vecklingsarbeten. 

– Det blev mycket energi i gruppen och 
många tyckte att det var spännande att 
vara en del i det arbetet. Men, en av flera 
utmaningar i dagens sjukvård är att av-
gränsa och hitta en balans mellan vad som 
är medicinskt genomförbart och vad man 
har resurser för, det gapet blir bara större 
och större. Den etiska stressen ökar, man 
behöver välja bort och göra tydligare pri-
oriteringar. Många mår inte bra av den 
pressade verkligheten och som chef har 
man här en väldigt viktig roll.

Han återkommer flera gånger under in-
tervjun till vikten av att som medarbetare 
ta ett eget ansvar. Varje medarbetare smit-
tar med sitt förhållningssätt, menar han.

– Det handlar om var man har sitt fokus. 
Det finns massor av problem och svårig-
heter som vi skulle kunna diskutera tills vi  
stupar, men det kommer inte att hjäl-
pa. Många är högpresterande och vill 
ha full kontroll. Men det går inte i alla 
lägen. Någonstans måste man vila i att 
man gör sitt bästa och att det får räcka. 

Drivkraften måste vara att man vill lära 
sig saker, utvecklas och att man ser förde-
lar med att vara med och bidra.

Det finns många belägg, menar han, för 
att om man vill påverka sin arbetsmiljö 
till något positivt behöver man själv vara 
positiv.

– Jag gillar att se glaset som halvfullt 
snarare än som halvtomt. Det förhåll-
ningssättet är viktigt.

Förhoppningen, menar Fredrik, är att 
han som chef kan skapa förutsättningar 
för ett gott och stimulerande arbetskli-
mat. Och att stötta medarbetare när tviv-
len blir för många och självkritiken för 
hård.

– Jag försöker också vara närvaran-
de, inte bara på kliniken utan även ute på 
sjukhuset. Jag vill se hur det fungerar med 
flöden och bemanning och ta del av hur an-
dra löser vårdplatsproblem och annat. 

En slags benchmarking?
– Ja exakt. Det är bra att få perspektiv 

och bli inspirerad av andra. 

Kliniken
Infektionskliniken är en regions- och 
länsövergripande klinik med 28 vård-
platser. Kliniken har en mottagning med 
akut och elektiv vård. Den akuta delen av 
mottagningen har en infektionsjour dyg-
net runt; under tolv timmar av dygnet be-
mannas den av infektionssjuksköterskor, 
men övrig tid arbetar infektionsjouren på 
akutmottagningen.

– Vi har också en stor konsultverksam-
het, kanske större än på många andra 
ställen i landet med fyra heltidskonsul-
ter som servar hela sjukhuset. Vi rondar 
samtliga intensivvårdspatienter på sjuk-
huset, i princip dagligen. Vi har dessut-
om konsultverksamhet i Enköping och på 
Åland.

Till den elektiva delen hör även en 
omfattande polyklinisk verksamhet med 
antibiotikabehandling.

– Kliniken har också flera multidisci-
plinära mottagningar och ronder. Tillsam-
mans med ortopeden har vi exempelvis 
både protes-, sår- och diabetesfotmottag-
ningar. Vi har även gemensamma ronder 
med kärl- och thoraxkirurgen.

Fredrik lyfter även fram antibiotika-
ronder i STRAMAS regi.

– Vi ställer upp med infektionsläkare 
och kommer att utöka arbetet under 2020. 
Vi har äntligen fått loss regionala pengar 
för att satsa på detta. Det innebär att vi 
kommer att kunna avsätta en heltidstjänst 
som läggs på antibiotikaronden.

Det går knappast att prata om antibioti-
karonder och STRAMA, utan att nämna 
Otto Cars, senior professor från Uppsala 
som grundat nätverket ReAct, ett inter-
nationellt nätverk som arbetar med att 
bromsa utvecklingen av antibiotikaresis-
tens i världen.

– Thomas Tängdén hos oss har fortsatt 
detta viktiga arbete och är även engage-
rad i ESCMID, en programgrupp till ECC-
MID, vår stora internationella infektions-
kongress.

Infektionskliniken har en tung forsk-
ningsprofil med många välrenommerade 
forskare och internationella samarbeten.

– Våra starka områden är bland annat 
sepsis, antibiotikaresistens, fästingburna 
infektioner och transplantationsforskning.

Dimensionera infektionssjukvården
Hur ska infektionssjukvården klara av 
dagens och framtidens utmaningar? Kan-
ske krävs en annan dimensionering, men-
ar Fredrik.

Ungefär 25 procent av alla patienter 
som läggs in på sjukhus har infektionsdi-
agnoser som huvuddiagnos och behovet 
av infektionsspecialister ökar.

– Min övertygelse och vision är att in-
fektionsspecialister ska behandla samtli-
ga patienter med svåra infektioner på ett 
universitetssjukhus. Men vi räcker inte till.  
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Trots att vi har många konsulter hos oss 
är deras arbetsbelastning hårt ansträngd.  
Vi har konsulter hos oss som har upp till 40 
samtal om dagen. Dessutom ska de ronda 
en intensivvårdsavdelning och dokumente-
ra allt. Det är övermäktigt. 

Men, menar Fredrik, det handlar inte 
bara om att rekrytera fler specialister.  
Det handlar också om att utbilda andra 
specialister så att kunskapen om infek-
tionssjukdomar och antibiotikaresistens 
ökar 

– Vi ser också allt sjukare patienter. 
Många är immunsupprimerade. Fler och 
fler har proteser och drabbas av infektio-
ner. Våra patienter ligger utplacerade på 
flera olika kliniker, och många efterfrågar 
vår hjälp. I Uppsala har vi ett nära sam-
arbete med vårdhygien, mikrobiologen och 
smittskydd för att öka kompetensen, men 
också för att skapa förutsättningar för att 
bli dubbelspecialister.

Inom en snar framtid, menar Fredrik 
Sund, kommer det att finnas ett ännu 
större behov av poliklinisk verksamhet 
dit patienter med infektioner efter kirurgi 
eller annan behandling kan söka sig.

– Vi behöver tänka om när det gäller 
hur vi ska dimensionera infektionssjukvår-
den framöver. Det är en fråga jag brinner 
för och som jag hoppas ska lyftas högt på 
agendan framöver.

Eva Nordin

Infektionsklinikens uppdrag:  
Att ansvara för all infektionssjukvård, 
forskning och utbildning inom Region 
Uppsala samt bistå med konsultverksam-
het till riks/regionsjukvård inom Akade-
miska sjukhuset, Uppsala-Örebro regio-
nen och Åland.
Antal vårdplatser: 28 (40 under influen-
sasäsong)
Antal anställda: Cirka 150 totalt, varav 
ca 50 läkare (36 specialister, 10 ST-läkare, 
cirka 5 vikarier).

Fakta: SPUR-inspekterade
I en Spur-granskning som gjordes av 
Infektionskliniken på hösten 2018 lyf-
tes flera styrkor fram, som till exempel 
infektionsjouren dygnet runt med goda 
möjligheter att handlägga och prioritera 
oselekterade akuta fall. Rapporten lyf-
ter även fram den allsidiga medicinska 
undervisningsverksamheten på kliniken 
och att det finns engagerade handledare 
och goda möjligheter till diskussion med 
erfarna kollegor. 

Andra styrkor är möjligheterna till 
forskning samt tillgången till välfunge-
rande doktorandprogram. Kliniken har 
även en god undervisningsmiljö.

Svagheterna, menar SPUR-inspek-
törerna, handlar främst om specialist-
tjänstgöringen: att det exempelvis sak-
nas en beskrivning av hur upplägget 
av tjänstgöringen ska se ut kopplat till 
delmålen i målbeskrivningen, att kon-
sultverksamheten i slutet av ST-utbild-
ningen är för begränsad, att det saknas 
möjligheter till regelbunden egen mot-
tagningsverksamhet för ST-läkare.

Källa: Lipus (www.lipus.se) 

Snabbfakta om 
Fredrik Sund:
Ålder: 50
Arbetar: Verksamhetschef och överlä-
kare vid infektionskliniken, Akademis-
ka sjukhuset, Uppsala
Familj: Gift, med tre barn (18, 15, 13 år)
Bor: Hus i Eriksberg, en cykeltur ge-
nom skogen bort från sjukhuset
Fritidsintressen: Sport, sång och vin. 
Leder en ungdomskör och spelar fot-
boll i läkarlandslaget. Ser fram emot 
VM i Argentina i höst. (Matcherna 
brukar vara kopplade till en idrottsme-
dicinsk kongress).
Drivs av: Utmaningarna att förbättra 
vården
Oroas av: Bristen på prioriteringsdis-
kussioner inom vården
Motto: Var positiv och ha kul, det finns 
inga halvtomma glas!
Råd till nästa års arrangör av Infek-
tionsveckan: Snarare till näst-nästa 
års arrangör – var ute i god tid!

Taggad värdklinik spurtar inför Infektionsveckan



KALLELSE TILL ORDINARIE 

Kallelse till
Ordinarie årsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen

Tisdagen den 26 maj 2020 kl. 17.00 - 18.00 
på Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Uppsala

Dagordning

Välkomna! 

Jens Eriksson, facklig sekreterare

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av protokolljusterare.

5. Godkännande av kallelseförfarandet.

6. Godkännande av dagordningen och ev. övriga frågor.

7. Information från styrelsen.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019-2020.

9. Rapport från skattmästaren.

10. Revisorernas berättelse gällande 2019 års bokslut. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11.  Val.

 - Styrelsen
 - Revisorer för verksamhetsåret 2020-2021: 2 ordinarie, 1 suppleant.
 - Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 1 år: 2 ordinarie, 2 suppleanter.
 - Ledamot i Specialistföreningarnas representantskap i Sveriges Läkarförbund, 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
 - Val av ledamöter till valberedningen

12.  Fastställande av årsavgift för 2020.

13.  Verksamheten år 2020-2021

14.  Övriga frågor.

 - Stadgeändring för SILF.
 - Fastställande av nytt visionsdokument för SILF.
 - Förslag till nytt vårdprogram för vaccinationer.
   (Underlag publiceras på infektion.net senast 2 veckor före årsmötet)

15.  Mötets avslutande.

26 MAJ 2020 UPPSALA
ÅRSMÖTE
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§ 1 Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) utgör en riksom-
fattande sammanslutning av läkare och andra medicinska 
utövare huvudsakligen verksamma inom området infek-
tionssjukdomar. Till ordinarie medlem kan antas legitime-
rad läkare huvudsakligen verksam inom området infek-
tionssjukdomar. Till associerad medlem kan väljas läkare 
verksam inom annan specialitet, blivande läkare, annan 
medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen när-
stående verksamhet med intresse för infektionssjukdomar. 
Associerad medlem äger ej rätt att deltaga i SILFs fackliga 
verksamhet.

 SILF är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet 
(SLS). 

§ 2 SILFs ändamål är att främja hälso- och sjukvården vad avser 
forskning, utbildning och utveckling samt europeiskt samar-
bete inom ämnesområdet infektionssjukdomar.

 Som SLS medlemsförening för infektionssjukdomar ordnas 
vetenskapliga presentationer vid SLS sammankomster i 
överensstämmelse med SLS arbetsordning samt avges utlå-
tande i eller handläggs ärenden som hänskjutits till med-
lemsföreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som 
berör annan/andra medlemsförening/ar/sektion/er i SLS 
ska samråd med denna/dessa ske.

 Såsom specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund 
avger Föreningen utlåtanden i fackliga frågor samt i övriga 
ärenden, som överlämnas av Läkarförbundet. Det åligger 
Föreningen att i denna egenskap följa Läkarförbundets 
fullmäktiges och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor 
samt att fortlöpande underrätta Läkarförbundet om vilka 
förbundsmedlemmar som är medlemmar i Föreningen. 

§ 3 Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen och behand-
las av denna. 

 Medlem som önskar utträda ur medlemsföreningen ska 
anmäla detta skriftligen eller via e-mail till styrelsen, som 
beviljar utträde. Medlem, som oaktat två påminnelser från 
skattmästaren inte eller via Läkarförbundets centrala upp-
bördsavgift, ej erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

§ 4 Till hedersledamot kan SILFs årsmöte på förslag av styrel-
sen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av 
utomordentlig betydelse för ämnet infektionssjukdomars 
utveckling.

§ 4a SILFs medlemsregister innehåller följande uppgifter: namn, 
födelsedata, postadress hem, titel, yrkesadress, e-mailadress, 
uppgift om man är medlem i Svenska Läkarförbundet.

 Uppgifter från medlemsregistret ska årligen den 1 november 
lämnas till SLS för att medlem ska kunna få nyttja förmåner 
(se § 13) och för att föreningens medlemsavgift till SLS samt 
mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. Uppgifterna 
som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns 
registrerade den 1 september samma år. 

§ 5 SILFs angelägenheter handhas av en styrelse som valts vid 
årsmöte och består av minst ordförande, vice ordförande, 
vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare och skatt-
mästare samt tre övriga ledamöter varav en är ansvarig för 
utbildningen, en är ansvarig för föreningens tidning och 
hemsida och en är representant för de yngre läkarna. Den 
vetenskapliga sekreteraren och fackliga sekreteraren får inte 
vara samma person.  Samtliga väljs för två år. Ordförande, 
en sekreterare och två övriga ledamöter bör väljas ett år och 
vice ordförande, en sekreterare, skattmästare och en övrig 
ledamot påföljande år. Ledamot i medlemsföreningens sty-
relse som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare.

 Uppgifter om SILFs funktionärer ska efter förrättade val 
snarast sändas till SLS.

§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande. Ord-
föranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två 
ledamöter gör framställning om det. Facklige sekreteraren-
skall minst två veckor före varje förenings-/årsmöte tillställa 
SILFs medlemmar kallelse och föredragningslista, föra 
protokoll vid styrelse-, års- och föreningsmöten, ombesörja 
korrespondens samt förvalta SILFs arkiv. Skattmästaren 
skall sköta medlemsförteckning, föra SILFs räkenskaper och 
ombesörja utbetalningar. Skattmästaren uppbär avgift från 
medlemmar som inte omfattas av den centrala uppbördsav-
giften från Läkarförbundet. Styrelsen är beslutsför när minst 
halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen 
om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgör ordföranden. 

 Vid styrelsemöte, årsmöte och annat föreningsmöte ska 
protokoll föras.

 Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om 
samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

 Beslut i ärenden som berör för SLS gemensamma angeläg-
enheter ska snarast sändas till SLS nämnd.

Förslag till revision av Svenska 
Infektionsläkarföreningens stadgar
Först antagna den 25 november1948 som Svensk Epidemiförening (1960 omdöpt till Svenska Infektionsläkarföreningen),  
senast reviderade maj 2020

Förslag till revision av SILFs stadgar
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§ 7 Förslag till val som ska förrättas vid SILFs årsmöte upprättas 
av en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Valbe-
redningen utses för en tid av tre år där en ledamot väljs år 1, 
2 respektive 3. 

§ 8 SILFs räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Fören-
ingens årsmöte äger rum under någon av månaderna april, 
maj eller juni i anslutning till Infektionsveckan och på en 
dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmöte föredras styrel-
se- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för 
styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek samt väljs styrelsele-
damöter, protokolljusterare, två revisorer och en suppleant 
för dessa samt valberedning. Vid årsmötet väljs ledamot/le-
damöter i SLS fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för 
denne (dessa) för en tid av två år. SILFs ledamot (suppleant) 
i SLS fullmäktige ska vara läkare. Vid årsmötet väljs oclså en 
ledamot och suppleant (ordföranden oräknad) till Speciali-
tetsföreningarnas representantskap i Sveriges Läkarförbund 
(SLF).

 Uppgifter om Föreningens förtroendevalda skall efter för-
rättade val snarast tillställas SLS och SLF.

 Fråga eller frågor som SILF ska föra upp på SLS fullmäk-
tigemötets föredragningslista bör behandlas på ordinarie 
möte med föreningen och sändas till SLS nämnd minst två 
månader före SLS ordinarie fullmäktigemöte.

 Kallelse till SILFs årsmöte publiceras i tidningen Infek-
tionsläkaren som utsänds till medlemmarna minst femton 
dagar i förväg.

 Extra möte ska hållas när föreningsstyrelse eller minst tio 
medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgi-
vet ärende.

§ 9 Omröstning vid val sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika 
röstetal avgörs val genom lottning.

 Föreningen kan besluta om att tillåta röstning på distans. 
Det är SILFs ordförandes ansvar att bedöma om det behövs 
särskilda åtgärder för att kontrollera att de röstande är röst-
berättigade.

 Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, genom öppen 
sådan. Vid lika röstetal avgör ordföranden vid mötet.

§ 10 Nämndledamot i SLS, som inte är medlem i SILF, äger 
tillträde till SILFs årsmöte med rätt att delta i förhandling-
arna men inte i föreningens beslut. Medlem i SILF bör vara 
läkare för att kunna delta i beslut om speciella frågor som 
avses i § 2, andra stycket.

§ 11 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på 
årsmöte. Skriftligt förslag om ändring lämnas minst två 
månader före årsmötet till styrelsen.

 Förslag om stadgeändring tillsammans med styrelsens 
yttrande över förslaget ska sändas till medlemmarna med 
kallelsen till årsmötet.

 För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet 
närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

 Beslutad ändring träder i kraft sedan SLS nämnd fastställt den.

§ 12 SILF samlar in och behandlar personuppgifter (se § 4a) 
för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. SILF 
behandlar personuppgifter för att administrera föreningens 
angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med 
medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. 
Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stad-
gar). SILF förmedlar även personuppgifter om medlemmar 
till förlag, kongressarrangörer av SILFs möten och andra 
företag SILF samarbetar med.

§ 13 Inbördes arrangemang mellan föreningen och SLS 

 SILF och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för 
SILF och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger 
därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan SILF 
och SLS rörande föreningens medlemmar. 

 De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

 SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt 
vad som framgår av SLS stadgar. SILF behandlar person-
uppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av 
stadgarna (§ 12). 

 Det gemensamma området där personuppgifter behandlas 
gemensamt är då SILF lämnar in sitt medlemsregister till 
SLS för följande ändamål;
- beräkning av avgift till SLS (se § 4a andra stycket),
- beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 4a andra 

stycket), 
- när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om 

forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt 
-när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verk-

samhet så att föreningsmedlem kan utnyttja dessa. 

 Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldig-
heter gentemot SLS fullgjorts.  

 SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som 
vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling 
och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. 
SILF är kontaktpunkt för sin egen behandling (se www.
infektion.net för kontaktuppgifter).

Förslag till revision av SILFs stadgar
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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  
spridning av luftvägsvirus i 
sjukvården                      

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: Dvärg-
bandmask - hot eller 
falskt alarm? Vad vi 
vet om E. multilocula-
ris 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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Starten på vintern har i skrivande 
stund hittills varit mild. Influensaepi-
demin likaså. Själv pendlar jag för si-
dotjänstgöring på Uppsalas infektions-
klinik, s.k. ”universitetsrandning”, och 
är nöjd med att ha sluppit en lång vin-
tersäsong med snö- och tågkaos.

Jag får ibland frågor kring just sidotjänst-
göring på universitetsklinik och huruvida 
det är något som ska ingå för ST-läkare på 
mindre infektionskliniker. I princip kan 
man säga att det inte är något obligato-
riskt som Socialstyrelsen kräver. Däremot 
står det i målbeskrivningen; För att ge 
ST-läkaren möjlighet till fördjupad kun-
skap inom specialområden eller bredare 
kunskap om allmänna infektionssjukdo-
mar kan tjänstgöringen behöva komplet-
teras med en placering på en annan infek-
tionsklinik. 

Detta öppnar ju för en del tolkning och 
individuell anpassning utifrån hur förut-
sättningarna ser ut på den egna kliniken. 
I praktiken tror jag att man gör lite olika i 
landet beroende på hur lång resväg man 
har till närmaste universitetsklinik. Spe-
cialområden som kan vara intressanta ur 
infektionssynpunkt är bland annat kli-
niker som handlägger neurokirurgi, he-
matologi med stamcellstransplantationer, 

brännskadeenheter och thoraxkirurgi. 
På köpet får man dessutom ett ansikte 
på fler infektionskollegor och möjlighet 
att se hur man gör på en annan klinik. 
Att just kunna jämföra både medicinska 
handläggningar och mer organisatoriska 
aspekter mellan sjukhus har i alla fall för 
mig varit väldigt värdefullt. Jag rekom-
menderar verkligen alla som har möjlig-
het att sidotjänstgöra på en infektionsk-
linik på universitetssjukhus, även om det 
kanske bara blir en kortare sådan av mer 
auskultativ karaktär. Självklart kan man 
tänka sig ett utbyte i andra riktningen 
också, med ST-läkare från universitetsor-
ter som randar sig på mindre kliniker för 
att få en större medicinsk bredd (vilket ju 
är i linje med ovanstående skrivelse från 
målbeskrivningen). 

SILFs Fallseminarier är välbesökta vilket 
är jättekul! Vi fortsätter att prioritera små 
grupper för att främja mer aktivt delta-
gande, och senast var det många sökande 
som tyvärr inte kom med. Men ytterligare 
ett tillfälle är nu öppet för ansökan, det 
blir 31 augusti – 1 september i Örtofta i 
Skåne. Det kommer troligen att bli behag-
ligt sensommarvarmt och mycket läro-
rikt! Var god se annons i detta nummer av 
tidningen eller på infektion.net.!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse

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

regiongavleborg.se

Yngreläkarspalten

Sidotjänstgöring

Allmänna råd
UtbildningsstrukturUtbildningen i infektionssjukdomar bör ske vid en enhet som  

bedriver både öppen och sluten vård av infektionssjukdomar.  

Målet är att ST-läkaren förvärvar en allsidig kompetens. För att ge 

ST-läkaren möjlighet till fördjupad kunskap inom specialområden  

eller bredare kunskap om allmänna infektionssjukdomar kan  

tjänstgöringen behöva kompletteras med en placering på en annan  

infektionsklinik. Under den kliniska tjänstgöringen bör man  

eftersträva sammanhängande perioder på de olika placeringarna.

Under utbildningens inledande del bör tonvikten ligga på  

handläggning av vanliga akuta infektionssjukdomar. Detta innebär 

initial handläggning av svårt sjuka patienter samt deltagande i  

jourarbete. Därefter bör utbildningen fördjupas och kompletteras  

med tjänstgöring i andra delar eller verksamheter. 
I slutet av utbildningen bör ST-läkaren erbjudas tjänstgöring som  

allmän infektionskonsult i den egna verksamheten. Det är också  

viktigt att läkaren får insyn i specialiserad mottagnings- och  

konsultverksamhet. Komplettering med utlandstjänstgöring kan  

ge värdefulla kunskaper och perspektiv.

266

Infektionssjukdomar 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGSOCIALSTYRELSEN

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Målbeskrivningar 2015

Föreskrifter och allmänna råd
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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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Krönika

Djuriska 
renässansmänniskor

Alla läkargeneratio-
ner har haft sin sjuk-
husserie att 
följa under 
utbildning-
en. När jag 
läste var det 
Dr House som 
var i ropet. 

Säga vad man 
vill om Hugh 
Lauries egensin-
nige karaktär men 
alla hade en åsikt om 
honom och inte minst 
innehållet i tv-serien. För 
den oinvigde kan man schablon-
mässigt sammanfatta tematiken enligt 
följande: En senior, lagom asbergoid, 
opiatberoende läkare med tre underläka-
re vid sin sida löser ett klurigt patientfall 
per avsnitt. Patienten är ung, snygg, ti-
digare frisk med märkliga symtom. Ge-
mensamt för sjukdomstillstånden som 
illustreras, oavsett genes, är att patienten 
vid något tillfälle försämras akut i drama-
tiska kramper, hjärtstillestånd och ymni-
ga spontanblödningar från huden.
Dr House tar sig något kontroversiella 
friheter då han genomsöker patientens 
hem efter ledtrådar och som regel hit-
tar han slutligen någon form av externt 
agens som utlöst det hela. 

De tre underläkarna är inte vilka som 
helst. Från att ena sekunden rädda livet 
på den krampande patienten och lite med 
vänsterhanden fixa en perfekt fyrkam-
marvy med en ultraljudsprob, svidas det 
snabbt om till operationskläder och i en 
handvändning fixar samma trio en hjärn-
biopsi. Därefter följs de musketörsmäs-
sigt åt till mikroskopet för att bedöma 
preparatet sida vid sida. Slutligen kastar 
de sig in i djupa diskussioner kring ovan-
liga differentialdiagnoser med sin överlä-
kare. Orealistiskt kan tyckas men jag tror 
mig ha hittat verklighetens motsvarighet 
till läkarna i Dr House: Veterinärerna!

Som obotlig djurvän är det lätt att 
fastna framför veterinärprogrammen. 
Men för mig är det inte primärt för de 
söta djurens skull. Jag blir så fascinerad 

över dessa renässans-
människor! Här är 

det vardag att 
ena stunden 
bedöma rö-
relsemönst-

ret på en halt 
travhäst, sedera 
för att aspire-
ra ledvätska 
och självstän-

digt tolka rönt-
genbilderna på 

samma patient, 
för att sedan be-

döma tyroideastatus 
på en katt, ta blodpro-

ver på densamma och utan 
narkosbedömning helt sonika söva 

ner hårbollen och höfta till med en liten 
thyroidektomi, mäta ögontrycket på en 
hund, lägga upp en vaccinationsplan för 
en kanin och förlösa en ko! Det är inte 
bara fokus på olika organsystem, preven-
tion, diagnostik och terapi. Det är olika 
djurraser! En korrekt diagnos inklusive 
rekommenderad behandling presenteras 
som regel efter kort anamnes och status 
på en patient som inte kan prata.
Jag kom att tänka på veterinärerna när 
jag satt ensam som randande på en akut-
mottagning en fredag. Patient med 300 i 
CRP och kraftiga axelsmärtor.  Själv har 
jag inte stuckit i en axel sedan AT-tiden 
och åren har gått. Ingen av läkarna på 
plats brukar sticka i leder. Ortopedkli-
niken ligger inte på samma sjukhus och 
på fredagar finns ingen konsult. Med lite 
övertalning går den trötta patienten med 
på att åka vidare. Senare på kvällen ringer 
ortopedjouren fyra mil bort och medde-
lar att, trots idoga försök att sticka i ax-
eln, har det misslyckats. Patienten mås-
te tillbaka. Min insats för patienten kan 
sammanfattas i åtta mil resa, väntan och 
smärta. På samma tid som en veterinär 
hade fått ut ledvätska, mikroskoperat, 
tagit och tolkat röntgenbilder, dränerat, 
satt in antibiotika och förlöst en ko.

Anna Fornarve
Jönköping

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



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



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 
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Anmälan
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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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I de södra delarna av Sverige börjar 
ljusets återkomst märkas och med lju-
set även förhoppningen att slippa fler 
vårdval som dränerar offentlig sjuk-
vård på de mindre komplicerade, men 
ack så viktiga, patienterna inte minst 
ur perspektivet på läkares utbildning 
på alla nivåer. Stort tack till de kolle-
gor som verkat aktivt i frågan!

Sjukvården och patienternas bästa har 
vi alltid för ögonen, men även den medi-
cinska forskningen där sjukvårdens nyli-
berala organisation blir ett orosmoment 
för svensk medicinsk forskning ska kun-
na hävda sig internationellt. Vi kan bara 
hoppas på ett mirakel; att få fast personal 
som vill arbeta inom det så givande och 
tillfredsställande vårdarbetet, vilket krävs 
för att kunna utveckla vården på alla ni-
våer, kvalitetsmässigt, forskningsmässigt 
och framförallt medmänskligt.  

Det gångna året har sett flera resultat 
av aktiva kollegors forskningsarbete som 
presenteras vid landets medicinska fa-
kulteter. Själv lever jag med hoppet att 
fler vill sprida sina resultat också via vår 
tidskrift. I detta nummer får vi möjlig-
het att läsa om både de mindre vanliga 
och de mer vardagliga frågeställningarna 
inom infektionsmedicinen, i båda fallen 
är den mikrobiologiska diagnostiken es-
sentiell. Karlsson Söbirks avhandling om 
leishmaniasis ur ett svenskt perspektiv 
vid en, för oss i auditoriet i Lund, mycket 

stimulerande och givande majdisputation 
där Hannah Akuffo från Stockholm myck-
et förtjänstfullt opponerade. Sara, som är 
specialist inom mikrobiologi och infek-
tionsmedicin, har ett brett perspektiv på 
denna sjukdom som vi under senare år 
ser alltmer av inom icke-endemiska om-
råden. Även om Leishmania inte smittar 
personer på våra breddgrader är det en 
viktig differentialdiagnos att ha i åtanke 
rörande personer som levt i riskområ-
den och bitits av sandflugan. Klinisk bild 
hos dem som söker i Sverige, liksom mer 
molekylära aspekter på diagnostik av och 
egenskaper hos Leishmania-parasiten 
finns med i denna intressanta avhandling 
med samarbete så långt som till Brasilien. 
Den andra avhandlingen lades fram 15:e 
november i Örebro av Staffan Tevell från 
Karlstad. Området för Staffans arbeten 
rör de närmast dagliga samarbeten vi in-
fektionsspecialister har med ortopederna, 
nämligen de ledsamma ledprotesinfek-
tionerna. Tack vare gedigna studier inom 
området vet vi nu vilka mikrober som är 
patogena och när det är dags att bekym-
ra sig över antibiotikaresistens hos dessa. 
I och med att resistensläget är så mycket 
bättre ur behandlingssynpunkt av S. au-
reus i Sverige håller vi oss till en preopera-
tiv profylax med kloxacillin, som interna-
tionellt har övergetts på de flesta håll pga 
MRSA. Priset vi i Sverige får betala är att 
koagulasnegativa stafylokocker, KNS, som 
leder till protesinfektion, ofta inte täcks av 
denna profylax. Bakteriernas fenotyp kan 

vara olika trots att de genotypiskt är myck-
et lika, vilket kan bidra till olika behand-
lingsresultat. Att detta är ett komplext fält 
vet jag av egen forskningserfarenhet då ut-
trycket av bl.a. adhesionsmolekyler hos S. 
aureus beror på i vilken miljö de befinner 
sig och därmed ger upphov till varierande 
kliniska symptom tex endokardit och os-
teomyelit. 

Bakterier brukar ibland karakterise-
ras som ”smarta” och med den överfö-
ringen mot mänskliga egenskaper kan 
man ju även extrapolera till hur olika vi 
människor är, beter oss och reagerar trots 
vårt relativt likartade genom. I samspelet 
mellan oss och mikroberna är det svårt att 
förutsäga hur interaktionerna kommer att 
vara på individnivå, men att bakterier inte 
ska finnas i leder hos oss är en otvivelaktig 
sanning. Därmed är det viktigt att kunna 
identifiera även de mer sällsynta, tidigare 
ansedda som apatogena, bakterierna. Om-
sättningen av Staffans forskning i prak-
tiken kommer kanske märkas redan vid 
nästa revidering av PRISS dokument och 
vårdprogram? 

Vår i luften, värme från solen redan i ja-
nuari känns fel - men då tidningen kom-
mer kanske vi någon period har fått ta fram 
skidorna denna vinter även i de sydligare 
delarna av Sverige? Snöstorm på Österlen i 
påsktid är ju inte ovanligt. Med önskan om 
en god fortsättning på året och decenniet 
och nya framgångar för vetenskapen!!

Cecilia Rydén

Avhandlingssammanfattning 
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Ungefär 350 miljoner människor lever 
i områden där de kan smittas av den 
encelliga parasiten Leishmania genom 
bett av sandmyggor. Den intracellullä-
ra protozoen undgår avdödning genom 
flera olika mekanismer, och kan föröka 
sig i makrofagerna och så småningom 
sprida sig i kroppen dolda för de funk-
tioner som normalt känner igen och 
aktiverar immunförsvaret. 

Flertalet personer som blir infekterade 
med Leishmania blir inte sjuka, men för 
ett okänt antal leder exponering till latent 
infektion. För minst 1 miljon människor 
årligen leder infektionen efter nysmitta 
eller reaktivering av latent infektion till 
kutan leishmaniasis, mukokutan leish-
maniasis eller visceral leishmaniasis, den 
senare med högst morbiditet och mortali-
tet. I Sverige är leishmaniasis inte anmäl-
ningspliktig, och säkra data på hur många 
och vilka som insjuknar eller är i riskzo-
nen för smitta har därför tidigare saknats.

Leishmania vs. Humant immunsvar:
Det existerar inget effektivt och säkert 
vaccin mot leishmaniasis, och de flesta 
läkemedel som används mot allvarliga 
former av sjukdomen är både dyra och 
har allvarliga biverkningar. Det finns allt-
så ett behov av nya angreppspunkter för 
vaccin och för bättre läkemedel. Eftersom 
ett fungerande cellulärt immunsvar krävs 
för att kunna läka ut sjukdomen, skulle 
studier av mekanismer i samspelet mellan 
parasiterna och olika delar av människans 
immunsvar kunna identifiera sådana an-
greppspunkter.

Vi har i två av studierna i detta avhand-
lingsarbete undersökt möjliga mekanis-
mer i samspelet mellan parasiten och det 
humana immunsvaret.  I det första arbetet 

har vi  studerat chemokiner, som utsönd-
ras av många av kroppens celler, kända för 
att ha kemotaktisk och aktiverande effekt 
på leukocyter. Några av chemokinerna 
har tidigare även visat sig fungera som 
antimikrobiella peptider mot bakterier 
och Candida. Våra studier visade för för-
sta gången att flera chemokiner (CXCL6, 
CXCL9, CXCL10, CCL28) också har en di-
rekt avdödande effekt på odlade Leishma-
niaceller jämförbar med Amphotericin B, 
och att de alltså kan fungera som antimik-
robiella peptider även på parasiter. 

I avhandlingens fjärde arbete undersökte 
vi istället en grupp enzymer (glykosidhy-
drolaser) utsöndrade av parasiterna, som 
vi tror kan vara virulensfaktorer vid infek-
tion. Vi kunde genom in silico-studier på 
publicerade genom för flera olika Leishma-
nia-arter visa att fem glykosidhydrolaser 
har bevarats relativt oförändrade genom 
parasitens mångmiljonåriga evolution. Ett 
av dessa enzym, ett chitinas, kan ha vissa 
funktioner viktiga för parasitens överlev-
nad i sandflugan, men är troligen också vik-
tigt för patogenesen vid kutan leishmanias-
is. Vi har hittills inte varit framgångsrika i 
upprepade försök att rekombinantuttrycka 
chitinaset för närmare studier, men vi har 
visat att parasiterna i odlingsbuljong ver-
kar utsöndra kolhydrataktiva enzymer med 
aktivitet på sockerkedjor hos mänskliga 
antikroppar (IgG). Båda dessa mekanismer 
behöver undersökas vidare för att avgöra 
deras potential som angreppspunkt för ut-
veckling av vaccin eller läkemedel.

Leishmaniasis i Sverige:
De sandmyggearter ur genus Lutzomyia 
och Phlebotomus som sprider Leishma-
niaparasiten mellan djur och människor 
förekommer inte i norra Europa. Patienter 
som diagnosticeras i Sverige har antingen 
invandrat från, eller varit på resa i, något av 

det hundratal länder där sjukdomen är en-
demisk. Genom studier av dataregister på 
socialstyrelsen och diagnostiska laboratori-
er kunde vi för första gången beskriva sjuk-
domen i Sverige, och göra en uppskattning 
av hur många fall vi haft per år under tiden 
1993 till 2016, var patienter sökt sjukvård, 
var de smittats och andra fakta om dessa 
patienter. Vi såg en kraftig ökning av inci-
densen under studiens fyra sista år, jämfört 
med tidigare år.  Vi visade att 9,5% av de 
som bor i Sverige är födda i, och många re-
ser till, länder endemiska för leishmanisis. 
Personer som en gång smittats kan ha en la-
tent infektion. Infektionen kan långt senare 
reaktiveras och orsaka sjukdom hos patien-
ter med nedsatt immunförsvar, orsakat t.ex. 
av hiv eller läkemedel.

Serologi som komplement vid diagnos:
För att en läkare ska kunna ställa diag-
nosen leishmaniasis hos en patient, bör 
patienten dels ha symptom som passar 
med sjukdomen, och dels mikrobiologis-
ka prover som stöd. Antikroppspåvisning 
är ett komplement till andra, bättre mik-
robiologiska metoder (mikroskopi, odling 
eller DNA-påvisning, som är känsligast). 
Vi utvärderade fem olika metoder för att 
i ett blandat patientmaterial kunna påvisa 
antikroppar mot Leishmania vid visceral 
leishmaniasis och mucocutan leishma-
niasis. Vi såg att flera personer med VL/
MCL hade negativ serologi, och några av 
dessa var patienter med nedsatt immun-
försvar. Flera av testerna blev positiva hos 
patienter med andra parasitsjukdomar 
än leishmanisis, vars prover var med som 
kontrollgrupp i studien. Klinisk sensitivi-
tet varierade från 82% till 93%, och speci-
ficiteten från 59% till 98%. Studien gjordes 
vid, och i samarbete med, Referenslabora-
toriet för parasitologi vid Folkhälsomyn-
digheten, som nu har bytt serologisk  

Avhandlingsreferat Sara Karlsson Söbirk

Leishmaniasis in Sweden
– Molecular, diagnostic and epidemiological studies of the 

parasite Leishmania in a non-endemic country.
Sara Karlsson Söbirk disputerade 5 april 2019 vid Avdelningen för Infektionsmedicin, 
Lunds Universitet 

Huvudhandledare: Mattias Collin  

Biträdande handledare: Malin Inghammar, Oonagh Shannon, Elisabet Holst

Opponent: Hannah Akuffo, Karolinska Institutet, Stockholm 
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metod från en Immunfluorescensmetod 
till en Direkt Agglutinations Metod (DAT).

Sammanfattningsvis har studierna som in-
går i avhandlingen dels belyst några aspek-
ter av leishmaniaparasitens interaktion 
med människans immunförsvar, och dels 
beskrivit sjukdomen i Sverige under 23 år, 
samt jämfört olika kommersiella metoder 
för att påvisa antikroppar i blod vid allvarli-
ga former av leishmaniasis.

Vi fortsätter våra försök att framställa el-
ler rena och vidare undersöka LmexCht1, 
ett enzym som påverkar storleken av hud-
förändringar vid leishmaniainfektion, och 
vars motsvarighet från andra mikrober har 
effekt på antikroppar som är viktiga i im-
munförsvaret mot infektion.

Vi planerar också att följa utvecklingen 
av sjukdomen i Sverige de närmsta åren, 
och tillsammans med forskare i andra eu-
ropeiska länder (genom det Europeiska 
forskningskonsortiet LeishMan och WHO 
Europe) följa incidens, belysa riskfaktorer 
för sjukdom, typiska symptom och fynd vid 
infektion av en viss Leishmania-art, samt 
i ett större patientmaterial få möjlighet 
att jämföra hur effektiva olika typer av be-
handling är.

Ingående arbeten:
I Human chemokines as antimicrobi-

al peptides with direct parasiticidal 
effect on Leishmania mexicana in 
vitro. Sara Karlsson Söbirk, Matthias 
Mörgelin, Arne Egesten, Paul Bates, 
Oonagh Shannon and Mattias Collin. 
2013 PLoS ONE. 8, 3, e58129

IIa Imported leishmaniasis in Sweden 
1993-2016. Sara Karlsson Söbirk, Ma-
lin Inghammar, Mattias Collin, Leigh 
Davidsson. 2018 Epidemiology and 
Infection. 146, 10, 1267-1274

IIb Comments on letter to the editor by 
Faniyan et al. in response to Imported 
leishmaniasis in Sweden 1993–2016. 
Sara Karlsson Söbirk, Malin Ingham-
mar, Mattias Collin, Leigh Davidsson. 
2018 Epidemiology and Infection. 
Published online 6 November 2018. 1-1

III Comparative evaluation of five sero-
logical tests for the diagnosis of leish-
maniasis in a non-endemic setting. 
Sara Karlsson Söbirk, Georgina Isak, 
Leigh Davidsson. 2018 Manuscript.

IV Exploring glycoside hydrolases in hu-
man pathogenic Leishmania species. 
Sara Karlsson Söbirk, Eleni Bratanis, 
Mattias Collin. 2018 Manuscript.

Kort om mig
Jag är uppvuxen 
i södra Skåne, 
läste läkarlinjen 
i Linköping, och 
flyttade efter 
examen till Hel-
singborg där jag 
fortfarande bor 
med man och 
tonårstvillingar. 
Schemamässigt 
delar jag min 
tid mellan Klinisk mikrobiologi i Lund, In-
fektionsenheten i Helsingborg, och forsk-
ning vid Avdelningen för infektionsmedicin 
vid Lunds Universitet.  Utöver intresse för 
parasitologi/tropikmedicin och mikrobio-
logisk snabbdiagnostik, har jag nationellt 
och lokalt arbetat för att stärka samarbe-
tet mellan Klinisk Mikrobiologi och Infek-
tionsspecialiteten. Jag är övertygad om att 
ett närmare samarbete gör att vi bättre än 
hittills kan utnyttja varandras expertis, 
höja kvaliteten på infektionsdiagnostik och 
-behandling, och gör att våra viktiga äm-
nen stärks och blir synligare inom vård och 
forskning i Sverige. 
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Stafylokocker utgör en stor andel 
av vår normalflora på hud och slem-
hinnor, men är också den vanligaste 
orsaken till ledprotesinfektion, en 
fruktad komplikation till artroplastik. 
Likväl är inte alla stafylokocker lika-
dana; Staphylococcus aureus är mer 
virulent och kan orsaka sjukdom hos 
i övrigt friska människor, till skillnad 
från koagulasnegativa stafylokock-
er (KNS) som Staphylococcus capitis 
och Staphylococcus epidermidis som 
sällan leder till sjukdom i frånvaro av 
immunnedsättning eller implantat. I 
denna avhandling undersöks likheter 
och skillnader mellan dessa tre stafy-
lokockarter vid ledprotesinfektion.

Sammanfattning
Ledproteskirurgi blir allt vanligare, och 
under 2017 utfördes mer än 37 000 ar-
troplastiker i Sverige. I allt högre ut-
sträckning erbjuds detta ingrepp även 
till patienter som löper större risk för 
komplikationer, exempelvis äldre pa-
tienter och patienter med övervikt, dia-
betes, nedsatt immunförsvar eller annan 
samsjuklighet. Ledprotesinfektion är en 
fruktad, men ovanlig, komplikation som 
innebär stort lidande för patienten och 
höga kostnader för samhället. För att bota 
en ledprotesinfektion krävs en kombina-
tion av kirurgiska ingrepp i kombination 
med långvarig avancerad antibiotikabe-
handling. 

Stafylokocker är den vanligaste orsa-
ken till ledprotesinfektion. De ingår i 
människans normalflora, och återfinns på 
hud och slemhinnor; 10–30% är ständigt 
koloniserade i näsan med S. aureus, 40% 
med S. capitis och i det närmaste samtliga 

med S. epidermidis. Av dessa är S. aureus 
mer virulent, och kan orsaka allvarliga 
infektioner som sepsis, spondylodiskit 
och infektiös endokardit även hos i övrigt 
friska människor. KNS däremot orsakar 
vanligen inte infektion om inte patienten 
har någon typ av immunnedsättning eller 
implantat (till exempel central venkate-
ter, kärlgraft, pacemaker, mekanisk hjärt-
klaff, cerebrospinal shunt eller implantat 
i leder eller skelett). En utmaning för den 
moderna sjukvården vid infektioner orsa-
kade av KNS är en ofta uttalad antibioti-
karesistens.

De nya molekylärbiologiska metoder 
som utvecklats och blivit allmänt till-
gängliga under det senaste decenniet har 
lett till nya möjligheter både till klinisk 
diagnostik och forskning. Tiden att iden-
tifiera en isolerad bakterie har minskat, 
till exempel med hjälp av masspektrome-
tri (MALDI-TOF MS). Med helgenom-
sekvensering (whole genome sequencing, 
WGS) och bioinformatik kan man genere-
ra och analysera stora mängder data om 
bakteriens arvsmassa vilket kan leda till 
ökad kunskap om både virulensfaktorer 
och släktskap mellan olika stafylokocker. 

Denna avhandlings arbeten syftar till 
att undersöka olika aspekter av betydelse 
för de tre vanligaste stafylokockarterna 
som orsakar ledprotesinfektion (S. au-
reus, S. epidermidis, S. capitis). Avhand-
lingens fokus ligger både i att undersöka 
kliniska karaktäristika och utfall vid led-
protesinfektion,  och att undersöka bak-
teriella faktorer såsom resistensepidemi-
ologi, förekomst av virulensfaktorer samt 
släktskap mellan de bakteriestammar 
som återfinns vid infektion eller koloni-
sation.

I avhandlingens arbete I studerades S. 
epidermidis-isolat från vävnadsodlingar 

hos 119 patienter med ledprotesinfek-
tion. Antibiotikaresistens i allmänhet 
var mycket vanligt i detta material; 70% 
var resistenta mot meticillin, 80% mot 
gentamicin, 82% mot kinoloner och 25% 
mot rifampicin. Dessutom kunde hetero-
resistens mot glykopeptider påvisas hos 
78%, även om inga isolat var vancomycin-
resistenta enligt MIC-bestämning med 
Etest.

I arbete II genomfördes WGS av 100 
S. aureus-isolat från ledprotesinfektion 
samt 101 S. aureus-isolat från orelatera-
de näsbärare. Dessutom genomfördes 
en journalgranskning för att korrelera 
kliniska data med genomdata från orsa-
kande mikroorganism. De S. aureus man 
återfann hos symtomfria näsbärare kun-
de inte skiljas genetiskt från de som orsa-
kade ledprotesinfektion. Det gick heller 
inte att påvisa några specifika virulens-
faktorer som var associerade till näsbä-
rarskap, infektion eller utfall vid behand-
ling av infektion, däremot var ASA ≥3, 
ålder ≥80 år eller antibiotikabehandling 
utan rifampicin associerade med ogynn-
samt utfall. 

I arbete III-V låg fokus på S. capitis, en 
KNS som inte sedan tidigare fanns be-
skriven vid ledprotesinfektion. I arbete 
III beskrevs kliniska och fenotypiska ka-
raktäristika hos en liten kohort (n=21) pa-
tienter med ledprotesinfektion orsakad 
av S. capitis. Förekomsten av antibiotika-
resistens låg mellan vad som beskrivits 
för S. aureus och S. epidermidis, och 80% 
av de patienter som drabbats av tidig in-
fektion och behandlades med DAIR (de-
bridement, antibiotics, and implant re-
tention,  dvs.synovektomi och spolning) 
botades. Inga sena hematogena infek-
tioner kunde återfinnas i denna kohort. 
I arbete IV genomfördes WGS på dessa 
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stammar, tillsammans med ytterligare 
35 S. capitis, inkluderande 20 näsbärar-
stammar Oroväckande nog påvisades att 
en del av ledprotesinfektionerna orsaka-
des av en klon av S. capitis som benämns 
NRCS-A. Denna klon har sedan tidigare 
beskrivits vid utbrott av bakteriemi på 
neonatala intensivvårdsavdelningar, och 
karaktäriseras av multiresistens mot anti-
biotika inkluderande heteroresistens mot 
glykopeptidantibiotika. Slutligen note-
rades vid fylogenetisk analys att de allra 
flesta normalflorestammar av S. capitis 
från näsbärare utgjorde en egen under-
grupp, som verkar ha låg förmåga att or-
saka sjukdom. I arbete V analyserades tre 
isolat av S. capitis från vävnadsodlingar 
från en patient med ledprotesinfektion. 
Samtliga skiljde sig fenotypiskt, men var 
genetiskt identiska bortsett från förlust av 
en plasmid. De mikrobiologiska kriterier 
som gäller för att definiera ortopediska 
implantatassocierade infektioner i dags-
läget har således inneboende svagheter, 
då det finns en risk att två stammar kan se 
olika ut när de analyseras med rutinme-
toder på ett kliniskt mikrobiologiskt lab, 
trots att de är oskiljaktiga vid mer djupgå-
ende analys med helgenomsekvensering.

Sammanfattningsvis visar denna avhand-
lings resultat att de tre vanligaste arterna 
av stafylokocker vid ledprotesinfektion 
uppvisar olika karaktärsdrag:
I.  S. capitis har förmågan att orsaka 

ledprotesinfektion. Dessutom före-
kommer den multiresistenta klonen 
NRCS-A inte bara inom neonatal in-
tensivvård, utan även som orsak till 
ledprotesinfektion.

II. Multiresistens mot antibiotika var i 
Sverige mycket vanligare hos S. epi-
dermidis och klonen NRCS-A hos S. 
capitis, än hos övriga S. capitis och 
S. aureus. Eftersom antibiotikaresis-
tens kan ha betydelse för såväl stra-
tegier vid profylax i anslutning till 
ledproteskirurgi som vid behandling 
av ledprotesinfektion  liksom för ut-
fallet efter behandling, är det av stor 
vikt att ha kunskap om lokala resis-
tensmönster.

III. Heteroresistens mot glykopeptidanti-
biotika kan vara ett underskattat fe-
nomen hos S. epidermidis och S. ca-
pitis.

IV.  Sannolikheten för gynnsamt utfall 
vid behandling av ledprotesinfektion 
var mindre om man drabbades av in-
fektion med S. aureus än S. capitis. 

V.  Förekomst av virulensfaktorer som 
kan särskilja infekterande från ko-

loniserande stammar saknades hos 
S. aureus. Likaså saknades genetis-
ka markörer, som kunde kopplas till 
utfall vid behandling av ledprotesin-
fektion orsakad av S. aureus, medan 
hög ålder, multipel samsjuklighet 
samt antibiotikaresistens var ogynn-
samma faktorer.

VI.  När näsbärarstammar genom fylo-
genetisk analys jämförs med de som 
orsakat ledprotesinfektion påvisades 
olika mönster hos S. aureus och S. 
capitis. Detta kan indikera att olika 
stafylokockarter har olika nischer, 
till exempel patientens näsa, per-
sonalens hud eller sjukhusmiljön. 
Beroende på var de har sin reservo-
ar kommer också kolonisation, och 
i värsta fall infektion, hos patienter 
som genomgår ledproteskirurgi att 
ske på olika sätt. Därför är det inte 
självklart att en preventiv åtgärd som 
har effekt för att minska risken för 
PJI orsakad av en sorts stafylokock, 
även har motsvarande effekt på en 
annan stafylokockart.
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Kort om mig
Jag är född och 
uppvuxen i Upp-
sala, där jag 
även studerade 
medicin 1995–
2001. Redan 
under dessa år 
väcktes intresset 
för infektions-
sjukdomar. Efter 
AT i Karlstad 
blev jag kvar i 
Värmland som ST-läkare på infektionskli-
niken, där jag blev specialist 2009. Eftersom 
jag har ett stort intresse för utbildningsfrå-
gor har jag varit studierektor på kliniken 
sedan dess, och är även medlem av SPUK 
sedan 2014. 

Under tiden som ST-läkare började jag 
intressera mig för ortopediska infektioner, 
och som färdig specialist fick jag uppdra-
get att medverka till att bygga upp ett mer 
strukturerat samarbete med ortopedklini-
ken kring patienter med ledprotesinfektion. 
I anslutning till detta kom jag i kontakt med 
Bo Söderquist i Örebro, vilket senare ledde 
till den forskning som ligger till grund för 
avhandlingen. Jag planerar att fortsätta 
min forskning även efter disputationen. 
Under de senaste åren har jag också varit 
involverad i arbetet med 2018 års Vård-
program om Led- och skelettinfektioner 
(sammankallande i vårdprogramgruppen 
sedan 2017), SILFs kvalitetsregister samt 
som SILFs representant i LÖF inför nästa 
omgång av PRISS (protesrelaterade infek-
tioner skall stoppas). Sedan hösten 2019 är 
jag medicinskt ledningsansvarig läkare vid 
infektionskliniken i Karlstad.

Jag är gift och har två tonårsdöttrar. 
På fritiden har jag ett stort musikintresse, 
och trivs bra på golfbanan, i kajaken eller i 
längdskidspåret.. 

Avhandlingsreferat Staffan Tevell
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Protokoll

Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid  17 oktober 2019  
Plats Hesselby Slott
 
Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
 Anna Grahn
 Maria Furberg
 Jens Eriksson
 Mia Furebring
 Fredrik Månsson
 Ulf Ryding
 Ej närvarande:  Lena-Maria Söder 

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Fredrik 
Månsson

§ 3 Dagordningen fastställdes

§ 4 Föregående protokoll från styrelseinternatet den 21–23 
augusti 2019 godkändes.

§ 5  Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson

• STRAMAS arbetsgrupp för profylax vid urologisk kirurgi
– SILF utser Maria Furberg som representant

• Stadgeändring:
– Det har uppstått ett fel i stadgetext som tryckts i matri-

kel. SILF lägger en korrigering om detta på infektion.net

• Chefsmötet 2019
– Intern diskussion inom styrelsen kring program och 

upplägg.

• Chefsmötet 2020
– Beslut att flytta fram det en vecka till v.43 (22-23/10).

• SLIM
– SILF önskar vara remissinstans.

• Visionsdokument
– Behov av ökad textbearbetning
– Förslag att inhämta medlemmar och chefers inspel via 

utskick och nyhetsbrev.
– Hjälp med professionell texthantering via copywriter
– Fredrik stämmer av med Mediahuset kring vilka resur-

ser dom kan bidraga med. 
– Alternativt köpa in tjänst från mediabyrå.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson

• Läkarförbundet:
– Inga nya inkomna remisser.
– Specialitetsföreningarnas representantskap 8/10.
  Lena-Maria Söder har deltagit för SILF
– SLF Styrelseutbildning 9/10
	  SILF har inte haft möjlighet att deltaga
– SLF Fullmäktigemöte 20-21/11
   SILF deltager ej i år.

§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson

• Infektionsläkaren:
– Nästa deadline 11/11

• Hemsidan: 
–  Styrelseinloggning och funktionsbrevlådor är nu drift-

satta.
–  Önskan att det skapas en funktionsbrevlåda för remisser
    remiss@infektion.net
   Tillgång för alla och automatutskick till facklig och  

 vetenskaplig sekreterare samt ordförande

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregister, Anna Grahn

• Programgrupperna: 
–  Tuberkulos
 • Nomineringar har inkommit
    Beslut: 
  – SILF utser följande medlemmar i programgruppen: 
  – Judith Bruchfeldt
  – Jerker Johnsson
  – Per Björkman
  – Thomas Schön
  – Katarina Nivard
  – Anna Gillman
  – Gabrielle Fröberg
  – Elisabeth Lönnermark
  – Aylin Yilmaz
  – Ulf Karlsson
  – Karsten Kötz adjungerad (barnläkare)
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– Virala CNS-infektioner: 
•  Programarbete startar under hösten

– UVI, sepsis och bakteriella CNS-infektioner
•  Preliminärt väntas vårdprogram under våren 2020

– Endokardit
•  Arbete pågår med revidering.:

• Kvalitetsregistren
–  GRADE

• God representation från alla vårdprogramsgrupper på 
de utbildningar som givits.

• Kontakt med SBU kring tillämpning och rekommen-
dationer utifrån GRADE

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria 
Söder (ej närvarande)

• Inga ärenden inrapporterade

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring

• Svenska läkarsällskapet:
–Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om 

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 
sprit och föreskrifter om ändring av Läkemedelsver-
kets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid 
öppenvårdsapotek
 Vi anser att vi inte har något att kommentera

• SLSs utbildningsgrupp:
– SILF utser: Jonas Ahl

• Infektionsveckan:
– Nätverksmöte har hållits och det vetenskapliga pro-

grammet är färdigt
– Fråga om ersättning till medverkande i föreläsningar 

och symposier:
– Enligt tidigare SILF-beslut erhålls 2 kongressdagar, 

resa samt 1 övernattning.
– För registerhållare i de olika kvalitetsregistren utgår 

ersättning endast om de är att betrakta som föreläsare 
under vetenskaplig punkt

§ 10 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg

• Höstutbildning:
– Infektioner hos immunsupprimerade. Fulltecknad

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

• SPUR:
– Sammankallande 
 – Nils Kuylenstierna 2019
 –Anna Werner 2020
 –Helena Hetta 2021

– Inspektioner har skett i Västerås och Danderyd, Karl-
stad, Skövde och Trollhättan under 2019.

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding (Ej närvarande. 
Rapport inskickad)

• Ekonomi:
– I god balans

• Förnyat utgivningstillstånd
– Ansvarig utgivare för Infektionsläkaren: Lars-Magnus 

Andersson

• Nya medlemmar anmälda till styrelsemötet 19 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
 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.

§ 13 Övriga frågor
• Helena Hervius Askling har återkommit till styrelsen 

kring behov vårdprogramsgrupp för vaccinationer.
 Beslut: Uppdrag åt Helena Hervius Askling med fler in-

tressenter att inkomma med en preliminär beskrivning 
av uppdrag och avgränsning utifrån vilket SILF kan ta 
ställning.

– Diskussion kring arbetet i vårdprogramgrupper. Res-
pektive verksamhet står för arbetstid, SILF för övriga 
kostnader. Samråd med verksamhetschefer har gjorts 
på chefsmötet. Rekommendationer vad gäller tidsåt-
gång är inte framtagna.

• Nomenklaturansvarig, Rickard Eitrem.
– Svensk nomenklatur för West Nile Fever.
– Svensk benämning skall vara Nilfeber.
– SILF tillstyrker. 

§ 18 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet.

Jens Eriksson
Sekreterare 

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Fredrik Månsson 
Protokolljusterare
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Protokoll

Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid  5 december 2019  
Plats Telefonmöte
 
Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
 Anna Grahn
 Maria Furberg
 Jens Eriksson
 Mia Furebring
 Fredrik Månsson
 Ulf Ryding
 Lena-Maria Söder 

§ 1 Ordförande öppnade mötet. 
 
§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Ulf Ryding
 
§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll godkändes efter ändringar 

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson

• Visionsdokument/visionsgruppen: 
- Remissversion klar i mitten av januari
- Samtliga infektionsverksamheter skall kontaktas för en 

remissrunda. Varefter arbetsgruppen fortsätter att arbeta 
utifrån inkomna synpunkter med planerat arbetsmöte i 
februari.

- Copywriter:
 Fredrik kontaktar Mediahuset kring frågan samt även 

kring tryck och distribution av visionsdokument.

• Folkhälsomyndigheten:
- Samverkansgrupp för STRAMA
 SILF utser Anna-Karin Lindgren, Helsingborg, som 

representant

• RAV:
– Önskan att lägga länk till RAV på SILFs hemsida.
 Beslut: Att vi kan erbjuda länk till RAVs vårdprogram/

rekommendationer under rubrik ”övriga behandlings-
rekommendationer” där övriga av SILF ej framtagna 
rekommendationer är placerade.

– Även RAF tillfrågas kring liknande önskemål
Fredrik tar upp frågan med Mediahuset.

• Referensgrupp kring vaccinationer:
– Charlotta Rydgård önskar avgå som suppleant
– Ros-Marie Carlsson sitter som ordinarie tom 2020.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson 

• Läkarförbundet:
– Remiss har inkommit: Digifysiskt vårdval – tillgänglig 

primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 
2019:42).
 SILF besvarar remiss

§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson

•Infektionsläkaren: 
– Nr 4/2019 är snart i tryck. 
– Nr 1-2020 har deadline 19/1 

• Hemsidan:
– Funktionsbrevlåda för remisshantering i enlighet med 

GDPR, är nu igång. Remissmail skall automatiskt gå till 
vetenskaplig och facklig sekreterare.

– Maillistor till verksamhetschefer samt till studierektorer 
är nu klara.

– Serverfunktion är ännu ej igång, men arbete pågår via 
Mediahuset för lösa detta så vi får möjlighet att lägga in 
våra dokument på vår server.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn

• Vårdprogram:
– Alla vårdprogramsgrupper är nu igång.
– Arbetet med införandet GRADE-evidenssystemet i vård-

program är under utveckling och utvärdering.
– TB-vårdprogramsgruppen har formerats och påbörjat 

sitt arbete
– Vårdprogramsgrupp-endokardit
 Frågor har vägts kring hur samarbetet med RAF och 

FKM skall hanteras. Dessa instanser utgör referens-
grupper, men har i övrigt inget inflytande över SILFs 
vårdprogram

Protokoll 
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Protokoll

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

– Fallseminariet 27-28/8 var fulltecknat. Medelbetyg 5,35/. 
– Nytt fallseminarium planeras till 3-4/2 2020.
– Intention att anordna fallseminarier 2 gånger årligen för 

att kunna erbjuda alla ST-läkare att gå dessa.

• Ungt forum 2020: 
– Tema: Gastroenteriter

• SPUK:
– Lisa Fohlin har avgått
– Inga sökande till ersättare
– Ny studierektor KS, Lina Davies Forsman. Ingår även i 

SPUK
– Gott betyg för den årliga ST-tentan

• Läkarförbundets representantskap 7 oktober: 
– Lena-Maria Söder har deltagit för SILF. Stort fokus på 

utbildnings- och fortbildningsfrågor, kvalitetssäkring av 
ST/SPUR, bastjänstgöring samt lönevillkor. 

§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring 

• Infektionsveckan 2020: 
– Anmälan öppen
– Abstractinlämning påbörjad

• Remisser och yttranden:
– Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på 

behov och kontinuitet (SOU 2019:42).
 SILF har besvarat remiss till SLS (samt SLF enligt 

ovan)

• Svenska läkarsällskapet:
 Inför fullmäktige finns möjlighet att nominera delegater.
 SILF har inte kommit med några förslag på nomineringar.

§ 11 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg

• Höstkurs: 
– Opportunistiska infektioner genomförd . Betyg 5,1/6.

• Vårkurs: 
– Sepsis och bakteriella CNS-infektioner. Näsby Slott. 

Under planering

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding

• Ekonomi: 
– Årets utfall från Infektionsveckan: 

Till SILF 485 001 kr varav hälften går till Inf klin, Jönkö-
ping.

• Nya medlemmar:
Anmälda till styrelsemöte 19 12 05:
Anneli Ericson ST-läk, Inf klin, NÄL, Trollhättan

• Salesforce:
– Läkarförbundet använder numera Salesforce för med-

lemsregistrering. Det betyder att den som söker (eller 
möjligen skattmästaren) ska knappa in en ansökan i Sa-
lesforce på liknande sätt som de gör på vår hemsida. Det 
framgår dock inte på hemsidan och det blir otympligt för 
medlemmen att söka på 2 ställen.

• Stadgar:
– Ändring av stadgar inför årsmötet.
– Synpunkter till januarimöte

• Internat 2020: – Planeras till Sigtunastiftelsen 19-21/8

• Chefsmötet: – Planeras till Högberga gård 22-23/10

§ 13 Övriga frågor

• NPO:
– Prioritering av SVF (standardiserade vårdförlopp)
– Explosion av SVF som en konsekvens av arbetet med den 

nationella kunskapsstyrningen.
– Hur skall man prioritera bland olika SVF-förlopp i prak-

tisk sjukvård?
– SLS, har påbörjat en utredning av evidens och erfarenhet 

bakom införande av SVF på bred front i svensk sjukvård.

Jens Eriksson
Sekreterare 

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

Ulf Ryding 
Protokolljusterare



Styrelsemötet i oktober låg i anslutning till årets CHÖL-möte på Hesselby Slott. Där tilldelades bl a infektionskliniken i Kristianstad 
årets Kvalitetspris som verksamhetschef Staffan Banke mottog ur registerhållare Per Arneborns hand.

Infektionskliniken i Kristianstad 
 – Årets registerklinik

Infektionsläkaren  
– nu ännu lättare 
att läsa på skärm
Vill du dyka ned i arkivet, klicka upp artiklar i ett  
läsvänligare format eller dela artiklar med kollegor?

Från och med det här numret ligger Infektionsläkaren på 
en ny och modernare plattform. 

Med plattformsbytet och uppgraderingen av appen kommer 
också en rad smarta funktioner som förbättrar din läsupplevelse.

Klicka på valfri artikel för att växla till artikelläge där du ändra 
storlek på text. I menyn längst ner på sidan kan också dela artiklar 
via epost eller direkt i sociala medier.

Nu finns också ett artikelarkiv som för närvarande är sökbart två 
år bak i tiden. Skriv in vad du letar efter så får du fram alla artiklar 
innehållande just de orden du söker.
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Notiser



Glöm inte 
mig!

Ska du flytta eller byta arbetsplats?
Logga in och ändra dina uppgifter på 
infektion.net för att få tidningen till din nya adress
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Nya medlemmar

Anmälda till styrelsemöte 2019-12-05

Ordinarie medlemmar

Anneli Ericson 
ST-läkare, NÄL, Trollhättan

Anmälda till styrelsemöte 2020-01-14

Ordinarie medlemmar

Maria Bengtzboe 
ST-läkare Mälarsjukhuset Eskilstuna

Arash Hadi Jafari 
ST-läkare NÄL, Trollhättan

Harald Wärner 
Leg läk, Visby

Isabel Kanerud
Leg läk, Västmanlands läns sjukhus, Västerås

Lisa Faxén 
ST-läk, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stina Malmström 
Underläkare, Västmanlands läns sjukhus, Västerås

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

Glöm inte 
mig!

Ska du flytta eller byta arbetsplats?
Logga in och ändra dina uppgifter på 
infektion.net för att få tidningen till din nya adress



F A L L S E M I N A R I U M 
Örtofta Slott  

31 augusti – 1 september 2020 

 
 
 
Svenska	 Infektionsläkarföreningens	 Specialistutbildningskommitté	 (SPUK)	 inbjuder	 ST-läkare	 inom	
infektionssjukdomar	till	utbildning	som	baseras	på	autentiska	fall.	Den	31:e	augusti	–	1:a	september	
anordnas	 ett	 seminarium	 för	 18	 deltagare.	 Utbildningen	 berör	 ett	 flertal	 olika	 infektionssjukdomar	
och	skall	ses	som	ett	komplement	till	ämnesspecifika	ST-kurser.	I	checklistan	rekommenderas	att	man	
deltar	i	fallseminarium	en	till	två	gånger	under	sin	ST.		
	
Kurslokal:	Örtofta	slott.	Beläget	drygt	20	minuters	tågresa	från	Malmö.	
Kurstid:	31/8-1/9-2020;	start	cirka	kl.	10.30	på	måndagen	och	avslut	cirka	kl.	15.00	på	tisdagen	(exakta	
tider	meddelas	senare).	
Pris:	4750	kr	exklusive	moms.	Priset	inkluderar	boende	i	enkelrum	samt	alla	måltider.		
	
Varmt	välkommen	med	anmälan	senast	den	15:e	mars	via	mail	till	maria.menonen@hansen.se.	
	
Anmälan	skall	innehålla	namn,	klinik,	adress,	mobiltelefonnummer,	mailadress,	ev.	specialkost,	hur	många	månader	du	har	
kvar	till	specialistkompetens	vid	sista	ansökningsdag,	vilken	ST-målbeskrivning	du	går	efter	(2008	eller	2015),	om	du	
deltagit	i	något	Fallseminarium	tidigare	samt	faktureringsadress	inkl.	referensnummer/kostnadsställe.	
Märk	mailet:	Fallseminarium.		
Vår	målsättning	är	att	snarast	efter	att	anmälningstiden	har	gått	ut	ge	besked	om	vilka	som	har	antagits.	I	första	hand	
prioriteras	de	som	har	kort	tid	kvar	till	specialistkompetens	(”rak	turordning”).	En	viss	förtur	kan	även	ges	till	de	som	inte	
har	varit	med	på	Fallseminarium	tidigare,	särskilt	om	de	har	relativt	kort	tid	kvar	till	specialistkompetens.		
	
Varmt	välkomna!	
	
Lena-Maria	Söder	
Yngreläkarrepresentant	SILF	
lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se	



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

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

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

Infektionsläkarföreningens vårutbildning: 
Sepsis och bakteriella CNS-infektioner
30 mars-1 april
Näsby Slott 
https://infektion.net/wp-content/uplo-
ads/2019/11/varutb_annons_191111.pdf

International Liver Congress, EASL
15-19 april
London 
https://easl.eu/event/the-international-liv-
er-congress-2020/

Antimicrobial Stewardship: a hands-on 
course and workshop
16-17 april 
Paris
https://escmid.m-anage.com/_landing/
Escmid/Login.aspx?event=paris2020&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 microbiology and infec-
tious diseases
28-30 april
Lund
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
Lund_8-10-19_1.pdf

Antiviral behandling och monitorering 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 European Soci-
ety for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)
25-30 maj
Rotterdam
https://espidmeeting.org

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vår-
möte 2020
26-29 maj
Uppsala 
https://www.infektionmikro2020.se

Nectm8 (Northern European Conference on 
Travel Medicine) 
3-5 Juni  
Rotterdam, Nederländerna 
https://nectm8.com/

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

AIDS 2020
6-10 juli 
San Fransisco 
https://www.aids2020.org/

Fallseminarium för ST-läkare 
31 augusti-1 september
Örtofta slott
Mer information kommer på infektion.net

Cutting edge: Improving survival rates of 
severe skin and soft tissue infections
2-4 september
Herning
https://www.escmid.org/profession_career/
educational_activities/2020_escmid_
courses_and_workshops/

NSCMID (Nordic Society of Clinical Micro-
biology and Infectious Diseases) annual 
meeting 
5-8 september
Stockholm
https://www.nscmid2020.com

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

Second ESCMID course on zoonosis
30 september-2 oktober
Sainte Maxime
https://www.escmid.org/profession_career/
educational_activities/2020_escmid_
courses_and_workshops/

ESCMID Postgraduate Educational Course 
on Safety of Targeted and Biological Thera-
pies: an Infectious Diseases Perspective
2-3 oktober 
Madrid
https://www.escmid.org/profession_career/
educational_activities/2020_escmid_cour-
ses_and_workshops/

19th Bienneal Meeting of the European 
Society for Immunodeficiencies
14-17 oktober
Birmingham 
https://esidmeeting.org

Infections in elderly - from bench to 
(beyond) bed
16-17 oktober
Venedig 
https://www.escmid.org/profession_career/
educational_activities/2020_escmid_cour-
ses_and_workshops/

Infektionsläkarföreningens höstutbildning: 
Opportunististiska infektioner
19-20 oktober
Plats ej bestämd
Program kommer på infektion.net

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

Update in tuberculosis and non-tuberculous 
mycobacterial infections diagnosis and 
clinical management
24-25 november 
Vina del Mar, Chile 
Information kommer på www.escmid.org 

Kalender

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



www.hivnordic.seHotel Hilton Stockholm Slussen

HIV & HEPATITIS
NORDIC CONFERENCE

SAVE THE DATE
20202020 

30 SEPTEMBER - 2 OCTOBER

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

* Integrase strand transfer inhibitor
** People living with HIV

 • With or without food 1

 • 86 % efficacy in treatment–naïve PLWHIV**  
at Week 96 1

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

(Rx EF)

   Detta läkemedel är för närvarande föremål för utökad övervakning.

BIKTARVY® (biktegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat), 
50 mg/200 mg/25 mg, filmdragerade tabletter. Rx. EF Kostnadsfritt enligt 
SmL. Virushämmande medel för systemiskt bruk; virushämmande medel 
mot hiv-infektioner, kombinationer. 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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TOGETHER WE CURE, TOGETHER WE CAN ELIMINATE.EPCLUSA – THE ONLY PAN-FIBROTIC, PAN-GENOTYPIC STR.1–14,a–e

Every patient you cure brings us one step closer 
to making hepatitis C history.

Detta läkemedel är föremål för utökad
övervakning.

Epclusa® (sofosbuvir/velpatasvir), 400
mg/100 mg, filmdragerade tabletter. Rx.
(F)*. Kostnadsfritt enligt SmL. Virushäm-
mande medel, direktverkande. Indikationer:
Avsett för behandling av vuxna med kronisk
infektion med hepatit C-virus (HCV). Kon-
traindikationer: Samtidig administrering
av läkemedel som är starka P-glykoprote-
in (P-gp)- och/eller starka cytokrom P450
(CYP)-inducerare (karbamazepin, feno-
barbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin och
johannesört) medför signifikant sänkta plas-
makoncentrationer av sofosbuvir och velpa-
tasvir, och kan leda till minskad effekt av Ep-
clusa. Varningar och försiktighet: Fall av all-
varlig bradykardi och hjärtblock har setts vid
användning av regimer som innehåller sofos-
buvir i kombination med amiodaron. Epclu-
sa har visats öka exponeringen av tenofovir,
särskilt vid användning tillsammans med en
hiv-regim innehållande tenofovirdisoproxil-
fumarat och en farmakokinetisk förstärkare
(ritonavir eller kobicistat). Patienter som får
Epclusa samtidigt med elvitegravir/ kobicis-
tat/ emtricitabin/ tenofovirdisoproxilfumarat
eller med tenofovirdisoproxilfumarat och en
boostrad hiv-proteashämmare ska övervakas
för tenofovir-associerade biverkningar. Fall 
av reaktivering av hepatit B-virus (HBV), vis-
sa med dödlig utgång, har rapporterats un-
der och efter behandling med direktverkan-
de antivirala läkemedel. Alla patienter ska
screenas för HBV innan behandling inleds.
Vid co-infektion med HBV skall patienten
övervakas och behandlas i enlighet med be-
fintlig klinisk praxis. Blodsockernivåerna hos
diabetespatienter som påbörjar behandling
med DAA ska övervakas noga, särskilt un-
der de 3 första månaderna, då en förbättrad
blodsockerkontroll, som kan leda till symto-
matisk hypoglykemi kan uppstå. Noggrann
övervakning av INR-värden rekommende-
ras för patienter som behandlas med vita-
min K-antagonister. Graviditet och amning:
Användning under graviditet rekommende-
ras inte. Ska inte användas under amning.

Biverkningar: Mycket vanliga: I kliniska stu-
dier var huvudvärk, trötthet och illamående
de vanligaste behandlingsrelaterade biverk-
ningarna som rapporterades. Dessa och an-
dra biverkningar rapporterades med en lik-
nande frekvens för placebobehandlade pa-
tienter jämfört med Epclusa-behandlade pa-
tienter. Innehavare av marknadsföringstill-
ståndet: Gilead Sciences Ireland UC, Irland.
För information: Kontakta Gilead Sciences,
08 505 718 00. För fullständig information
om dosering, varningar och försiktighet, in-
teraktioner, biverkningar samt aktuell infor-
mation om förpackningar och priser se www.
fass.se. Baserad på produktresumé: 07/2019

* Subventioneras vid förskrivning av eller
i samråd med läkare vid infektions- eller
gastroenterologisk klinik med erfarenhet av
att behandla patienter med kronisk hepatit
C-infektion. Patienten ska också följas upp i
samråd med sådan läkare.
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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

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.
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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
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