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Infektionsläkaren

REFLEKTIONER FRÅN BÖRJAN AV COVID-19-EPIDEMIN I SVERIGE 
NY LÄROBOK I INFEKTIONSSJUKDOMAR
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20  Detta läkemedel är 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. 
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: 02/2020 

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

 • 82 % efficacy in treatment–naïve PLHIV***  
at Week 1441

 • Zero resistance in phase 3 clinical trials1

 • With or without food1

1. Biktarvy SmPC

BIKTARVY®
A triple therapy that combines bictegravir,  
an INSTI*, with FTC-TAF**1

* integrase strand transfer inhibitor
** emtricitabine – tenofovir alafenamide fumarate
*** people living with HIV
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Transmission electron microscopic image of an isolate from the first U.S. case of COVID-19, 
formerly known as 2019-nCoV. The spherical viral particles, colorized blue, contain cross-sections 
through the viral genome, seen as black dots.   
Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC),Hannah A Bullock; Azaibi Tamin



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 allt är ok. I skrivande 
stund (mitten av april) är det 
svårt att veta vad som kommer 

att hända. Tankarna går förstås i första 
hand till dem som har eller har haft svårt 
sjuka anhöriga och till dem som har svårt 
att hitta sin försörjning. Jag vill också 
passa på att tacka alla som ställt upp som 
föreläsare och bidragit med frågor till 
SILF:s webinarier. Jag har själv haft stor 
nytta av den kunskap och kommentarer 
som kommit fram vid diskussionerna och 
av att höra hur läget varit i olika delar av 
landet. Tack vare ert aktiva deltagande 
tror jag att mötesformen med webinarier 
fungerat ganska väl. Styrelsens förhopp-
ning är att vi skall kunna fortsätta med 
detta och vi är tacksamma för förslag till 
nya ämnesområden.

Vi planerar att hålla årsmötet som webi-
narium den 26 maj som planerat. Det 
skulle vara fantastiskt om vi kan slå re-
kord i deltagande vid årsmötet. Inbjudan 
finns på Infektion.net och skickas ut med 
medlemsmejl.

Tyvärr var vi tvungna att ställa in Infek-
tionsveckan. Stort tack till styrgruppen 
som med mycket kort varsel tvingades 
analysera läget och fatta snabba beslut. 
Vi hoppas kunna samlas i maj 2021 i 
Uppsala istället och i Stockholm 2022. 
Även SILFs utbildningar fick förstås stäl-
las in med kort varsel. Vi planerar att hål-
la vårutbildningen i höst och att ST-ut-
bildningarna också skall komma igång 
igen till hösten (kontrollera  infektion.
net regelbundet).

Det har getts en uppsjö av litteraturtips 
av olika personer under våren men jag 
vill ändå rekommendera ”Plagues and 
Peoples”, av William McNeill, till er som 
inte läst den nyligen.

Vi hörs och ses på årsmötet!

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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SILFs COVID-19 webinarier finnas tillgängligt att se på www.infektion.net/Covid19
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Hej därute, var ni nu än befinner 
er – inne på isoleringsrummet, 
framför datorskärmen, på väg för 

att hämta barnen i den fortfarande öppna 
skolan eller hållande avstånd i mataffären. 
Det är mycket som händer just nu och vi 
försöker hänga med i svängarna. Inneva-
rande nummer av infektionsläkaren du 
just nu håller i din hand eller läser digitalt 
har också försökt hänga med i svängar och 
svängningar vilket har inneburit en viss 
dynamik i materialet där det tänkta inne-
hållet delvis ersatts av annat. Det hade 
suttit som en smäck med en översiktlig 
vetenskaplig sammanfattning av corona-
virussjukdom (som torde vara den direkta 
svenska översättningen av COVID) men 
med nuvarande publikationsutveckling 
skulle en sådan vara inaktuell när tidning-
en väl utkommer i tryck. Därför hänvisar 
vi istället gärna till föreningens webinarier 
som ger aktuella uppdateringar av veten-
skap gällande epidemiologi, behandling, 
smittsamhet med mera. Vi har inrättat en 
COVID-19-flik på vår hemsida Infektion.
net där vi länkar till meningsfulla sidor på 
nätet. Jag tar tacksamt emot synpunkter 
och utvecklingsförslag. 

I detta nummer har jag bett Ryhovs infek-
tionsverksamhetschef och smittskydds-
läkaren i Jönköping att reflektera över 
utvecklingen sedan de konstaterade det 
första svenska fallet och jag är tacksam 
över att de ställde upp på intervju med 
kortast möjliga varsel.  

I och med att Infektionsveckan och mik-
robiologiskt årsmöte har ställts in ställdes 
vi inför ett val avseende insända abstracts 
– skulle vi bara låta dem vara eller skulle 
vi publicera dem för att utfört arbete inte 
skulle vara förgäves? Valet föll på det se-
nare alternativet för oss i SILF och även 
för sköterskorna i IFIS medan mikrobio-
logerna valde att avstå. Jag uppmanar er 
helt enkelt att någon gång i vecka 22 veckla 
ut abstractdelen, sätta på Ubåt till salu på 
grammofonen eller strömningstjänsten 
och drömma er bort till Uppsala en stund 
från er skyddsklädselbeklädda tillvaro. De 
fyra abstracts från SILF som valdes ut för 
muntlig presentation har erbjudits att skri-
va en lite längre presentation i tidningen.  

Lisa Faxén i Uppsala har bidragit med  
en djupare presentation av det första 
muntliga abstractet, med de övriga tre 
presentatörerna avböjde utvidgning då 
samtidig publiceringsprocess föreligger 
i vetenskapliga tidskrifter. Även några 
av posterpresentatörerna undanbad sig 
publicering av själva abstracten i tidning-
en. Alla är välkomna nästa år att på nytt 
skicka in uppdaterade versioner av sina 
forskningspresentationer om man vill. 

Vår hemsida Infektion.net härbärgerar 
ju inte bara COVID-uppdateringar utan 
även annat matnyttigt och jag vill rekom-
mendera alla att gå in och läsa igenom för-
slaget till revision av visionsdokumentet 
inför fastställande på årsmötet. Utkastet 
till stadgeändringar föreligger även här 
i tidningen att läsa för den hugade så att 
man är väl förberedd inför årsmötet där vi 
alla har god möjlighet att delta då det i år 
kommer att ske i virtuellt format, v g se kal-
lelse här i tidningen och på Infektion.net. 

Härförleden kom jag för övrigt på min 
egen tvååring med att smyga iväg för att i 
sin ensamhet smygläsa infektionsläkaren. 

Om jag hade frågat henne skulle hon vis-
serligen säkert hävda att hon enbart tit-
tade på bilderna men det är ändå en god 
indikation på att tidningen har något att 
erbjuda de flesta läsare, både nytillkomna 
och återkommande. 

Slutligen vill jag bara upprepa ett tips som 
jag senast gav i nummer 4-2016, nämligen 
att ratta in podden TWIV- This week in 
Virology av och med Vincent Racaniello 
som nu i över 600 avsnitt skänkt upplys-
ning. Särskilt informativt har det senas-
te månaden varit att lyssna till Dr Daniel 
Griffin som en gång i veckan redogjort för 
”the work in the trenches” där vi fått följa 
med i COVID-utbrottets New York. Allt 
känns igen från här hemma, diskussionen 
om EBM och behovet av RCT:s, insikten 
om tromboskomplikationer och den långa 
väntande rehabiliteringsresan för våra pa-
tienter som kommer tillbaka efter respira-
torvården. Tune in!

Fredrik Månsson
redaktör

Meddelande från redaktören

Meddelande från redaktören
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Indicerad för behandling av vuxna med:1 

•   Komplicerade intraabdominella infektioner 
•   Komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit 
•   Sjukhusförvärvad pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni
•   Infektioner orsakade av Gramnegativa aeroba organismer hos vuxna  

patienter med begränsade behandlingsalternativ 

Läs mer på www.zavicefta.se

ZAVICEFTA: Kombination av ceftazidim och avibaktam  
som ger utökad Gramnegativ täckning

1. ZAVICEFTA. Produktresumé.

Zavicefta (ceftazidim/avibaktam)  
vid infektioner med multiresistenta 
Gramnegativa bakterier.

P. aeruginosa

Inklusive många ceftazidim
resistenta stammar KPC, OXA48

Karbapenemresistanta 
Enterobacteriaceae

β-laktamaser med  
utökat spektrum

ESBL-producerande 
 Enterobacteriaceae

ZAVICEFTA har in vitroaktivitet mot patogener som producerar AmpC, KPC och OXA48enzymer.1

ZAVICEFTA har ingen in vitro-aktivitet mot patogener som producerar Ambler klass B metallo-β-laktamaser  
och kan inte inhibera flertalet klass D-enzymer.1
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 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

Zavicefta™ ceftazidim  +  avibaktam, ATC-kod: J01DD52. Rx, EF. Pulver till koncentrat till infusionsvätska. 
Indikationer: Behandling av vuxna med komplicerade intraabdominella infektioner(cIAI), komplicerade urinvägsinfektioner (cUTI) inklusive pyelonefrit, sjukhusförvärvad 
pneumoni (HAP) inklusive ventilatorassocierad pneumoni (VAP) samt infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos patienter med begränsade 
behandlingsalternativ. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne, överkänslighet mot någon typ av cefalosporiner, allvarlig 
överkänslighet mot någon annan typ av β-laktamantibiotika. Varningar och försiktighet: Cl difficile associerad diarré har rapporterats vid behandling med ceftazidim/
avibaktam och kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande. Diagnosen bör övervägas hos patienter som uppvisar diarré under eller efter administrering av Zavicefta. 
Neurologiska sequelae, såsom tremor, myoklonus, ickekonvulsivt status epilepticus, kramper, encefalopati och koma har ibland rapporterats med ceftazidim då dosen inte 
har reducerats för patienter med nedsatt njurfunktion. Samtidig behandling med höga doser cefalosporiner och nefrotoxiska läkemedel som aminoglykosider eller potenta 
diuretika kan påverka njurfunktionen negativt. Användning av ceftazidim/avibaktam kan orsaka utveckling av ett positivt direkt antiglobulintest (DAT eller Coombs test), som 
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COVID-19 i Sverige  
– från allra första början

I januari vaknade de flesta av oss yrva-
ket upp till nyheterna om en epidemi 
av ett SARS-liknande virus i Hubei-pro-
vinsen som då var obekant för många 
men där de flesta av oss idag inte tvekar 
när vi ska peka ut den på kartan. Vi vet 
alla nu att 2020 är året som till stor del 
kommer att definiera våra yrkesliv. I 
skrivande stund har de officiella siff-
rorna passerat 2000 dödsfall i Sverige 
och när tidningen ges ut om några 
veckor kommer den siffran liksom en 
hel del andra fakta att betydligt ha upp-
daterats.

I Sverige tog det flera veckor före det för-
sta fallet dök upp och när det väl hände var 
det i Jönköping. Jag har haft förmånen att 
få prata med Maria Palmérus, verksam-
hetschef på infektionskliniken vid Ryhovs 
sjukhus och med Malin Bengnér, smitt-
skyddsläkare i Jönköpings län som har 
delgivit sina intryck av processen från det 
allra första svenska fallet fram till idag. 

Maria Palmérus – 
verksamhetschef 
på infektionsklini-
ken, Ryhovs sjuk-
hus i Jönköping

Blev ni tagna på 
sängen, var det 

oväntat att just ni hade det första fallet 
i Sverige? 

– Ja det är klart att vi blev lite överras-
kade, alla gick ju och väntade på att det 
första fallet skulle komma och att det sen 
skulle hamna i just Jönköping, visst blev 
vi lite tagna på sängen. Men på något vis 
kände vi oss rätt förberedda ändå när det 
hände. Vi hade under hösten arbetat rela-
tivt mycket med ett misstänkt fall av MERS 
vilket gav oss anledning att slipa på våra 
rutiner och i januari fick vi som flera andra 
våra första misstänkta fall vilket gjorde att 
rutiner kring isolering, kontakter i sjukvår-
den, provhantering och transporter kunde 
putsas ytterligare. När vi väl hade haft vårt 

COVID-19 i Sverige – från allra första början
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första fall så tog det ju rätt lång tid innan 
nästa fall dök upp i Sverige och vi undrade 
varför ingen annan hittade nästa fall!

Hur var det – hade första fallet en tydlig 
epidemiologi? 

– Första fallet var exemplariskt – det 
blev ett så bra första exempel på hur vi vill 
att det ska gå till i Sverige. Patienten gjor-
de precis allting rätt, allt från kontakt med 
sjukvården till att isolera sig hemma så det 
blev väldigt enkelt för oss. Det blev inget 
större smittspårningsarbete och inte heller 
några sekundärfall. Det var en tydlig epi-
demiologi med reseanamnes från Kina och 
tydliga symptom så det var ingen tveksam-
het kring handläggningen. 

I början var vi ju väldigt extensiva med 
provtagning på misstänkta fall – och 
lade även in patienter med knappt några 
symptom för isolering, hur länge höll ni 
på med det? 

– Den här första patienten hade vi ald-
rig lagt in idag. Hon var inte alls påtagligt 
sjuk. Då kändes det rimligt men nu när vi 
har en annan verklighet är det ju totalt an-
norlunda. Patienten behövde inga vårdin-
satser utan vi isolerade henne enbart, inte 
bara från samhället utan även från media 
som snabbt tog reda på hennes identitet och 
bevakade hennes bostad så vår mesta kraft 
gick åt till att skydda henne som person. 
Redan när nästa fall kom i Jönköping hade 
vi lämnat det här med isolering för mildare 
sjukdom utan de fick isolera sig i hemmet. 
Vi isolerade även i början en del misstänkta 
fall av praktiska skäl, som att hemtransport 
inte kunde lösas eller boendefrågor, saker 
som över huvud taget inte skulle vara aktu-
ella nu för isolering.  En lärdom är att man 
löser problem för dagen men har svårt att 
skala upp dem utan måste skapa nya ruti-
ner istället och det tar mycket kraft och en-
ergi. I början var vi ambitiösa där vi hade 
läkarbesök med NEWS-kontroller vid varje 
provtagning. Nu har vi separata flöden där 
sjuka patienter tas om hand på vanligt sätt, 
men personal med lättare symtom provtas 
med en pinne i halsen ute i ett tält, det tar 
några sekunder!  

– Jag tror vi skall vara mycket ödmjuka 
inför hur hela processen och omställningen 
genomförts. Ingen har ju gjort detta förut!  

Hur har du upplevt risken för brist på 
skyddsmaterial? Har ni haft någon kon-
kret brist? 

– Vi har inte haft de problemen utan har 
kunnat följa rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten. Utmaningen har 
varit att föra ut ny information till anställ-
da allteftersom riktlinjerna förändrats. 
Visst får vi nästan dagligen rapporter om 
att enheter saknar material, men det be-

ror mer på att lagren på varje enhet måste 
hållas nere då länsförsörjningens lager är 
begränsat. Ingen konkret brist alltså utan 
sakerna har bara inte funnits på rätt ställe. 
Fördelning av skyddsutrustning har varit 
och är fortfarande ett grannlaga arbete. 

– Ur ett chefsperspektiv – har du haft 
svårt att tackla personalens oro alltef-
tersom kraven på skyddsutrustning har 
ändrats? 

– Det är oerhört stort ansvar utifrån ar-
betsmiljöperspektiv. Det skapas en hel del 
oro i personalen, framför allt genom infor-
mation från media. Det pumpas ut bilder på 
eboladräkter och media bildsätter ju som de 
vill. Efter hand har vi blivit mer delaktiga 
i vilket bildmaterial som läggs ut. Vi har 
fått många kloka synpunkter från personal 
och så har vi tacklat det efterhand. Det är 
en sak att vi på infektionskliniken är vana 
vid smittsamma sjukdomar men efterhand 
byggs det ju nu upp COVID-enheter på an-
dra avdelningar och då kommer såklart oro 
upp igen. Det innebär utmaningar att ut-
bilda annan personal på nya enheter. Vi är 
också ödmjuka över att vi ännu inte vet allt 
och att sanningar förändras vilket gör att vi 
får anpassa oss fortlöpande. 

Hur har samarbetet med andra aktörer 
fungerat hos er – smittskydd, mikrobiolo-
gi, folkhälsomyndigheten?

– Det måste jag säga att det har fungerat 
väldigt bra, men redan sedan tidigare hade 
vi ett bra samarbete med avstämningsmö-
ten varje vecka. Det faller sig rätt väl på en 
lagom stor enhet som Jönköping där vi även 
har en fysisk närhet eftersom alla sitter i 
samma hus. Alla aktörerna har dessutom 
kunnat gå ut tillsammans till personal och 
bemöta problem vilket skapar förtroende. 

Hur har ni lagt upp arbetet i regionen – 
hur är det med andra sjukhus där ni be-
driver konsultarbete? 

– Nu har vi COVID-enheter även på läns-
delssjukhusen. Vi har byggt upp det enligt 
en flerstegsmodell där först alla misstänkta 
och positiva vårdades inne på infektionsk-
liniken i Jönköping. Nästa steg togs när vi 
började provta alla med misstänkta luft-
vägssymptom som lades in på sjukhus. I och 
med det kunde man även vårda misstänkta 
på länsdelssjukhusen. Det var fortfarande 
inga aktiva fall då men det var ett bra trä-
ningsmoment för de mindre sjukhusen. Se-
dan blev nästa steg när infektionskliniken 
inte längre räckte till, då öppnade vi upp en-
heter både i Eksjö och Värnamo och även på 
Ryhov utanför infektion. Det var också nöd-
vändigt för att sprida ut belastningen på 
IVA-avdelningarna. Syrgasen i ledningar-
na räckte inte heller till. Vi har som tidigare 
konsult på plats 2 dagar per vecka i Eksjö 

respektive Värnamo och övriga dagar har 
vi organiserat en telefonavstämning med 
COVID-enheterna. Vi har skapat flera nya 
jourlinjer och dubblerat en del befintliga. 

Jag upplever även en del positiva bief-
fekter, att vi kommer närmare varandra 
på de olika klinikerna och bygger upp ett 
samarbete som är bättre än tidigare, hur 
ser du på det? 

– Jo men visst, saker som varit omöjligt 
i alla år är ju plötsligt möjliga nu, och det 
otroligt goda samarbetet med en känsla av 
”alle man på däck” ger mycket energi. Det 
är såklart mycket fokus på vårt område men 
man får så mycket tillbaka från de andra kli-
nikerna. En fråga är ju hur vi ska lyckas be-
vara det här i längden och inte falla tillbaka 
i gamla hjulspår men det gäller väl inte bara 
sjukvården utan för hela samhället. 

Vi var inte förberedda hos oss på att ett 
antal yngre personer utan uttalade risk-
faktorer hamnade i respirator , hur har 
det varit hos er? 

– Hos oss har vi hittills inte haft yngre 
utan tydliga riskfaktorer – för de yngre har 
övervikt definitivt varit en faktor men an-
nars har våra IVA-patienter mer följt mal-
len av det som rapporterats från Italien med 
multipla komorbiditeter. 

Hur har personalen tagit det mentalt och 
hur är deras uthållighet? 

– Hittills har det gått bra där vi upplevt 
att sammanhållningen på kliniken snarast 
stärkts, men nu börjar ju utmaningarna 
att hålla uppe ångan under längre tid. Det 
är viktigt att vi tänker på att hushålla med 
personalresurserna då vi ju inte vet hur 
det går de kommande månaderna. Om den 
stora toppen uteblir så får vi minska ner 
på extraresurserna och se till att man kan 
tillgodogöra sig de forsknings- och utbild-
ningsmoment som nu är helt åsidosatta. Vi 
måste ju också se till att inte övriga vården 
drabbas av för mycket undanträngningsef-
fekter. 

Vad har varit den allra största utmaning-
en för er? 

– Det är ju att vi har krävt en enorm flex-
ibilitet av personalen – i början skapade vi 
nya arbetssätt i princip varje dag och att få 
personalen att känna sig informerad och in-
satt i dessa förändringar. 

Du har ju bidragit med dina synpunkter 
i SILFs webinarier som hållits nästan 
varje vecka – jag vill ge en eloge för din 
medverkan. 

– Jag ser det som en ära att få vara med 
i detta forum där det är viktigt att vi kan 
hålla uppe ett fortlöpande informationsut-
byte på nationell nivå.

COVID-19 i Sverige – från allra första början
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Malin Bengnér, 
smittskyddsläkare

Ni hade det första 
fallet i Sverige, vad 
var det första ni 
gjorde från smitt-
skydds sida? 

– Telefonsvaret från Folkhälsomyndig-
heten kom vid lunchtid och det första vi 
gjorde var en noggrann kartläggning av 
patienten – var hade hon varit, hur hade 
hon rört sig, vad hade hon haft för kontak-
ter och snabbt fick vi klart för oss att hon 
inte hade utsatt några andra för smittrisk. 
Det svåra var att övertyga andra om detta, 
det blev ifrågasatt från många håll inklu-
sive media. 

Sedan dröjde det ju rätt länge till nästa 
fall hos er, var det sportlovshemvändare? 

– Vi hade sportlov redan vecka 7, då situ-
ationen var gynnsammare i alperna. Dock 
återvände resenärer från europeiska ski-
dorter även veckorna efter sportlovet. 

Vad har era största utmaningar varit? 
Ni har just nu en lägre belastning än ffa 
Stockholm och Sörmland men högre än t 
ex Skåne. 

– Det är tydligt att det har skiftat över 
tid – det är en väldig skillnad på hur vi ar-
betade i början och hur vi gör nu. Initialt 
hade vi fokus på vartenda fall med minu-
tiös smittspårning. Vi ringde upp alla kon-
takter, om patienten hade hyrt en bil kolla-
de vi upp vem som hade lämnat ut nyckeln. 
Vi gav noggranna individuella råd, vi satte 
närkontakter i karantän. Det var nästan 
vår mest intensiva period då vi upplevde 
att vi jobbade dygnet runt.  I och med att 
samhällspridningen tog fart har vi an-
passat våra insatser och nu har vi istället 
framförallt fokus på spridning i vård och 
äldreomsorg och det är princip bara där 
vi bedriver smittspårning nu. Tidsmässigt 
skiljer det sig lite där Stockholm och Väs-
tra Götaland har legat lite före men annars 
har smittskyddsinsatserna varit väldigt 
likartade på nationell nivå. 

Det har ju flaggats upp att vissa mino-
ritetsgrupper drabbats i större utsträck-
ning vilket rapporterades först i Stock-
holm, hur ser det ut hos er? 

– I Jönköping har vi inte haft större risk-
spridning i minoritetsgrupper men vi har 
ändå försökt arbeta med att nå särskilda 
riskgrupper med t ex hälsoinformatörer på 
olika språk på samma sätt som man arbe-
tat i andra delar av landet. 

Det rapporteras ju mycket om spridning 
på äldreboenden – hur ser det ut hos er? 

– Vi har ju spridning på flera äldrebo-
enden och även i hemtjänst, vi ser samma 
snabba spridningsmönster som man har 
sett på andra ställen. 

Tror du att personalen smittar asympto-
matiskt eller är det övervägande en pre-
symptomatisk smittspridning ut i dessa 
verksamheter?

– Vi har pratat med många som arbetar 
i verksamheterna och mitt intryck är ändå 
att man pratar om mycket milda och lind-
riga symptom som man först inte har rea-
gerat på. När man går på djupet så verkar 
det ändå alltså som att de flesta har haft 
någon form av milda symtom snarare än 
att de skulle ha varit helt symptomfria. 

Har ni upplevt oro från personal på 
sjukhuset och ute på vårdhem – förelig-
ger det upplevelser av felaktig skyddsut-
rustning eller brist på det? 

– Vi är gemensam enhet för smittskydd 
och vårdhygien och får hantera mycket så-
dana här frågor. Så sent som för två dagar 
sedan hade vi ett skyddsstopp på ett kom-
munalt boende på grund av att man upp-
levde skyddsutrustningen som felaktig. Jag 
tror att det är flera olika saker. Dels talas 
det mycket om brist på utrustning och det 
är skrämmande såklart och dels har rikt-
linjerna ändrats över tid. Det har en na-
turlig förklaring då kunskapen uppdateras, 
men ibland har det uppstått ett misstroen-
de som handlar om att de ändrade riktlin-
jerna skulle bero på en brist på utrustning. 
Så har aldrig varit fallet utan våra riktlin-
jer baserar sig på den skyddsnivå som vi 
bedömer vara säker. 

Det är ju en grannlaga uppgift att lyck-
as kommunicera ut riktlinjer och kanske 
ännu mer förändringar av det – lyckas ni 
med det eller är det mycket motstånd?  

– Det går i huvudsak bra. Vi har haft ett 
gott förtroende ute på enheterna sedan ti-
digare då vi har jobbat tillsammans länge. 
På sjukhusen har det gått övervägande bra 
medan något större osäkerhet har förele-
gat ute i primärvård och på boenden vilket 
har tagit lite längre tid. 

Hur efterlevs rekommendationer i sam-
hället – har ni haft anledning att gå in 
och peka med hela handen vad gäller 
uteliv eller liknande? 

– Jag har mycket dialog med kommu-
nerna som är ute och gör inspektioner på 
restauranger och uteställen. På de flesta 
ställen efterlevs rekommendationerna men 
en del verksamheter har fått upprepade 
påpekanden och uppmaningar om föränd-
ring. Vi har förberett beslut om stängning 

men efter utdelningar av varningar har 
man skärpt till sig och vi har inte behövt 
stänga ner något ännu. 

Har diagnostiken varit tillräcklig eller 
saknar ni en bredare testningskapacitet?

– Vi har ju inte haft något problem med 
att testa sjuka patienter och nu har vi även 
fått till personalprovtagning men den är 
fortfarande till viss del begränsad.  Där 
skulle vi gärna se att det kunde trappas upp 
lite mer för att säkra personalförsörjning-
en i vården. Däremot ser vi ju inte något 
större behov av testa vid mildare sjukdom i 
samhället just nu även om det såklart finns 
en efterfrågan av det också. 

Har ni sett många negativa provsvar vid 
sjukdom som senare ändå visat sig vara 
uppenbar COVID – och har ni i så fall 
fått jobba ikapp vid dessa tillfällen? 

– Fenomenet känns mycket väl igen – 
provtagningsteknik kan spela in i vissa fall 
och det är många ovana provtagare som 
tillkommit nu. Det har inte lett till några 
konsekvenser ute i samhället men till viss 
del på vårdavdelningar. Det är ju dock 
oklart hur smittsamheten är vid negati-
va svar. Stora problemet på sjukhuset har 
ändå varit patienter där misstanken inte 
har förelegat från början och att de därför 
inte har isolerats. Då har vi sett att smitt-
spridning skett. 

Vad tror du om framtiden vad gäller  
beredskap, lagerhållning av skyddsmate-
rial etc? 

– Vi har inte kommit dit än så länge utan 
jobbar med mer akuta frågor nu men det är 
väl något man vill ordna i längden för att 
undvika framtida krissituationer. 

Vad kommer detta att få för långsiktiga 
konsekvenser för ert arbete i smittskyd-
det? Kan ni dra lärdomar som utvecklar 
ert arbete på sikt? 

– Den dominerande känslan är att det 
är fantastiskt vad folk steppar upp. Vi har 
blivit mycket mer kända i verksamheterna 
runt om på sjukhuset och det nätverket kan 
vi nog ha nytta av framöver i samarbetet. 
Intresset för hygienrutiner har väl aldrig 
varit större och förhoppningsvis kan det 
leda till något positivt i längden även i an-
dra sammanhang. 

Fredrik Månsson
Redaktör

COVID-19 i Sverige – från allra första början
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or lamivudine.1
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kan kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium tas samtidigt, 
alternativt, om inget födointag sker samtidigt skall dessa tas 2 timmar efter eller 6 timmar före 
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DOVATO is indicated for the treatment of HIV-1 in adults and 
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treatment-naïve, phase III, randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, non-inferiority studies evaluating efficacy, safety and tolerability of once-daily DTG 50 mg + 
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effektivt preventivmedel under hela behandlingen. På grund av den potentiella risken för 
neuralrörsdefekter med dolutegravir ska Dovato användas under första trimestern endast då 
inget alternativ finns. Dovato ska användas under graviditet endast då den förväntade nyttan 
motiverar den eventuella risken för fostret. Interaktioner: Rekommenderad dos av dolutegravir 
är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av rifampicin, karbamazepin, 
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När detta skrivs är vi alla mitt uppe i 
det pågående intensiva arbetet med 
covid-19 på infektionskliniker, smitt-
skydds- och vårdhygienenheter. De 
flesta av oss gör vad vi kan med det 
vi har framför oss och det är svårt att 
orka lyfta blicken. Men det kommer 
en tid då trots allt de flesta har över-
levt, många är naturligt immuna och 
det finns både utprovade antivirala 
läkemedel och kanske ett bra vaccin?

Nedan följer några korta reflektioner över 
diskussionerna och vaccinutvecklingen 
hittills, från ett kliniskt övergripande och 
basalt vaccinperspektiv, med en viss risk 
att en del redan är gammalt när ni läser 
detta om en dryg månad. 

Några tidigare erfarenheter för vacci-
nutvecklarna att ta hänsyn till

Preklinisk forskning pre-covid-19
De senaste aktuella coronavirus, SARS 
och MERS, har lärt oss en del som kan 
användas nu. SARS försvann dock lite för 
fort för att det skulle vara aktuellt med 
regelrätta vaccinstudier. När MERS dök 
upp 2012 så fanns det dock möjligheter 
att ta upp tråden igen och det kan vi vara 
tacksamma för nu. Det fanns också möj-
lighet att identifiera och sekvensera ett 
viktigt antigen, spike-antigenet, på både 
SARS, MERS och ett annat RNA-virus av 
betydelse i sammanhanget, RSV. Det är 
coronavirusets spike-protein som intera-
gerar med den humana ACE2-receptorn i 
lungorna och flera av vaccinkandidaterna 
riktar in sig på spike-antigenet.

RSV Vaccinutveckling
På 1960-talet framställdes ett formali-
ninaktiverat vaccin mot RSV, till både 
spädbarn och förskolebarn. Flera barn 
som fick vaccinet, inom ramen för en kli-
niskt placebokontrollerad prövning, blev 
svårt sjuka av vildtyps viruset och två små 
barn dog. Erfarenheterna från detta feno-
men som kallas ”vaccine associated di-
sease enhancement” är av betydelse i den 
nu pågående utvecklingen av covid-vac-
cinet. För att göra en lång historia kort så 
bedömdes detta bero på att vaccinering 

inte lyckades med att bilda 1) tillräckli-
ga nivåer av neutraliserande antikroppar 
2) ett tillräckligt starkt CD8 Th1/T-cells 
svar vilket ledde istället till ett Th2-svar-
med med en ökad produktion av inter-
leukiner, en ökad lunginflammation och 
bronkokonstruktion.

Vad ska vaccinet skydda mot?
Basen i vaccinutveckling är att noggrant 
studera den naturliga sjukdomen och 
förstå patogenesen. Detta är en helt ny 
sjukdom, den kliniska bilden lär vi oss nu 
om från dag till dag och kan inte översät-
tas direkt från någon annan. Virusnivåer-
na verkar inte vara direkt korrelerade till 
allvarlighetsgrad, det inflammatoriska 
påslaget är mycket kraftigt och reinfek-
tion har observerats. Vad är det primära 
målet med vaccinet som vi strävar efter 
och som måste speglas i utfallet i kom-
mande studier: neutraliserande anti-
kroppar, förhindra infektion, förhindra 
sjukdom eller mildra inflammationskas-
kaden?

Många vaccinkandidater och redan 
en klinisk fas-1 prövning på gång
Det finns flera vaccinkandidater och de 
innefattar hela spektrat av vaccintekno-
logier som till exempel levande försva-
gade vaccin, inaktiverade helcellsvac-
cin, rekombinanta subunitvacciner och 
DNA/RNA vaccin. Exempel på ovanstå-
ende är ett levande försvagat influensa-
vaccin som uttrycker SARS-CoV2-pro-
tein, erfarenheter från ebolavirusvaccin 
som använder sig av adenovirusvektor, 
subunit vacciner som bara koncentrerar 
sig både spike-proteinets receptor bin-
dande domän och ett RNA vaccin som 
hade ett visst försprång i och med tidiga-
re aktivt arbete med MERS-vaccin. Det 
senare har genomgått en snabb regula-
torisk process med hjälp av CEPI (Coali-
tion for Epidemic Preparedness Innova-
tions) vars uppgift är just att kunna bistå 
vid denna typ av utbrott av ”disease X” 
och där det finns ett stort behov som inte 
alltid garanteras av den så kallade mark-
naden. Det aktuella vaccinet prövas från 
16/3 i en fas 1 studie på 45 individer.

Vilka är de största utmaningarna
Givet utvecklingen i världen så är beho-
vet av ett vaccin stort och önskemålet är 
att det ska gå fort. Med tidigare lärdomar, 
inte minst med Pandemrix, och utma-
ningar med vaccin mot RNA-virus och er-
farenhet av immunpotentiering så är det 
extra viktigt att det inte går för fort och 
att processen fram till ett godkänt vaccin 
är säker och transparent. Dessutom, med 
tanke på utbredningen i världen, står vi 
inför det faktum att många människor 
kommer att vara naturligt primade re-
dan när vaccinet kan prövas i större ska-
la.  Det som drabbas hårdast ska också få 
tillgång till vaccinet i första hand och då 
är ett sämre vaccinsvar hos äldre en ut-
maning i sig. Till sist, som så många gång-
er förr, kommer den största utmaningen 
vara att distribuera och lagra vaccin till 
de som behöver det mest i de länder där 
sjukvårdsstrukturen är sämst

Helena Hervius Askling
Smittskyddsläkare/Verksamhetschef

Smittskydd/Vårdhygien/Strama, 
 Region Sörmland

Överläkare
Södersjukhuset/Sachsska barnsjukhuset 

vaccinationsteamet, Stockholm
Karolinska Institutet

Covid-19 vaccin
Månadens vaccinkommentar

CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness  
Innovations), ett globalt samarbete som  
koordinerar vaccinutveckling
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Ny lärobok med utgångspunkt i kliniken

Ny lärobok med  
utgångspunkt i kliniken
Den nya läroboken ”Infektionsmedicin– 
Kliniska situationer” skiljer sig från de 
flesta andra medicinska läroböcker. 
Bertil Christensson, infektionsläkare 
och senior professor vid Lunds uni-
versitet, är redaktör och författare 
till 4 av de 35 kapitlen. Hans förhopp-
ning är att läroboken ska främja för-
djupande och reflekterande diskussio-
ner och tidigt träna läkarstudenter att 
lösa olika infektionsfall.

När Bertil Christensson presenterade sin 
visionära idé om en ny lärobok i infek-
tionsmedicin med ett nytt pedagogiskt 
upplägg möttes han först med en kort 
tystnad. 

– En gång var artonde månad träffas 
alla landets lärare, lektorer och professo-
rer som undervisar läkarstudenter i infek-
tionsmedicin. I två dagar diskuterar vi un-
dervisning och utbyter erfarenheter. När 
det var min tur att stå värd för mötet 2017 
presenterade jag min idé och bjöd in mina 
kollegor att vara med på bokprojektet. När 
den första chocken lagt sig, tackade så gott 
som alla på mötet ja till att skriva ett eller 
flera kapitel utifrån sina specifika ämnes-
kunskaper. Ytterligare några lärare fick 
rekryteras som författare för att täcka in 
alla relevanta ämnen, och alla medicinska 
fakulteter är representerade.

Varifrån kom idén att skriva en ny läro-
bok?

– Jag började att undervisa läkarstuden-
ter 2010 och då fanns en klassisk lärobok 
med professor Sten Iwarson som redaktör. 
Den är traditionsenligt uppbyggd och föl-
jer i stort den första omfattande läroboken 
i infektionsmedicin, Akuta infektionssjuk-
domar, med Justus Ström som redaktör. 
Det var utmärkta läroböcker och där stod 
mycket av det som en infektionsläkare ska 
kunna. Men när jag började undervisa blev 
jag inspirerad av min företrädare, Ingrid 
Nilsson-Ehle, att pröva en ny undervis-
ningsmodell. Den utgår från kliniska fall 
och situationer, snarare än det klassiska 
upplägget med powerpointbilder och fak-
taspäckad undervisning, och där svaren 
förmedlas utan att frågorna till svaren är 

kända för studenterna. Jag tyckte att Ing-
rids pedagogiska modell var ett mer mo-
dernt sätt att undervisa. När jag sedan fick 
veta att Sten Iwarson inte hade för avsikt 
att vara redaktör för en ny revidering av 
den klassiska läroboken, såg jag en möjlig-
het att lansera idén om en ny lärobok med 
ett nytt pedagogiskt upplägg.

Symtombaserad lärobok
Bertil Christensson har under sin 40-åri-
ga karriär arbetat som infektionsläkare i 
Lund, de sista 10 åren mestadels som lek-
tor och professor vid universitetet i Lund. 
Hans forskningsområden har varierat 
över tid och handlat om stafylokock- och 
streptokockinfektioner, invasiva svam-
pinfektioner samt sepsisdiagnostik och 
sepsisepidemiologi. 

När han gick i pension 2018 fortsatte 
han att arbeta som infektionsläkare, men 
valde senare att börja på infektionsklini-
ken i Helsingborg.

– Jag bor i Strandbaden, nära Helsing-
borg, och hoppar gärna in på kliniken när 
det behövs, inte minst i dessa Covid19-ti-
der. Jag handleder även doktorander och 
har fortfarande kvar en anställning på 10 
procent i Lund. Sedan 2017 och fram till 
midsommar 2019 arbetade jag mycket med 
läroboken och det har varit en både lärorik 
och rolig resa.

Hur skiljer sig den här boken från andra 
medicinska läroböcker?

– Den är symtombaserad. Varje kapitel 
inleds med en beskrivning av en autentisk 
klinisk situation. Det är ju i mötet med en 
patient som läkare måste ha beredskap att 
reflektera kring möjliga differentialdiag-
nostiska val. 

– Stor vikt har också lagts på att disku-
tera patogenesen bakom tillståndet, vil-
ken är mycket viktig att känna till för att 
förstå vad som händer i kroppen vid olika 
infektioner. Varje kapitel presenterar ock-
så framtida forskningsbehov och relevanta 
forskningsfrågor.
Kapitel 14 inleds exempelvis med en be-
skrivning av en 64-årig tidigare frisk man 
som efter att ha satt upp nya köksskåp 

drabbats av tilltagande värk i vänster ben. 
Smärtstillande hjälper inte och mannen 
har svårt att sova. På morgonen blir han 
yr, kräks och ringer en bekant som larmar 
ambulans. 

Beskrivningen kompletteras även med 
statusfynd och mikrobiologiska eller ke-
miska laboratoriedata. Därefter följer ett 
resonemang om hur läkaren bör tänka 
differentialdiagnostiskt kring den klinis-
ka situationen.

– Resultaten kräver att läkaren kan tol-
ka och formulera en sannolik diagnos. På 
så sätt speglar bokens kapitel den kliniska 
verkligheten. Principen är att man inte 
föreläser om infektionssjukdomar, man 
diskuterar istället infektionssjukdomar ut-
ifrån autentiska fall i kliniken. 

Kan man säga att boken bygger på pro-
blembaserad lärandemetodik?

– På sätt och vis. Men PBL i sin ur-
sprungliga form är mycket mer tidskrä-
vande och studenterna får i princip ta 
reda på allt själva. Det finns inte riktigt 
den tiden på läkarprogrammet. Boken ger 
stöd för PBL och motiverar studenter att 
fundera, formulera frågor för att själva 
komma fram till ett förslag på diagnos och 
empirisk behandling. I bästa fall gör stu-
denterna det utan att gå direkt till facit.

– En stor utmaning för många läkarstu-
denter är exempelvis att lära sig alla anti-
biotika. Det gör man inte enklast genom 
att läsa FASS från pärm till pärm. Ett mer 
effektivt sätt är att studera ett 40–50 tal 
olika patientfall och sedan koppla specifi-
ka antibiotika till specifika infektioner och 
sjukdomar.

Vilka är de största utmaningarna med 
att driva ett bokprojekt och vara redak-
tör?

– Att få sakregistret på plats var ett 
mödosamt arbete. Det var också en utma-
ning att driva in alla manus. Alla har inte 
samma inställning till deadlines. Sedan tog 
projektet mycket mer tid i anspråk än vad 
jag från början kunde ana. Det går knap-
past att driva ett sånt här projekt och sam-
tidigt ha ett heltidsarbete.

INFEKTIONS-MEDICIN
KLINISKA SITUATIONER  

Bertil Christensson (red.)

18 mm

Art.nr 39904

Bokens redaktör Bertil Christensson är professor i infektionsmedicin 
vid Lunds universitet. Hans forskning rör allvarliga infektioner med 
stafylokocker, streptokocker och svamp. 

INFEKTIONSMEDICINKLINISKA SITUATIONER
Infektionsmedicin är en lärobok som täcker de flesta viktiga infektions  - 
tillstånd som vi möter i svensk sjukvård. 
Bokens pedagogiska upplägg skiljer sig från traditionella medicinska läro-
böcker. Varje kapitel inleds med en beskrivning av en autentisk klinisk situation 

som blivande läkare kan möta på en vårdcentral eller akutmottagning. Det är i 

mötet med en patient som läkare måste ha beredskap att reflektera kring och 

tänka över möjliga differential diagnostiska val. De 18 medverkande författarna presenterar egna upplevda situationer som 

speglar den kliniska vardagen. Därefter förs ett resonemang kring diagnostik 

och behandling, men även kring profylax, epidemiologi, smittskyddsaspekter 

samt patogenes och behov av framtida forskning. Efter att den mest 
troliga diagnosen i kapitlet presenterats, redovisas en eller flera relevanta 
differentialdiagnoser med samma upplägg, ofta exemplifierade med nya 
kliniska situationer. 

De autentiska situationerna främjar studenternas lärande och utmanar 
den egna förståelsen samt det differentialdiagnostiska tänkandet, genom 
möjligheten att finna egna frågeställningar till det aktuella tillståndet. I mer 
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Vad är det roligaste med att vara redak-
tör för ett så omfattande projekt?

– Jag har fått genomföra min vision, vil-
ket är väldigt roligt. Sedan har samarbetet 
med kollegor över hela landet varit stimu-
lerande, vi har lärt känna varandra ännu 
mer.

– Även om jag arbetat länge och under-
visat i många år, har jag också lärt mig 
mycket nytt, inte minst om patogenesen 
vid vissa sjukdomar. Jag har även fått mat-
nyttiga tips längs vägen, exempelvis att ta 
med ett kapitel om infektioner under gra-
viditet. Det har inte funnits med i tidigare 
läroböcker. Jag är glad att Marie Studahl, 
universitetslektor vid Göteborgs universi-
tet, kom med förslaget. Det är också hon 
som är författare till det kapitlet.

Hur kommer det sig att du valt Infek-
tionsmedicin som titel, specialiteten he-
ter ju infektionssjukdomar?

– I Lund heter det infektionsmedicin. 
Jag tycker egentligen att det är samma 
sak som infektionssjukdomar och inte så 

mycket att bråka om. Underrubriken är 
”kliniska situationer”. Det var viktigt för 
mig. Jag ville inte att det skulle stå fall-
beskrivningar eller case i rubriken. Boken 
handlar om att beskriva patienter i olika 
kliniska situationer. Som redaktör har jag 
tagit mig rätten att välja titel och tycker 
att den stämmer väl överens med bokens 
innehåll.

Omslaget till boken föreställer ett stili-
serat stetoskop och en elektronmikro-
skopisk bild av Staphylococcus aureus, 
var det svårt att välja bokomslag?

– Det var kanske det svåraste av allt. 
Skämt å sido, det tog ett tag att komma 
i mål. Jag fick många olika bildförslag 
på bakterier och virus och på Alexander 
Flemming vid sitt mikroskop. Men det 
kändes inte så modernt. Jag ville ha en mer 
konstnärlig bild och Studentlitteratur leve-
rerade till slut ett omslag med ett stiliserat 
stetoskop som fångar upp den bakterie som 
är vanligast förekommande i boken, Stap-
hylococcus aureus, den gula stafylokocken. 
Staphyle är grekiska och betyder druvklase.  

Bakterierna ansamlas nämligen i klasar, 
till skillnad från streptokocker som ligger 
i en lång kedja efter varandra. Tycker att 
omslaget blev riktigt bra.

Har du återhämtat dig efter arbetet med 
boken och är du i startgroparna för ar-
betet med en ny upplaga av läroboken?

– Njae. Jag arbetade intensivt med bok-
en, särskilt under förra våren. Det var 
många olika versioner som skickades fram 
och tillbaka innan boken kunde tryckas. 
Jag är rätt nöjd med att ha slutfört arbetet. 
I den här boken står till exempel inget om 
Covid19, så boken behöver revideras. Vissa 
kapitel blir ju också omoderna efter någ-
ra år. Eftersom utvecklingen går fort inom 
vårt ämne, gissar jag att en ny reviderad 
upplaga kan behövas om två till tre år och 
jag räknar med att kvarstå som redaktör 
åtminstone till dess.

Eva Nordin
Journalist

Ny lärobok med utgångspunkt i kliniken

Nyfiken på  
Bertil Christensson
Ålder: 69 år
Aktuell: Redaktör för den nya läro-
boken: Infektionsmedicin– kliniska 
situationer
Bor: Strandbaden (Höganäs)
Familj: Fru och barn
Drivs av: Att lösa problem och stän-
digt lära mig nytt
Ångrar: Att jag inte engagerat mig 
mer i samhällsdebatten om sjuk-
vårdsfrågor
Roas av: Musik
Oroas av: Populism
Drömmer om: Tar en dag i taget
Om jag var socialminister skulle 
jag: Förstatliga all sjukvård och  
omsorgsverksamhet – samt apoteken
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Infektionsmedicin  
– kliniska situationer
Nu har den kommit, en ny lärobok 
i infektionsmedicin som på ett lite 
annorlunda sätt illustrera vårt viktiga 
kunskapsområde. I boken presenteras 
patientfall och kliniska situationer för 
att på ett mer levande sätt än en tradi-
tionell lärobok förmedla kunskaper om 
infektionssjukdomar. Den passar därför 
mycket bra för att användas av studen-
ter i grundutbildning.

Boken innehåller 34 kapitel med ett el-
ler flera patientfall som illustrerar ett 
visst område. Exempelvis presenteras en 
patient med feber och diarré och i sam-
band med det diskuteras handläggningen 
av gastrointestinala infektioner. De olika 
fallen beskrivs strukturerat och för var-
je patientfall/område anges hur de bör 
handläggas vilket innefattar förslag på 
differentialdiagnoser, lämplig utredning 
och diagnostik samt behandling. Tonen 
är diskuterande och kunskapsluckor med 
behov av ytterligare forskning beskrivs 
också på flera ställen vilket jag tycker är 
stimulerande. Referenser inklusive hän-
visningar till infektionsläkarföreningens 
vårdprogram anges i slutet av respektive 
kapitel.

Det innebär att det förs ett kliniskt re-
sonemang kring varje fall som ger mer 
kunskap och förståelse för varje område 
än många mer traditionella läroböcker. 
Bilder och figurer illustrerar många av 
fallen och diskussion om patogenes.

Sepsisfallet ger en bra uppdaterad ge-
nomgång av handläggningen av dessa 
svårt sjuka patienter medan jag saknar 
en diskussion av lämplig vårdnivå för fall 
med bakteriell meningit inklusive diskus-
sion om indikation för neurointensiv vård 
med ICP-mätning samt behov av neuro-
kirurgi vid hjärnabscesser.

 
I slutet av boken finns ett kapitel om anti-
biotika som ger en beskrivning av de olika 
grupperna av preparat med beskrivning 
av mekanismer och resistenssituationen 

i Sverige. En beskrivning av problemet 
med tilltagande antibiotikaresistens och 
”antibiotic stewardship” gör kapitlet ak-
tuellt.

Författarna har lång erfarenhet som lära-
re i infektionsmedicin på läkarprogram-
met där ofta patientfall (case) har använts 
i undervisningen. Vem kan då ha glädje av 
boken? 

Den riktar sig främst till studenter på 
läkarprogrammet men skulle nog kunna 
användas även på andra utbildningar och 
för yngre läkare under AT- och BT samt 
i början av ST-utbildningen inom närlig-
gande specialiteter. 

Många av fallen är hämtade från akut-
mottagningen på sjukhuset och några 
färre från öppenvården. En bra bok kan 
alltid bli bättre. Även om det finns en 
sida med förklaringar av de förkortning-
ar som förekommer i patientfallen, kan 
man gärna minska antalet förkortning-
ar i framtida utgåvor. En sida med refe-
rensvärden till en del av de laboratories-
var som finns i patientfallen kunde vara 
av värde för mera oerfarna studenter.  

En del infektioner såsom kolera, gula 
febern och rabies beskrivs kort i vacci-
navsnittet men det saknas en egen hän-
visning i registret för sjukdomen. I denna 
upplagas register saknas det infektioner 
som börjar på ”O” men förhoppningsvis 
kan en underskattad och underdiagnos-
tiserad infektion,  Ockelbo-Sindbis, få en 
plats nästa gång.

”Infektionsmedicin-kliniska situationer” 
är en utmärkt lärobok som stimulerar 
studenterna till inlärning och reflektion. 
Jag hoppas att nya upplagor kommer re-
lativt ofta så att boken kan uppdateras 
och förbättras kontinuerligt till nytta för 
studenter och ämnet infektionsmedicin.

Clas Ahlm
Överläkare, Professor

Infektionskliniken, Umeå universitet/
Norrlands universitetssjukhus
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Bertil Christensson (redaktör)

Studentlitteratur

©  F Ö R F A T T A R N A  O C H  S T U D E N T L I T T E R A T U R

LEMIERRES SYNDROM
Kliniska symtom
Fusobacterium necrophorum är en gramnega-
tiv anaerob bakterie som koloniserar svalget, 
främst hos tonåringar och unga vuxna. Den kan 
ge upphov till tonsillit och är sannolikt bidra-
gande etiologiskt agens vid många peritonsil-
lära abscesser. I sällsynta fall kan bakterien 
invadera det parafaryngeala rummet och nå 
området kring jugularisvenen, som inflam-
meras och trombotiseras. Härifrån kan mikro-
tromber nå lungorna och ge upphov till septiska 
lungembolier. Denna sjukdomsbild, med ton-
sillit, trombotisering av jugularisvenen och 
septiska pulmonella embolier, kallas Lemierres 
syndrom, och drabbar nästan uteslutande unga 
vuxna. I de allra flesta fall uppfyller patienten 
definitionen för sepsis.

PATIENTFALL

Halsont och andningsbesvär

En 18-årig tidigare frisk flicka söker akutmottagningen på sjukhuset för hög feber, halsont 
och andningsbesvär. Febern började för 5 dagar sedan. I går var hon på vårdcentralen, 
där CRP låg kring 150. Hon startade behandling med penicillin trots negativt Strep A 
(och Monospot). Nu söker hon akuten på grund av allmän försämring och tillkomst av 
andningsbesvär. Hon har vitalparametrar som vid sepsis, hög feber, andningsfrekvens på 
30 per minut, takykardi med frekvens 120 och ett blodtryck på 90/60. Tonsillerna är svullna 
och rodnade, utan beläggningar. Flickan är påtagligt öm vid palpation av lymfkörtlarna på 
halsen, särskilt på höger sida. Hon läggs in på en intermediärvårdsavdelning och behandlas 
med intravenös vätska och cefotaxim. DT thorax visar ett flertal rundade infiltrat bilateralt. 
Efter 2 dagar kommer svar på blododlingen: växt av Fusobacterium necrophorum.

 

Diagnostik
Oftast ställs diagnosen Lemierres syndrom 
efter att blododlingen visat växt av Fuso-
bacterium necrophorum. Man kan även 
hitta bakterien i svalget med både odling 
och PCR-test. Dock ska man ha i åtanke att 

FIGUR 3.2 Lemierres syndrom. DT thorax med 
multipla perifera septiska lungembolier.
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5–10 procent av tonåringar och unga vuxna är 
koloniserade med bakterien utan att ha symtom. 
Lungröntgen och DT thorax kan visa pleura-
vätska och multipla infiltrat som motsvarar 
septiska embolier (figur 3.2). Ultraljud och DT 
är till hjälp för att påvisa tromboser i halsvener.

Behandling
Fusobacterium necrophorum är känslig för 
både betalaktamantibiotika och anaerobmedel. 
Empirisk behandling vid misstänkt Lemierres 
syndrom brukar därför vara intravenöst peni-
cillin eller cefalosporin i kombination med 
antingen klindamycin eller metronidazol. Efter-
som infektionen sitter endovaskulärt och ofta 
kompliceras av lungabscesser bör man rikta in 
sig på 4–6 veckors behandlingstid. Frågan om 
man ska behandla jugularistrombosen med 
lågmolekylärt heparin är kontroversiell. Några 
tydliga stöd för detta finns inte, men vid svåra 
fall provas ofta antikoagulation. Utveckling av 
pleuravätska är vanligt med empyem som en 
komplikation.

Antalet rapporterade fall i Sverige ligger 
endast kring 10–20 fall per år, men man antar 
att infektionen är underdiagnostiserad. Möj-
ligen beror det på att medvetenheten om dia-
gnosen inte är tillräckligt utbredd. Har man en 
ung patient med halsont, ensidig ömhet längs 
sternocleidomastoideus, feber och frossa och 
tecken till sepsis eller pneumoni ska man alltid 
ha Lemierres syndrom i åtanke.

ANDRA BAKTERIELLA FARYNGITAGENS
Grupp C- och grupp G-streptokocker är nära 
släktingar till GAS och kan ge upphov till en 
liknande tonsillitbild. Snabbtest med Strep 
A detekterar inte dessa bakterier, men de 
fångas förstås i svalgodlingen. Liksom vid 

GAS-infektion är penicillin förstahandsmedlet 
vid behandling. 

Arcanobacterium haemolyticum är en 
anaerob grampositiv stav som i ovanliga fall 
ger en halsinfektion liknande streptokockens, 
ibland också med ett skarlatiniformt exantem. 
Behandling ges vanligen med erytromycin. 

Vincents angina är en annan ovanlig sjuk-
dom som ger en nekrotiserande tonsillit, ofta 
ensidig. Sjukdomen orsakas av en blandflora 
av både anaerober och spiroketer, och drabbar 
ofta personer med dåligt tandstatus. Förutom 
rensugning av nekros och beläggning ger man 
antibiotika i form av penicillin. 

Mycoplasma pneumoniae som är ett vanligt 
pneumoniagens ger i sporadiska fall en sjuk-
domsbild som domineras av faryngit.

Corynebacterium diphtheriae orsakar difteri, 
en livshotande sjukdom som ger en samman-
flytande, fastsittande gråvit beläggning i sval-
get (pseudomembran). Sjukdomen har i stort 
sett vaccinerats bort, men kan dyka upp som 
ansamlingar av fall i länder med dålig vacci-
nationstäckning. Den relativt höga mortaliteten 
i difteri beror på ett toxin som produceras av 
vissa stammar. Toxinet kan ge njursvikt, myo-
kardit och pareser. Sjuka patienter behandlas 
med intravenöst penicillin och särskilda 
immunglobuliner. Om man upptäcker friska 
bärare av difteribakterien ska dessa behandlas 
med erytromycin.

ANDRA VIRALA FARYNGITAGENS
Adenovirus ger en övre luftvägsinfektion med 
svalgont och rodnade tonsiller. Konjunktivit hör 
liksom respiratoriska symtom till bilden. 

Herpes simplex-virus (primärinfektion) 
och coxsackievirus ger oftast blåsor generellt i 
munslemhinnan. Svalgsymtom kan dominera 
om dessa är lokaliserade i farynx. Vid herpes-
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Kl. 16.00 - 17.00: Föreläsning: ”COVID-19 - vetenskaplig uppdatering 
 och summering av erfarenheter våren 2020” 

Kl. 17.00 - 18.00: Årsmöte 

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.
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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 rätt att delta i SILFs vetenskapliga 
program men äger ej rätt att deltaga i SILFs fackliga verk-
samhet och har ej rösträtt vid SILFs årsmöte.

 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 
(SLF) avger SILF utlåtanden i fackliga frågor samt i övriga 
ärenden, som överlämnas av Läkarförbundet. Det åligger 
SILF att i denna egenskap följa SLF fullmäktiges och cen-
tralstyrelsens beslut i fackliga frågor samt att fortlöpande 
underrätta SLF om vilka förbundsmedlemmar som är med-
lemmar i SILF. 

§ 3 Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen och be-
handlas av denna. 

 Medlem som önskar utträda ur medlemsföreningen ska 
anmäla detta skriftligen eller via e-post till styrelsen, som 
beviljar utträde. Medlem, som oaktat två påminnelser från 
skattmästaren eller via SLFs centrala uppbördsavgift, 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 Sveriges Läkarförbund.

 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. Antalet läkar-
medlemmar i SILF är grund för avgift och mandat. SILF ska 
rapportera in antalet läkarmedlemmar i föreningen genom 
att lämna in medlemsregistret till SLS senast angivet datum 
(se § 36 h SLS stadgar).

 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 skattmästa-
re samt tre övriga ledamöter varav en är ansvarig för utbild-
ningen, en är ansvarig för föreningens tidning och hemsida 
och en är representant för de yngre läkarna. Jämn köns- och 
geografisk fördelning av styrelseposterna bör eftersträvas. 
Den vetenskapliga sekreteraren och fackliga sekreteraren 
får inte vara samma person.  Samtliga väljs för två år. Ordfö-
rande, 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 
styrelse som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare.

§ 6  Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande. 
Ordföranden 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 föredrag-
ningslista, föra protokoll vid styrelse-, års- och förenings-
möten, ombesörja korrespondens samt förvalta SILFs 
arkiv. Skattmästaren skall sköta medlemsförteckning, föra 
SILFs räkenskaper och ombesörja utbetalningar. Skattmäs-
taren uppbär avgift från medlemmar som inte omfattas av 
den centrala uppbördsavgiften från Sveriges Läkarförbund. 
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter 
är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. 

Förslag till revision av Svenska 
Infektionsläkarföreningens stadgar
Först antagna den 25 november1948 som Svensk Epidemiförening (1960 omdöpt till Svenska Infektionsläkarföreningen),  
senast reviderade av årsmötet 26 maj 2020

Förslag till revision av SILFs stadgar
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Vid lika röstetal avgör ordföranden. Vid styrelsemöte, års-
möte 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 genom utdrag 
ur protokoll.

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

§ 8  SILFs räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. SILFs 
årsmöte äger rum under någon av månaderna april, maj el-
ler juni i anslutning till Infektionsveckan och på en dag som 
bestäms av styrelsen. Vid årsmöte föredras styrelse- och 
revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, 
fastställs årsavgiftens storlek samt väljs styrelseledamöter, 
protokolljusterare, två revisorer och en suppleant för dessa 
samt valberedning. Vid årsmötet väljs ledamot/ledamöter 
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 också en 
ledamot och suppleant (ordföranden oräknad) till Speciali-
tetsföreningarnas representantskap i SLF.

 Uppgifter om SILFs förtroendevalda skall efter förrättade 
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.

 SILF 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. 

 SILF får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter 
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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Abstracts
Planerade för presentation på den nu inställda  
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2020

Muntliga presentationer SILF

Ökande antibiotikaresistens bland 
urinvägspatogener i Sverige ifrågasät-
ter säkerheten med empirisk peroral 
antibiotikabehandling vid febril urin-
vägsinfektion hos män

Lisa Faxén ST-läkare, Thomas Tängdén docent och överläkare, 
Susanne Strömdahl med. dr.  
Samtliga Infektionskliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ökad förekomst av antibiotikaresistens mot perorala alterna-
tiv vid febril urinvägsinfektion (UVI) leder till att parenterala 
bredspektrumantibiotika - till exempel ceftriaxon, ertapenem 
och aminoglykosider – allt oftare ges empiriskt i väntan på 
odlingssvar. Dock orsakas fortfarande flertalet infektioner av 
bakterier som är känsliga för peroral standardbehandling. Det 
finns ett behov av utvidgad kunskap om lokal epidemiologi och 
hur risken för resistens påverkas av olika patientfaktorer för 
att bättre kunna individualisera behandlingen. 

Målet med denna studie var att kartlägga epidemiologi och anti-
biotikaresistensmönster hos urinvägspatogener identifierade hos 
patienter vid Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala,  
samt undersöka skillnader i antibiotikaresistensmönster mellan 
könen. 

Via databasen för Klinisk mikrobiologi identifierades samtliga 
urinodlingar som insamlats på Infektionsklinikens akutmottag-
ning för vuxna under kalenderåren 2018–2019 (24 månader).  
Endast urinodlingar med signifikant bakterieväxt inkluderades 
och data avseende art och antibiotikaresistens identifierades.  

Höga resistensnivåer mot peroral standardbehandling 

Totalt 787 urinodlingar (37% av totala antalet urinodlingar skick-
ade för analys) visade signifikant växt. Av patienterna var 58% 
kvinnor och 42% män. Medianåldern var 71 år. Vanligaste agens 
var Escherichia coli (65%) följt av Klebsiella pneumoniae (8%) 
och Pseudomonas aeruginosa (6%). Elva procent av E. coli och 
24% av K. pneumoniae isolaten var ESBL-producerande. 

I studien sågs höga resistensnivåer mot per oral  standardterapi 
vid febril UVI hos primärpatogenen E. coli (Tabell 1). Resisten-
sen mot ciprofloxacin var i genomsnitt 19% (99/510); hos män var 

resistensen 32% (54/167) och hos kvinnor 13% (45/343) vilket är 
en signifikant skillnad (RR 2,46; 95%CI 1,74-3,50). För trimeto-
prim-sulfametoxazol, var resistensen i genomsnitt 23% (115/510). 
Även här var resistensnivåerna signifikant högre hos män (32%, 
54/167) jämfört med kvinnor (17%, 59/343) (RR 1,90; 95%CI 1,37-
2,59). För K. pneumoniae, var resistensen mot ciprofloxacin i ge-
nomsnitt 27% (18/66) med en resistens hos män på 31% (12/39) 
och hos kvinnor på 22% (6/27). För trimetoprim-sulfametoxazol, 
var resistensen i genomsnitt 27% (18/66) med en resistens på 33% 
(13/39) hos män och 19% (5/27) hos kvinnor. För P. aeruginosa var 
resistensen mot ciprofloxacin i genomsnitt 15% (7/46); hos män 
var resistensen 17% (5/29) och hos kvinnor 12% (2/17).
Vår studie visar höga resistensnivåer mot peroral standardbe-
handling vid samhällsförvärvad febril UVI vid ett svenskt uni-
versitetssjukhus. Enligt SWEDRES årliga sammanställning av 
antibiotikaresistensläget från 2018 ligger den genomsnittliga re-
sistensen mot ciprofloxacin och trimetoprim hos E. coli i urinod-
lingar på 12% respektive 21%. Detta kan jämföras med 19% res-
pektive 23% i denna studie. Enligt samma SWEDRES-rapport 
angavs resistensen mot ciprofloxacin och trimetoprim hos K. 
pneumoniae i urinodlingar vara 11% respektive 19% vilket kan 
jämföras med 27% respektive 27% i vår studie. Den högre före-
komsten av resistens mot ciprofloxacin i vårt material kan bero på 
en selektion av patienter med komplicerande faktorer som med-
för ökad risk för resistens, till exempel katetrar, recidiverande in-
fektioner och upprepade antibiotikabehandlingar. 
Resistensnivåerna var signifikant högre hos män, där empirisk 
behandling med ciprofloxacin och trimetoprim-sulfametoxazol 
i en tredjedel av fallen inte är adekvat vilket kan medföra tera-
pisvikt eller komplikationer i väntan på odlingssvar. Resultaten 
innebär en utmaning för den polikliniska handläggningen av fe-
bril UVI hos män. Här kan initialt tillägg av ceftriaxon vara mo-
tiverat särskilt vid förekomst av riskfaktorer för resistens mot 
ciprofloxacin. På motsvarande sätt kan ertapenem övervägas om 
det finns specifik misstanke om ESBL-producerande bakterier. 
Däremot är empirisk peroral behandling med ciprofloxacin i de 
flesta fall fortfarande tillräcklig till kvinnor med samhällsförvär-
vad febril UVI utan särskilda riskfaktorer för resistens. Till denna 
patientgrupp bör man undvika onödig användning av intravenösa 
bredspektrumpreparat som ökar risken för biverkningar och dri-
ver resistensen ytterligare.
Fler studier behövs för att bättre kartlägga den relativa betydel-
sen av andra riskfaktorer för resistenta bakterier vid UVI, som 
exempelvis ålder, co-morbiditet, urinvägskateterisering, tidigare 
antibiotikabehandling, utlandsresa och tidigare infektion/kolo-
nisering med resistenta bakterier. En lokalt anpassad algoritm 
baserat på sådana data kan underlätta den individuella riskbe-
dömningen och kan användas för att styra den empiriska antibio-
tikabehandlingen. 

Abstracts: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte



Infektionsläkaren 2 · 20   21

På grund av bristen på nya perorala antibiotika som lämpar sig 
för behandling av febril UVI kommer situationen troligen att för-
värras under kommande år. Ett flertal metoder för art- och resi-
stensbestämning är under utveckling och kan tillföra ett viktigt 
komplement i handläggning av UVI i framtiden. Om resultat kan 
svaras ut inom några timmar kan man i de flesta fall avvakta svar 
och sedan direkt ge riktad antibiotikabehandling.
En intressant observation i denna studie är att mindre än hälften 
av urinodlingarna (37%) tagna vid Infektionsklinikens akutmot-
tagning visade på signifikant växt. Detta skulle delvis kunna för-
klaras av att många urinodlingar tas som led i ”rundodling” utan 
specifik misstanke om urinvägsinfektion. Detta belyser behovet 
av att provtagningsrutiner ses över för att säkerställa att endast 
kliniskt relevanta prover skickas för analys.

Sammanfattningsvis visar vår studie på höga resistensnivåer 
mot peroral standardbehandling vid febril UVI hos män vid ett 
svenskt universitetssjukhus medan förekomsten av resistens mot 
ciprofloxacin och trimetoprim-sulfametoxazol var signifikant 
lägre hos kvinnor. Detta indikerar att den empiriska perorala 
antibiotikabehandlingen hos män i många fall kan behöva kom-
pletteras med ett intravenöst preparat initialt medan empirisk 
per oral behandling med ciprofloxacin i de flesta fall fortfarande 
är tillräcklig till kvinnor med samhällsförvärvad febril UVI utan 
särskilda riskfaktorer för resistens. Fler studier av riskfaktorer för 
resistenta bakterier behövs för att bättre värdera de olika riskfak-
torernas betydelse och utifrån detta utforma en algoritm som stöd 
för val av individualiserad empirisk behandling vid febril UVI.

Associations between low-level HIV 
viremia during antiretroviral therapy 
and the risk of all-cause mortality and 
serious non-AIDS events
Olof Elvstam1

Gaetano Marrone2, Patrik Medstrand1, Carl Johan Treutiger3, 
Anders Sönnerborg2, 4, Magnus Gisslén5, 6, Per Björkman1

(1) Department of Translational Medicine, Lund University, 
Malmö. (2) Department of Infectious Diseases and Clinical Vi-
rology, Karolinska University Hospital, Stockholm. (3) Depart-
ment of Infectious Diseases/Venhälsan, South General Hospi-

tal, Stockholm. (4) Division of Infectious Diseases, Department  
of Medicine Huddinge, Karolinska Institute, Stockholm.  
(5) Department of Infectious Diseases, Institute of Biomedicine, 
Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg.  
(6) Department of Infectious Diseases, Sahlgrenska University 
Hospital, Region Västra Götaland, Gothenburg

Introduktion/Introduction: Whether low-level viremia (LLV) 
during antiretroviral therapy (ART) is linked to adverse clinical 
outcome is unclear. We used register data to explore the associ-
ations between LLV and all-cause mortality, AIDS, and serious 
non-AIDS events (SNAE) in people living with HIV in Sweden. 
Metod/Method: All adults in InfCare HIV who started combi-
nation ART (cART) 1996–2017 were included if they had a per-
sonal identity number and ≥2 viral load (VL) measurements were 
available ≥6 months after cART initiation. Participants were 
grouped into three categories: virologic suppression (<50 c/mL), 
LLV (50–999 c/mL), and high-level viremia (HLV, ≥1000 c/mL). 
Viremia was handled as a time-varying covariate. In a separate 
analysis, LLV was divided into subcategories (50–199 and 200–
999 c/mL). The cohort was linked to national health registers for 
outcome data. Cox models were fitted for all-cause death, first 
AIDS-defining condition, and first SNAE (cardiovascular disease, 
non-AIDS cancer, venous thromboembolism, pulmonary hyper-
tension, renal and liver disease). The multivariable analysis in-
cluded sex, age at start of cART, CD4 count and VL before start 
of ART, country of birth, injection drug use, previous exposure to 
ART, treatment interruptions, and an interaction term between 
viremia and time. 
Resultat/Result: We included 6,956 participants with a median 
follow-up of 5.7 years (49,986 person-years). LLV was observed 
in 953 (14%) subjects; at the end of follow-up 60% had suppres-
sion, 9% had LLV, and 31% had HLV. LLV was associated with 
increased all-cause mortality compared to suppression, aHR 2.2 
(95% CI 1.3–3.6). When analyzed separately, LLV 50–199 c/mL 
had an aHR of 2.2 (95% CI 1.3–3.8) and LLV 200–999 c/mL of 
2.1 (95% CI 0.95–4.7). Furthermore, all-cause mortality was in-
dependently associated with higher age, male sex, lower CD4 
counts, injection drug use, and treatment interruptions. Overall, 
LLV was not linked to risk of AIDS and SNAE, but in subanalysis, 
LLV 200–999 c/mL was significantly associated with SNAE, aHR 
2.1 (95% CI 1.2–3.8). 
Konklusion/Conclusion: Persons with LLV during cART had in-
creased all-cause mortality. LLV 200–999 c/mL was associated 
with SNAE when compared to suppression. Our study adds to 
mounting evidence that persistent LLV may be linked to adverse 
outcome.
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Hepatit E virus-infektion hos lever-
transplanterade i Sverige
Miriam Karlsson1, 2

Catarina Skoglund3, 4, Maria Castedal3, 4, Marie Karlsson2, Martin 
Lagging2, 5, Heléne Norder2, 5

(1) Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus, Infektions-
kliniken, Borås. (2) Avdelningen för Infektionssjukdomar/Virologi, 
Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs 
Universitet, Göteborg. (3) Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Transplantationscentrum, Göteborg. (4)  
Avdelningen för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahl-
grenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg. (5) Västra Gö-
talandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelningen 
för klinisk Mikrobiologi, Göteborg
Introduktion/Introduction: Levertransplanterade patienter 
med akut hepatit E virus (HEV) infektion riskerar till följd av im-
mundämpning att utveckla kronisk infektion, med risk för snabb 
progress till svår leverskada och cirros om infektionen inte be-
handlas. Prevalensen för HEV-infektion efter levertransplanta-
tion (LT) i Sverige är okänd. Syftet med studien var att undersöka 
prevalensen av akut och kronisk HEV-infektion hos svenska le-
verrecipienter. 
Metod/Method: Etthundrafemtiotvå patienter som planerades 
för levertransplantation inkluderades prospektivt under 2013-
2018. Provtagning skedde vid tidpunkten för LT-bedömningen, 
samt postoperativt efter 3 och 12 månader, proverna analyserades 
för anti-HEV IgM och IgG antikroppar (Diapro), samt HEV RNA 
(inhouse PCR). Journalgranskning genomfördes. 
Resultat/Result: Av de 152 inkluderade genomgick 109 patien-
ter LT och provtogs enligt studieprotokollet. Elva (10%) visade 
tecken på HEV-infektion under studieperioden, varav 7 (6.4%) 
hade detekterbart HEV RNA, medan 4 (3.7%) endast hade sero-
logiska markörer som indikation på HEV infektion. En patient 
hade pågående infektion med detekterbart HEV RNA pre-LT, 
infektionen hade läkt ut utan behandling vid 3-månadersupp-
följningen. Sex patienter förvärvade tidiga HEV infektioner med 
positiva prover 3 månader post-LT, ytterligare 4 patienter visade 
tecken på infektion vid provtagningen 12 månader post-LT. Samt-
liga patienter hade odetekterbart HEV RNA vid nästa kontroll, 
ingen utvecklade alltså kronisk infektion. Symtom och tecken på 
HEV-infektion var vaga, ingen var diagnostiserad i den rutinmäs-
siga kliniska vården. Vidare hade 15 patienter (13.8%) reaktivitet i 
anti-HEV IgG serologi i prover pre-LT. 
Konklusion/Conclusion: En betydande andel av leverrecipienter 
i Sverige riskerar att förvärva akut HEV-infektion både före och 
efter LT. Anmärkningsvärt var att inga kroniska infektioner sågs i 
denna studie. Då HEV-infektion ofta har vaga symtom och sällan 
upptäcks i den kliniska vården, och eftersom ribavirinbehandling 
finns tillgänglig, bör man vara vaksam på denna potentiellt allvar-
liga infektion hos LT-recipienter. Rutinscreening av HEV RNA på 
denna patientkategori kan vara motiverat. 

Biofilm formation on three different 
endotracheal tubes; a prospective  
clinical trial
Hulda R Thorarinsdottir1, 2

Tomas Kander1, 2, Anna Holmberg3, Sarunas Petronis4, Bengt 
Klarin1, 2

(1) Division of Intensive and Perioperative Care, Skane University 
Hospital, Lund, Sweden. (2)Department of Clinical Sciences, Lund 
University, Sweden. (3)Division of Infection Medicine, Department 
of Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden. (4)Chemistry, 
Biomaterials and Textiles, RISE Research Institutes of Sweden,  
Borås, Sweden

Introduktion/Introduction: Biofilm formation on endo-
tracheal tubes (ETTs) is an early and frequent event in mecha-
nically ventilated patients. The biofilm is anticipated to act as 
a reservoir for infecting microorganisms, contributing to the 
development and relapses of ventilator-associated pneumonia 
(VAP). Once a biofilm has formed on an ETT surface it is diffi-
cult to eradicate. The aims of this clinical study were to compa-
re biofilm formation on three widely used ETT´s with different 
surface properties and to explore possible predictive factors of 
biofilm formation.
Metod/Method:  The grade of biofilm formation on endo-
tracheal tubes of polyvinyl chloride (PVC), silicone-coated PVC, 
and PVC coated by noble metals were compared after mecha-
nical ventilation for > 24 hours in critically ill patients. The 
comparison was based on scanning electron microscopy (SEM) 
observations of ETT surfaces and biofilm grading, surveillance 
and biofilm cultures, and the occurrence of VAP.
Resultat/Result: A high-grade (score ≥ 7) biofilm formation 
on the ETTs was associated with the development of VAP (OR, 
4.17; 95% CI 1.14 to 15.3; p = 0.031). Silicone-coated ETTs and 
PVC tubes coated with noble metals were independently asso-
ciated with reduced high-grade biofilm formation compared to 
non-coated PVC ETTs (OR, 0.18; 95% CI 0.06 to 0.59; p = 0.005 
and OR, 0.34; 95% CI 0.13 to 0.93; p = 0.036, respectively). No 
significant difference was detected between silicon-coated 
ETTs and noble metal-coated ETTs (OR, 0.54; 95% CI 0.17 to 
1.65; p = 0.278). The microbes found in the ETT biofilm were 
frequently found in surveillance cultures at intubation and of-
ten remained in the biofilm after appropriate antibiotic therapy. 
Colonization with common VAP pathogens in surveillance cul-
tures or duration of invasive ventilation did not predict higher 
biofilm formation on ETTs.
Konklusion/Conclusion:  Biofilm formation on ETTs were an 
early and frequent event in critically ill patients. High-grade bi-
ofilm formation on ETTs was associated with the development 
of VAP. Silicone-coated ETTs and PVC tubes coated with noble 
metals were independently associated with reduced high-grade 
biofilm formation in comparison to non-coated PVC ETTs. Cli-
nicians may consider changing the ETT after an episode of VAP 
to avoid microbial persistence and possibly VAP relapse.
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Klinisk nytta av 16SrRNA analys mindre 
än förväntad?
Therese Joelsson1
Emeli Månsson2, Mia Furebring3
(1) Läkarprogrammet, Uppsala universitet. (2) Infektionskli-
niken, Västmanlands sjukhus Västerås, Region Västmanland. 
(3) Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala 
Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelning-
en för klinisk Mikrobiologi, Göteborg
Introduktion/Introduction: Amplifiering av ett segment av 
16SrRNA-genen följt av sekvensering möjliggör artidentifiering av 
bakterier i patientprov även efter att antibiotikabehandling har in-
itierats. Syftet med studien var att undersöka hur analys av 16SrR-
NA används i klinisk praxis och vilket mervärde analysen tillför. 
Metod/Method: Deskriptiv studie av samtliga patientprov skick-
ade för 16SrRNA analys under åren 2016-2017 i Region Väst-
manland (n=231) och 2017 i Region Uppsala (n=123). Patientdata 
inhämtades genom retrospektiv journalgenomgång efter etik-
prövning. För att beräkna sensitivitet och specificitet för 16SrR-
NA analys användes alla tillgängliga data för att bedöma om in-
fektion förelåg vid provtagningstillfälle (Basein et al). 
Resultat/Result: 326 prov från 294 patienter inkluderades i ana-
lysen. Bortfallet (n=28) utgjordes av prov där kliniska data sak-
nades, prov som var tagna från icke-sterila lokaler, prov som ej 
analyserats och dublettprov. De vanligaste provmaterialen var 
pleuravätska (n=78, 24%), abscessinnehåll (n=62, 19%), ben/väv-
nad (n=62, 19%) och likvor (n=40, 12%). 16SrRNA analys identi-
fierade minst en bakterie i prov från 70 av 195 prov från patienter 
som bedömdes ha en infektion (sensitivitet 36%). Sensitiviteten 
varierade mellan provmaterial; abscessinnehåll 60%, likvor 50%, 
pleuravätska 29%, ben/vävnad 20%. Ingen statistiskt signifikant 
skillnad i sensitivitet påvisades mellan 16SrRNA analys och tradi-
tionell odling för patienter med pågående antibiotikabehandling. 
Specificiteten för 16SrRNA analys var 97% (103/106). Baserat på 
retrospektiv journalgenomgång gjord av infektionsläkare uppfat-
tades att svar på 16SrRNA analys påverkade antibiotikabehand-
lingen för 24 av 294 patienter (8%). Den vanligaste förändringen 
var att antibiotika sattes ut, följt av byte till preparat med smalare 
spektrum. Tiden från provtagning till att svar på 16SrRNA analys 
förelåg var fem dagar (median). Utfall av 16SrRNA analys doku-
menterades för 199/327 prov (60%) i patientens journal, i median 
åtta dagar efter provtagning. 
Konklusion/Conclusion: Utifrån retrospektiv analys av journal-
data var den kliniska nyttan av 16SrRNA analys relativt låg, och 
resultatet förändrade antibiotikabehandlingen för i snitt 1 av 13 
provtagna patienter. Sensitiviteten varierade mellan provlokaler, 
och var för tex pleuravätska betydligt lägre än i tidigare studier. 
Sammanfattningsvis är vår bedömning att det finns utrymme att 
optimera användandet av 16SrRNA analys i klinisk praxis, såväl 
avseende indikation för analys som aktiv efterfrågan av resultat. 

 
Introducing pre-exposure prophylaxis 
to prevent HIV acquisition among men 
who have sex with men in Sweden: in-
sights from a mathematical pair forma-
tion model

Disa Hansson1

Susanne Strömdahl2, KaYin Leung1, Tom Britton1

(1) Matematiska institutionen, Stockholms universitet. (2) Insti-
tutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin, Uppsala  
universitet

Introduktion/Introduction: Since 2017, the Public health Agen-
cy of Sweden recommend that pre-exposure prophylaxis (PrEP) 
for HIV should be offered to high-risk individuals, in particular 
to men who have sex with men (MSM). The objective of this stu-
dy is to develop a mathematical model investigating the effect of 
introducing PrEP to MSM in Sweden. 
Metod/Method: A pair-formation model, including steady and 
casual sex partners, is developed to study the impact of introdu-
cing PrEP. The model is calibrated according to detailed sexual 
behaviour data gathered in 2015 among 403 participants visiting a 
gay-friendly MSM HIV/STI-testing clinic in Stockholm, Sweden. 
This clinic started offering PrEP in October 2018 to MSM. Two 
groups are included in the model: sexually high-active MSM and 
sexually low-active MSM. Three mixing assumptions between 
the groups are considered. 
Resultat/Result: By targeting sexually high-active MSM, a PrEP 
coverage of at least 3.5% of the MSM population (10% of all 
high-actives) would result in the long-term HIV prevalence to 
drop considerably (close to 0%). While targeting only low-actives 
would require a PrEP coverage of 35% for a similar reduction. 
The main effect of PrEP is the reduced susceptibility. The increa-
sed HIV-testing rate (every 3rd month) among PrEP users plays a 
lesser role, due to that HIV transmission risk is higher during the 
acute phase of HIV that last approximately 3 months. 
Konklusion/Conclusion: To create a multifaceted picture of the 
effects of interventions against HIV, we need models that inclu-
de the different stages of HIV infection and real-world data on 
detailed sexual behaviour to calibrate the mathematical models. 
Our findings conclude that targeting HIV high-risk individuals, 
within HIV risk populations such as MSM, with PrEP program-
mes  could greatly decrease the long-term HIV prevalence in 
Sweden. Therefore, risk stratification of individuals is of impor-
tance in PrEP implementation programmes, to ensure optimising 
the effect and cost-effectiveness of such programs.

 
Utvärderingsstudie av hiv preexposi-
tionsprofylax

Jakob Hjertman1

Fredrik Månsson2, Thorny Linda Haraldsdottir3, 4, Petra Tun-
bäck5, Magnus Gisslén6, Susanne Strömdahl3, 4

(1) Infektionsenheten, Specialiserad medicin, Helsingborgs la-
sarett. (2) VO infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, 
Malmö. (3) Infektionsmedicin, Institutionen för medicinska ve-
tenskaper, Uppsala Universitet. (4) Infektionskliniken, Akademis-
ka Universitetssjukhuset, Uppsala. (5) Verksamheten för hud- och 
könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. (6) 
Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Introduktion/Introduction: Preexpositionsprofylax mot hiv 
(PrEP) består av en kombination av hivläkemedlen emtricita-
bine och tenofovirdisoproxil. Förskrivning påbörjades i Sverige 
2017, och för att kunna optimera handläggning och uppmärksam-
ma konsekvenser för målpopulationen genomförs denna studie 
bland PrEP-användare i Region Uppsala, Region Västra Götaland 

Abstracts: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte



     Infektionsläkaren 2· 2024

samt Region Skåne. Målsättningen är att beskriva vilka som an-
vänder PrEP, indikation, följsamhet, förekomst av sexuellt över-
förbara infektioner (STI) och biverkningar. 
Metod/Method: Studien är en öppen kohortstudie, med in-
klusion av personer över 18 år som söker eller inremitteras för 
PrEP-behandling. Deltagarna har gett informerat skriftligt sam-
tycke. Deltagarna provtas och följs upp enligt RAVs rekommen-
dationer. Datainsamling sker genom journalgranskning och enkät 
inför PrEP-start. 
Resultat/Result: 60 personer har inkluderats i Region Skåne, 45 
i Region Uppsala och 32 i Västra Götaland, motsvarande 41 % av 
samtliga som har påbörjat PrEP i offentlig regi i dessa regioner. 
Här redovisas preliminära data från Region Skåne. Samtliga 60 
deltagare är födda som män, varav 98 % tillhör gruppen MSM och 
med medelålder 36 år (range 21-59). 53 % (n=32) hade haft minst 
1 STI under 2 år innan PrEP-start. 22 % (n=9) hade haft minst 
2 rektala STI under 2 år alternativt minst en syfilisepisod under 
5 år innan PrEP (kriterier för PrEP-förskrivning enligt RAV).    
Deltagarna har använt PrEP i median 4,9 månader (range 0-14 
månader). 15 % (n=9) har skiftat från kontinuerlig till eventbase-
rad användning (periodvis användning i anslutning till risktillfäl-
len). Sedan PrEP-start har 20 nya STI diagnostiserats. Ingen har 
testats positiv för hiv. Nedsatt följsamhet definierat som fler än 
100 dagar sedan senaste PrEP-kontakt sågs hos 18 % (n=11). Inga 
allvarliga biverkningar har hittats. 
Konklusion/Conclusion: Ungefär hälften hade haft en STI under 
perioden 24 månader innan PrEP-start. 22 % uppfyller RAVs ris-
krekommendation med 2 eller fler rektala STI under de senaste 2 
åren innan PrEP-start alternativt syfilis under de senaste 5 åren. 
Hittills har endast en mindre andel PrEP-användare valt att gå över 
till eventbaserad regim. Ingen av deltagarna har testats positiv för 
hiv efter PrEP-start, men antalet STI efter initiering av PrEP är 
högt. Sammanfattningsvis finns behov av att ytterligare utvärdera 
PrEP-indikation, följsamhet och STI under PrEP-användning för 
att kunna optimera implementering och monitorering. 

 
Är RETTS röd och NEWS2 ≥ 7 adekvata 
triagenivåer för dragning av sepsis-
larm vid infektionsmisstanke på akut-
mottagning?
David Olsson1

Christian Unge2, Jonas Sundén-Cullberg1, Åsa Parke1, David 
Yu2, Kristoffer Strålin1

(1) Medicinsk Enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Stockholm. (2) Tema Akut och Reparativ Medicin, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 

Introduktion/Introduction: Under hösten 2020 planeras infö-
rande av Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inom 
sepsis i syfte att erhålla en effektiv och jämlik sepsisvård i landet. 
I vårdförloppet identifieras patienterna genom sepsislarm som 
dras på akutmottagning vid infektionsmisstanke i kombination 
med organpåverkan enligt triagesystemen Rapid Emergency 
Triage and Treatment System (RETTS; sepsislarm vid röd färg) 
eller National Early Warning Score 2 (NEWS2; sepsislarm vid 
≥ 7). Syftet med den aktuella studien var att värdera om dessa 
triagenivåer är adekvata för sepsislarm. 
Metod/Method: Retrospektivt identifierades under 139 dagar, 
1072 konsekutiva vuxna patienter som lagts in via akutmottag-
ningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, blododlats 
och erhållit antibiotika i minst 4 dygn eller till utskrivning eller 
död; de hade misstänkt bakteriell infektion enligt amerikanska 
Center for Disease Control´s kriterer. Manuell journalgenomgång 
genomfördes. Sepsis diagnostiserades enligt Sepsis-3. 
Resultat/Result: Sepsis noterades hos 53% (570/1072) av patien-
terna som lagts in med misstänkt bakteriell infektion. RETTS röd 
och NEWS2 ≥ 7 noterades hos 23% (246/1072) respektive 22% 
(239/1072) av patienterna med misstänkt bakteriell infektion 
och hos 35% (198/570) respektive 34% (196/570) av patienterna 
med sepsis. Både RETTS röd och NEWS2 ≥ 7 noterades hos 
139 patienter med misstänkt bakteriell infektion. Drygt 80% av 
patienterna med RETTS röd och/eller NEWS2 ≥ 7 hade sepsis. 
Figuren visar 28-dagarsmortaliteten relaterat till RETTS och 
NEWS2. Av 18 sepsispatienter med vasopressorer insatta inom 
48 timmar hade 72% (13/18) initialt RETTS röd och 56% (10/18) 
initialt NEWS2 ≥ 7. 
Konklusion/Conclusion: RETTS röd och NEWS2 ≥ 7 detekte-
rade likvärdiga populationer avseende sepsisfrekvens och risk 
för död. Dessa triagenivåer detekterade omkring en tredjedel av 
patienterna med sepsis; denna tredjedel hade signifikant högre 
mortalitet än sepsispopulationen som inte detekterades. Detta 
ger stöd för att de valda triagenivåerna för sepsislarm är adekvata. 

 
Psittakos – en ”emerging infection” i 
norra Sverige?

Lisa Fohlin1

Björn Herrmann2, Ulf Ryding1

(1) Infektionskliniken, Östersunds sjukhus. (2) Klinisk Mikrobiologi 
, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
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Introduktion/Introduction:  Under åren 2010 till 2018 
anmäldes endast ett fall av psittakos från något av Sveriges 
fem nordligaste län (1). I januari 2019 diagnosticerades på 
klinisk misstanke ett fall av psittakos på infektionskliniken, 
Östersunds sjukhus. Detta ledde till ökad medvetenhet om 
sjukdomen och mer frekvent provtagning. Under de följande 
14 månaderna (t.o.m. februari 2020) diagnosticerades ytterli-
gare 10 fall av  psittakos. 
Metod/Method:  Chlamydia psittaci i luftvägssekret analysera-
des med realtids-PCR vid referenslaboratoriefunktionen för C. 
psittaci, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Retrospektiv journal-
genomgång gjordes av fall med psittakosfrågeställning under 
perioden januari 2019 – februari 2020 (14 månader). 
Resultat/Result:  I 11 av 16 (69%) analyserade prover påvisades 
C. psittaci. Tolv av de 16 proven och 10 av 11 psittakosfall togs 
under månaderna december till februari. En av patienterna var 
kvinna, 10 män. Medianåldern var 69 år (53-87). Tre patien-
ter var initialt mentalt påverkade, en av dem hade dessutom 
abducenspares. En patient, en 87-årig man, respiratorvårdades 
och avled i respiratorisk svikt. Övriga skrevs ut förbättrade. En 
patient behandlades med levofloxacin, en patient behandlades 
med iv erytromycin. De sju övriga patienterna erhöll doxycyk-
lin som slutgiltig behandling. Åtta patienter uppgav kontakt 
med fågelbord eller annan närkontakt med vilda fåglar, ytterli-
gare två vistades mycket i naturen (varav en var lantbrukare). 
För en patient saknades uppgift om fågelkontakt. Patienterna 
kom från olika delar av Jämtland-Härjedalen. Ingen av patien-
terna uppgav kontakt med burfåglar. 
Konklusion/Conclusion:   Psittakos var under perioden 
ingen ovanlig orsak till pneumoni hos inneliggande patien-
ter med pneumoni på infektionskliniken i Östersund. Psitta-
kosfallen påvisades under vintersäsongen när fågelmatning 
sker. Våra data talar för att sjukdomen är underdiagnosticerad. 
Papegojsjuka är ett missvisande namn då kontakt med vilda 
fåglar förefaller vara vanligaste smittkälla. 

 
Prevalens av hepatit C, hepatit B, HIV 
samt utläkningsfrekvens efter hepatit 
C behandling bland patienter med läke-
medelsassisterad rehabilitering vid 
opioidberoende 

Heidi Holmström Larm1

Mika Liljebäck1, Maria Haglund1, Habiba Kamal1, 2, Susanne 
Cederberg1, Karin Lindahl1, 2, Katarina Rosén1, Soo Aleman1, 2

(1) Medicinskenhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universi-
tetssjukhuset. (2) Institution för Medicin Huddinge, Karolinska 
Institutet 

Introduktion/Introduction: Världshälsoorganisationen (WHO) 
har satt upp mål att eliminera hepatit B och C till år 2030.  
Syftet med projektet var att undersöka prevalens av HCV infek-
tioner hos patienter med läkemedelsassisterad rehabilitering 
vid opioidberoende (LARO) samt uppskatta prevalens av hepa-
tit C antikroppar (HCV-ak), hepatit B ytantigen (HBsAg) och 
HIV. Ett annat syfte var att undersöka utläkningsfrekvens av 
HCV efter sjuksköterskeledd behandling. 
Metod/Method: En tvärsnittsundersökning genomfördes vid 
två separata tillfällen; en studiegrupp i oktober år 2018 (n=543) 
och en annan i oktober år 2019 (n=525). Alla patienter som var 

inskrivna på de fem LARO-mottagningar inom Beroendecen-
trum Stockholms (BCS) vid respektive mättillfälle inkluderades, 
inom ¨Linkage-C¨ projektet initierat av Karolinska Universitets-
sjukhuset. Analyssvar avseende HCV-RNA, HCV-Ak, HBsAg 
och HIV samlades in från patientjournaler. Sjuksköterskeledd 
mottagning startades november 2018 och bedrevs på vardera 
LARO-mottagning för HCV-behandling samt uppföljning. Ut-
läkt infektion definierades som ej påvisad HCV-RNA kvantifie-
ring vid uppföljning tolv veckor efter avslutad behandling (Fol-
low-up, FU12). Data analyserades i SPSS. 
Resultat/Result: Medelåldern bland de inkluderade var 49,2 
och 48,7 år vid respektive mättillfälle. Majoriteten bestod av 
män; 71,6 % (vid båda mättillfällena). Provtagna för HCV-Ak 
(någonsin) var 72,4 % respektive 74,9 %. Positiva HCV-Ak sågs 
hos 83 % (326/393) respektive 78,9 % (310/393). HCV-RNA po-
sitivitet sågs hos 41,5 % (n=177) och 20,5 % (n=90) för respektive 
år. År 2018 var 82 % (n=445) provtagna för HBsAg och 83,1 % 
(n=451) för HIV. Positiva för HBsAg var 1,1 % (n=5) samt 9,1 % 
(n=41) för HIV. Vid mättillfället 2018 hade 23 % (n=125) tidiga-
re behandlats alternativt hade pågående behandling mot HCV, 
medan år 2019 var andelen 43,4 % (n=228). Utläkningsfrekvens 
av HCV efter sjuksköterskeledd behandling (n=104) inom pro-
jektet var 72,1 % (75/104) bland alla som startat behandling och 
nått FU12, samt 98,7 % (75/76) bland alla som nått FU12 och var 
provtagna vid FU12. 
Konklusion/Conclusion: Andelen hepatit C infekterade på 
LARO mottagningar är hög i jämförelse med övrig population, 
indikerande en viktig arena för eliminering. Provtagningsrutiner 
för hepatit behöver dock fortsatt förbättras på LARO mottag-
ningar. Utläkningsfrekvensen var hög i denna population efter 
sjuksköterskeledd behandling, varför detta skulle kunna vara en 
modell i övriga Sverige vid begränsade sjukvårdsresurser. 

 
Barriers and facilitators to parti-
cipate in a needle exchange program 
among women who inject drugs

Susanne Strömdahl1

Malin Värmå Falk2, Anna-Mia Ekström3, 4, Martin Kåberg2, 
Niklas Karlsson5, Helena Dahlborn2, Anders Hammarberg6, 7

(1) Department of Medical Sciences, Section of Infectious Di-
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holm, Sweden. (4) Department of Medicine Huddinge, Division 
of Infectious Diseases, Karolinska Institutet, Karolinska Uni-
versity Hospital Huddinge, Stockholm, Sweden. (5) Department 
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ment of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, 
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holm Health Care Services, Stockholm County Council, Sweden 

Introduktion/Introduction: Women who inject drugs (WWID) 
show higher levels of injecting risk behaviour (IRB) and are less 
present in harm reduction programs (HR) such as needle ex-
change programs (NEP) compared to men in Sweden. The aim of 
this study is to investigate reasons for and barriers to participa-
tion in NEP among WWID, as well as needs and preferences for 
related services. 
Metod/Method: In depth interviews (IDIs) were conducted 
with 20 WWID who had been participants for at least six months 
in the Stockholm NEP. IDIs were audio recorded and transcribed 
verbatim. Content analysis was used to determine themes 
Resultat/Result: The need of clean injection equipment was the 
main drive that motivated participation both at the first visit and 
over time. Continuous participation in the NEP was motivated 
by easy access to a multitude of services. The most appreciated 
service was the midwife where they could access contraceptives, 
cervical cancer screening, STI-testing and abortion information 
and booking. NEP staffs’ attitude towards participants was most 
appreciated and maintained participation: I’m treated like a real 
person and I feel listened to”. Participants expressed a number of 
concerns and fears around NEP participation including: loosing 
custody or visitation rights to children, male partner jealousy and 
violence, the waiting room area (fear of meeting perpetrators), 
exclusion from the opioid substitution program, and fear of get-
ting HIV/HCV test results. Practical barriers included limited 
opening hours and distance to NEP. Most participants proposed 
some form of “women only” access to the NEP so they could feel 
safe. Additional sexual and reproductive health services were 
also requested. 
Konklusion/Conclusion: This study identified factors that may 
increase uptake of NEP among women. Midwife services and 
“women only” opening hours are recommended to be implemen-
ted and evaluated as part of NEPs. These findings may improve 
the current scale up of NEPs in Sweden to ensure equal access 
to services. 

 
Klinisk nytta av patientnära PCR-base-
rad influensatestning på akutmottag-
ningen

Johan Nordh1

Håkan Janson2

(1) Infektionskliniken Växjö. (2) Klinisk Mikrobiologi Växjö 

Introduktion/Introduction: I prospektiva studier har kommer-
siellt tillgängliga PCR-baserade influensasnabbtester visats sän-
ka inläggningsfrekvensen och antibiotikaanvändningen, minska 
tiden spenderad på akutmottagningen samt öka träffsäkerheten 
i vilka patienter som behöver isoleras respektive oseltamivirbe-
handlas. Snabbtester är vanligt förekommande i Sverige men har 
inte utvärderats prospektivt i Sverige. 

Metod/Method: I Region Kronoberg finns tillgång till en influ-
ensa-PCR (kontorstider) och en multiplex luftvägspanel som ger 
svar på flertalet respiratoriska virus och några bakterier (dagtid 
även helger). Analyserna utförs på Klinisk Mikrobiologi i Växjö 
dit prover transporteras från Växjö lasarett och Ljungby lasarett. 
Under våren 2018 gjordes ett PCR-baserat influensasnabbtest 
tillgängligt dygnet runt på akutmottagningarna varannan vecka 
i Växjö och Ljungby. Patienter som testades med PCR-base-
rad luftvägsdiagnostik inkluderades i försökets försöksgrupp 
de veckor snabbtestet var tillgängligt (n=230) respektive kon-
trollgrupp de veckor snabbtestet ej var tillgängligt (n=185). 
Provtagande läkare ombads att fylla i en enkät med frågor kring 
provtagningsindikation och nytta med snabbtest. 
Resultat/Result: I försöksgruppen sågs en signifikant lägre 
frekvens av:
· Antibiotikabehandling (62,2% jämte 75,1%, p<0,01)
· Multiplex PCR (34,4% jämte 57,3%, p<0,001)
Snabbtestet gav 25,2 (95% konfidensintervall 4,0) respektive 
23,5 (95% konfidensintervall 4,4) timmar snabbare svar jämfört 
med influensa-PCR i Växjö respektive Ljungby samt 6,8 (95% 
konfidensintervall 1,2) respektive 10,5 (95% konfidensintervall 
3,0) timmar snabbare svar jämfört med multiplex luftvägspanel. 
Det sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende 
följande parametrar:
· Influensapositivitet (45,2% jämte 38,9%)
· Tid till antibiotika (10,5 jämte 7,9 timmar)
· Antibiotikaduration (8,0 jämte 9,4 dygn)
· Oseltamivirbehandling (15,7% jämte 12,4%)
· Inläggningsfrekvens (72,6% jämte 80,0%)
· Vårdtid (5,9 jämte 6,1 dygn)
· Tid på akutmottagningen (4,6 jämte 4,5 timmar)
· Hemskrivningsdiagnos luftvägsinfektion (30,9% jämte 29,2%)
· Provtagningskostnad per fall (1384 kr jämte 1277 kr enligt 

2020 års prislista).
För influensa A var sensitiviteten och specificiteten 93,3% res-
pektive 96,8%. För influensa B var motsvarande 98,0% respektive 
98,4%. För influensa A var det positiva respektive negativa pre-
diktiva värdet 87,5% respektive 98,4%. Motsvarande för influ-
ensa B var 98,0% respektive 98,4%. I försöksgruppen upplevde 
provtagande läkare nytta av snabbtestet i 97,0% av fallen (svars-
frekvens 83,2%). 
Konklusion/Conclusion: Tillgång till ett PCR-baserat influ-
ensasnabbtest på akutmottagningen upplevdes ha en mycket 
stor nytta, gav mycket snabbare svar men gav ingen besparing 
i provtagningskostnad och enbart en begränsad klinisk nytta. 
Snabbtestet hade acceptabel prestanda. 

Erfarenheter från hepatit C behand-
ling inom sprututbytet i region  
Uppsala
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Helena Palmgren5, Susanne Strömdahl1, 2
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Introduktion/Introduction: WHO proklamerade ett världs-
omfattande mål för eliminering av hepatit B och C fram till 
2030 för att minska mortalitet på basen av dessa infektioner 
med 65%. Som en del av region Uppsalas arbete mot dessa mål, 
öppnades ett sprututbyte i november 2016 med målsättningen 
att minska risk för hepatit B, C och HIV bland personer som 
injicerar droger. 
Metod/Method: Mellan 20161101 – 20191119 har 304 patienter 
skrivits in och registrerats i registret Infcare sprutbyte vid Upp-
sala Sprututbyte. Vid inskrivningen tas rutinprov för hepatit C 
(HCV) (PCR). Uppföljning och behandling erbjuds de som testar 
positivt för HCV. Deskriptiv analys har utförts för att belysa 
HCV prevalens och behandlingsresultat.
Resultat/Result: 37,8% (115/304) hade en pågående aktiv infek-
tion med positiv HCV PCR vid inskrivning. Sex av dessa har 
spontanläkt. 56% (61/109) har påbörjat behandling med direkt-
verkande antivirala läkemedel (DAA). Hittills är 40,4% (44/109) 
färdigbehandlade och genomfört efterföljande kontroll av sustai-
ned virologic response (SVR), >12 veckor efter avslutad behand-
ling. SVR för gruppen var 95,5% (42/44). Resterande 17 är under 
pågående behandling eller uppföljning. En av de behandlade 
patienterna hade en relaps då behandlingen avslutades i förtid 
och en patient hade en genombrottsinfektion p.g.a. felaktigt rap-
porterad genotyp i labsvar. Två patienter har blivit återsmittade 
med HCV efter behandling. 
Konklusion/Conclusion:  Behandlingseffekten med DAA vid 
hepatit C är god bland deltagare vid sprutbytet i Uppsala. Följ-
samhet till behandlingen har troligen varit hög. Antalet som 
blivit återsmittade med hepatit C efter behandling är lågt. Sam-
manfattningsvis har hepatit C behandling av deltagare vid Spru-
tutbytet i region Uppsala fungerat väl.

 
Comprehensive measurement of STI/
HIV risk behaviour among MSM using a 
tablet-based timeline follow-back tool

David Sidebottom1

Disa Hansson2, Fredrik Liljeros3, Anna Ekéus Thorson1, 
Amanda Netscher3, Göran Bratt4, Susanne Strömdahl1, 5, 6

(1) Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet, 
Stockholm. (2) Matematiska Institutionen, Stockholm Universitet. 
(3) Sociologiska institutionen, Stockholm Universitet. (4) Infek-
tion/Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm. (5) Infektionsmedi-
cin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universi-
tet. (6) Infektion, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Introduktion/Introduction: An accurate and complete sexual 
history is valuable for clinicians to inform decisions about HIV 
Pre Exposure Prophylaxis (PrEP), STI/HIV testing and treat-
ment. The World Health Organisation highlights the impor-
tance of identifying individuals at risk of HIV for testing, and 
recommends the prescription of PrEP for individuals with an 
HIV-risk greater than 3 per 100 person-years (1). Men who 
have sex with men (MSM) are at substantial risk of STIs/HIV 
compared to other sexually active groups (1-3). We developed a 
custom timeline follow-back (TLFB) tool on an electronic tablet 
(iPad) to collect sexual history data among MSM. We assessed 
the acceptability of the TLFB tool among MSM, described 
sexual risk-taking behaviour for STIs/HIV, and gathered data 
to facilitate epidemiological modelling. 
Metod/Method: The custom TLFB tool was implemented using 
electronic tablets (iOS, Apple). Participants who had provided 

informed consent were asked to enter demographic information, 
before marking up to 10 of their most recent sex partners on an 
interactive 12-month timeline. Data was captured for each sex 
partner including type and frequency of sex, condom use, part-
ner demographics, drug use, and transactional sex. We collected 
participant feedback about the software. Descriptive data analy-
sis was performed in R software. 
Resultat/Result: Between February 2 and December 15, 2015, 
we recruited 410 individuals at Venhälsan, an MSM STI/HIV 
clinic in Stockholm, Sweden. Median TLFB tool completion 
timewas 11:50 minutes (lower quartile 08:26, upper quartile 
15:42). On a 5-point Likert scale, 32% and 40% rated their expe-
rience ‘Very good’ and ‘Good’. Reasons for non-participation 
included time constraints (48%), language barriers (28%) and 
unwillingness to disclose information (15%). Participants repor-
ted a median of 9 partners in the past 12 months. A fifth of par-
ticipants reported always using condoms and 15% to never use 
condoms. 30% of sex acts occurred in combination with alcohol/
substance use. Popper use was associated with less consistent 
condom use with casual partners. 
Konklusion/Conclusion: The TLFB tool successfully captu-
red comprehensive detailed sexual history data in an accepta-
ble manner under a short time frame. These data may benefit 
patients clinically and aid risk stratification for interventions 
such as PrEP. 

 
Borttappade hepatit c patienter i  
Uppsala län

Helena Palmgren1
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ström1, Eva Lundell2

(1) Smittskyddsenheten Region Uppsala. (2) Infektionskliniken, 
Akademiska sjukhuset, Uppsala 

Introduktion/Introduction: I Sverige pågår ett arbete 
med att genom behandling av hepatit C minska smittsprid-
ning av sjukdomen och i förlängningen också sena kompli-
kationer av kronisk hepatit C som levercirrhos och lever-
cancer. Världshälsoorganisationen har deklarerat att hepatit 
C ska vara utrotat till 2030. Med hjälp av de nya behand-
lingarna är målsättningen teoretiskt möjlig att uppnå. 
Under åren 2017 till 2019 har Smittskyddsenheten Region Upp-
sala tillsammans med infektionskliniken Akademiska sjukhuset 
arbetat med ett projekt att hitta personer med diagnostiserad 
hepatit C som inte längre haft kontakt med sjukvården. Mål-
sättningen har varit att kunna erbjuda behandling mot hepatit 
C till personer som inte har vårdkontakt för sin sjukdom. 
Metod/Method: Drygt 3000 hepatit C patienter var anmälda 
i SmiNet för Uppsala län under åren 1990, då sjukdomen blev 
anmälningspliktig, till och med 2017. Patienterna var födda 
mellan 1938 och 2006. Vi har gått igenom patienterna i befolk-
ningsregister, Infcare hepatit C och infektionsklinikens jour-
naler för att få fram de patienter som "tappats bort" i vården. 
Resultat/Result: Genomgången resulterade i att Smittskydd-
senheten skickat ut 290 brev till personer med hepatit C som 
bedömts behöva få information och erbjudande om behandling 
då de inte längre hade vårdkontakt för sin sjukdom. Cirka 25 % 
av de som fick brev kontaktade infektionskliniken, Akademiska 
sjukhuset och av dom har ett 10-tal behandlats eller väntar på 
behandling. 
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Konklusion/Conclusion: Vi har försökt nå patienter med 
diagnostiserad hepatit C för att erbjuda dem behandling i ett 
samarbete mellan smittskydd och infektionskliniken i Uppsala 
län. Ett 10-tal patienter har på detta sätt kommit under hepatit 
C behandling. Vi beskriver den sållningsprocess som vi använt 
och diskuterar vad man ytterligare kan göra för att fånga upp 
personer som bör erbjudas behandling mot hepatit C. Vi redo-
visar också en nedgång i nya diagnostiserade fall av hepatit C i 
Uppsala län och diskuterar vad behandling mot sjukdomen kan 
ha för betydelse för denna nedgång. 

 
Epidemiology and Outcomes of Patients 
with Invasive Mould Infections: a 
Retrospective Observational Study  
at Karolinska University Hospital  
2010-2014

Agnes Böhlin Wiener1, 2

Attila Szakos1, Lena Klingspor2

(1) Karolinska Universitetssjukhuset. (2) Karolinska Institutet 

Introduktion/Introduction: This is a follow-up retrospective 
study to investigate the epidemiology and outcomes of inva-
sive mould infections (IMI) at Karolinska University Hospital 
during 2010-2014, compared to a previous study for the period 
2005-2009 (ref 1). 
Metod/Method: Patients with proven or probable IMI were 
included. Data regarding patient baseline characteristics, 
underlying diseases, types of transplant, infecting mould spe-
cies, sites of infection, antifungal therapies, etc were extracted 
from patient journals. Outcome was 90-day and 1-year survival 
post diagnosis. 
Resultat/Result: A total of 124 patients were included, an 
increase by 24%. Most isolates were Aspergillus spp (62 vs 
75) followed by Mucorales spp (18 vs 9) and Fusarium spp 
(8 vs 3). In seven cases, more than one mould was isolated. 
There were also 41 episodes with positive galactomannan anti-
gen test. Lungs were the most often affected organ (94% vs 
88%) and haematological malignancies, HMs, were the most 
common underlying diseases (68% vs 70%). Out of 431 alloge-
neic Haematopoietic Stem Cell Transplants, HSCT, 4.4% (vs 
7.6%) developed IMIs. Following diagnosis, 80% (vs 87%) of the 
episodes were treated with antifungal therapy, most commonly 
voriconazole, 50%, followed by liposomal amphotericin B, 32%. 
Posaconazole prophylaxis breakthrough occurred in 19 cases. 
The 90-days overall survival was unaltered (48% vs 49%), but 
improved in the HM cohort (53% vs 43%) and in the allogeneic 
HSCT cohort (42% vs 37%). The 1-year overall survival decli-
ned to 36% (vs 46%). 
Konklusion/Conclusion: There were no significant changes 
in patient characteristics, mould epidemiology, or underlying 
diseases. Overall survival rates remained basically unchanged, 
but varied between the cohorts, with 10% improvement in the 
HM cohort. The yearly variations in incidence and mortality 
rates coincided with construction works around the hospital. 

Clinical and bacteriological outcome 
in urinary tract infections caused by 
ESBL-producing Enterobacterales and 
characterisation of isolated patho-
gens: a prospective, multicentre study
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Clinical Microbiology, Karolinska Institutet, Stockholm Sweden. 
(3) Department of Clinical Microbiology, Karolinska University 
Hospital, Stockholm, Sweden. (4) Department of Infectious Dise-
ases, Danderyds Hospital, Stockholm, Sweden 

Introduktion/Introduction: Oral treatment options  are 
scarce for urinary tract infections (UTIs) caused by 
ESBL-producing E.coli and Klebsiella spp. and there is limi-
ted evidence to support therapeutic decisions. This study 
aimed to assess current treatment strategies for these infec-
tions, clinical and bacteriological outcomes, and pheno-
typic and genotypic characteristics of the causative bacteria. 
Metod/Method: A prospective, multicentre, observational 
cohort study was conducted at 15 sites in Sweden during 2014-
2017. Patients diagnosed with UTI and significant growth of 
ESBL-producing bacteria in urine were included. Clinical and 
bacteriological cure after 10–14 days and relapse within three 
months upon completion of therapy was assessed. When pos-
sible, the isolated bacteria were collected and subjected to MIC 
determination and genotypic characterisation using whole-ge-
nome sequencing. 
Resultat/Result: 236 cases (108 febrile UTI, 128 lower UTI) 
caused by E. coli (n=221) and Klebsiella spp. (n=15) were inclu-
ded. The median duration of therapy for febrile UTI was 10 
days. Clinical and bacteriological cure rates were 84% and 81%, 
respectively. Intravenous treatment was administered ≥4 days in 
57% of the cases, while 32% of the patients were prescribed only 
oral antibiotics. Pivmecillinam was prescribed as oral follow-up 
(median duration 6 days) in 20 cases following intravenous treat-
ment (median duration 4 days); no treatment failure was obser-
ved in this group. For lower UTI, the median duration of treat-
ment was 5 days. Clinical and bacteriological cure rates were 81% 
and 85%, respectively. Clinical cure was achieved in 80% (n=49) 
of patients treated with pivmecillinam alone and in 79% (n=53) 
of patients treated with nitrofurantoin alone. Clinical success 
was lower in complicated and recurrent UTI. Relapse occurred 
in 15% of the patients. Aminoglycoside resistance genes were 
detected in 146 of 169 tested isolates. All but two E.coli stra-
ins had at least one adhesin gene; among them, ST131 was the 
most common. ST131 was associated with treatment failure and 
relapse, while ST69 was associated with clinical cure. 
Konklusion/Conclusion: Clinical and bacteriological cure rates 
were generally high in this cohort despite that non-evidence-ba-
sed treatment was frequently used especially for patient with 
febrile UTI. Co-morbidities, recurrent infection and ST131 were 
associated with a higher risk of treatment failure. 
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Minskad antibiotikaförbrukning hos 
extremt tidigt födda med ”antimicro-
bial stewardship” 

Marie Studahl1
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(1) Institutionen för Biomedicin, Avd för infektionsjukdomar, 
Göteborgs Universitet, Göteborg. (2) Infektionskliniken, Sahl-
grenska Universitetsjukhuset, Göteborg. (3) Neonatalenheten, 
Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Göteborg. (4) Insti-
tutionen för kliniska vetenskaper, Avd för pediatrik, Göteborgs 
Universitet, Göteborg  

Introduktion/Introduction: Sepsis och andra bakteriella 
infektioner är vanligt hos för tidigt födda barn under de första 
levnadsmånaderna med en prevalens på cirka 40 % hos extremt 
tidigt födda (1). Överförbrukning av antibiotika till spädbarn 
med låg födelsevikt är associerat med ökad risk för komplika-
tioner som nekrotiserande enterokolit (NEC) och bronkopul-
monell dysplasi (BPD) (2, 3). Hög antibiotikaförbrukning kan 
bidra till uppkomst och selektion av multiresistenta bakterier. 
Neonatala intensivvårdsenheter är speciellt utsatta när det 
gäller risk för spridning och utbrott av multiresistenta bak-
terier. Det är därför angeläget att minska antibiotikaförbruk-
ningen. Vårt syfte med studien var att utvärdera effekten på 
antibiotikaförbrukningen före och efter införandet av åtgärder 
för rationell antibiotikaanvändning, så kallad ”antimicrobial 
stewardship”, hos extremt tidigt födda. 
Metod/Method: Samtliga barn födda vid gestationsålder ≤28 
veckor inkluderades på Neonatalenheten på Drottning Silvias 
Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg. En retrospek-
tiv analys av antibiotikaförbrukningen under tiden januari – 
december 2014 (referensperiod) utfördes och jämfördes med 
perioden oktober 2017-september 2018 (interventionsperiod) 
via journalgranskning. Interventionen bestod av implemente-
ring av specificerade riktlinjer för antibiotikaval och terapi-
längd vid odlingspositiva och odlingsnegativa infektioner, stark 
rekommendation att dra centrala infarter vid verifierad infek-
tion och besök av infektionskonsult som utförde antibiotikaron-
der två gånger i veckan. Antibiotikaförbrukningen, definierad 
som terapidagar (behandling eller profylax) per 1000 patient-
dagar, jämfördes under de två perioderna liksom proportionen 
av bredspektrumantibiotika (karbapenemer) och dödligheten. 
Resultat/Result: Vi inkluderade 145 barn med en födelsevikt 
på median 870 gram (range 440-2080) och gestationsålder 
median 26 veckor (range 22-28), av vilka 91 (63%) var pojkar. 
Under referensperioden vårdades 82 barn (3478 patientdagar) 
och under interventionsperioden 63 barn (2753 patientda-
gar). Total antibiotikaförbrukning (behandling och profylax) 
var 534 vs. 466 terapidagar per 1000 patientdagar under refe-
rensperioden respektive interventionsperioden, (p<0.001). 
Antalet behandlingsdagar sjönk från 287 (referensperioden) 
till 197 (interventionsperioden) dagar per 1000 patientdagar 
(p<0.001). Andelen behandlingsdagar med karbapenem sjönk 
mellan de två tidsperioderna, 69% vs. 44%, (p<0.001). Ingen 
ökning av mortaliteten eller återinsättning av antibiotika note-
rades.   
Konklusion/Conclusion: Den totala antibiotikaförbrukningen 
minskade, liksom bruket av karbapenemer, hos extremt tidigt 
födda efter interventionen med riktlinjer om antibiotikabe-
handling och genomförda antibiotikaronder på neonatalenhe-
ten. Ingen ökad risk för återinsättning av antibiotika eller ökad 
mortalitet noterades. 

Koagulasnegativa stafylokocker i 
blododling -Artfördelning och antibio-
tikaresistens. Data från Svebar

Marja Lagerwall1

Micael Widerström2, Olov Aspevall3, Hanna Billström4, Barbro 
Mäkitalo4, Tomas Söderblom4

(1) ST-läkare Infektionskliniken Östersunds sjukhus. (2) Smitt-
skyddsläkare Östersunds sjukhus, Universitetslektor Umeå Uni-
versitet. Vetenskaplig handledare. (3) Utredare, överläkare Folk-
hälsomyndigheten. (4) Utredare Folkhälsomyndigheten 

Introduktion/Introduction: Staphylococcus epidermi-
dis ingår som del av människans normalflora på hud och slem-
hinnor, men har också utvecklats till en viktig nosokomial 
patogen. Sjukhusstammar av S. epidermidis är ofta multiresi-
stenta och kliniska infektioner kan vara svårbehandlade. 
Metod/Method: Data från Folkhälsomyndighetens övervak-
ningssystem för antibiotikaresistens, Svebar, användes för att 
kartlägga artfördelningen av koagulas-negativa stafylokocker 
(KNS) från blododlingar samt förekomst av antibiotikaresis-
tens hos blodisolat av S. epidermidis. Data från nio labora-
torier, från 2017 t.o.m. juni 2019 analyserades nationellt och 
regionalt. 
Resultat/Result: Antalet blododlingar totalt under 2017, 2018 
och 2019 (6 månader) var 283 700, 295 537 respektive 147 096. 
Andelen positiva blodlingar var ca 14 procent. Andelen positiva 
blododlingar per laboratorium varierade mellan 10,7 och 20,6 
procent. Nationellt var KNS det vanligaste fyndet i blododling  
under perioden (23-25 procent). Andelen KNS av positiva fynd 
på enskilda laboratorier varierade (19-38 procent) och ingen 
förändring över tid noterades. Stor variation sågs mellan labo-
ratorierna i andelen artbestämda KNS (1-100 procent). Regio-
nala skillnader i artfördelning noterades, men nationellt var S. 
epidermidis den vanligaste arten och utgjorde över 70 pro-
cent av artbestämda KNS. Andelen resistensbestämda fynd av  
S. epidermidis varierade stort mellan laboratorierna (23-100 
procent). Resistensbestämning sammanställdes för ca 3000 
blodisolat. Andelen S. epidermidis resistenta mot cefoxitin var 
61 procent. Även resistens mot andra antibiotika var vanligt: 
klindamycin (43 procent), fusidinsyra (36 procent), gentamicin 
(40 procent), norfloxacin (52 procent) och trimetoprim-sulfa 
(48 procent). Däremot var resistens mot rifampicin och linezo-
lid låg (4 procent respektive 0,1 procent). 
Konklusion/Conclusion: Svebar ger unika möjligheter till 
övervakning av antibiotikaresistens på lokal och nationell nivå. 
Undersökningen visar att antibiotikaresistens hos S. epider-
midis i blod generellt är hög och att inga stora förändringar 
i resistens har skett under studieperioden. Stora variationer 
i hantering hos de mikrobiologiska laboratorierna vid fynd 
av KNS i blododling sågs både avseende andelen artbestämda 
isolat och andelen resistensbestämda isolat. Harmoniserade 
rutiner skulle underlätta nationell övervakning av KNS i blod 
samt utgöra ett viktigt steg i förmågan att följa resistensutveck-
lingen hos S. epidermidis. 
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Kliniska karakteristika, infektions-
foci och septiska nedslag vid Staphy-
lococcus aureus-bakteriemi

Lena-Maria Söder1

1 Infektionskliniken Gävle sjukhus 

Introduktion/Introduction: Staphylococcus aureus-bakteriemi 
(här förkortat SAB) är vanligt och förknippat med hög mor-
talitet, 20% trots adekvat antibiotikaterapi enligt flera studier. 
Känslan hos många infektionsläkare är att patienter med SAB 
uppvisar en heterogen klinisk bild, där vissa presenterar sig 
med fulminant sepsis, medan andra inte nödvändigtvis behöver 
te sig så sjuka initialt. Trots att man vid SAB letar efter infek-
tionsfokus, inkörsport och nedslag hittar man ofta inte några 
fokala symtom eller fynd hos patienterna. Syftet med denna 
studie var att kartlägga de kliniska karakteristika som patienter 
med SAB presenterade sig med på akutmottagningen, samt 
infektionsfoci och eventuella septiska nedslag. 
Metod/Method: Samtliga episoder av SAB i Gävleborg under 
2015 och 2016 (n=206) kartlades via journalgranskning och 
resultatet presenteras i form av deskriptiv statistik. 
Resultat/Result: Vid ankomst till akutmottagningen hade de 
med samhällsförvärvad SAB i hög utsträckning avsaknad av 
feber (44%). Endast två tredjedelar av patienterna hade CRP 
över 100. 7% av patienterna hade varken feber, anamnes på 
feber/frossa eller CRP över 100 vid tillfället då den positiva 
blododlingen togs. Hos en tredjedel av patienterna hittades 
varken infektionsfokus eller några nedslag. Bland övriga var 
hud- och mjukdelsinfektioner vanligast (25%). 9% hade en infek-
terad perifer kärlkateter (PVK) som inkörsport för SAB. 15% av 
patienterna hade säkerställd eller misstänkt endokardit. 
Konklusion/Conclusion: Patienter som inte i första hand ter 
sig ha en allvarlig bakteriell infektion på akutmottagningen 
kan trots allt ha drabbats av SAB där blododlingar och intra-
venös antibiotika är indicerat, vilket är ett viktigt budskap till 
vårdpersonal inom akutsjukvård. En annan viktig slutsats är 
att så många som 9% av SAB, vilket motsvarar ungefär 9 patien-
ter per år i Gävleborg, är vårdrelaterade via PVK:er. Troligen 
kan många av dessa undvikas genom förbättrade hygienrutiner 
kring kärlkatetrar.   

 
Pleuraempyem – vilka bakterier hittar 
vi och hur går det för patienterna?

Jakob Hjertman1

Jonas Bläckberg1

(1) Infektionsenheten, Specialiserad medicin, Helsingborgs lasa-
rett, Region Skåne 

Introduktion/Introduction: Den bakteriella etiologin vid pleura-
empyem är varierande, både geografiskt och över tid, varför kän-
nedom om lokala agens är viktig i valet av empirisk antibiotika-
behandling. Publikationer avseende bakteriell etiologi vid pleura-
empyem i Sverige saknas. På basen av detta har vi genomfört en 
mikrobiell kartläggning vid samhällsförvärvat pleuraempyem i 
Region Skåne. Vi har även undersökt vilken behandling som ges 
vid pleuraempyem, samt utfört jämförande statistiska analyser 
mellan olika agens avseende mortalitet och vårdtidslängd. 
Metod/Method: Denna deskriptiva studie inkluderade samt-

liga odlingar och 16S rDNA-analyser (16S) på pleuravätska som 
utförts på Klinisk mikrobiologi Skåne under perioden 2011-2017. 
Exklusionskriterier utgjordes av negativ odling eller 16S, ålder 
under 18, traumarelaterat eller iatrogent orsakat pleuraempyem, 
samtidig förekomst av lung- eller bukabscess, samt bakteriellt 
fynd som bedömdes som kontaminant. Data insamlades via regis-
tersökning i Klinisk mikrobiologi Skånes databas, följt av manu-
ell journalgranskning. 
Resultat/Result: Totalt inkluderades 429 prover fördelat på 291 
patienter. 63 % av patienterna var män, och medianåldern var 
69 år. Det dominerande bakteriefyndet utgjordes av viridans-
streptokocker som hittades som enda agens hos 105 patienter 
(36 %), följt av pneumokocker (n=42, 14 %) och anaerober (n=34, 
12 %). 16S tillförde information utöver odlingsresultatet i 63 % 
av fallen. Empirisk antibiotikabehandling utgjordes oftast av 
cefotaxim (n=90, 31 %), och den vanligaste polikliniska behand-
lingen var klindamycin (n=92, 32 %). Thoraxkirurgi utfördes i 7,9 
% av fallen. Mediantiden för antibiotikabehandling var 26 dagar 
(IQR 14,5-40,5). Medelvärdet för vårdtidslängd var 23 dagar. 
90-dagars-mortaliteten var 16 % (n=46), och högst dödlighet sågs 
i gruppen med fynd av Enterobacterales (n=6, 43 %). 
Konklusion/Conclusion: Vi har påvisat en hög förekomst av 
viridansstreptokocker, pneumokocker och anaerober vid sam-
hällsförvärvat pleuraempyem, vilket överensstämmer med andra 
närtida europeiska studier. Mortaliteten varierar mellan olika 
agens, och fynd av Enterobacterales verkar vara förknippat med 
särskilt dålig prognos. Studien ger stöd för 16S som en värdefull 
del i diagnostiken vid pleuraempyem. Studiens begränsningar 
ligger huvudsakligen i den retrospektiva utformningen, vilket 
innebär svårkontrollerad bias. Prospektiva studier behövs för att 
närmare kunna belysa respektiva agens betydelse för morbiditet 
och mortalitet vid pleuraempyem. 

 
Empiriska antibiotikavalets påverkan 
på överlevnad vid ESBL-bakteriemi

Robin Razmi1, 2

Erik Torell1

(1) Infektion, Gävle. (2) Institutionen för medicinska vetenska-
per, Uppsala universitet 
Introduktion/Introduction: Bärarskapet av ESBL-bildande 
enterobacterales (EPE) ökar i Sverige. Parallelt med detta 
ökar incidensen av invasiva infektioner orsakade av EPE. 
Detta utgör ett kliniskt problem, då risken finns för felaktig 
initial antibiotikabehandling, vilket utgör en risk för sämre 
behandlingsutfall. I denna studie granskades samtliga episo-
der av EPE-bakteriemi i Region Gävleborg under tidsperioden 
100401 - 160930. Den primära frågeställningen var huruvida 
patienter som fick verksam eller partiellt verksam initial anti-
biotikabehandling hade en högre 30-dagarsmortalitet jämfört 
med de patienter som fick en overksam initial antibiotikabe-
handling. Sekundärt studerades också i vilken utsträckning 
EPE-bakteriemi inträffade hos patienter med ett tidigare påvi-
sat EPE-bärarskap. 
Metod/Method: Retrospektiv journalstudie i systemen Ana-
lytix (klinisk mikrobiologi Gävle) och Melior (slutenvården, 
Region Gävleborg). Först identifierades samtliga episoder av 
EPE-bakteriemi i Analytix samt, på individnivå, alla eventuella 
föregående fynd av EPE. Därefter studerades varje vårdförlopp 
avseende resistensmönster, initial antibioikabehandling, riktad 
antibiotikabehandling och överlevnad. 
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Resultat/Result: Totalt identifierades 96 episoder av EPE-bak-
teriemi, hos 82 unika individer, under studieperiodens 78 
månader. Sett till det totala underlaget var det 56 episoder som 
fick en partiellt verksam empirisk behandling (där åtminstone 
ett av preparaten svarats som S eller I). Resterande 40 episoder 
behandlades empiriskt med ett eller flera preparat som samt-
liga svarades R. 30-dagarsmortaliteten i gruppen som helhet 
var (4 %). I gruppen som initialt fick icke verksam behandling 
var 30-dagarsmortaliteten 3 av 40 (8 %). I gruppen som fick 
verksam eller partiellt verksam initial behandling resulterade 
1 av 56 episoder i dödlig utgång inom 30 dagar (2 %). Dessa 
resultat antyder en ökad risk för dödlig utgång vid inadekvat 
empirisk behandling, men riskökningen var inte statistiskt sig-
nifikant (RR 4,2 95 % CI 0,4 – 38,9 P = 0,21). 43 av episoderna 
(45 %) inträffade hos patienter med ett tidigare känt bärarskap, 
medan majoriteten alltså inträffade hos icke kända bärare. 
Konklusion/Conclusion: Tidigt insatt adekvat antibiotika-
behandling har tidigare visat sig vara en viktig determi-
nant för överlevnad vid behandling av invasiva bakteri-
ella infektioner. I denna studie kunde ett sådant orsaks-
samband inte fastställas, även om trender kunde skönjas. 
Denna studie kunde påvisa att en stor del av EPE-bakteriemier 
inträffar hos individer utan känt bärarskap. Detta belyser vikten 
av adekvat diagnostik för att identifiera patienter som behöver 
en modifierad antibiotikaterapi. 

 
Riskfaktorer för BK-virusassocierad 
nefropati efter njurtransplantation – 
en singelcenter retrospektiv kohort-
studie

Camilla Lorant1 

Gabriel Westman1, Anders Bergqvist1, 2, Bengt von Zur-Müh-
len3, Britt-Marie Eriksson1

(1) Institutionen för medicinska vetenskaper, enheten för infek-
tionssjukdomar, Uppsala universitet, Uppsala 
(2) Institutionen för medicinska vetenskaper, enheten för klinisk 
mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala universitet, Uppsala 
3 Institutionen för kirurgiska vetenskaper, enheten för trans-
plantationskirurgi, Uppsala universitet, Uppsala 

Introduktion/Introduction: BK-virusinfektion efter njurtrans-
plantation leder till BK-virusnefropati (BKVN) hos upp till 10 
% av mottagarna och är associerad med en ökad risk för funk-
tionsnedsättning eller förlust av transplantatet. Idag finns ingen 
etablerad antiviral terapi mot BK-virusinfektion, men minskad 
immunsuppression vid BK-viremi, har visats kunna minska 
incidensen av BKVN. Målet med studien är att analysera om 
patienter med förstärkt immunsuppression har en ökad risk att 
utveckla BKVN och som kan motivera mer intensiv screening. 
Metod/Method: Studien omfattade en retrospektiv singelcen-
ter kohortstudie. Alla patienter över 18 år som genomgick njur-
transplantation eller samtidig njur- och pancreastransplanta-
tion vid Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan 2005 och 2014 
inkluderades, en period när rutinmässig screening för BK-virus 
inte utfördes på centret. Majoriteten av patienterna fick basilix-
imab och metylprednisolon som induktionsterapi och en kom-
bination av takrolimus, mycofenolatmofetil och prednisolon 
som underhållsbehandling. Förstärkt immunsuppression defi-
nierades som behandling med thymoglobulin, rituximab, ecu-
lizumab, IVIg, glucosorb och/eller plasmaferes/aferes. Andra 

riskfaktorer inkluderade i multivariatanalys (Cox proportio-
nal hazards model) var kön, ålder, cytomegalovirus-mismatch 
(donator +/mottagare -) och rejektionsbehandling. 
Resultat/Result: Totalt 44 av 928 (4,7%) patienter utvecklade 
biopsiverifierad BKVN 4,8 (1,5 - 35,0) månader efter transplan-
tation. Förstärkt immunsuppression gavs till 141 (15,2%) patien-
ter. Manligt kön var en signifikant riskfaktor för utveckling 
av BKVN (tabell 1). Patienter med BKVN hade en signifikant 
högre risk för graftförlust än patienter utan BKVN (hazard 
ratio 4,4). 
Konklusion/Conclusion: Manligt kön, men inte förstärkt 
immunsuppression, är en signifikant riskfaktor för BKVN efter 
njurtransplantation. 

 
Biverkningar vid profylaxbehandling 
vid LTB

Tobias Lindström1

(1) Infektionskliniken - Region Gävleborg 

Introduktion/Introduction: Enligt European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) beräknas 1,7 miljar-
der människor, 25 % av jordens befolkning, vara infekterade 
av Mycobacterium tuberculosis som orsakar tuberkulos(TBC). 
För att minska risken att reaktivera latent tuberkulos(LTB) 
erbjuds vissa personer med LTB profylaktisk behandling. Med 
tanke på att 90-95% av alla patienter med LTB aldrig reaktiverar 
sin tuberkulos och att vår profylaxregim i Region Gävleborg 
innefattar två läkemedel med risk för svåra biverkningar är det 
av stor vikt att denna ges till rätt riskgrupper och med minsta 
möjliga risk för allvarliga komplikationer. 
Metod/Method: Huvudmålet med den här undersökningen 
var att undersöka förekomsten av biverkningar hos de patienter 
som gavs profylax mot LTB mellan januari 2016 och april 2019 
(n=162). Dessa patienters journaler studerades och ur dem 
hämtades information om ålder, kön, tolkbehov, ursprungsland, 
typ av profylax och dokumenterade biverkningar. 
Resultat/Result: I det studerade materialet behövde 89% (n=144) 
tolk. Av samtliga patienter som sattes in på profylax var det 72 
% (n=117) som bedömdes fullföljt behandlingen. Hos 6 % (n=9) 
avbröts eller avslutades profylaxen på grund av biverkningar eller 
av andra orsaker. Av de 162 patienter som sattes in på profylax 
fanns journalförda kliniska biverkningar och/eller laboratorie-
biverkningar hos 19% (n=30) av patienterna. Två patienter hade 
dokumenterade biverkningar från två organsystem, det vill säga 
totalantalet biverkningar blev 32. 12 patienter uppgav biverk-
ningar från gastrointestinalkanalen, 12 patienter hade övergå-
ende ALAT-stegring <x5 övre referensvärdet. Fyra patienter fick 
ALAT-stegring >x5 över referensintervallet, två patienter fick 
neurologiska och två patienter fick hudbiverkningar. 
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Konklusion/Conclusion: Sammanfattningsvis drar vi slutsat-
sen att 3 månaders profylax med IHN/RIF, trots materialets 
stora bortfall, tycks vara en väl tolerabel och säker regim i den 
patientgrupp vi studerat. Provtagningsintervaller är tillräckliga 
för att upptäcka allvarliga biverkningar men geografiska och 
språkliga svårigheter är avsevärda och bättre uppföljning vore 
av värde. 

Posterpresentationer IFIS

Är sjuksköterskor på svenska infek-
tionskliniker förberedda på att vårda 
patienter med afrikansk hemorragisk 
feber? - En kvantitativ enkätstudie

Sofia Jakobsson Blixt1, 2

Susann Gamalielsson1, 2

(1) Röda Korsets Högskola  
(2) NU-sjukvården 

Introduktion/Introduction: De virala afrikanska hemorragiska 
febrarna har de senaste åren orsakat stora utbrott med hög 
dödlighet i Afrika med stor risk för ytterligare global spridning. 
Detta ställer höga krav på infektionskliniker både nationellt 
och globalt att kunna vårda denna patientgrupp på ett patient- 
och personalsäkert tillvägagångssätt. Syftet med studien var 
att beskriva sjuksköterskors uppfattade förmåga och kunskap 
gentemot att vårda patienter med misstänkt eller bekräftad 
afrikansk hemorragisk feber på svenska infektionskliniker. 
Metod/Method: Datainsamling genom enkät med kvantita-
tiv analys. Totalundersökning. Resultatframställning genom 
deskriptiv design. 216 enkäter registrerades. 
Resultat/Result: Sjuksköterskor på svenska infektionskliniker 
upplevde sig ha lite kunskap om de afrikanska hemorragiska 
febrarna. De upplevde sig också ha lite eller mycket lite kun-
skap kring praktiska delar av vårdandet som blodprovstagning 
för att kunna bekräfta infektionen. Majoriteten av deltagarna 
har inte fått teoretisk utbildning eller fått öva användandet av 
skyddsutrustning tillräckligt på sina arbetsplatser. Sjukskö-
terskorna vittnade om rädsla för sin egen säkerhet vid vård av 
dessa patienter. 
Konklusion/Conclusion: Deltagarna upplevde rädsla, låg kun-
skapsnivå både teoretiskt och praktiskt gällande vårdandet av 
patienter med afrikansk hemorragisk feber. Framtida forskning 
krävs för att öka kunskapen om sjuksköterskans situation i 
omvårdnaden kring denna patientgrupp samt var kunskaps-
luckor finns. 

Infektionssjuksköterskors upplevel-
ser av att ta emot och initialt vårda 
patienter från IVA - En intervjustudie
Infektionssjuksköterskor
Sara Adolfsson1, 2

Charlotte Kerrén1, 2

(1) Sara Adolfsson 
(2) Charlotte Kerrén 

Introduktion/Introduction: Patienter med komplexa omvård-
nadsbehov och ibland även isoleringsbehov överflyttas ofta 
med kort varsel från intensivvårdsavdelning [IVA] till infek-
tionsavdelning. Vårdavdelningens förutsättningar och begrän-
sade resurser har svårt att möta dessa patienters vårdbehov.   
Syftet var att beskriva infektionssjuksköterskans upplevelser av 
omvårdnaden av patienter i samband med överflyttningen från 
IVA till infektionsavdelning och 72 timmar därefter. 
Metod/Method: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med 
semistrukturerade frågor.Datainsamlingen utgjordes av elva 
intervjuer och kvalitativ innehållsanalys med induktivt förhåll-
ningssätt användes. 
Resultat/Result: Sjuksköterskorna känner sig ensamma, 
stressade och oroliga i omhändertagandet och omvårdna-
den av patienter i samband med och 72 timmar efter över-
flyttning. Tidsbrist upplevs vara den dominerande fak-
torn. Då riktlinjer och rutiner saknas blir omhändertagan-
det beroende av mottagande sjuksköterskas kompetens 
och erfarenhet vilket påverkar vården av patienten. Isolerings-
vård upplevs vara en del av det vardagliga arbetet och upplevs 
inte påverka omvårdnadens kvalitet. 
Konklusion/Conclusion: Genom kompetens och erfarenhet 
utveckla arbetsmiljö och rutiner för att bibehålla patientsäker-
het och en god arbetsmiljö. Framtida forskning: Att undersöka 
hur överflyttningsprocessen upplevs av sjuksköterskor på andra 
sjukhus i samma region men även nationellt. Även hur över-
flyttningsprocessen upplevs efter att intermediärvårdsplatser 
startats på avdelningen. 

Nurse’s knowledge, attitudes and prac-
tices regarding influenza care in infec-
tion clinics and non-infection clinics 
Infektionssjuksköterskor

Amelie Liden1

Cindra Währborg2

(1) mejltillamelie@hotmail.com 
(2) cindrawahrborg@gmail.com  

Introduktion/Introduction: Globally, there is an estimated 1 
billion cases of influenza every year, of which 3-5 million are 
severe, and it is estimated that 290 000 to 650 000 people yearly 
decease from influenza related causes. In Sweden, influenza is 
one of the most common causes of death. However, the exact 
mortality is difficult to measure as a significant amount of influ-
enza related deaths are caused by complications. The deaths in 
influenza can therefore not be counted directly. Influenzas is  
both a practical and logistical problem for health care settings, 
leading to an increased workload in an already demanding 
environment. As a fundamental part of nurse’s role regards 
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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.

Cresemba_annons_halvsida200131.indd   1 2020-02-03   16:12:28

patient safety, including risk management, infection control 
and prevention. Patient safety should be addressed in all parts 
of nursing care and nurses’ responsibility includes informing 
patients, relatives and other healthcare professionals about 
potential risks.The aim was to describe nurses´ knowledge, 
attitudes and practices regarding influenza care and investigate 
how they relate to each other. Further, to compare these mea-
sures between nurses working in infection wards and nurses 
working in other, non-infection, units. 
Metod/Method: A descriptive cross-sectional design was 
used, a questionnaire was sent to 17 units and answered by 
N= 97 registered nurses, working at clinics caring for influenza 
patients from two hospitals in the middle region of Sweden. 
Resultat/Result: Spearman correlation revealed a significant 
association (rs =.391) between attitude and practise. We further 
demonstrate that nurses in the infection clinic had an overall 
more positive attitude towards caring for influenza patients 
than nurses in non- infection wards and the emergency depart-
ment, and nurses at infection clinics or non-infection wards 
tend to follow the practices guidelines to a higher degree 
than nurses working on the emergency department. Regar-
ding knowledge, nurses in the infection clinics demonstrated 
higher levels of knowledge in influenza than nurses working at 
non-infection wards. 
Konklusion/Conclusion: There seem to be differences in 
knowledge, attitudes and practices in influenza care between 
units, suggesting a structural problem regarding compliance 
to influenza guidelines that might result in a threat to patient 
safety. Though casual relations need to be further investigated. 

 

Abstracts: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte
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Välkomna till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021 i Uppsala!

Välkomna till Infektionsveckan  
och mikrobiologiskt vårmöte 
2021 i Uppsala!

Med anledning av Covid-19 fick vi tyvärr ställa in årets  
Infektionsvecka och mikrobiologiskt vårmöte. 
 
En glädjande nyhet är att Uppsala får en ny chans 2021! 

Vi vill med detta hälsa er varmt välkomna till  
Uppsala 25-28 maj 2021.  

Mer information kommer senare.  

Hälsningar organisationskommittén via 
 
Mia Furebring,  
vetenskaplig sekreterare SILF



Välkommen att 
sända ditt manus 
till Infectious 
Diseases 
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 no-
teringar finns, har vår tidskrifts 
impact-faktor pendlat i interval-
let 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 Cita-
tion Report JCR Impact factor) 
är inte bara en allmän kvali-
tetsmarkör. Den är viktig i tjäns-
tetillsättningar och anslagstilldelningar och som författare är det 
naturligt att sikta så högt som möjligt utifrån realistiska förvänt-
ningar. I fall av refusering sänder man sitt manus till en tidskrift 
med gradvis lägre impact. Förhållningssättet 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-faktorn 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  håll-
ning till Case Reports. 

Jämfört med de artiklar vi får från andra delar av världen är kva-
liteten i artiklar från Norden relativt hög. Vår förhoppning är att allt 
fler av våra kollegor 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

Tadim
(kolistimetatnatrium)

infusion

Din trygghet i kampen 
mot gramnegativa bakterier

“Tadim är avsett för vuxna och barn, 
inklusive nyfödda, för behandling av allvarliga 

infektioner som orsakats av vissa aeroba 
gramnegativa patogener hos patienter 

med begränsade behandlingsalternativ”.
fass.se
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Tadim (kolistimetatnatrium) 
pulver till infusionsvätska, 
lösning, Rx, EF. ATC-kod: 
J01XB01, antibakteriella me-
del för systemisk använd-
ning, övriga antibakteriella 
medel, polymyxiner. 1 injek-
tionsflaska innehåller 1 mil-
jon internationella enheter, 
vilket motsvarar ca 80 mg 
kolistimetatnatrium. 
Indikation: Tadim är avsett 
för vuxna och barn, inklusi-
ve nyfödda, för behandling 
av allvarliga infektioner som 
orsakats av vissa aeroba 
gramnegativa patogener hos 
patienter med begränsade 
behandlingsalternativ.

Varningar och försiktighet: 
Vänligen läs produktre-
sumén innan förskrivning. 
Överväg att kombinera intra- 
venöst kolistimetatnatrium 
med ett annat antibakte- 
riellt medel när så är möjligt, 
med hänsyn taget till resis- 
tensmönstret hos bakterier-
na under pågående behand-
ling. Eftersom en utveckling 
av resistens mot intravenöst 
kolistin har rapporterats, 
framför allt vid mono- 
terapi, bör en kombination 
med andra antibakteriella 
medel också övervägas för 
att undvika resistens. 

Kolistimetatnatrium bör en-
dast användas när andra, 
mer vanliga förskrivna anti-
biotika inte är effektiva eller 
inte är lämpliga. Njurfunk- 
tionen bör övervakas i början 
av behandlingen och regel- 
bundet under behandling 
hos alla patienter. Neurotoxi-
citet, som kännetecknas av 
yrsel, förvirring eller synstör-
ningar, har rapporterats ef-
ter parenteral administrering 
av kolistimetatnatrium. Om 
dessa effekter uppträder 
bör patienten varnas för att 
framföra fordon eller använ-
da maskiner.
 
Förpackningar: Pulver till infu-
sionsvätska, lösning 1 miljon IE 
(vitt till benvitt pulver i en 
injektionsflaska av glas)  
10 styck injektionsflaskor.
För dosering och fullständiga 
kontraindikationer, varnings- 
text och förskrivningsinfor-
mation se: www.fass.se. 

Datum för senaste översynen 
av produktresumé: 2020-03-03

Zambon Sweden, Medicon 
Village, 223 81 Lund. E-post: 
contact@zambongroup.com. 
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Agneta Aust Kettis  
Från barnsjukhuset i Addis Abeba 
till Läkemedelsverket i Uppsala

Intervju med Agneta Aust Kettis
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Hon arbetade som läkare på ett 
svenskt barnsjukhus i Etiopen under 
en tid då landet styrdes av kejsaren 
Haile Selassie. Hon specialiserade 
sig med tiden inom pediatrik, klinisk 
immunologi och infektionssjukdomar 
och har bott och arbetat i ett flertal 
länder. De sista 16 åren av yrkeskar-
riären arbetade hon som klinisk utre-
dare och senior expert på Läkeme-
delsverket. Lagom till sin 85-årsdag 
bestämde hon sig för att trappa ned

Det är i slutet av februari och larmrap-
porterna om covid-19 har börjat ta allt 
större plats i nyhetsrapporteringen. Än 
så länge har begreppet social distansering 
inte fått fäste och fortfarande kan svensk-
ar åka skidor i alperna utan att trotsa 
myndigheterna. 

– Utvecklingen har gått snabbt och det 
är ett aggressivt virus. Det är klart att jag 
tänker mig för, jag tillhör ju en av risk-
grupperna.

Agneta Aust Kettis svänger förbi entrén 
vid Danderyds sjukhus i en svart sportig 
Volvo. I bilen på vägen hem till radhuset i 
Danderyd berättar hon om sitt nuvarande 
uppdrag som upptar en del av hennes tid. 
Hon är nämndeman i förvaltningsrätten 
och tycker att uppdraget är både lärorikt 
och meningsfullt. Precis som vid alla Sve-
riges domstolar är det inte bara utbildade 
jurister som skipar rättvisa, utan också 
nämndemännen. Vid Förvaltningsrätten i 
Stockholm tjänstgör 700 nämndemän. En 
av dem är Agneta. 

– Till förvaltningsrätten kommer över-
klaganden från enskilda personer som rör 
myndighetsbeslut från exempelvis Försäk-
ringskassan, Skatteverket, Migrationsver-
ket eller kommunens socialtjänst. En hel 
del frågor ryms inom hälso- och sjukvårds-
området och jag upplever att jag med min 
medicinska bakgrund kan göra nytta.
Uppvuxen i Östersund
När hon öppnar dörren till radhuset flö-
dar ljuset in genom fönstren som vet-
ter ut mot en liten altan och trädgård. I 
vardagsrummet har Agneta dukat med 
tekoppar och assietter och förberett någ-
ra snittar. Under nära två timmar berättar 
hon om sitt liv, sin yrkeskarriär, om olika 
val och beslut som fört henne i olika rikt-
ningar. 

Agneta växte upp i Östersund med 
tre bröder. Agnetas pappa Rolf var lasa-
rettsöverläkare och specialist i öron-nä-
sa-halssjukdomar. Mamma Kersti var till 
en början hemma med barnen och börja-
de att studera på universitetet vid mogen 
ålder.

– Hon tog en filosofie kandidat som 
70-åring och var en vetgirig och nyfiken 
person. Själv fick jag med mig vikten av att 
studera och att slutföra det man påbörjat.

När Agneta var 19 började hon på läka-
rutbildningen vid Karolinska institutet. 
Omställningen från det lugna småstadsli-
vet i Östersund till tuffa akademiska stu-
dier i Stockholm var stor. Det vilade ett 
tungt ansvar på axlarna att lyckas med 
studierna, samtidigt var friheten stor. 

– Det var inte helt enkelt. Jag kände 
pressen på mig. Samtidigt var det bra och 
nyttigt att kunna leva sitt liv utan att nå-
gon hade koll på dig.

Efter sin medicine kandidat gjorde hon 
ett uppehåll och reste till Paris. Hon var 
tvungen att vänta på att bli antagen till 
de kliniska kurserna på läkarutbildning-
en. Det var under en tid då alla unga män 
i Sverige gjorde militärtjänstgöring och 
hade företräde till kurserna på universi-
tetet.

– Jag bodde hos min faster i Paris och 
umgicks med hennes dambekanta. Jag 
övade franska och gick på Diors modevis-
ningar, det var en helt annan värld.

Från Addis Abeba till Roslagstull
I umgängeskretsen i Stockholm träffa-
de hon sin blivande man, diplomaten Pär 
Kettis. När de gifte sig var Agneta just klar 
med studierna och direkt efter bröllo-
pet1962 reste de till Etiopen för att arbeta. 
Landet styrdes vid den här tiden av kejsa-
ren Haile Selassie, den siste i en lång rad 
av kejserliga härskare i Etiopen. 

Agneta fick jobb på det svenska barn-
sjukhuset i Addis Abeba. Chefen var Ed-
gar Mannheimer, professor i pediatrik och 
internationellt känd som den europiska 
barnkardiologins fader. 

– Han dog tyvärr i en bilolycka 1965 och 
efterträddes av professor Yngve Larsson. 
Åren i Etiopen var oerhört spännande och 
lärorika. Jag trivdes även väldigt bra med 
pediatriken.
I mitten på 1960-talet återvände familjen 
till Sverige. Agneta kunde tillgodogöra sig 
de kliniska åren i Etiopen och var nästan 
färdig specialist i pediatrik, det krävdes 
dock att hon kompletterade med infek-
tionsmedicin. Hon började därför på Ros-
lagstull och kom snart in på området tro-
pikmedicin. 

– Det fanns en idé om att jag kunde myck-
et om tropikmedicin eftersom jag bott flera 
år i Etiopien.  Jag hade ju mest arbetat med 
sjuka och undernärda barn på barnsjukhu-
set, men där fick jag självklart också ofta se 
och behandla tropiska infektioner.  
På Roslagstulls sjukhus fanns en särskild 
vårdavdelning där Agneta arbetade och 
där professor Elias Bengtsson, som hade 
ett stort intresse för tropiksjukdomar, var 
verksam. På sjukhuset fanns även en tro-
pikmottagning samt ett parasitologiskt la-
boratorium.

Agnetas första uppgift på Roslagstull var 
att vara amanuens på den årliga kursen i 
tropikmedicin. 

– Under tjänstgöringen på tropikmedi-
cinavdelningen fanns ett intresse för infek-
tioner med Entamöba histolytica. Jag fick 
ett forskningsstipendium från SIDA och 
återvände till Etiopien. I ett par månader 
tittade jag närmare på den typen av infek-
tioner med kliniska och immunologiska 
undersökningar, och jag fick möjligheten 
arbeta både på barnsjukhuset och Armauer 
Hansen Research Institute. Det var precis 
när revolutionen startade i Etiopien och det 
blev en ganska mycket turbulent upplevelse 
av landets politik.

Intervju med Agneta Aust Kettis

Yngve Larsson och en sköterska med en patient på ESPC, svensk-etiopiska barnsjukhuset i Addis Abeba
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Från Roslagstull gick hon vidare till en 
tjänst på parasitlaboratoriet på Statens 
Bakteriologiska Laboratorium, SBL (som 
senare blev Smittskyddsinstitutet och som 
i dag är en del av Folkhälsomyndigheten). 
Hon påbörjade där sitt avhandlingsarbete, 
men fick ganska snart ett erbjudande om 
en forkartjänst hos professor Astrid Fagra-
eus på det kliniskt immunologiska labora-
toriet på SBL.

Från Polen till NIH
Under delar av 1970-talet bodde familjen 
utomlands.  Hennes man stationerades i 
Warszawa och vid det här laget hade famil-
jen utökats med tre döttrar. Barnen började 
i amerikansk skola och förskola och Agneta 
pendlade till Sverige och sin tjänst på SBL. 
Det var slitsamma, men roliga år. 

– Jag var några månader i Sverige och 
några månader i Polen. Det var långa pe-
rioder från barnen, men vi hade mycket 
och god hjälp och för mig var det viktigt att 
kunna fortsätta arbeta och vara självstän-
dig. Jag fick många kontakter med också 
med polska forskare och kunde ibland hjäl-
pa dem med utbyten av forskningsprover 
mellan labben i Sverige och Polen.

Efter drygt tre år flyttade familjen från 
Polen hem till Sverige för en period innan 
det var dags att packa väskorna för USA 
och stationering i Washington D.C. 

Agneta fick en forskartjänst på parasito-
logiska laboratoriet på National Institute 
of Health, NIH. Hon hade just disputerat 
på en experimentell avhandling i cellulär 
immunologi med Entamöba histolytica 
som målcell och fått sin tredje specialitet 
i klinisk immunologi.

– Det var ett privilegium att jobba på 
NIH där all specialkunskap i mitt område 
fanns och att få knyta kontakter med dukti-
ga forskare på så många och nya områden. 
Men kraven var också höga, man skulle pre-
stera, redovisa och dokumentera.

För många diplomatfruar var dock Agneta 
en udda fågel. 

– Jag var ung och arg och kunde inte rik-
tigt engagera mig i programmet för fören-
ingen för diplomatfruar. Jag satt i styrelsen 
och de ville driva frågan om att bli arvo-
derade. Jag tyckte istället att de skulle bli 
självständiga och också skaffa sig ett jobb 
under utlandsplaceringarna. Jag blev väl 
inte sådär jättepopulär.

Desto mer uppskattad blev hon för sitt 
arbete att skriva hälso- och vaccinations-
råd för Utrikesdepartementets personal.

– Jag lyckades genomdriva att man in-
rättade en UD/SIDA Läkarmottagning som 
kunde ta hand om hälso- och sjukvårdspro-
blem hos utlandsstationerad personal. 

– Jag tyckte också att jag visade att man 
samtidigt med eget arbete kunde göra vad 
som förväntades och krävdes socialt under 
utlandsstationeringarna. Utlandsvistelser-
na gav ju i sin tur massor med spännande 
och annorlunda möten och erfarenheter 
man annars aldrig fått.

Tillbaka till Sverige
I början av 1980-talet rapporterades de för-
sta fallen av AIDS i USA. Agneta upplevde 
rädslorna och beröringsskräcken som följ-
de den epidemi som svepte över världen.  

– Viruset hade just identifierats och det 
var mycket man inte visste. Jag kunde för-
medla kontinuerlig information hem till SBL 
och även om det var en hemsk tid med myck-
et stigma, var det också väldigt lärorikt. 

Agneta stannade i USA till 1986 då hon 
återvände till Sverige och Roslagstulls 
sjukhus. Hon blev klar specialist i infek-
tionssjukdomar och blev specialiteten tro-
gen ända fram till sin pensionering. Under 
dessa år arbetade hon på infektionsklini-
kerna på Roslagstull och Huddinge sjuk-
hus och på infektionskliniken vid Dande-
ryds sjukhus. 

– Det var en väldigt fin arbetsplats och 
jag har fortfarande väldigt god kontakt 
med kollegor och andra arbetskamrater 
från den tiden.

Tillbaka i det kliniska arbetet fortsatte 
hon att intressera sig för  parasitsjukdo-
mar, främst tarmprotozoer: Entamöba hi-
stolytica och Giardia intestinalis och hon 
gjorde en hel del arbeten tillsammans med 
andra medarbetare, såväl på laboratoriet 
som i kliniken. 

– Det blev under åren mycket under-
visning och ofta i parasitologi och tropik-
sjukdomar. Jag handledde studenter både 
i USA och Sverige i delar av deras dokto-
randarbeten

Efter pensioneringen arbetade hon en 
period på infektionskliniken i Östersund 
men fick under tiden erbjudande om ett 
jobb på Läkemedelsverket i Uppsala. Där 
fick hon en ny karriär som klinisk utreda-
re och senior expert och stannade i 16 år 
fram till 2018.

Giardia lamblia eller Giardia intestinalis. Foto: Wellcome collectionNational Institute of Health, (NIH).  
Foto: Ernie Branson. NIH History Office

Intervju med Agneta Aust Kettis
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Agneta pendlade varje dag mellan Stock-
holm och Uppsala och arbetade främst 
med godkännanden samt tillsyn samt bi-
verkningsrapportering och uppföljning 
av infektionsläkemedel, framförallt inom 
vaccinområdet. 

– Det var för mig ett helt nytt EU- regula-
toriskt jobb med ansvarsfulla utredningar. 
Vi hade nära samarbeten med många andra 
europeiska länder. Det var en väldigt in-
tressant arbetsplats. Jag hade stor nytta av 
mina tidigare erfarenheter och kunskaper, 
men jag fick samtidigt lära mig mycket nytt. 

Det blev en hektisk tid på Läkeme-
delsverket då bland annat svininfluensan 
härjade. Agneta var även delaktig i utred-
ningen inför ett godkännande av det första 
HPV-vaccinet där Sverige var rapportörs-
land. 

– Det var stimulerande med de kvalifice-
rade diskussionerna och utbytet med olika 
kompetenser. Vi hade även mycket under-
visning och information i dessa frågor för 
hälso- och sjukvårdens personal, inte minst 
om vikten av biverkningsrapportering.

Värdefulla mentorer
Under de sista åren på Läkemedelsverket 
ökade byråkratin och den administrativa 
bördan, kanske även avståndet till profes-
sionen, menar Agneta.

– Många yngre kvinnliga läkare upple-
ver sig stressade och går i väggen, arbets-
miljön är en annan än när jag var kliniskt 
verksam. Jag tror att det på min tid kanske 
fanns mer tid och utrymme för det aktiva 
stödet från seniora kollegor och erfarna 
sjuksköterskor.
Agneta berättar om ett uppskattat mentor-
program som hon var med om att leda på 
Danderyds sjukhus på 1990-talet. Externa 
mentorer och experter från näringslivet 
engagerades, en av dem var Barbro Dahl-
bom-Hall, ledarskapskonsult och författa-
re till ett flertal fackböcker som: Lära läka-
re leda och Lära kvinnor chefa män.

– Många kvinnliga läkare upplevde sig 
vara nedtryckta och förbigångna. Men-
torprogrammet var fantastiskt och så gott 
som alla som deltog fick bättre jobb efter 
utbildningen, de stärktes och vågade ta för 
sig. Jag skulle önska att även dagens unga 
kvinnliga läkare fick chansen att delta i lik-
nande program.

Personlig tränare
Agneta saknar att hon inte längre har ett 
arbete att gå till, även om det var dags att 
avrunda karriären. Livet har alltid varit 
fyllt av arbete och människor; barn, barn-
barn, vänner, släkt och kollegor. Nu är det 
tystare och kontakterna mer begränsade.

Jag försöker strukturera min dag, se till 
att jag bokar in saker. Det är kul att um-
gås med vänner, titta på konst, att gå på 
konserter, teater och att läsa och påta 
lite i trädgården. Och jag är tacksam över 
min familj med mina döttrar och de fem 
barnbarnen. Vi ses ofta. Reser ihop och 
tillbringar semestrar och högtider till-
sammans. Just nu är det tyvärr svårt med 
tanke på covid-19 och vikten av att hålla 
distansen till varandra. 

Några hundra meter från hemmet ligger 
ett gym. Dit går vanligtvis Agneta regel-
bundet och tar hjälp av en personlig trä-
nare. 

– Han är jättebra och kör ganska hårt 
med mig. Han ser vad som är viktigt och 
jag får träna både styrka och balans. 

– Än så länge är jag frisk och det är jag 
självklart tacksam för. Som många andra i 
min ålder har jag också börjat spela bridge. 
Det är kul, vi ses ett gäng, äter middagar 
ihop och jag försöker lära mig de snåriga 
reglerna. Det är mycket att komma ihåg, 
men det håller hjärnan i gång..

Eva Nordin
Journalist

Nyfiken på  
Agneta Aust Kettis

Ålder: 86 år

Bor: I Djursholm

Familj: Tre döttrar, fem barnbarn

Drivs av: Nyfikenhet 

Tycker mest om att göra:  
Försöka använda tiden väl

Gillar: Vänskap

Ogillar: Osämja

Ångrar: Att jag inte skrivit dag-
boksanteckningar

Skulle vilja: Resa till Antarktis

Drömmer om: Nya utmaningar

Läkemedelsverket Uppsala. Foto: Hjortron - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,.Wikimedia.

Intervju med Agneta Aust Kettis
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Reflektion i pandemi-tid 
När jag för många år sedan som ung läkare 
jobbade en av mina första dagar med Lä-
kare utan gränser på ett flyktingsjukhus i 
Dagahaley i Kenya, så fick jag ett anrop på 
min walkie talkie: ”M2 till M4, kom!” - ett 
väldigt litet barn hade snabbt blivit för-
sämrat på barnavdelningen. Jag sprang dit 
och såg barnet, som hade dropp och anti-
biotika, men kämpade med andningen. Jag 
ordinerade syrgas och såg personalen titta 
tyst på mig…och insåg plötsligt det som jag 
borde vetat - det fanns ingen syrgas att ge. 
Barnet gick bort bredvid sin mamma, strax 
efter. Det var en tuff start och känslan av 
en enorm maktlöshet. Så småningom lärde 
jag mig hantera situationen och bristerna 
och agera adekvat inom de begränsningar 
som fanns. När vi idag på mitt överbelas-
tade sjukhus i Stockholm i Covid-19-krisen 
plötsligt fick höra att syrgasen på sjukhu-
set kanske inte kommer räcka, så kändes 
det först obegripligt, men sedan landade 
denna minnesbild inom mig. Vi står in-
för akuta brister nu i hela världen. Kanske 
kommer det aldrig bli sant här i Sverige – 
att vi inte kan leverera tillräckligt med syr-
gas - men ute i världen står många sjukhus 

fortfarande inför denna verklighet: brist på 
syrgas och mycket, mycket mer. Aldrig har 
väl vidden av en globaliserad värld synts så 
tydligt som idag. Coronaviruset respekterar 
inga gränser. Samtidigt sätts vår solidari-
tet på spel. När resurserna är knappa hos 
oss själva är det inte lika självklart att dela 
med dem som har det ännu sämre. Men jag 
hoppas att vår solidaritet med de utsatta 
här och runt om i världen ska bestå, trots 
ökat tryck inom svensk sjukvård.  

Och även om vi just nu reser mindre än 
förr så dyker det ibland plötsligt upp ett 
malariafall mitt i Covid-19-flödet som på 
grannsjukhuset häromdagen – så vi får 
fortsätta att försöka hålla våra sinnen öpp-
na, för tropiska fall, vanliga fall - och för vår 
nästa.. 

Information från Svensk Förening för 
Tropikmedicin-och Internationell Hälsa
På grund av rådande situation med Covid-19 
ställs tidigare aviserat symposium in och 
föreningens årsmöte skjuts fram till hösten. 
Vi återkommer med ny kallelse. Nuvarande 
ledamöter kvarstår till årsmötet. 

Symposiet, som skulle hållits i samband 
med den inställda Infektionsveckan, hade 

rubriken ”Rävens dvärgbandmask – hot 
eller falskt alarm? Vad vet vi om E. multi-
locularis i Sverige?”. Det skulle avhandlat 
ämnet med inbjudna föreläsare från Statens 
Veterinärmedicinska anstalt (SVA), infek-
tionskliniker oh mikrobiologen. Istället kan 
vi varmt rekommendera artikeln på ämnet 
i Läkartidningen (lakartidningen.se 2020-
02-11).  

Föreningen har aviserat ett stipendium 
där vi i år endast fått in en ansökan, möjli-
gen p.g.a. att ingen hunnit med att ansöka i 
rådande situation. Styrelsen har därför valt 
att inte dela ut stipendiet i år utan spara 
pengarna till nästa år, då vi avser gå ut med 
ett nytt stipendium. 

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-
relsen.

Charlotta Rydgård
Ordförande, Svensk förening för 

tropikmedicin och internationell hälsa
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Tropiknytt
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Saker och ting blir inte alltid som man 
har tänkt sig. Många av er har haft  
sidotjänstgöringar och kurser pla-
nerade under våren som nu har fått  
åsidosättas till förmån för kliniskt  
arbete med Covid-19.

Mycket har skjutits på framtiden, och 
ST-utbildningsaktiviteter kommer att få 
samsas med allt annat som ska tas igen 
framöver, såsom elektiv vård. Jag hoppas 
att ST-utbildning och fortbildning kom-
mer att prioriteras då, för det går inte att 
skjuta upp alltför länge utan att påverka 
kompetensförsörjningen. Samtidigt finns 
det mycket att lära från arbetet med den 
rådande pandemin, och delmål c4 om att 
förebygga infektioner och smittspridning 
uppfylls nu med råge. 

SILF har som bekant ställt in Infek-
tionsveckan, Ungt forum och Vårutbild-
ningen. Även nationella obligatoriska 
ST-kurser har tvingats ställas in under 
våren, bland annat Tropikmedicin- 
kursen som skulle gått i Stockholm v. 13. 
Där planerar istället kursledningen för 
ett nytt, extra kurstillfälle preliminärt  
v. 43. För några av er kan inställda kurser 
tyvärr innebära försenad specialistkom-
petens och jag hoppas därför att fler kurs-
givare väljer att lägga in extra kurstillfäl-
len så snart det är genomförbart. 

Mitt i detta har SPUK svarat på Socialsty-
relsens remiss om nya målbeskrivning-
ar för BT och ST. De föreslår att BT ska 
att bli en första fristående del av ST som 
totalt kommer att ha en minimumtid på 
5,5 år. BT kommer i större utsträckning 
än dagens AT att vara målstyrd med mi-
nimumtid 6 månader där man även ska 
kunna tillgodogöra sig tidigare tjänstgö-
ring. Det vetenskapliga arbetet under ST 
föreslås ersättas av ett öppnare delmål om 
att ST-läkaren ska delta i ett arbete med 
att implementera vetenskap i hälso- och 
sjukvården. Bakgrunden till det är att det 
nuvarande läkarprogrammet innehåller 
ett extensivt forskningsprojekt och att 
man har ansett att dagens vetenskapliga 
arbete under ST inte motsvarar en pro-
gression eller högre nivå än detta. Vi i 
SPUK har dock tyckt att förslaget till det 
nya delmålet var för otydligt formulerat 
och hoppas på en tydligare skrivelse. I 
dagsläget krävs specialistkompetens för 
att vara handledare till AT-läkare, men 
det föreslås nu att ST-läkare ska kunna 
vara handledare åt BT-läkare, vilket vi 
också ställt oss positiva till. 

Tanken är att de nya målbeskrivning-
arna ska börja gälla från 1 juli 2020, men 
Läkarförbundet och SKR har bett om att 
det skjuts på till 2021 för att inte införa 
det nya systemet mitt under pandemin. 
Tyvärr saknas dessutom i nuläget över-

gångsregler mellan nuvarande och det 
nya systemet och det behöver ju självklart 
komma på plats snarast. SILF lägger all-
tid upp alla våra remissvar på infektion.
net så där kan ni vid intresse läsa hela vårt 
svar och på SLS hemsida finns även deras 
sammanvägda svar med alla delförening-
ars sådana som bilagor.

Till sist vill jag påminna om att även se 
till ert eget välbefinnande under de utma-
nande tider vi befinner oss i. Det är viktigt 
att försöka få lite ledighet och återhämt-
ning då och då, och att tänka på något 
annat än arbetet. Samarbetet med kolle-
gor på den egna kliniken och från andra 
specialiteter sker i en större utsträckning, 
och på andra sätt, än vi är vana vid och 
är helt nödvändigt. Samverkan och kolle-
gialt stöd är vikti-
gare än någonsin 
för att vi ska klara 
av pandemin och 
övriga sjukvården 
på bästa sätt. Ta 
hand om er själva 
och era kollegor!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse

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

regiongavleborg.se

Yngreläkarspalten

Utmanande tider



Utbildning/kurs

Maria Furberg
Utbildningsansvarig SILF
maria.furberg@umu.se

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

Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning
på Näsby Slott, 19–21 oktober 2020.
FöreläsareFöreläsare
Representanter ur vårdprogramgrupperna för 
Bakteriella CNS-infektioner och Sepsis och septisk chock.

Ämnen som kommer att beröras är bland andra:Ämnen som kommer att beröras är bland andra:

Kostnaden är 9000 kr exkl. moms för specialister samt ST-läkare som är medlemmar i Infektionsläkarföreningen. 
Priset inkluderar boende samt alla måltider men ej resa. Näsby Slott ligger i Täby, cirka 16 km från Stockholms 
Centralstation. Med kommunala medel är restiden ungefär 45 minuter. Preliminära tider för kursen är start 10:00 
måndag 19 oktober och avslut senast 16:00 onsdag 21 oktober.

AnmälanAnmälan
Sista anmälningsdatum är 31 augusti 2020. Deltagarantalet är begränsat. Anmälningsblanketten finns tillgänglig 
på www.infektion.net, fyll i och skicka in via e-post. Kommunikation inför kursen kommer att ske via e-post 
Efter anmälningstidens utgång skickas bekräftelse, information samt faktura. Slutgiltigt schema mejlas cirka 
två veckor före kursdatumet.

Varmt välkomna till tre fullspäckade kursdagar!Varmt välkomna till tre fullspäckade kursdagar!

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

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

SEPSIS OCH BAKTERIELLA 
CNS-INFEKTIONER Näsby Slott 

19–21 oktober 2020



     Infektionsläkaren 2· 2044

Denna fallbeskrivning berör inled-
ningsvis en man i 30-årsåldern ur-
sprungligen från Somalia, boende i 
Sverige sedan fyra år tillbaka. Han har 
aldrig rökt och bortsett från enstaka 
traumatiska skador har han inte haft 
någon tidigare kontakt med sjukvår-
den.

Han inkommer med fyra dagars anamnes 
på hosta, dagen innan inkomst även de-
but av hemoptys. På lungröntgen ser man 
pleural förtjockning apikalt vänster var-
för misstanke om TBC väcks och mannen 
läggs in för vidare utredning. 

Anamnestiskt har han ingen känd ex-
ponering för TBC. Blodprover visar inga 
tecken till systemisk inflammation med låg 
SR (1 mm) och CRP (<5 mg/L). 

Vidare kartläggning med DT thorax vi-
sar förtätningar och cystor apikalt i vän-
ster lunga, inga förstorade körtlar i hilus. 

De radiologiska förändringarna beskrivs 
som förenliga med TBC av äldre datum. 
Sputumprover är negativa avseende PCR 
för tuberkelbakterie-DNA och direktmik-
roskopi påvisar inga syrafasta stavar men 
man bedömer det som en möjlig aktiv TBC 
och patienten insättes på behandling med 
rifampicin, isoniazid, pyrazinamid och 
etambutol. 

Vid återbesök en dryg månad senare är 
sputumodlingar avseende TBC negativa, 
lungröntgen oförändrad och patienten 
symtomfri. Mannen bedöms ha en latent 
TBC och sätts över på behandling med 
rifampicin och Isoniazid under totalt tre 
månaders tid. 

Några månader efter avslutad latensbe-
handling söker mannen återigen på grund 
av hemoptys. En ny lungröntgen visar 
oförändrad bild och patienten insättes på 
cyklokapron med god effekt. Poliklinisk 
utredning med förnyade sputumprover 

visar återigen ingen förekomst av syrafas-
ta stavar, PCR är negativ avseende tuber-
kelbakterie-DNA och i TBC-odling ingen 
växt. Nu genomförs även bronkoskopi som 
makroskopiskt visar en generellt kärlinji-
cerad och lättblödande slemhinna i både 
trachea och bronkträdet bilateralt vilket 
kan förklara mannens hemoptys. Bronk-
sköljvätska med förnyad TBC-diagnostik 
utfaller negativt och likaså var cytologisk 
analys utan cellatypi. Däremot kunde man 
i BAL påvisa galaktomannan med index 
4,2 (ref. <1) och i odling växte en tråds-
vamp ut som sedermera typades till Asper-
gillus fumigatus. 

Mannen insattes på vorikonazol och efter 
fem månaders behandling har han inte haft 
några ytterligare episoder av hemoptys. 
Förnyad DT thorax visar en väsentligen 
stationär bild men med volymsreduktion 
av enstaka cystor. Behandling planeras till 
totalt sex månader. 

Unga män med blodiga 
upphostningar

Fallbeskrivning

Fall1: Cystiska förändringar apikalt i vänster ovanlob
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Fallbeskrivning

I ett liknande fall remitterades en drygt 30-
årig man från primärvården med anledning 
av låggradig hemoptys sedan tre dagar. 

Mannen, som är född och uppvuxen i 
Syrien, hade vid 19 års ålder behandlats 
för pulmonell tuberkulos och stod nu på 
en IL-17-hämmare till följd av ankylose-
rande spondylit. Dessförinnan hade han 
under ett års tid behandlats med TNF-al-
fahämmare med otillfredsställande effekt 
sett till hans reumatologiska besvär. Inför 
insättande av denna behandling hade han 
kontakt med infektionskliniken och er-
höll mot bakgrund av höggradig TB-ex-
ponering under sin resa till Sverige 2014 
nio månaders latensbehandling med iso-
niazid. Detta efter att klinisk bild samt 
utredning innefattande bronkoskopi med 
negativa TBC-odlingar inte påvisat några 
hållpunkter för aktiv lungtuberkulos. I 
anslutning till denna utredning genom-
fördes även en DT thorax som visade 
uttalade restförändringar från tidigare 
tuberkulosinfektion med kavern apikalt 
vänster. Utifrån långvarig viktnedgång 
hade patienten i reumatologmottagning-
ens regi även genomgått malignitets- och 
malabsorptionsutredning utan konklusi-
va fynd.

Anamnestiskt framkommer nu, utö-
ver dessa tre dagars hemoptys för vilka 
patienten nu remitterats, återkomman-
de episoder av just hemoptys sedan upp 
emot ett år tillbaka. Durationen för dessa 
episoder anges dock till maximalt ett 
dygn och ej ihållande i flera dagar likt nu. 
Därutöver har patienten en besvärande 
hosta som accentuerats de senaste måna-
derna. Vidare uppges en generell trötthet 
och ansträngningsrelaterad dyspné sedan 
flera månader tillbaka. Han presenterar 
ingen feber, nattliga svettningar eller ny-
tillkommen tydlig allmänpåverkan som 
skulle stärka misstanken om nytt tuber-
kulosinsjuknande. Mannen har heller 
inte vistats i endemiskt område sedan an-
komst till Sverige. 

Blodprover påvisar endast lätt stegrad 
SR (35 mm) samt CRP (18 mg/L). Fysi-
kalisk undersökning utan fokala fynd, 
enbart kraftig undervikt med BMI 17. DT 
thorax påvisar utöver kända restföränd-
ringar ospecifika förtätningar á 3 mm i 
anslutning till den tidigare kända kaver-
nen i vänster ovanlob. Tuberkulosdiag-
nostik på sputum utfallar negativt men 
i direktmikroskopi påvisas svamphyfer 
och i konventionell sputumodling påvi-
sas Aspergillus flavus. I serum kan man 
inte påvisa galaktomannan men dock 
IgG-antikroppar mot aspergillusantigen. 
Baserat på ovanstående fynd påbörjas be-
handling med vorikonazol.

Diskussion
De två ovan beskrivna fallen är exempel 
på kronisk pulmonell aspergillos (eng. 
chronic pulmonary aspergillosis (CPA)). 
Jämfört med akut invasiv sjukdom or-
sakad av aspergillus spp. drabbar CPA i 
större utsträckning immunkompetenta 
individer. En stark riskfaktor är tidigare 
lungsjukdom, vilket i våra fall illustreras 
av tidigare genomgången tuberkulos med 
kvarvarande kaverner. Andra exempel på 
predisponerande lungsjukdom är tidiga-
re genomgången lungcancer, KOL eller 
pneumothorax.

CPA är ett samlingsnamn för olika 
manifestationer av aspergillusinfektion i 
lungorna som pågått mer än tre månader 
där aspergillom, kronisk kaviterande pul-
monell aspergillos, kronisk fibrotiserande 
pulmonell aspergillos, aspergillus noduli 
samt subakut invasiv aspergillos ingår. 

I en översiktsartikel från 2016 uppges 
att den vanligaste formen av CPA är kro-
nisk kaviterande pulmonell aspergillos 
(eng. chronic cavitary pulmonary asper-
gillosis (CCPA)).

CCPA definieras som en eller flera kavi-
teringar i lungparenkym som innehåller 
ett eller flera

aspergillom eller där man utifrån radio-
logisk bild kan misstänka intrakavernös 
inflammatorisk process. I tillägg till detta 
ska det finnas mikrobiologiska eller sero-
logiska fynd talande för infektion,

inte bara kolonisation, med aspergil-
lus spp. Dessutom ska det ske radiologisk 
progress av tidigare nämnda förändringar 
under en uppföljningsperiod som är minst 
tre månader. [1]

I det andra ovan beskrivna fallet hade 
patienten utöver tidigare genomgången 
lungtuberkulos dessutom en pågående 

immunsupprimerande behandling. Även 
om CPA i stor utsträckning drabbar im-
munkompetenta individer löper immuns-
uprimerade en större risk. Både TNF-al-
fahämmare och IL-17 hämmare är kända 
riskfaktorer för aspergillus-infektion. [2]
[3]

Sammanfattningsvis bör kronisk pul-
monell aspergillos övervägas som sjuk-
domsorsak hos patienter som tidigare 
genomgått behandling för lungtuberkulos 
och som återigen presenterar med sym-
tom talande för lungsjukdom som t ex he-
moptys, hosta, dyspné och viktnedgång.

RefeRenseR:
1. Denning, D., Cadranel, J., Beigel-

man-Aubry, C., Ader, F., Chakrabarti, 
A., Blot, S., ... Lange, C. (2016). Chronic 
pulmonary aspergillosis: rationale and 
clinical guidelines for diagnosis and ma-
nagement. European Respiratory Jour-
nal, 47(1), 45-68.

2. Matsuzaki, S., Umemura, M. (2007). In-
terleukin-17 as an Effector Molecule of 
Innate and Acquired Immunity against 
Infections. Microbiol. Immunol., 51(12), 
1139-1147.

3. Filler, S., Yeaman, M., Sheppard, D. 
(2005). Tumor Necrosis Factor Inhi-
bition and InvasiveFungal Infections. 
Clinical Infectious Diseases, 41(Issue 
supplement 3), S208-S212.
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Varmt välkomna att läsa om mikro-
biologisk-infektionsmässig vetenskap 
som handlar om annat än covid-19! I 
dessa tider, som inte är de yttersta men 
sannolikt kan te sig som detta i vissa 
delar av svensk sjukvård idag, är det 
ett välkommet avbrott att studier om 
andra infektionsrelaterade sjukdomar 
publiceras.

Framförhållningen har varit god och det 
har inkommit två bidrag från Göteborg 
handledda av Vanda Friman. Således kan 
man sluta sig till att det rör sig om im-
munsupprimerade patienter i något avse-
ende. Helena Hammarström disputerade 
i maj 2019 på en avhandling om Invasiv 
svampinfektion hos immunsupprimerade 
medan Jenny Lindahl lade fram sin av-
handling om Herpesvirusinfektioner hos 
transplanterade i november i fjol. 

Diagnostik av invasiv svampinfektion 
har länge varit lite av ett sorgebarn, med 
varierande metodik uppsatt i olika de-
lar av landet. Helena Hammarström och 
medarbetare kunde i sina studier visa att 
förhöjda betaglukannivåer i blodet är för-
höjda först en bit in i sjukdomsförloppet 
hos hematologiska patienter och stam-
cellstransplanetrade, medan testet hade 
låg prestanda för att bekräfta diagnos 
av svamporsakad tracheobronchit efter 
lungtransplantation. Betaglukan i blod 

som diagnostiskt test vid Pneumocystis 
pneumoni i jämförelse med PCR korrele-
rade till 96%, således ett klart behagligare 
alternativ för patienter att med ett enkelt 
blodprov bekräfta en misstänkt PCP jäm-
fört med att genomgå ett lavage. Beho-
vet av att ha betaglukantest uppsatta på 
mikrobiologiska laboratorier torde vara 
angeläget för att kunna erbjuda bättre di-
agnostik i svåra fall. Dessa spörsmål dis-
kuterade Helena Hammarström med Jan 
Sjölin, välkänd svampguru som är ”still 
going strong”. 

Olika typer av Herpes virus och eventu-
ell behandling hos transplanterade pa-
tienter är vad Jenny Lindahl sysslat med 
i sin forskning. Beträffande HHV-6 före-
komst visades att behandling (gancyklo-
vir, foscarnet) endast tycks vara av nytta i 
samband med symptom som kan härröra 
till sådan infektion, således behövs inte 
preemptive behandling eller diagnostik. 
I samma patientgrupp utvecklade en hög 
andel CMV DNA positivitet, behandlades 
preemptive men inte förrän CMV specifik 
immunitet uppkommit minskar PCR-posi-
tiviteten, varför behovet av att följa CMV-
DNA med upprepad preemptive behand-
ling är av största vikt. Resultaten rörande 
Varicella-zoster i studien på njurtrans-
planterade barn ger stöd åt att det kan vara 
av betydelse att låta vattenkoppor fortsatt 
vara en barnsjukdom och inte vaccinera 
samtliga tidigt i livet då Jenny Lindahl och 

medarbetade visade att skyddet efter na-
turlig infektion är bättre än om barnen is-
tället fått pretransplantationsvaccination 
mot VZV. Förekomsten av EBV positivitet 
hos njurtransplanterade barn var tämligen 
låg preoperativt vilket bidrog till ett rela-
tivt stort antal primära EBV-infektioner 
postoperativt, men likaledes reaktivering 
i stor utsträckning, där någon specifik 
behandling inte föreligger, och där dessa 
barn sannolikt utsätts för samma risker 
som icke transplanterade att smittas via 
salivkontakt. Hade jag haft möjlighet vara 
med vid en säkert mycket intressant dis-
putation ledd av Maria Herthelius från 
Karolinska Institutet hade jag önskat ef-
terhöra huruvida EBV-positiva transplan-
terade barn högre virusmängd i saliv än 
icke-transplanterade. Smittsamheten är 
kanske något som fortsatta studier från 
denna aktiva forskningsgrupp kommer 
kunna besvara.

Just nu lär medel för virologisk forsk-
ning styras mot coronavirus, men kanske 
kan spin-off effekter genereras till gagn 
för andra virussjukdomars diagnostik och 
behandling.

Med önskan om att vi alla får behålla 
hälsan genom en intensiv virustid!
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Varje år får svårt sjuka människor ett 
eller flera organ ersatta genom trans-
plantation och antalet transplantera-
de kommer bara att öka i framtiden. 
I Sverige genomförs ungefär 300 allo-
gena stamcellstransplantationer per år 
varav ca 50 sker i Göteborg. De van-
ligaste organtransplantationerna är 
transplantation av njure, lever, hjärta 
och lunga. Det sker ungefär 450 njur-
transplantationer per år i Sverige av 
vilka 40% utförs i Göteborg. I denna 
avhandling har patienter som genom-
gått allogen stamcellstransplantation 
(allo-SCT) eller njurtransplantation i 
Göteborg studerats. 

Herpesgruppens virus kan ge livshotande 
infektioner hos transplanterade patien-
ter. Efter den primära infektionen finns 
dessa virus kvar i latent form i kroppen. 
Hos transplanterade patienter kan de or-
saka infektioner både efter reaktivering 
av latent infektion, som nysmitta eller 
från donator med latent virus. I denna av-
handling har vi valt att studera Cytomega-
lovirus (CMV), Humant herpesvirus typ 
6 (HHV-6), Varicella Zoster Virus (VZV) 
och Epstein-Barr Virus (EBV) infektioner. 

I det första delarbetet studerades CMV 
som länge varit en av de mest fruktade 
infektionerna efter allo-SCT. Blod/serum 
från 97 vuxna stamcellstransplanterade 
patienter undersöktes retrospektivt med 
avseende på förekomst av CMV DNA. 
Sextio patienter hade påvisbart CMV 
DNA i blodet, varav 51% erhöll antivi-
ral behandling mot CMV. Vi såg en ökad 

risk för allo-SCT recipienter att drabbas 
av CMV DNAemi när donatorn var CMV 
seronegativ och recipienten innan trans-
plantation var CMV seropositiv. CMV 
sjukdom som debuterade mer än 110 da-
gar efter transplantationen var relaterad 
till steroidbehandling mot kronisk ”graft-
versus-host disease” (GVHD). Patienter 
med kronisk GVHD och höga steroid-do-
ser har fortsatt hög risk att utveckla CMV 
sjukdom och kan därför behöva ytter-
ligare CMV övervakning. Av de 60 pa-
tienterna med postiv CMV DNA i blodet 
utvecklade 4 (7%) CMV sjukdom 21, 117, 
154 respektive 468 dagar efter transplan-
tation. Tre av dessa fyra patienter med 
CMV sjukdom avled och hos 2 av dem var 
CMV bidragande dödsorsak. Vi fann dock 
att patienterna med påvisbart CMV DNA 
i blodet hade bättre överlevnad än de som 
var CMV negativa, vilket indikerar posi-
tiva effekter av CMV monitorering och 
tidig pre-emptive antiviral behandling. 

I delarbete II analyserades förekomsten 
av HHV-6 retrospektivt hos 54 patienter 
med virussymptom i samma patientko-
hort som i det första delarbetet. HHV-6 
DNA påvisades i blodet hos 15 patienter. 
Nio behandlades med antiviral terapi mot 
HHV-6. Ett-års överlevnaden hos dessa 
patienter var 73% och fem-års överlevna-
den 67% vilket inte skilde sig signifikant 
från hela kohorten. Överlevnadssiffror 
var likartade hos patienter med HHV-6 
DNAemi jämfört med de patienter som 
var negativa för HHV-6 DNA. Därför 
stödjer vår studie de tidigare studier som 
visar att indikation för rutinscreening av 
HHV-6 DNA för närvarande förefaller 
vara svag.

I det tredje delarbetet studerades VZV, 
som är det enda av herpesgruppens virus 
som smittar luftburet och som vi idag kan 
vaccinera mot. Det förekommer en ständig 
oro för att transplanterade barn skall in-
sjukna i varicella, främst de som vi noterat 
inte längre har positiv VZV serologi. Vi stu-
derade därför 85 njurtransplanterade barn 
som före transplantation hade haft vatt-
koppor eller vaccinerats mot vattkopps-
virus. VZV-antikroppstitrar analyserades 
före transplantation och följdes därefter 
i 5 år. Vid transplantation var 74% VZV 
seropositiva, 94% av de som tidigare haft 
vattkoppor och 50% av de som vaccinerats 
mot VZV. Antikroppsnivån var signifikant 
lägre i den vaccinerade gruppen jämfört 
med gruppen som tidigare haft vattkoppor 
(p=0.031). De vaccinerade patienterna för-
lorade också antikroppar i större utsträck-
ning än de som tidigare haft vattkoppor. 
Tio barn insjuknade i mild klinisk VZV 
infektion efter transplantation, 8 med vari-
cella-symptom och 2 i klassisk herpes zos-
ter. Ett av barnen som insjuknade i typiska 
men lindriga varicella symptom efter ex-
ponering hade tidigare genomgången VZV 
infektion liksom båda barnen som fick her-
pes zoster efter transplantation. De övriga 
7 barnen som fick varicella-symptom efter 
transplantation var VZV vaccinerade. Un-
der uppföljningen, 2-8 år efter transplanta-
tion fick dessutom 5 barn i den vaccinerade 
gruppen en signifikant antikroppstiterhöj-
ning utan kliniska symptom, vilket tolka-
des som asymptomatisk reaktivering av 
VZV. Våra resultat indikerar att vaccina-
tion skyddar sämre än genomgången in-
fektion mot symptomatisk VZV-infektion 
men verkar skydda mot livshotande sjuk-
dom även då antikroppsnivåerna är låga.
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I delarbete IV studerade vi EBV och un-
dersökte vad det innebär att vissa barn 
ständigt uppvisar höga EBV virusnivåer. 
Vi studerade förekomst av bärare av sär-
skilt höga EB virusnivåer under lång tid 
(sk ”chronic high load = CHL”), då CHL 
har beskrivits kunna leda till tillståndet 
”post-transplant lymphoproliferative 
disorder, PTLD” hos hjärt-, lung- och 
levertransplanterade patienter. Nivå-
erna av EBV DNA i helblod och serum 
undersöktes retrospektivt hos 58 njur-
transplanterade barn och nivåerna korre-
lerades till kliniskt förlopp, infektionens 
svårighetsgrad, behandlingsstrategi samt 
utfall. Vid transplantation var 31 av de 58 
barnen (53%) EBV seronegativa varav 25 
barn (81%) utvecklade primär EBV infek-
tion under studietiden. Det var således 
27 barn som vid transplantation var EBV 
seropositiva och hos 20 av dessa (74%) re-
aktiverades EBV. Totalt blev 24% (14/58) 
av barnen EBV CHL-bärare trots mins-
kad immunsuppression. Jämfört med de 
övriga 44 barnen var CHL-bärarna yngre 
vid transplantation (p=0.0002). Inget av 
barnen utvecklade det fruktade tillstån-
det PTLD, trots en medel-duration på 2 
år av höga EBV DNA nivåer i blod under 
den långa kliniska uppföljningstiden på 
nästan 8 år. Dessa resultat ger starkt stöd 
för att EBV DNA monitorering är en vik-
tig pusselbit för att styra och om möjligt 
minska den immunsuppressiva behand-
lingen efter transplantation.

Målet med våra studier var att genom 
ökad kunskap om CMV, HHV-6, VZV 
och EBV hos transplanterade patienter, i 
framtiden kunna bidra till minskad sjuk-
lighet och en ökad överlevnad i dessa in-
fektioner
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Kort om mig
Jag är ur-
sprungligen en 
Skåne-tös, född i 
Malmö och upp-
växt i Bjärred. 
Förutom min 
svenska grund-
skoleutbildning 
har jag även 
fått möjlighet 
att 1986-88 gå 
på Mayo High 
School i Rochester, Minnesota, USA. Stude-
rade läkarlinjen med forskningsinriktning 
vid Karolinska Institutet (KI), Stockholm 
och flyttade till Umeå och läste termin 5-11 
vid Umeå Universitet.

Min kliniska verksamhet startade med 
ett år på Hematologiska kliniken, Huddinge 
sjukhus, följt av AT i Karlstad och därefter 
började jag min ST utbildning på Infek-
tionskliniken, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset/Östra i Göteborg och har fortsatt 
arbeta som infektionsspecialist på kliniken 
från 2005 och framåt. 

Mina forskningserfarenheter inleddes på 
Institutionen för Klinisk Genetik, KI under 
90-talet. Jag har sedan tillsammans med 
handledare, hematologer och barnläkare 
studerat herpesgruppens virus såsom cyto-
megalovirus (CMV), humant herpesvirus-6 
(HHV-6), varicellazostervirus (VZV) och 
Epstein-Barr virus (EBV) hos transplante-
rade patienter som resulterade i en avhand-
ling 2019.

Mest av allt tycker jag om att dela livet 
med min älskade familj. Spännande och fina 
resor, olika idrottsaktiviteter, lugna stunder 
med bra böcker och musik sätter guldkant 
på tillvaron. 

I framtiden hoppas jag kunna fortsätta 
följa den spännande utvecklingen av nya 
strategier och behandlingsmetoder för att 
minska mortalitet och morbiditet orsakad 
av herpesgruppens virus hos transplante-
rade och andra immunsupprimerade indi-
vider. Tillförsel av T-celler, nya antiviraler 
samt nya vaccin mot herpesvirusgruppen 
och kanske möjligheter att klippa ut her-
pesvirus-genom via CRISPR-Cas är några 
spännande områden inför framtiden inom 
detta fält

Avhandlingsreferat Jenny Lindahl
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Invasiva svampinfektioner är allvar-
liga infektioner med hög dödlighet 
som drabbar utsatta patienter med 
andra underliggande sjukdomar så-
som patienter med olika typer av im-
munnedsättning. Tidig diagnostik och 
behandling är avgörande för utfallet 
hos de drabbade patienterna, men di-
agnostiken är tyvärr svår. Odlingar från 
sterila lokaler har låg känslighet för att 
påvisa invasiva svampinfektioner sam-
tidigt som positiva svampodlingar från 
icke sterila lokaler kan vara svåra att 
tolka. Det finns ett stort behov av att 
utveckla och förbättra diagnostiken av 
dessa infektioner. 

Avhandlingen berör aspekter av invasi-
va svampinfektioner hos olika grupper av 
immunnedsatta patienter såsom patienter 
med hematologisk malignitet och stam-
cellstransplanterade patienter, lungtrans-
planterade patienter och patienter med 
HIV-infektion. Huvudfokus för avhand-
lingsarbetet  var att studera olika diagnos-
tiska svampmarkörer,  samt att kartlägga 
förekomst och utfall av lunginvasiv svam-
pinfektion hos lungtransplanterade patien-
ter i Sverige. 1,3-β-d-glucan (betaglukan) 
är en komponent av svampars cellvägg som 
kan påvisas i blod hos patienter med olika 
typer av invasiva svampinfektioner, tex vid  
invasiv candidainfektion, invasiv aspergil-
los och Pneumocystis pneumoni. Galakto-
mannan är ett antigen som kan påvisas hos 
patienter med Aspergillus infektioner och 
bm-gliotixin har föreslagits som en möjlig 
diagnostisk markör för invasiv aspergillos. 
D-arabinitol/L-arabinitol är en metabolit 
som kan påvisas i urin vid invasiva infek-
tioner orsakade av Candida.

I det första delarbetet gjordes en retro-
spektiv utvärdering av nyttan av betag-
lukan som diagnostisk markör för inva-
siv svampinfektion hos patienter med 
hematologisk malignitet och stamcell-
stransplanterade patienter. Patienterna 
som ingick i denna studie hade under två 
års tid provtagits för betaglukan en till två 
gånger per vecka som ett led i ett screen-
ingprogram för tidig upptäckt av invasiv 
svampinfektion på hematologen, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset. Det andra 
arbetet var en prospektiv studie på patien-
ter med samma bakgrundssjukdomar som 
gjordes i samarbete med Skånes univer-
sitetssjukhus och Lunds Universitet. Här 
genomgick patienterna regelbundna prov-
tagningar för analys av svampmarkörerna 
betaglukan, galaktomannan och gliotoxin i 
blod, samt D-arabinitol/L-arabinitol i urin. 
De första två delarbetena visade att betag-
lukan hade förhållandevis låg känslighet 
för påvisande av invasiva svampinfektio-
ner tidigt i infektionsförloppet, medan 
känsligheten var betydligt högre om pro-
vet togs något senare i infektionsförloppet. 
Vi fann att betaglukan kunde vara förhöjt 
även hos patienter utan förekomst av in-
vasiv svampinfektion och här fanns det en 
association mellan höga betaglukannivåer 
och vård på intensivvårdsavdelning, tidiga-
re administration av intravenösa blodpro-
dukter och förhöjda triglycerider i blod. 
Patienter med ”falskt positivt” betaglukan 
hade oftast lägre nivåer i blod medan be-
taglukannivåer >800 pg/ml talade starkt 
för förekomst av invasiv svampinfektion. 
Galaktomannan hade förhållandevis låg 
diagnostisk prestanda för att påvisa invasiv 
aspergillos i vårt patientmaterial, även om 
det låga antalet inkluderade patienter med 
Aspergillus infektion gjorde detta resultat 

osäkert. I motsats till tidigare publicerade 
studier från en spansk forskargrupp kunde 
vi inte påvisa bm-gliotoxin hos någon av 
patienterna med invasiv aspergillos, var-
för nyttan av bm-gliotoxin som diagnostisk 
markör kan ifrågasättas. 

Det tredje arbetet syftade till att utvär-
dera blodprovsbaserad diagnostik av Pneu-
mocystis pneumoni (PJP) hos HIV-in-
fekterade patienter där vi studerade den 
diagnostiska prestandan av betaglukan och 
Pneumocystis-PCR i blod. Vi fann att 100% 
av alla patienter med Pneumocystis infek-
tion som ingick i studien hade påvisbart 
Pneumocystis DNA i blod och Pneumocys-
tis-PCR på blodprov verkar således vara en 
möjlig diagnostisk metod för PJP i denna 
patientgrupp. 96% av patienterna med PJP 
hade också positivt betaglukan. Dessa re-
sultat var lovande, då en blodprovsbaserad 
diagnostik skulle vara betydligt mer skon-
sam för patienterna som annars ofta tving-
as genomgå bronkoskopisk undersökning 
för diagnostik och vi håller nu på att stude-
ra detta vidare i ett större patientmaterial 
som även inkluderar andra patientgrupper.  

 Fjärde arbetet var en prospektiv under-
sökning på lungtransplanterade patienter 
med svamporsakad, invasiv luftrörsinfek-
tion, tracheobronkit. Även detta arbete 
gjordes i samarbete med Lunds universi-
tet. Vi fann att tracheobronkit orsakad av 
Candida eller Aspergillus är vanligt hos 
lungtransplanterade patienter i Sverige 
och preliminära resultat visade att denna 
typ av infektion inte ter sig associerad med 
utveckling av kronisk avstötning och för-
vånansvärt nog inte heller med ökad död-
lighet. Vi fann också att den diagnostiska 
prestandan av betaglukan som markör för 
att påvisa svamporsakad tracheobronkit 
hos lungtransplanterade patienter var låg.

Avhandlingsreferat Helena Hammarström

Diagnostik av Invasiva 
svampinfektioner
Helena Hammarström vid Institutionen för biomedicin, avdelningen för Infektions- 
sjukdomar, Göteborgs universitet, försvarade sin avhandling den 2 maj 2019 

Titel: Invasive fungal disease in immunocompromised hosts, with focus on diagnostics

Huvudhandledare: Vanda Friman, Göteborgs Universitet  

Biträdande handledare: Christine Wennerås och Nahid Kondori, Göteborgs universitet

Opponent: Jan Sjölin, Uppsala Universitet
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Delarbeten i avhanDlingen:
I. How to interpret serum levels of be-

ta-glucan for the diagnosis of invasi-
ve fungal infections in adult high-risk 
hematology patients: optimal cut-off 
levels and confounding factors.

 Hammarström H, Kondori N, Friman 
V, Wennerås C. Eur J Clin Microbiol 
Infect Dis. 2015;34(5):917-25

II. Prospective evaluation of a combina-
tion of fungal biomarkers for the di-
agnosis of invasive fungal disease in 
high-risk haematology patients.

 Hammarström H, Stjärne Aspelund A, 
Christensson B, Heußel C.P., Isaksson 
J, Kondori N, Larsson L, Markowicz P, 
Richter J, Wennerås C, Friman V. My-
coses. 2018;61:623–632.

III. Serum-based diagnosis of Pneumocys-
tis pneumonia by detection of Pneu-
mocystis jirovecii DNA and 1,3-be-
ta-D-glucan in HIV-infected patients: 
a retrospective case control study.

 Hammarström H, Grankvist A, Bro-
man I, Kondori N, Wennerås C, Giss-
len M, Friman V.

 BMC Infect Dis. 2019; 19(1): 658.

IV. Fungal colonization and tracheobron-
chitis following lung transplantation 
- impact on morbidity and mortality 
and utility of 1,3-β-D-glucan.

 Hammarström H, Stjärne Aspelund 
A, Hansson L, Isaksson J, Kondori N, 
Riise GC, Wennerås C, Friman V.

 In manuscript.

Kort om mig
Jag är född i 
Göteborg där 
jag också se-
dan gick läka-
rutbi ldningen 
efter några år 
utomlands i 
USA, Portugal 
och Spanien. 
Jag gjorde min 
ST på infektion 
i Göteborg och 
har varit specialist inom infektionssjukdo-
mar sedan 2012. 2013 påbörjade jag en del-
tidstjänst på klinisk mikrobiologi på Sahl-
grenska. Sedan dess delar jag min kliniska 
tjänstgöring mellan infektion och klinisk 
mikrobiologi och hoppas inom kort kunna 
slutföra min specialistutbildning inom kli-
nisk mikrobiologi. 

Mina huvudsakliga intresseområden 
både på infektion och på mikrobiologen är 
svamp- och parasitinfektioner och kliniskt 
arbetar jag bl a med infektioner hos im-
munsuprimerade patienter och ”tropiska” 
parasitinfektioner

Avhandlingsreferat Helena Hammarström
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Protokoll

Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid  14 januari 2020  
Plats Svenska läkaresällskapet, Stockholm
 
Närvarande Lars-Magnus Andersson
 Mia Furebring
 Jens Eriksson
 Anna Grahn (via telefon)
 Maria Furberg
 Lena-Maria Söder
 Fredrik Månsson (via telefon)
 Ulf Ryding

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes  
Lena-Maria Söder

§ 3 Dagordningen fastställdes

§ 4 Föregående protokoll från 2019-12-05 godkändes.

§ 5  Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson

• Visionsdokument
– Diskussion inom styrelsen kring remissförfarande.
– Skickas ut till verksamhetscheferna för att sprida genom-

fört arbete och inhämta synpunkter från medlemmarna 
lokalt.

– Publiceras på hemsida så alla medlemmar enkelt kan ta 
del av arbetet.

– Remiss till ordförandena i SFM, FKM och Svenska 
hygienläkarföreningen.

– Beslut om nytt visionsdokument på SILFs årsmöte.  
Viktigt att det blir färdigt i god tid. Layout och 
copywriter – Mediahuset.

• FoHM
– Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram
– Ordinarie Ros-Marie Carlsson (2018-2020) 
– Ny ordinarie Helena Hervius Askling (2020-2022)
– Ny suppleant: Martin Angelin (2020-2022)

• Strama slutenvårdsmål. 
– Inga rapporter. 

• Vävnadsrådets arbetsgrupp rörande FMT
– SILF ställer sig bakom initiativet till arbetsgrupp. SILF 

utser Lena Serrander och Cecilia Magnusson. 
– Arbetsgruppen skall arbeta med att ta fram riktlinjer 

för fekal transplantation till SoS inför besluts- och 
tillståndsförfarande.

• Kongress ECCMID
– Inbjudan att presentera en poster om SILF 
– Tid för posterpresentation: 20/4 16.00-18.00.
– Anna Grahn representerar SILF.

§ 6 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg

• Vårutbildning, tema Sepsis och meningit. Fortfarande 
platser kvar. Schemaplanering pågår

• Höstutbildning, tema Opportunistiska infektioner. 19-
20/10. Kursplats ännu ej fastställd.

§ 7 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring

• Svenska läkarsällskapet:
– SLS årsmöte krockar med årsmöte. 
– Förslag på ersättare diskuteras

• WHO 
– Läkarförbundet har fått en uppmaning att svara på en 

enkät från WHO angående ”pathogen-sharing”  i enlig-
het med Nagoya-protokollet om att internationellt dela 
genetiskt material.

– Styrelsen anser att frågan bäst besvaras av FKM.

• Infektionsveckan:
Vetenskapliga nätverksmötet.
– Önskar att bjuda in Bertil Christensson. 

• Beslut: SILF står för resan, men ej konferensavgift. 

• Infektionsveckan – anmälan öppen. 
– Inloggningsuppgifter från AppInConf kommer att delas 

ut till oss. 
– Sponsorer:

• Huvudsponsorer klara och fortsatt arbete kring del-
sponsorer pågår.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregister, Anna Grahn

•Förslag om nationell programgrupp vaccinationer. 
– Beslut: att föreslå uppstart av en ny VP-grupp för vacci-

nationer till årsmötet.  

Protokoll 
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Protokoll

– Anna Grahn meddelar Helena Hervius. 

• GRADE:  
– Frågor kring GRADE har gått ut till de olika VP-grup-

perna.  Varierande respons har inkommit. Krävs exten-
siv litteraturgenomgång för att uppnå tydlig evidens 
vilket upplevts såväl positivt som negativt. En del vård-
program vilar framförallt på expertkommentarer där 
GRADE kan innebära svårigheter att uppnå tillräcklig 
evidensgrad. 

– Förslag att invänta ytterligare erfarenheter och respons 
kring GRADE innan vi tar beslut om generellt införan-
de.

– Uppföljning av Anna Grahn i samråd med vårsprogram-
grupperna.

• Vårdprogramsarbete: 
– Varierar mycket i landet kring hur mycket tid man får 

avsatt och ersatt. 
– Vidare utredning krävs kring hur frågan ser ut. 
– Ny diskussion på chefsöverläkarmöte kring:
– Vikten av specialistkunskap
– Vikten av vårdprogramsarbetet för egen och andras 

verksamhet. 
– Vikten av nationell samverkan

• Kvalitetsregister: 
– Vidare arbete framåt för att se över hur vi kan uppfylla 

kommande kravställningar på våra kvalitetsregister.

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

• Fallseminarier: 
– Nästa fallseminarie planeras till Örtofta Slott 31/8-1/9.

§ 10 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson

• Tidningen
– Nästa nummer: Nr 1 2020. 
 1– 9/1 manusstopp, utgivningsdag 24/2

• Hemsida 
– Funktionsmappar på gång.
– Länksamling är nu uppdaterad.
– Funktionsbrevlådor är igång för remisshantering samt 

chefs- och studierektorsmaillistor.

§ 11 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson

• Inga frågor att lyfta till mötet.

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding

• Nya medlemmar:
Anneli Ericson ST-läkare, NÄL, Trollhättan
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

• Stadgar
– Genomgång av SILF-stadgar och förslag till ändringar.
– I diskussion med SLS beräkna ny medlemsavgift

§ 13 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare  
för 2020

• Beslutades att firmatecknare för svenska infektionsläkar-
föreningen (organisations nr) är var för sig föreningens 
ordförande Lars-Magnus Andersson () samt skattmästare 
Ulf Ryding () ) under förutsättning av deras ledamotskap 
i SILF kvarstår. 

• Lars-Magnus Andersson och Ulf Ryding befullmäktiga-
des att disponera Svenska Infektionsläkarföreningens 
bankkonton i Handelsbanken och Resurs Bank med deras 
internettjänst eller på kontor. Kapital får placeras på 
bankkonto, fonder, värdepapper och därmed förenliga 
placeringsalternativ. Fullmakten ska gälla tillsvidare och 
Lars-Magnus Andersson och Ulf Ryding skall disponera 
kontona med egen/enskild behörighet. 

§ 14 Övriga frågor
• Fråga från Carl-Erik Flodmark kring expertråd för 

GBS-infektioner till SoS.
– Diskussion inom styrelsen kring förslag till SILF-repre-

sentant. Beslut vid kommande möte.
• Chefsmötet:

– Diskussion inom styrelsen. Förslag om att lägga chefs-
möte from 2021 tidigare i veckan (ons.-tors.).

• Mentometersystem till Infektionsveckan.
– Mia Furebring kontaktar Commee.

§ 15 Mötet avslutades av ordförande Lars-Magnus Andersson.

Jens Eriksson 
Facklig sekreterare

Lars-Magnus Andersson 
Ordförande

Lena-Maria Söder
Protokolljusterare



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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Nya medlemmar

Anmälda till styrelsemöte 2020-01-14

Ordinarie medlemmar

Anneli Ericson  
ST-läkare, NÄL, Trollhättan

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

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?

Infektionsläkaren ligger nu 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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Kongresskalender
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

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

Rare yeasts, a growing threat
11-12 juni
Iasi
https://escmid.m-anage.com/_landing/
Escmid/Login.aspx?event=IASI2020&app=

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

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

Fallseminarium för ST-läkare 
31 augusti-1 september
Örtofta slott
https://infektion.net/wp-content/
uploads/2020/01/annons_fallsem_
aug_2020.pdf

Nordisk utbildning i Smittskydd och Vård-
hygien 
Start hösten 2020 (halvfart under två år, kan 
även gå enstaka kurser)
Göteborg
https://biomedicine.gu.se/utbildning/
uppdragsutbildning/smittskydd

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

39th Annual meeting of the European Bone 
and Joint Infection Society (EBJIS)
10-12 september
Ljubljana
https://ebjis2020.org

23th Annual Meeting of the European Soci-
ety for Clinical Virology (ESCV)
19-22 september
Manchester
https://www.escv2020.org/?utm_source=-
google&utm_medium=cpc&utm_cam-
paign=awareness&gclid=Cj0KCQjwx7zz-
BRCcARIsABPRscM5KlHFAq1mv56GAS-
FGxSG-DLDiNRH-Z8T_XPM7Ux-rsU-
MO7zwwJiIaAqTHEALw_wcB

Antimicrobial susceptibility testing with 
EUCAST criteria and methods
29 september-2 oktober
Tallin
https://escmid.m-anage.com/_landing/
Escmid/Login.aspx?event=tallinn2020&app=

HIV & Hepatitis Nordic Conference
30 september – 2 oktober
Stockholm
https://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_
courses_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_
courses_and_workshops/

Infektionsläkarföreningens höstutbildning: 
Sepsis och bakteriella CNS-infektioner? 
19-21 oktober
Näsby slott 
Program kommer på infektion.net

The 51th Union World Conference on Lung 
Health
oktober
Sevilla 
https://www.theunion.org/what-we-do/
conferences/world-conference-on-lung-
health/51st-union-world-conference-on-
lung-health 

ID Week
21-25 oktober
Philadelphia 
http://idweek-2020.org

Antimicrobial Stewardship: A competen-
cy-based approach
14-15 november
Belgrad
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L1_Belgrade_ESCMID_ESGAP.pdf

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

För uppdateringar se respektive mötes hemsida. Kurser för ST-läkare finns listade på infektion.net under Utbildning – ST-läkare
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POWER  
REIMAGINED

WHY USE 3 IF 2 COULD BE ENOUGH?2

AN INNOVATIVE NEW TREATMENT FOR 
YOUR PATIENTS LIVING WITH HIV

DTG 50 mg + 3TC 300 mg (bioequivalent to DOVATO3) used in the GEMINI studies.

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

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

Adverse events reported in ≥5% of participants in either arm:2 
-  DOVATO: diarrhea (12.4%), headache (11.0%), nasopharyngitis (9.9%), upper respiratory tract infection (9.8%), syphilis (6.8%), pharyngitis (6.6%), back pain (5.7%), bronchitis 

(5.0%), influenza (4.9%), insomnia (4.7%), nausea (4.1%), arthralgia (2.8%)
-  DTG + TDF/FTC: diarrhea (13.0%), headache (12.1%), nasopharyngitis (15.9%), upper respiratory tract infection (7.8%), syphilis (7.3%), pharyngitis (6.7%), back pain (5.4%), 

bronchitis (4.2%), influenza (5.0%), insomnia (7.8%), nausea (8.1%), arthralgia (5.3%)

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

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

Förskrivningsinformation 
Dovato (dolutegravir/lamuvidin) Rx, EF, ATC kod J05AR25
 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Filmdragerad tablett innehållande dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir och 300 
mg lamivudin. Indikation: DOVATO är indicerat för behandling av infektion med humant 
immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som väger minst 40 kg 
ut an känd e l ler miss t änk t res is tens mot integrashämmark lassen e l ler lami v udin . 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. 
Varningar och försiktighet: Dovato ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av 
hiv-infektion. Överkänslighetsreaktioner vid behandling med dolutegravir har rapporterats. 
Dovato ska omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner. Klinisk 
status, inklusive leveraminotransferaser och bilirubin, ska monitoreras. Dovato rekommenderas 
inte för användning till patienter med kreatininclearance <50 ml/min. Dovato ska användas med 
försiktighet till patienter med grav leverfunktionsnedsättning. Då lamuvidin inte rekommenderas 
som monoterapi vid hepatit B krävs normalt ytterligare antiviral behandling om Dovato ges till 
patient med samtidig hepatit B-infektion. Graviditet: Fertila kvinnor ska genomgå graviditetstest 
innan behandling med Dovato påbörjas. Fertila kvinnor som använder Dovato ska använda ett 
effektivt preventivmedel under hela behandlingen. På grund av den potentiella risken för 
neuralrörsdefekter med dolutegravir ska Dovato användas under första trimestern endast då 
inget alternativ finns. Dovato ska användas under graviditet endast då den förväntade nyttan 
motiverar den eventuella risken för fostret. Interaktioner: Rekommenderad dos av dolutegravir 
är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av rifampicin, karbamazepin, 

oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesört, etravirin (utan boostade proteashämmare), 
efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir. Antacida som innehåller flervärda katjoner bör 
administreras 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. När Dovato tas tillsammans med föda 
kan kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium tas samtidigt, 
alternativt, om inget födointag sker samtidigt skall dessa tas 2 timmar efter eller 6 timmar före 
Dovato. Dolutegravir höjer koncentrationen av metformin. Metformin elimineras via njurarna och 
det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av Dovato. Denna 
kombination kan öka risken för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. 
Kombinationen Dovato och kladribin rekommenderas ej. Biverkningar: De oftast rapporterade 
biverkningarna är huvudvärk (3 %), diarré (2 %), illamående (2 %) och insomnia (2 %). Den 
allvarligaste biverkning som har rapporterats med dolutegravir var en överkänslighetsreaktion 
med hudutslag och allvarlig leverpåverkan. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. 
Datum för översyn av produktresumén 07/2019.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss 
på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till 

Biverkningsenheten). Brev: GSK AB, Box 516, 169 29 Solna.

Dimension : 252 X 368 mm (WXH)

POWERED BY DOLUTEGRAVIR 
AT THE CORE1

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

FEWER ARVs vs A 3-DRUG REGIMEN:
TDF, TAF AND ABC FREE1
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20  Detta läkemedel är 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. 
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: 02/2020 

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

 • 82 % efficacy in treatment–naïve PLHIV***  
at Week 1441

 • Zero resistance in phase 3 clinical trials1

 • With or without food1

1. Biktarvy SmPC

BIKTARVY®
A triple therapy that combines bictegravir,  
an INSTI*, with FTC-TAF**1

* integrase strand transfer inhibitor
** emtricitabine – tenofovir alafenamide fumarate
*** people living with HIV



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. Virushämmande 
medel, direktverkande Indikationer: Av
sett för behandling av vuxna med kro
nisk infektion med hepatit Cvirus (HCV). 
Kontraindikationer: Samtidig admini
strering av läkemedel som är starka 
Pglykoprotein (Pgp)  och/eller starka cy
tokrom P450 (CYP)inducerare (karbama
zepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, ri
fabutin och johannesört) medför signifikant
sänkta plasmakoncentrationer av sofosbuvir 
och velpatasvir, och kan leda till minskad ef
fekt av Epclusa. Varningar och försiktighet:
Fall av allvarlig bradykardi och hjärtblock
har setts vid användning av regimer som
innehåller sofosbuvir i kombination med
amiodaron. Epclusa har visats öka expone
ringen av tenofovir, särskilt vid användning
tillsammans med en hivregim innehållande
tenofovirdisoproxilfumarat och en farma
kokinetisk förstärkare (ritonavir eller kobi
cistat). Patienter som får Epclusa samtidigt
med elvitegravir/ kobicistat/ emtricitabin/
tenofovirdisoproxilfumarat eller med te
nofovirdisoproxilfumarat och en boostrad
hivproteashämmare ska övervakas för te
nofovirassocierade biverkningar. Fall av
reaktivering av hepatit Bvirus (HBV), vissa
med dödlig utgång, har rapporterats under
och efter behandling med direktverkan
de antivirala läkemedel. Alla patienter ska
screenas för HBV innan behandling inleds.
Vid coinfektion 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 INRvärden rekommende
ras för patienter som behandlas med vita
min Kantagonister. Farmakokinetiken för
läkemedel som metaboliseras i levern (t.ex.
immunsuppressiva medel) kan påverkas av
förändringar i leverfunktionen under DAA
behandling, relaterat till clearance av HCV
virus. Graviditet och amning: Användning
under graviditet rekommenderas inte. Ska
inte användas under amning. Biverkningar:
Mycket vanliga: I kliniska studier var huvud
värk, trötthet och illamående de vanligaste

behandlingsrelaterade biverkningarna som 
rapporterades. Dessa och andra biverkning
ar rapporterades med en liknande frekvens 
för placebobehandlade patienter jämfört 
med Epclusabehandlade patienter. Vanliga: 
hudutslag. Innehavare av marknadsförings-
tillståndet: Gilead Sciences Ireland UC, 
Irland. För information: Kontakta Gilead 
Sciences, 08 505 718 00. För fullständig in
formation om dosering, varningar och för
siktighet, interaktioner, biverkningar samt 
aktuell information om förpackningar och 
priser se www.fass.se. Baserad på produk
tresumé: 01/2020

* Subventioneras vid förskrivning av eller
i samråd med läkare vid infektions eller
gastroenterologisk klinik med erfarenhet av
att behandla patienter med kronisk hepatit
Cinfektion. Patienten ska också följas upp i
samråd med sådan läkare.
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a  Cure rates of 91–100% were observed in real
world patients treated with EPCLUSA.3–10 
Cure rates of 95–100% were achieved across 
Phase 3 pivotal studies in HCV GT 1–6.11–14

b  EPCLUSA offers an RBVfree STR option 
for the majority of HCV patients, excluding 
those with decompensated cirrhosis. For 
further information on restrictions please 
refer to the SmPC. RBV is recommended 
for the treatment of patients with decom
pensated cirrhosis and may be considered 
for the treatment of HCV GT3 patients with 
compensated cirrhosis.1

c  24week EPCLUSA with RBV may be con
sidered for patients who have previously 
failed therapy with an NS5Acontaining 
regimen.1

d  Safety and efficacy of EPCLUSA has not 
been assessed in patients with CPT Class C 
cirrhosis.1

e  The definition of singletablet regimen or STR  
in this document is: one tablet, once daily.

f EASL defines cure as SVR12.15

CPT = Child–Pugh–Turcotte; EASL = Europe
an Association for the Study of the Liver; GT 
= genotype; HCV = hepatitis C virus; RBV = 
ribavirin; SmPC = Summary of Product Char
acteristics; STR = singletablet regimen; SVR 
= sustained virologic response; WHO = World 
Health Organization.

I’M HELPING TO 
ELIMINATE IT.

I’M DOING MORE 
THAN CURING HCV,

Gilead Sciences Sweden AB  |  Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna  |  Tel: 08 505 71 800S
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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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