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COVID-19 – FOKUS PÅ STOCKHOLM 
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Gilead Sciences  |  Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna 
Phone: + 46 (0)8 505 71 800

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

1. Biktarvy SmPC

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

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

 • Zero resistance in phase 3 clinical trials1

 • With or without food1

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

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: 07/2020 
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Indicerad för behandling av vuxna med:1 

•   Komplicerade intraabdominella infektioner 
•   Komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit 
•   Sjukhusförvärvad pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni
•   Ny indikation! Bakteriemi som uppstår i samband med, eller misstänks 

ha ett samband med, någon av infektionerna ovan
•   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 intra
abdomainella infektioner (cIAI), komplicerade urinvägsinfektioner (cUTI) inklusive pyelonefrit, sjukhus förvärvad pneumoni (HAP)  inklusive ventilatorassocierad 
pneumoni (VAP) samt patienter med bakteriemi som uppstår i samband med, eller som misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna som anges ovan. 
Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos vuxna 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 anti globulintest (DAT eller Coombs 
test), som kan interferera med korstest av blod och/eller orsaka läkemedelsinducerad immunhemolytisk anemi. Administrering: Zavicefta bör användas vid behand
ling av infektioner som orsakas av aeroba gramnegativa organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsmöjligheter endast efter konsultation med 
läkare som har tillbörlig erfarenhet av behandling av infektionssjukdomar. Zavicefta bör administreras som i.v. infusion under 2 timmar. Dosering: 2 g/0,5 g var 8e 
timme. Lägre dos eller längre doseringsintervall kan krävas för patienter med nedsatt njurfunktion. Förpackningar: Frystorkat pulver 2 g ceftazidim/0,5 g avibaktam i 
20 ml glasflaska, förp om 10 styck. För mer information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: Augusti 2020.  

Pfizer AB 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

ceftazidim/avibaktam
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Brev från ordföranden

Den snabba nedgången i antalet 
bekräftade fall av covid-19 veck-
orna efter midsommar hjälpte 

verkligen till. Trots förkortade och flyt-
tade semestrar gav det ett slags lugn och 
lite möjlighet till återhämtning. Tankar-
na går förstås fortfarande i första hand 
till alla som varit svårt sjuka eller haft 
svårt sjuka anhöriga och till dem som har 
svårt att försörja sig p.g.a. av pandemin. 
Men det var på något vis hoppingivande 
att plötsligt träffa patienter med rosfe-
ber, lunginflammation och varicella igen. 
Samtidigt är det svårt att slappna av och 
återhämta sig på riktigt när vi inte vet 
vad som väntar i höst och vinter (vi gör 
kanske bäst i att ställa in oss på att det 
blir som med spanska sjukan och att vi 
kommer ha ganska många fall ända fram 
till maj 2021).

Visionsdokumentet är färdigt och kom-
mer skickas ut till alla medlemmar under 
hösten. Stort tack till arbetsgruppen och 
till alla som lämnat synpunkter. Vi hoppas 
att den nya layouten skall locka till läsning 
och att dokumentet kan användas för att 
utveckla och förbättra infektionssjukvår-
den. Epidemiberedskapen måste förstås 
vara tillräckligt stor men alla patienter 
med allvarliga, komplicerade och ovanli-
ga infektionssjukdomar bör också ha rätt 
att träffa en infektionsläkare och vårdas 
på infektionsklinik. Det finns goda skäl 
att fortsätta att stärka infektionssjukvår-
den såväl vad gäller öppen och sluten vård 
som konsultverksamhet och vi har säkert 
mycket arbete framför oss för att argu-
mentera för detta.

Vårdprogrammet CNS-infektioner (bak-
te  riella) är uppdaterat och flera andra 
vårdprogramgrupper arbetar med upp-
dateringar under hösten. Dessutom ser 
vi fram emot nya vårdprogram om tuber-
kulos och vaccinationer. Stort tack till alla 
experter som bidrar med kunskap och 
hårt arbete (och till verksamheterna som 
gör det möjligt). Våra professionsdoku-
ment har hög kvalité och är mycket upp-
skattade. Det är helt avgörande att det är 
vi som profession och inte någon annan 
som tolkar tillgänglig kunskap och om-
sätter den i rekommendationer för utred-
ning och behandling.

Inställda utbildningar, såväl för ST-lä-
kare som specialister, har ställt till med 
mycket problem under våren och det 
finns ett stort behov av att de kommer 

Kära Kollegor!
igång igen. Den planerade vårutbildning-
en går nu i höst istället och vi hoppas att 
så många som möjligt som planerade att 
gå i våras kan vara med i höst. Planering-
en inför Infektionsveckan är också i full 
gång. Uppsala är värdar (precis som det 
var tänkt i år) och jag ser verkligen fram 
emot detta. Det skulle vara fantastiskt 
roligt om vi kan slå rekord i inlämnade 
abstrakt igen. Det finns inget som hin-
drar att redan nu förbereda det som ni vill 
skicka in …

Jag vill också passa på att tacka alla som 
bidragit till att sprida kunskap via SILFs 
webbinarier under våren och sommaren. 
Jag tycker det har varit otroligt värdefullt 
att få uppdateringar från olika delar av 
landet. Det var också väldigt imponerade 
att vi lyckades sammanställa ett vårdpro-
gram för covid-19 tillsammans med FKM 
och SHLF under slutet av våren. En fan-
tastisk insats av arbetsgrupperna från de 
tre föreningarna och från alla (myndig-
heter och sektioner i SLS) som lämnade 
synpunkter på remissversionen av doku-
mentet.

SILF har också (tillsammans med FKM 
och SHLF) fått i uppdrag av SLS att ansva-
ra för det vetenskapliga programmet vid 
det första svenska vetenskapliga mötet om 
covid-19. Mötet hålls den 15–16 december 
och är helt webbaserat. Tanken är att sam-
manfatta kunskapsläget och att ge svenska 
forskargrupper tillfälle att presentera sina 
resultat. Möjlighet att skicka in abstrakt 
öppnar den 12 oktober och jag hoppas så 
många som möjligt, från alla medlemsför-
eningar och sektioner i SLS, har möjlighet 
att bidra.

Avslutningsvis ett litteraturtips –  On 
Tyranny  av Timoty Snyder (2017). Även 
om den bitvis är en propagandaskrift till 
stöd för Demokraterna (i valet i USA) är 
den läsvärd och bra att ha till hands när 
det argumenteras för enkla lösningar (el-
ler när det inte lyssnas till dem som har 
djup kunskap och lång professionell erfa-
renhet) …

Hoppas vi hörs den 15–16 december!

Lars-Magnus Andersson
Ordförande

SILFs STYRELSE 2020-2021
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Covid-19-epidemin, fokus på Stockholm

Infektionskliniken vid Karolinska 
Universitetssjukhuset - navet i 
covidvården

Covid-19-pandemin har satt många or-
ganisationer under hård press. Vid Ka-
rolinska Universitetssjukhuset antogs 
tidigt en pandemiplan. Drygt hälften av 
sjukhusets slutenvårdsplatser avsattes 
för covidpatienter och styrningen av 
sjukhuset ersattes av en Nato-modell. 
I april när arbetsbelastningen var som 
tyngst vårdades 345 covidpatienter 
inom sluten- och intensivvården.

Det har gått drygt ett halvår sedan Lena 
Dillner, verksamhetschef för enheten In-
fektionssjukdomar inom Tema Inflam-
mation och Infektion, vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, höll den första 
pressträffen i Stockholm. Samma dag, 
den 31 januari, hade det första fallet av 
covid-19 konstaterats i Jönköping; en ki-

nesisk kvinna som tidigare hade vistats i 
Wuhan hade insjuknat efter ankomst till 
Sverige.

– Redan den 12 januari fick vi det för-
sta samtalet om ett lokalt utbrott av lung-
inflammation med okänd orsak i Kina. 
Världshälsoorganisationen hade sedan 
årsskiftet rapporterat om detta utbrott 
och det fanns redan då vissa varningar 
om att det skulle kunna bli en global pan-
demi.

Karolinska Universitetssjukhuset star-
tade tidigt i januari viktiga förberedel-
ser, och en styrgrupp under ledning av 
chefsläkaren vid Karolinska Universitets-
sjukhuset (K) bildades. I gruppen fanns 
företrädare för Karolinska Universitetsla-
boratoriet, smittskydd, barn, vårdhygien, 
IVA och infektion. Det fanns också ett 
nära samarbete mellan Karolinska, Folk-

hälsomyndigheten och Smittskydd Stock-
holm, säger Lena Dillner.

Pandemiplan sjösattes
Så snart viruset hade isolerats och kun-
skapen om virusets unika sekvens spridits 
till länder utanför Kina, kunde laboratori-
et på Karolinska etablera diagnostik med 
PCR-teknik. Från den 26 februari analy-
serades alla prover på Karolinska. Men 
innan det stod klart att det handlade om 
ett helt nytt coronavirus, SARS-CoV-2, ar-
betade dock högisoleringsenheten på KU 
utifrån hypotesen att det kunde handla 
om MERS- coronavirus.

– Vi hade redan PM och rutiner för hur 
vi tar hand om misstänkta MERS- fall och 
vi aktiverade det spåret. I takt med att vi 
fick mer information om viruset förstod 
vi att det handlade om en droppsmitta 
snarare än luftvägssmitta. Högisolerings-
teamet utbildade medarbetare kring hur 
vi skulle förhålla oss till skyddsutrustning 
och isolering. Och initialt planerade vi för 
att vi skulle klara av att ta hand om alla 
patienter i regionen på infektionskliniken 
i Huddinge. De 50 vårdplatser som fanns 
tillgängliga trodde vi skulle räcka, och att 
de patienter som inte behövde sjukhus-
vård kunde isoleras i hemmen. Men den 
strategin visade sig snart vara ohållbar, sä-
ger Lena Dillner.

När det gäller skyddsutrustning utgick 
infektionskliniken från de rutiner som 
gäller för MERS, även om instruktionerna 
från sjukhuset var på en lägre nivå.

– Vi höll kvar vår högre skyddsnivå un-
der en längre tid och det väckte vissa frå-
gor och diskussioner. Men vi hade också 
mycket svårare sjuka patienter som kom 
till infektion. Jag anser att vi hade en 
adekvat skyddsnivå för våra medarbetare 
på infektion.

En särskild pandemiplan togs fram vid 
Karolinska. Utvecklingen följdes noga 
och planen uppdaterades och kapaciteten 
justerades allteftersom smittspridningen 
ökade.

Lena Dillner, verksamhetschef för enheten Infektionssjukdomar inom Tema Inflammation och
Infektion vid Karolinska Universitetssjukhuset.
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Covid-19-epidemin, fokus på Stockholm

Intill döden trött
När intervjun äger rum, tidigt i augusti, 
har Lena återvänt efter fyra veckors sam-
manhängande semester. 

Under flera veckor i april, maj och juni 
var sjukhuset under hård press med en 
extremt tung arbetsbelastning. Det tärde 
hårt på såväl chefer som vårdanställda.

– Det var en enorm stress på hela or-
ganisationen. Jag var så intill döden trött 
när jag skulle börja min semester. Ansva-
ret och stressen för att allt skulle fungera, 
trots att vi inte visste så mycket om viru-
set till en början, tog verkligen på krafter-
na. Det blev många sömnlösa nätter. Men 
jag var tack och lov inte ensam. Det har 
funnits en enorm kapacitet i organisatio-
nen. Jag har också fått en ännu större re-
spekt för mina medarbetare, de har gjort 
extraordinära insatser under den här pe-
rioden.

Lena blir märkbart rörd när hon berät-
tar om engagemanget från medarbetare 
och hur samarbetet mellan olika specia-
liteter och professioner förde sjukhuset 
samman. Samarbetet mellan intensivvår-
den och infektion intensifierades och flera 
nya vårdplatser kunde skapas när bland 
annat geriatrik- och kirurgavdelningar 
gjordes om till särskilda covidavdelningar. 
Omvårdnadspersonal, forskningslediga 
samt medarbetare i slutenvården och öp-
penvården även i Solna flyttades till Hud-
dinge för att ta hand om covidpatienter. 
Nära hälften av Karolinskas slutenvårds-
platser gjordes om för att kunna hantera 
det växande antalet covidpatienter.

– Karolinska var oerhört snabb med att 
ställa om och det var avgörande för att 
klara uppdraget. Infektion var navet för 
slutenvårdens covidpatienter och våra in-
fektionsläkare fick med tiden en alltmer 
konsultativ roll. Det fanns i bland en viss 
frustration hos vissa av mina medarbetare 
som hade velat ta ett ännu större ansvar. 
Mina medarbetare var otroliga, det fanns 
en stark motivation, vilja och handlings-
kraft. Jag fick ibland säga till medarbetare 
att gå hem och vila. 

100-talet provtagningar per dygn
All provtagning av patienter för SARS- 
CoV2 i Region Stockholm koncentrerades 
initialt till högisoleringsavdelningen på 
Huddinge. I början isolerades patienter 
på avdelningen i väntan på provsvar, kapa-
citeten var då cirka 10 per dygn. Situatio-
nen kom dock snart att radikalt förändras 
när alltfler sökte vård och resenärer kom 
tillbaka efter sportlov i italienska och öst-
errikiska delarna av alperna. 

– När det första fallet kom var strate-
gin att isolera på vårdavdelningen och 

smittspåra runt fallen. Men när fler och 
fler patienter kom in med luftvägsproble-
matik var det inte längre hållbart och vi 
ändrade strategin till att isolera patienter 
i hemmet i väntan på provsvar. Vi ville 
prioritera slutenvårdsplatser för de mest 
sjuka.

Under januari och februari togs prover 
på ett 90-tal misstänkta fall. Infektions-
kliniken byggde med kort varsel upp en 
organisation kring provtagning i hem-
men med stöd av ambulansteam i Region 
Stockholm. I slutet av februari gjordes 

provtagningar mellan nio på morgonen 
till nio på kvällen, som mest handlade det 
om ett 100-tal patienter per dygn.

– Infektion blev en sambandscentral i 
selektionen av patienter som var aktuella 
för provtagningen, antingen på sjukhuset 
eller i hemmet. 

I början av mars sattes provtagningstält 
upp utanför infektionsmottagningen i 
Huddinge, totalt togs 3 000 prover mellan 
2 och 12 mars.

Det är lätt att vara efterklok, menar 
Lena Dillner, men i perspektiv hade det 
kanske varit bra att sätta individer som 
varit i riskområden i karantän för att be-
gränsa spridningen av smitta.

– För oss var det tydligt att det var en 
samhällsspridning väldigt tidigt i förlop-
pet. I mitten av mars ändrades provtag-
ningsstrategin och det välkomnade vi. 
Från att enbart fokusera på sportlovsrese-
närerna och blev det nu fokus på samtliga 
patienter med luftvägssymtom.

Under den första perioden skedde 
smittspårningen i nära samarbete med 
smittskydd. Men i takt med att antalet 
patienter dramatiskt ökade ändrades stra-
tegin; smittade individer uppmanades att 
informera andra i sin omgivning och att 
hålla sig isolerade.

– Kanske gav vi upp den aktiva smitt-
spårningen för tidigt och det hade kanske 
varit bra med tydliga instruktioner och ett 
regionalt beslut om att vi skulle ha fort-
satt. Men i det här läget hade vi fullt upp 
med att försöka hålla oss till den kunskap 
och de riktlinjer som fanns.

Öppenvården i Huddinge.
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27 000 medarbetare provtogs
Många vårdgivare vände sig till infek-
tionskliniken med frågor kring provtag-
ning och handläggning, det innebar en 
tung belastning för infektionsjourerna. 
Kliniken var även ett stöd till 1177 som 
hanterade upp till 5 000 ärenden per dag, 
både från vårdgivare och befolkningen i 
stort.

– En särskild pandemigrupp bildades 
för att sammanställa PM, vara tillgänglig 
för information, frågor och vara ett stöd 
till mig som verksamhetschef och till led-
ningen för Karolinska. Alla medarbetare 
engagerades för de särskilda coronatele-
foner som avlastade dagbakjouren. Som 
mest hade vi fem extra telefonlinjer öppna 
för frågor, dag- och helgtid.

Lena Dillner har själv inte varit sjuk i 
covid-19, men på en av mottagningarna 
inträffade ett lokalt utbrott då sex medar-
betare insjuknade samtidigt. 

Hypotesen är att en TB-patient som 
togs om hand på avdelningen var smittad 
av covid-19.

– Det fanns tidigt en stark önskan hos 
vårdpersonalen att genomgå provtagning 
och jag har personligen haft en frikostig 
inställning till det. För att tillmötesgå per-
sonalens behov i hela regionen satte Karo-
linska upp en studie och 27 000 medarbe-
tare i Region Stockholm kunde genomgå 
testning. Det skapade en trygghet.

Styrning enligt Nato-modell
Via appen ”Alltid öppet” kunde infek-
tionsmottagningen starta digitala vide-
obesök och kommunicera med covidpa-
tienter i behov av kontakt med sjukvården.

– Det var en teknisk lösning som vi 
länge önskat och som äntligen kom på 
plats. Här kunde patienter rapportera in 
symptom och vi kunde följa sjukdomsför-
loppet och kalla in patienter endera till 
tältet eller till mottagningen. I samarbete 
med Karolinska institutet kunde vi se att 
många med milda eller asymtomatiska be-
svär uppvisade T-cellsimmunitet mot det 
nya viruset, även om de ännu inte testats 
positivt för antikroppar. 

Drygt sex veckor efter att det första 
fallet konstaterats i Sverige förklara-
de Världshälsoorganisationen utbrot-
tet som en global pandemi. Dagen efter, 
den 12 mars, gick Karolinska Univer-
sitetssjukhuset upp från stabsläge till 
förstärkningsläge. Styrningen av sjuk-
huset skedde efter ett militärt system, 
Nato-modellen. 

– Vi startade varje dag klockan 10 med 
korta möten som varade drygt en halvtim-
me. På mötet fanns en bred representation 
från olika funktioner och vi behandlade 

frågor kring bland annat personal, säker-
het och läkemedels- och materialförsörj-
ning. Vi fick även dagliga rapporter om 
antal patienter från infektions- och inten-
sivvården. Beslutsvägarna var korta och 
det blev en tydlig och effektiv styrning av 
sjukhusets resurser. Vi fick en samlad bild 
av läget och vad som behövde göras.

I mitten av mars började Karolinska 
skjuta upp all elektiv behandling. Triage-
ring etablerades vid akutmottagningarna 
för att separera misstänkta covid-patien-
ter från andra vårdflöden. Vid den här ti-
den vårdades ett 30-tal patienter på infek-
tion och ett fåtal på IVA.

– Vi gjorde om våra enkelrum till dub-
belrum i Huddinge då vi såg en ökning av 
antalet patienter med respiratorisk svikt. 
Men i takt med att belastningen på akut-
mottagningarna ökade öppnade vi även 
vårdplatser på vår infektionsenhet i Sol-
na. Det blev en kraftig ökning av antalet 
patienter under slutet av mars till mitten 
av april. Vi på infektion ansvarade som 
mest för totalt 90 vårdplatser i Huddinge 
och Solna, varav 74 var för covidpatienter.

Hälften av alla dödsfall i covid-19 i Sve-
rige ägde rum i Stockholm. I Älvsjö bygg-
des snabbt ett fältsjukhus upp för att öka 
beredskapen, men det togs aldrig i bruk.

– Kapaciteten i Region Stockholm har 
varit imponerande hög. 

Som mest vårdades 423 patienter sam-
tidigt på Karolinska. Antalet vårddygn för 
covidpatienter uppgick till 20  000 varav 
5 000 inom intensivvården.

Den tyngsta månaden var april. I mitten 
av månaden vårdades 345 patienter inom 
slutenvård och intensivvård. Därefter pl-
anade kurvan ut: 279 fall i maj, 171 i juni 
och 38 fall i juli. 

I maj, efter nära två månader i förstärk-
ningsläge gick sjukhuset tillbaka i stabslä-
ge med möten tre gånger i veckan.

– I Solna öppnades även en ny multidis-
ciplinär mottagning för att följa behoven 
hos covidpatienter som vårdats på IVA.

Vill se nationell myndighet
I början av juni övergick Karolinska till 
ordinarie styrning. En planering för en 
andra våg prioriterades och en skuggplan 
etablerades, men sommaren blev förhål-
landevis lugn. 

– Vi var angelägna om att medarbetare 
skulle få fyra veckor sammanhängande 
semester. Vi har också haft en tät dialog 
med fackliga företrädare och under en tid 
infördes nödfallsövertid.

Flera av verksamheterna är tillbaka i 
vanliga rutiner, även om situationen är 
fortsatt är allvarlig. 

– Infektion- och intensivvården har 
kvar sitt coviduppdrag fram till höstlovet. 
Nu försöker vi även hinna reflektera kring 
vad vi lärt oss och vad vi hade behövt 
göra annorlunda. En av utmaningarna har 
handlat om att hålla ihop organisationen, 
under pandemin har sajterna kommit en 
bit ifrån varandra. Vi behöver nu tid för 
att återhämta oss och försöka få ihop kol-
legiet igen, Lena Dillner, 

När arbetsbelastningen var som tyngst 
etablerades ett forum dit medarbetare 
kunde vända sig i slutet av arbetsdagen 
för att hämta stöd och få möjlighet att 
ventilera och samtala kring viktiga frå-
gor. För många medarbetare har det va-
rit tufft att möta anhöriga till patienter i 
isolering.

– Det har varit exceptionellt svåra si-
tuationer, många har avlidit och mycket 
ångest har överförts till våra medarbe-
tare. Att som kollegor kunna träffas och 
samtala har varit en viktig nyckel för att ta 
sig igenom den svåra tiden tillsammans. 

Trots tuffa utmaningar och extrema 
arbetssituationer, har det dock fungerat 
över förväntan, menar Lena Dillner. 

– Styrningen av sjukhuset har varit 
effektiv. Det har funnits en enorm sam-
arbetsvilja och vi har tillsammans kla-
rat ett oerhört svårt uppdrag, det är jag 
stolt över. Jag har också haft ett starkt 
stöd av nätverket med verksamhetsche-

”I was severly ill and extremely 

afraid and you took care of me, 

saving my life. Of course, you 

will say that the doctors and 

nurses who helped me were 

just doing their job, however 

I feel the need to express my 

deep gratitude for what they 

have done. Not only were they 

top professionals-I am so grate-

ful I was in their hands-but also 

amazing human beings. The 

covid19 is a terrible virus be-

cause, apart from attacking the 

body, it also forces the patient 

in isolation from her/his dears. 

I wish to thank all the staff for 

their sensibility in those 

diffiult moments.”

Brev från en patient som tillfrisknat från 
covid-19 till sjukhusledningen på Karolinska.
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fer på landets universitetskliniker. Varje 
vecka ringde vi varandra för att utbyta 
erfarenheter. Vi har även ett nätverk med 
högisoleringsenheterna som varit och är 
mycket värdefullt. Daglig kontakt med 
kollegorna vid infektionsklinikerna inom 
Region Stockholm har också varit avgö-
rande.

Men det finns också viktiga lärdomar 
att dra, menar Lena Dillner.

Covidpandemin har visat på behovet av 
en särskild nationell myndighet med ett 
ytterst ansvar för läkemedelsförsörjning 
och tillgång till skyddsutrustning.

– Nu har det varit upp till sjukvården i 
regionerna att själva hantera dessa frågor. 
Även om alla säkert har gjort sitt bästa 
hade det varit av stort värde om vi haft 
en nationell myndighet som hade kunnat 
samordna resurser i en ytterst allvarlig 
krissituation. När det gäller våren hänvi-
sar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndig-
heten hänvisar till Sveriges kommuner 
och regioner som i sin tur hänvisar till de 
enskilda regionerna.

Kanske hade färre dödsfall på landets 
äldreboenden inträffat om Sverige hade 
tagit tydliga och kraftfulla nationella be-
slut tidigt i mars? I augusti var antalet 

döda i Sverige 5  700 jämfört med 326 i 
Finland, 255 i Norge och 644 i Danmark.

– Vi har valt att inte delta i den politiska 
diskussionen, vi har pragmatiskt följt gäl-
lande riktlinjer och rekommendationer 
och försökt fullfölja vårt uppdrag. Kom-
mande analyser kommer förhoppningsvis 
att ge svar på hur väl den svenska strategin 
fungerade.

Nära en miljon människor har hittills 
avlidit till följd av covid-19. Konsekven-
serna av pandemin är svåra att greppa och 
sammanfatta.

För Lena Dillner har pandemin haft 
en stark påverkan, inte bara på hennes 
chefskap, utan även på ett djupare person-
ligt plan.

– Döden har kommit närmare. Jag kän-
ner en större ödmjukhet inför min roll 
som verksamhetschef. Jag funderar också 
mer på vad som är viktigt, och jag upp-
skattar kanske ännu mer familjens sön-
dagsmiddagar då jag, min man och våra 
barn försöker samlas så ofta det går. Pan-
demin visade i allra högsta grad vikten av 
att inte ta livet för givet.

Eva Nordin

Infektionsavdelningen i Huddinge. Foto: Malin Jochumsen

FAKTA:

Namn: Lena Dillner

Ålder: 62

Familj: Man och 4 barn

Arbetar: Verksamhetschef 
Mwedicinska Enheten för In-
fektionssjukdomar Karolinska 
Universitetssjukhus

Drivs av: Göra skillnad för patien-
ters hälsa

Oroas av: Låsningar i struktur och 
arbetssätt som försvårar uppdraget

Roas av: Medarbetare med genuint 
intresse för verksamhetsutveckling

Längtar efter: Att coronapande-
min ska vara över

Skulle önska: Att vi tar lärdom och 
går starkare ur krisen

Genombrott jag skulle vilja se i 
covid-19 forskningen: Ett billigt 
och enkelt vaccin



  Infektionsläkaren 3 · 208

Covid-19-epidemin, fokus på Stockholm

Rutiner och förutsättningar 
ändrades från dag till dag

Hedvig Glans, infektionsläkare och 
sektionschef vid Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Huddinge, ställdes in-
för svåra avvägningar under den mest 
intensiva perioden av covid-pandemin. 

– Det var intensivt och utmanande. 
Det kändes som utbrottet varade en 
evighet, det som varade en vecka-10 
dagar känns som en månad. Jag var 
vilse i tiden under våren.

Det har gått ett par månader sedan trycket 
på Infektionskliniken var som högst. Även 
om covid-uppdraget fortfarande är aktu-
ellt, är verksamheten tillbaka i mer var-
dagliga rutiner. 

Det är en snuvig Hedvig Glans som 
berättar om erfarenheter och lärdomar 
av covid-19 utbrottet, men det är inte 
covid-19, försäkrar hon. Vid testning har 
hon dock inte uppvisat några antikroppar.

– Redan i mars var det flera av läkarna 
på kliniken, inkl jag själv, som blev sjuka. 
Men det var inte covid-19 utan ett annat 
närbesläktat förkylningsvirus, coronavi-
ruset OC-43. Kanske gav det oss ett viss 
immunologiskt skydd, som en kors-immu-
nitet men det är bara lösa spekulationer. 

Tidigt bildades en intern pan de mi-
grupp där Hedvig Glans tillsammans med 
fyra andra infektionsläkare ingick. Grup-
pens uppgift var att sammanställa PM, 
vara tillgängliga för information, frågor 
och vara ett stöd till verksamhetschefen 
och ledningen på Karolinska.

– Kunskapen växte fram successivt och 
tempot var väldigt högt. Det fanns ett stort 
informationsvakuum samtidigt som vi 
dränktes i information. Det som är viktigt 
nu är att vi granskar och analyserar vad som 
gjordes, både inom kliniken och sjukhuset i 
stort, så att vi lär oss av misstagen och drar 
lärdomar av det som fungerade bra. 

Skiftande förutsättningar och rutiner
Hedvig Glans är sektionschef och har 
medarbetaransvar för cirka 20 personer. 
Att vara chef under pågående covid-pan-
demi har ställt helt nya krav på ledarskap; 
växande patientvolymer innebar att ruti-
ner och förutsättningar snabbt ändrades 
och kraven på att hitta snabba schemalös-
ningar blev akuta.

– I en sådan här situation tror jag att 
de flesta blir väldigt rationella och lös-
ningsfokuserade, det är en slags överlev-
nadsstrategi. Det var enormt mycket som 

skulle hanteras och samtidigt var det vik-
tigt att se till att mina medarbetare fick en 
så dräglig arbetsmiljö som möjligt. Vi var 
flera som försöka bibehålla en överblick 
över vilka som jobbat för mycket, behövde 
gå hem och vila, och att hela tiden justera 
schemat efter behov samtidigt som det var 
viktigt att balansera uppgifter och positio-
ner mellan medarbetare för att arbetet 
inte skulle bli alltför tungt.

Från att i ena sekunden ha en viss kon-
troll över situationen till att i nästa sekund 
förlora den var frustrerande, menar Hed-
vig Glans.

– De första veckorna var extremt svåra. 
De rutiner som fanns vid arbetsdagens slut 
ändrades snabbt till påföljande morgon. 
Det enda sättet att få kontroll var att vara 
kvar på jobbet, i alla fall kändes det så. Men 
det var så klart varken möjligt eller hållbart.

Beredskap för brytsamtal
Uppdraget växte snabbt och det fanns ett 
stort behov från andra enheter att få kon-
sulthjälp av infektionskliniken. 

– Det var exceptionellt stora volymer 
och det efterfrågades kunskap om ett virus 
och en sjukdom som vi inte hade alla svar 
på. Vi visste heller inte hur naturalförlop-
pet såg ut. Det fanns många utmaningar. 

Hälften av alla dödsfall i covid-19 inträf-
fade i Region Stockholm. Den höga mor-
taliteten ställde infektionskliniken inför 
svåra situationer.

– Det var en ny situation för oss, helt 
klart. En virussjukdom som vi initialt inte 
visste hur vi skulle behandla och en mor-
talitet som i början var hög. Vi hade ett 
tätt samarbete med intensivvården, vi var 
konsulter på IVA och de konsulterade hos 
oss varje dag. Alla kollegor på Infektions-
kliniken handskades med döden på ett 
eller annat sätt nästan varje dag. Att det 
skulle bli så många patienter och att dö-
den skulle bli så närvarande var i alla fall 
inte jag riktigt beredd på. 

Det fanns inledningsvis ett tätt samarbe-
te med regionens smittskydd, ett samarbe-
te som fungerade väl, menar Hedvig Glans.

– Innan det konstaterades att det fanns 
en samhällsspridning hade vi ett nära sam-
arbete, vi pratade med dem flera gånger Hedvig Glans, infektionsläkare och sektionschef vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
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om dagen under screeningsperioden. Men 
vi dränktes verkligen initialt av trycket och 
efterfrågan att provta personer med rese-
anamnes. Även om Stockholm sa att det 
fanns en god beredskap för en pandemi, 
upplevde jag inte att man hade förstått den 
komplexitet och de konsekvenser som ett 
så omfattande utbrott orsakar.

Stort intresse för forskning
Hedvig Glans har även ingått i en intern 
styrgrupp som ansvarat för förfrågning-
ar om forskningsprojekt och prover från 
covid-19 patienter. Fram till mitten av au-
gusti hade gruppen hanterat cirka 140 för-
frågningar. Flera läkemedelsprövningar 
samt labbstudier om immunitet, antiviral 
terapi och intracellulär patogenes starta-
de redan i februari.

Ett team av åtta forskningssjuksköter-
skor ställdes till förfogande och Karolin-
ska Trial Alliance (KTA), som är en klinisk 
prövningsenhet vid  Karolinska  Univer-
sitetssjukhuset, bidrog med resurser för 
ekonomiska beräkningar och avtal för kli-
niska prövningar.

– Förutom studieförfrågningar utifrån 
har även kliniska forskare på kliniken star-
tat en behandlingsstudie med immunomo-
dulerande behandling, vilket är jätteroligt. 
Studien pågår fortfarande och är nu även 
en multicenterstudie där infektionsklini-
kerna på Universitetssjukhusen deltar. 

Infektionskliniken har även behandlat 

patienter med kortison, på liknande sätt 
som i Recovery-studien, där resultat visar 
att kortisonbehandling minskade risken 
för död med en tredjedel hos allvarligt 
sjuka patienter med respiratorbehand-
ling 

Etablering av bred biobank
Det har även funnits en gemensam styr-
grupp för Karolinska Universitetssjuk-
huset och Karolinska Institutet som sam-
ordnat det vetenskapliga arbetet för hela 
sjukhuset. 

Genom etableringen av en bred biobank 
med anslag från Wallenbergstiftelsen har 
ett flertal internationella covid-19 forsk-
ningsnätverk hört av sig med frågor kring 
samarbeten. Biobanken, som är öppen för 
alla forskare, är ett initiativ från Centrum 
för Infektionsmedicin (CIM) och drivs som 
ett samarbetsprojekt mellan CIM och IVA.

– Det finns många frågor kvar att be-
svara. Kunskapen om patienter som krävt 
slutenvård och uppföljningen av dem har 
ökat, även om det finns kunskapsluckor 
kvar. När det gäller individer som har va-
rit sjuka, men inte krävt slutenvård och 
som inte blir återställda vet vi mindre 
om, de som exempelvis lider av kognitiva 
besvär, trötthet och andningsbesvär. Jag 
tror att sjukvården i stort behöver titta 
på COVID-effekter i samhället och hur 
det kommer att påverka samhället över 
tid. 

Vad har varit viktigt för dig som chef un-
der den mest intensiva pan de mi perioden?
– Att vi har jobbat tillsammans alla kolle-
gor och medarbetare och att när det väl 
gällde så ställde alla upp, vecka ut och 
vecka in, månad efter månad. Det var min 
drivkraft, helt klart.

Eva Nordin

Infektionsavdelningen i Huddinge. Foto: Malin Jochumsen

FAKTA:

Namn: Hedvig Glans

Ålder: 38 

Arbetar: Infektionskliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge

Drivs av: Utmaningar och möjlighe-
ten att förbättra

Oroas av: En andra våg med 
COVID-19

Roas av: Att gå på bio, och att i nulä-
get vara nästan är själv i salongen.

Längtar efter: Att få umgås normalt 
och röra sig fritt i Europa och värl-
den igen

Genombrott jag skulle vilja se i 
covid-19 forskningen: Ett vaccin
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Vi har mycket kvar att lära om 
kommunikation och samarbete

Åsa Parke, specialistläkare vid Infek-
tionsklinken på Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Huddinge, var egentli-
gen forskningsledig när hon med kort 
varsel kallades in till kliniken och sin 
första pandemi. Under den mest inten-
siva perioden i april, drabbades hon 
själv av covid-19 med allvarlig smärta 
och värk i kroppen.

När coronaviruset Sars drabbade världen 
mellan 2003 och 2004, rapporterades cirka 
8 000 fall varav 750 dog. Cirka 20 procent 
av de drabbade var sjukhuspersonal. Då 
var Åsa Parke läkarstuderande vid Karolin-
ska Institutet. När svininfluensan (H1N1), 
som krävde 280 000 dödsfall, svepte över 
världen 2009 gjorde hon sin AT i Norrtälje. 
Två år senare började hon sin ST på infek-
tionskliniken på Karolinska.

– Jag märkte knappt av dessa utbrott.
Covid-19 är den första allvarliga pandemi 
som jag upplevt som läkare. Till en början 
förstod jag inte riktigt allvaret och vidden 
av covid-19, de patienter vi mötte i början 
var förhållandevis friska och tillhörde 

socioekonomiskt starka grupper. Men så 
släppte Kina en omfattande artikel om de 
74 000 första fallen och jag blev förvånad 
över att de som smittades under alpresor-
na var mycket friskare än vad rapporten 
från Kina antydde.

Lämnade forskningen för kliniken
Sista veckan i februari var Åsa Parke iväg 
med familjen på sportlov. Därefter skulle 
hon vara forskningsledig i tre veckor. Från 
flera länder började rapporter komma 
om utbrott av covid-19 och situationen i 
världen förändrades snabbt. Efter att det 
första svenska fallet hade bekräftats den 
31 januari, fanns det många signaler på en 
inhemsk smittspridning.

– Jag bevakade nyheterna slaviskt och
jag tänkte för mig själv att detta kommer 
att braka loss. Innan pandemin nådde Sve-
rige fanns det en mental beredskap hos 
oss och jag insåg att jag nog skulle behövas 
i sjukvården. Några dagar senare ringde 
min chef och jag hoppade in för att arbeta 
kliniskt, säger Åsa Parke.

Den 27 februari lades den första pa-
tienten in på Karolinska och den 6 mars 

bekräftades för första gången att det 
fanns en inhemsk smittspridning. Bara 
fem dagar senare inträffade det första 
svenska dödsfallet. Samma dag, den 11 
mars, konstaterade Världshälsoorganisa-
tionen att virusutbrottet var en pandemi.

– I början tog vi hand om alla patien-
ter som testats positiva. Från början kör-
de alla ambulanser direkt till vår klinik i 
Huddinge, utan att passera akuten. Det 
handlade om högriskpatienter inom ra-
men för vårt högspecialiserade uppdrag 
för Region Stockholm. Vi insåg snabbt att 
vi inte skulle klara uppdraget och att vård-
platserna inte skulle räcka till. 

Döden kom nära
Många av de patienter som tidigt kom in 
med ambulans var svårt sjuka äldre från 
särskilda boenden och vårdhem.

– De var allvarliga sjuka och kunde inte
intuberas. Vid den här tiden var det den 
enda behandlingen vi hade att tillgå och vi 
hamnade i en svår situation då vi befarade 
att många av de äldre riskerade att avlida 
hos oss. Det var väldigt frustrerande. Som 
infektionsläkare är jag van vid att kunna 
erbjuda botande behandling och de döds-
fall jag har erfarenhet av är ganska få.
När det stod klart att infektionskliniken 
inte skulle klara den stora anstormningen 
av covid-patienter, delades vårdansvaret 
upp mellan sjukhusen i regionen. 

– Det fanns exempelvis geriatriska och
palliativa avdelningar som tog hand om de 
äldre och IVA tog hand om alla som skul-
le intuberas. I slutänden hade vi inte så 
många dödsfall hos oss på infektion.

Är det något du önskar skulle ha gjorts 
annorlunda vid den här tiden?
– När det började komma alltfler patien-
ter som behövde läggas in, så hade vi
inte plats. Vi hade redan många patien-
ter inlagda som behövde isoleras, men vi
kunde inte skicka hem dem på grund av
smittorisken. Det kunde exempelvis vara
någon som levde ihop med en partner
som var i en riskgrupp. Folkhälsomyndig-
heten menade vid den här tiden att det
inte fanns någon samhällssmitta, men vår
bild var att det redan fanns en spridningÅsa Parke, specialistläkare vid Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
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i samhället. Här hade vi behövt hjälp av 
Region Stockholm att ordna med hotell 
för de patienter som behövde isolering, 
men inte sjukhusvård. Detta gjorde man i 
flera andra länder, men inte i Sverige.

– En annan sak som hade kunnat fung-
era bättre var kommunikationen med 
smittskyddet. Vi har inte riktigt haft sam-
ma bild av vem och hur vi ska smittspåra. 
När det gäller det stora utbrottet på Järva-
fältet tror jag att mycket mer hade kunnat 
göras för att minska smittspridningen och 
det hårda vårdtryck som blev en följd, om 
kommunikationen och återkopplingen 
hade varit bättre. 

– Många taxichaufförer blev också 
smittade. Men var hade de blivit smitta-
de? På Arlanda, Järvafältet eller kanske i 
sitt bostadsområde? Vi hade behövt mer 
kontakt och bättre återkoppling. Att få 
tillbaka information är väldigt viktigt i en 
sådan situation.

Sjuk i covid-19
Under april när covid-19 pandemin drab-
bade Sverige och Stockholm som hårdast, 
insjuknade Åsa Parke i symtom som efter 
provtagning visade sig vara covid-19.

– Det var på eftermiddagen på jobbet 
som jag insåg att något var fel. På kväll-
en förstod jag att jag hade drabbats av 
covid-19. Jag har aldrig tidigare haft så ont 
i kroppen. När det var som värst kunde jag 
knappt stå på benen. Jag visste att kring 
dag åtta att det skulle vara som värst, men 

att man i regel tillfrisknar på dag 10. Så var 
det verkligen för mig. Efter att ha legat med 
smärta och värk och knappt haft någon ap-
tit, blev jag på dag tio plötsligt sugen på 
hamburgare. Då visste jag att det var över.

Hur var det att arbeta i skyddsutrust-
ning och upplevde du att ni hade en till-
räckligt hög skyddsnivå?
– Nivån var extremt hög och vi kände oss 
väldigt trygga. Våra chefer, och framförallt 
våra omvårdnadschefer, gjorde en otroligt 
stark insats och vi fick en högre skydds-
nivå än andra kliniker och andra sjukhus. 
Det var så klart påfrestande att jobba med 
skyddsutrustning, det var svårt att lyssna 
på patienter med stetoskop, visiret imma-
de igen och det var väldigt varmt. 

– På vår klinik har rummen utgång mot 
balkonger som löper runt hela avdelning-
en. När vi rondade kunde vi gå på utsidan 
och slapp därför byta skyddskläder mellan 
varje rum. Det sparade oss en massa tid 
och frustrationer. Vi hade en mycket lind-
rigare situation än exempelvis kollegorna 
på IVA som tvingades stå i timmar i sina 
skyddsutrustningar.

Vad skulle du vilja förbättra inför nästa 
pandemi?
– Först behöver vi göra en ordentlig analys 
på såväl regional som nationell nivå. Men 
en sak som vi definitivt kan göra bättre är 
kommunikation, att bli bättre på att sam-
arbeta, lyssna på varandra, att myndighe-

ter tar in erfarenheter och kunskap från 
de som arbetar på golvet. Som infektions-
klinik kan jag ändå känna att vi har blivit 
starkare och mer sammansvetsade.

Eva Nordin

Infektionsavdelningen i Huddinge. Foto: Malin Jochumsen

FAKTA:

Namn: Åsa Parke

Ålder: 39 

Familj: Sambo och två barn, 7 & 5 år.

Arbetar: Infektionskliniken, Karo-
linska Sjukhuset.

Drivs av: Att det är rätt roligt att leva.

Oroas av: Den globala uppvärmning-
en, massutrotningen av djur och den 
oförmåga som regeringar världen 
över har att ta tag i detta.

Roas av: Slapstick

Längtar efter: Att få umgås med min 
mamma som är 70+ på ett vanligt 
sätt igen

Genombrott jag skulle vilja se i 
covid-19 forskningen: Självklart ett 
effektivt vaccin men också bättre 
förståelse för hur smittspridningen 
faktiskt går till.
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Smittskyddsläkare Per Follin lämnar 
sitt chefsuppdrag med viss lättnad och 
en samtidig oro över utvecklingen

Den första veckan i januari noterade 
Smittskydd Stockholm rapporter om 
ett utbrott av atypisk pneumoni i Kina, 
orsakad av ett nytt coronavirus. Veckan 
därpå informerades samtliga chefläkare 
i regionen och beredskapsnivån höjdes. 

– Vi agerade tidigt, flera veckor inn-
an vi fick det första fallet i Sverige, 
säger Per Follin, smittskyddsläkare och 
nyligen avgången chef för Smittskydd 
Stockholm.

Efter nära sju månader av konstant arbe-
te lämnade Per Follin sin tjänst i mitten 

av september. I drygt fyra år var han av-
delningschef för smittskyddet i Region 
Stockholm och arbetade direkt under häl-
so- och sjukvårdsdirektören.

– Det känns märkligt att lämna ett upp-
drag som tagit all min tid under det senas-
te halvåret. Samtidigt som jag nu ska göra 
något annat, befinner vi oss i en pågående 
pandemi med en oviss utgång. Det är inte 
helt enkelt att lämna rollen som smitt-
skyddsläkare med ständiga tankar på be-
redskap och planering. Men det ska också 
bli skönt att få tid för vila och eftertanke.

Per Follin är specialist i infektionssjuk-
domar och har arbetat på olika specialis-

tenheter runt om i landet. Han disputera-
de i början av 1990-talet vid Linköpings 
universitet på en preklinisk avhandling i 
medicinsk mikrobiologi.

– Efter avhandlingen har jag kliniskt in-
tresserat mig för bland annat HIV och im-
munbrister, även sepsis har varit ett stort 
intresseområde. Jag har också arbetat som 
konsult inom de olika IVA-specialiteterna 
och ansvarat för planering av högisole-
ringsvård, innan jag tog steget och bytte 
spår 2007. Då öppnades möjligheten att 
börja arbeta mer preventivt och övergri-
pande med smittskydd i Västra Götalands-
regionen. Jag var där i åtta år innan jag 
2016 flyttade till Stockholm och chefsjob-
bet på Smittskydd Stockholm.

Signaler i början av januari
Att beskriva och sammanfatta tankar och 
erfarenheter av de månader som gått se-
dan upptäckten av ett nytt coronavirus, 
tills den sista arbetsdagen i mitten av sep-
tember, är inte helt enkelt, menar han.

– Det har varit mycket intensivt med 
många långa dagar och arbete under ota-
liga helger i rad. Som chef har jag haft ett 
stort och ständigt ansvar, det gick inte att 
släppa tankarna på pandemin.

Redan den 7 januari reagerade smitt-
skyddet i Stockholm på en uppgift i Pro-
Med; en ny sjukdom och ett nytt corona-
virus hade upptäckts i Kina. Kort därefter 
gick ECDC (European Center for Disease 
Prevention and Control) ut med informa-
tion och riskbedömning (rapid risk asses-
sement). Fredag kväll den 10 januari ringde 
Per Follin runt till regional tjänsteman i be-
redskap (TiB), samt infektionsbakjourer i 
regionen. Han tog även kontakt med chefs-
läkaren i Region Stockholm för att förvarna 
om ett nytt utbrott av atypisk pneumoni i 
Kina.

– Vi visste ju vid den här tiden inte vad 
det var för slags sjukdom, men att det 
handlade om ett nytt coronavirus stod 
klart. Vi drog paralleller till SARS och 
MERS och ville att våra kollegor skulle 
vara förberedda om de skulle bli tillfråga-

Per Follin, smittskyddsläkare och nylligen avgången chef för Smittskydd Stockholm.
 Foto: Anna Molander
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de. Därefter informerades samtliga chef-
läkare i regionen och vi informerade även 
alla vårdaktörer. Vi byggde även upp en 
hemsida för att samla information. Den 
blev välbesökt och de första veckorna i ja-
nuari fanns det inte så många andra ställ-
en att inhämta kunskap, säger Per Follin.

Från vecka tre höjdes beredskapsnivån 
och den 7 februari gick regionens enhet för 
katastrofmedicinsk beredskap upp i RSSL, 
regional särskild sjukvårdsledning, orga-
nisationens samordnade ledning vid kris.

– Vi var tidiga, långt innan de första 
fallen identifierades i Sverige. Mycket av 
jobbet handlade om att initiera omfalls-
planering, sprida kunskap och följa kun-
skapsutvecklingen globalt. 

Den 10 mars gick Folkhälsomyndigheten 
ut med beskedet att det fanns en sam-
hällsspridning av smitta. Men vissa in-
fektionsläkare jag talat med menar att 
det mycket tidigare fanns tydliga tecken 
på det och att myndigheten agerade sent. 
Vilken är din kommentar?
– Även vi på smittskyddet fick i våra kon-
takter med infektionskollegorna informa-
tion om att det en tid in i mars konstatera-
des fall som inte kunde knytas direkt eller 
indirekt till utlandsvistelse, det vill säga 
inte passade in i den dåvarande falldefini-
tionen. Så skedde ungefär samtidigt i Väs-
tra Götaland och det var väl det som från 
Folkhälsomyndigheten sammanfattande 
beskrev som ”begynnande samhällssprid-
ning” i landet. Stora regionala skillnader 
fanns och huruvida detta var sent eller 
inte var en avvägningsfråga. Vid rådan-
de stund medförde detta beslut dock att 
provtagningsindikationerna ändrades för 
att man skulle kunna använda den begrän-
sade diagnostikkapaciteten optimalt.

Utsatt kändisskap 
Redan den 3 januari rapporterade TT om 
ett utbrott i Kina och därefter följde fle-
ra digitala nyhetskanaler upp nyheten. 
Mediabevakningen har på det stora hela 
skötts väl, menar Per Follin.

– Media har varit snabba och de har 
granskande uppgift och en otroligt vik-
tig roll att föra ut information. Men oli-
ka media har olika infallsvinklar och en 
del är mer spekulativa än andra, vissa 
har utnyttjat allmänhetens oro på ett 
trist sätt, men jag tycker ändå att media 
har varit balanserad. Jag har själv job-
bat mycket nära regionens presstjänst 
och kommunikatörer och det har varit 
ett värdefullt samarbete. Kriskommuni-
kation eller kanske snarare kommuni-
kation i kris kräver erfarenheter vi som 
läkare ofta inte har. Jag tror aldrig att jag 

varit så medialt exponerad som under 
den här tiden. 

Vissa smittskyddsläkare har blivit när-
mast av en kändis under den här pan-
demin, kanske på gott och ont med både 
uppskattningar och grova påhopp. Hur 
har det varit för dig?
– Jag har väl också upplevt att bli igen-
känd och det har funnits perioder när det 
inte varit så bekvämt, exempelvis när vi 
i april började stänga restauranger i mitt 
närområde där jag bor. Då var det inte lika 
enkelt att gå till mataffären och passera de 
ställen som hade blivit stängda.
Den svenska förvaltningsmodellen sär-
skiljer sig internationellt. Våra myndig-
heter har en stark ställning och enskilda 
ministrar får enligt grundlagen inte läg-
ga sig i enskilda ärenden. Hur upplever 
du att samarbetet mellan experter och 
politiken har fungerat?
– Jag upplever att såväl hälso- och sjuk-
vårdsministern som inrikesministern 
har varit närvarande och lyssnat på den 
kunskap som finns hos expertmyndighe-
terna. Men när det gäller hanteringen av 
provtagningsfrågan har den inte varit lika 
genomtänkt, tycker jag. Frågan har drivits 
från olika håll och jag är inte övertygad om 
att den har vilat på samma kunskapsbas 
när det gäller syftet med provtagning eller 
vilken metod som ska användas, serologi 
eller PCR. Även tanken på att det vid varje 
provtagning bör finnas åtgärder kopplade 
har ibland glömts bort, säger Per Follin.

I Stockholm är smittskyddet mer en reell 
myndighet medan smittskyddet i de min-
dre regionerna i praktiken är mer en del 
av sjukvården– har det funnits för- och 
nackdelar med det under covid-epidemin? 
– Jag håller inte alls med. På regional nivå, 
oavsett storlek, har smittskyddet en myn-
dighetsfunktion och smittskyddsläkaren 
har ett stort och eget ansvar, även om ar-
betet samordnas via Folkhälsomyndighe-
ten. Så jag skulle inte säga att Stockholm 
är mer en reell myndighet, man man har 
lika mycket en myndighetsfunktion på ett 
mindre ställe.

Hur har samarbetet med Folkhälsomyn-
digheten fungerat och har Smittskydd 
Stockholm gjort några egna regionala 
bedömningar?
– Vi har haft ett bra och nära samarbete 
med gemensamma sammankomster i olika 
grupperingar och med olika intensitet. Vi 
har även två gånger per vecka haft tims-
långa nationella telefonmöten och diskus-
sioner då vi diskuterat strategier och delat 
information och erfarenheter. Vi har haft 
stor nytta av varandra. Belastningen på 
Region Stockholm har tidigt under våren 
har varit större och vi fick erfarenheter 
som man ännu inte fått i andra delar av 
landet. Vissa frågor kanske vi skruvade på 
lite mer. Ett exempel var när jag spetsade 
till en formulering och i Aktuellt sa att alla 
ska vara mer som 70-åringar och begränsa 
det sociala umgänget, inte vistas på platser 
där det förekommer trängsel och att und-
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vika onödiga resor. Här gick jag längre än 
vad Folkhälsomyndigheten gjorde efter-
som läget fortfarande var kritiskt och då 
stod och vägde i regionen. Ett annat ex-
empel kan vara de praktiska erfarenheter 
vi fick av restaurangstängningar som slut-
ligen föranledde att ansvaret och hante-
ringen övergick till kommunerna.

Det har framförts kritik mot att Smitt-
skydd Stockholm slutade smittspåra för 
tidigt. Hade man kunnat fördröja eller 
minska smittspridningen genom att ha 
fortsatt att smittspåra?
– Jag har ofta fått den frågan och det har 
funnits och finns en missuppfattning 
om att vi slutade att smittspåra, men an-
svaret har hela tiden funnits, även om 
smittspårningen vid olika tillfällen har 
haft olika karaktär. Tidigt i utbrottet, de 
första veckorna, då vi hade mest samlad 
kunskap och kapacitet, så skötte vi regi-
onens smittspårning med förstärkning 
av personal. Men när vi fick en samhälls-
spridning räckte vi inte till och man fick 
börja smittspåra på vanligt sätt, det vill 
säga att det är den behandlade läkaren 
som har ansvaret för smittspårning. Även 
när vi hade en mycket stor spridning på 
våra särskilda boenden fördes intensiva 
diskussioner med läkare i ledningen för 
SÄBO. De gjorde allt de kunde i den be-
lastade situationen. Den här bilden att 
man slutade smittsopåra är inte korrekt, 
i så fall har man som behandlande läkare 
missuppfattat sin uppgift.

Har den presymtomatiska spridningen 
haft störst betydelse eller har den rent 
asymtomatiska spridningen varit ett 
större problem?
– Jag tror att den presymtomatiska sprid-
ningen, det vill säga dygnet när man kan 
utsöndra virus i luftvägssekret, inte haft 
så stor betydelse för smittspridningen. Vi-
rusnivåerna är sannolikt lägre än vad de 
är när man är symtomatisk. Dessutom, en 
symtomatisk patient med hosta och luft-
vägssymtom producerar mer sekretdrop-
par än vad man gör när man inte har hosta. 
Troligen gäller motsvarande resonemang 
för asymtomatisk spridning.

På en presskonferens den 7 juli presente-
rades IVO en granskning av landets 
samt liga 1700 äldreboenden. Den vi-
sar bland annat att 40 kommuner står 
för nästan 70 procent av alla dödsfall i 
covid-19 på äldreboenden. Sverige sticker 
ut internationellt med de höga dödstalen 
på äldreboenden, hade man kunnat göra 
annorlunda?
– Det är väldigt sorgligt att vi fick den här 

utvecklingen med den svåra sjukligheten 
och de höga dödstalen. Det var absolut 
inget vi hade räknat med från början. 
Vi inriktade vår diagnostik just mot att 
skydda miljön vid äldreboenden, särskil-
da boenden och sjukhus. När vi konsta-
terade den kraftiga ökningen av antalet 
smittade gjorde vi en enkät under påsk-
helgen för att få en klarare bild. De perso-
ner som bor i särskilda boenden är svårt 
sjuka, miljön är organiserad för personer 
med kognitiv svikt och olika demenssjuk-
domar och andra svåra kroppsliga sjuk-
domar. Förutsättningarna att hantera en 
smitta där är särskilt svåra. I Stockholm 
inträffade 40 procent av alla konstaterade 
dödsfall på särskilda boenden, det är en 
skör grupp av människor. 

– Dödstal är svåra att jämföra, det 
handlar om hur man sätter diagnostiken. 
Här i Stockholm kommer vi noggrant att 
analysera varje dödsfall för att ta reda på 
om man avled av eller med covid-19. Det 
skulle kunna vara så att man i Sverige har 
haft en noggrann övervakning och därför 
fångat upp många fall som inte rapporte-
rats i andra länder. Jag tror att vi ska akta 
oss för att tidigt dra för stora slutsatser, 
det kan dröja innan vi vet mer och kan 
jämföra siffror.

Coronapandemin har på flera sätt blot-
tat samhällets sårbarhet. Det gäller inte 
minst bristen på skyddsutrustning och 
andra nödvändiga varor. Hur ser du på 
frågan om Sveriges beredskapslager un-
der covid-pandemin?
– Det är bekymmersamt att se att samma 
problematik som fanns 2009 finns 2020. 
Vi är små aktörer på en global marknad, 
utrustningar försvann tidigt då många 
länder hade stora behov. Det borde inte 
vara raketvetenskap att förstå att sista 
minuten-planering inte fungerar vid ett 
utbrott. Lärdomen är väl att vi noggrant 
måste planera för att kunna hantera den 
här typen av utbrott och se till att beho-
ven av exempelvis läkemedel, material 
och skyddsutrustningar tillgodoses. 

Mycket forskning pågår nu. Vilken fråga 
eller vika frågor skulle du vilja ha svar 
på?
– En av dem handlar om flockimmunitet, 
vilken slags immunitet har vi uppnått i 
större befolkningsgrupper? Jag tror att 
detta virus kommer att fortsätta cirkule-
ra, precis som H1N1 gjorde. Det är väldigt 
mycket som vi inte känner till om korsim-
munitet, nya stammar och om man kan 
reinfekteras av samma virus. Utveckling 
av effektiva vacciner pågår liksom plane-
ring för hur dessa skall användas och till 

vilka riskgrupper. Det är så många frågor 
som vi behöver svar på.

Har du själv varit sjuk i covid-19?
– Det har funnits verifierade fall i min när-
het. Innan vi fick diagnostik drabbades jag 
av en svår stämbandsinflammation och 
tappade rösten. Det kom väldigt akut. Även 
min fru drabbades, kanske hade vi det då.

Nu har du lämnat din tjänst, vad ska du 
göra härnäst?
– Jag ska sätta mig ned, reflektera, ta hand 
om mig själv och mina nära relationer. Jag 
har bokat in träffar med personer som be-
tyder mycket för mig. Jag hoppas också på 
vila och att få distans till det som hänt. Jag 
längtar också efter att vara fmer fysisk ak-
tiv, att vandra och åter börja kajakpaddla. 
Därefter får jag se om jag kommer att ta 
mig an nya utmaningar.

Eva Nordin

Fotnot:
Maria Rotzén Östlund har efterträtt Per 
Follin som tillförordnad smittskyddsläka-
re vid Smittskydd Stockholm.

FAKTA:

Namn: Per Follin

Ålder: 67 år 

Familj: Gift, min fru är även hon 
verksam inom sjukvården samt har 
två vuxna söner och två barnbarn

Gör just nu: Försöker vänja mig vid 
att inte ”bara tänka på jobbet” - men 
det är inte lätt.

Drivs av: Ambitionen att problem 
skall hanteras korrekt och konstruk-
tivt, och jag störs när så inte sker.

Oroas av: Situationen globalt med 
polarisering och ytterlighetstänkan-
de, snarare än sammanhållning

Roas av: Barnbarnens framsteg, 
stora som små.

Längtar efter: Att vi får återgå till 
ett nytt normaltillstånd men oklart 
när och hur det blir…

Genombrott jag skulle vilja se i 
covid-19 forskningen: Att vi får mer 
kunskap om prognostiska markö-
rer för sjukdomsförlopp, tydligare 
riskgruppsbedömningar samt fler 
behandlingsalternativ.

Dovato (dolutegravir/lamuvidin) Rx, EF, ATC kod J05AR25
Filmdragerad tablett innehållande dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir och 300 mg 
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Indikation: DOVATO är indicerat för behandling av infektion med humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos 
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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: Säkerhet och effekt för Dovato har inte studerats under graviditet. Fertila kvinnor bör få 
rådgivning avseende den potentiella risken för neuralrörsdefekter med dolutegravir, och effektiva 
preventivmedel bör övervägas. Om en kvinna planerar att bli gravid ska nyttan och riskerna med att 
fortsätta behandlingen med Dovato diskuteras med patienten. Om graviditet konstateras under första 
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Vaccinkommentar

Vaccinkommentar angående
influensavaccinering säsongen 2020/21

Den kommer i år också. Influensan. Dock 
har detta märkliga pandemiår gjort att 
även kända fenomen är omgärdat av fler 
frågetecken än vanligt. Vi vet att sprid-
ningen av södra halvklotets influensa har 
varit mild, kanske beroende på de smitt-
skyddsåtgärder som är vidtagna och frå-
gan är förstås om vi kommer att märka av 
det även här? Sen är det ju också frågan 
om hur man på ett bra sätt praktiskt ska 
vaccinera flera personer i riskgrupp utan 
att sprida covid?

När? Oavsett ovan så startar influensavac-
cinkampanjen 3/11 och initialt priorite-
ras riskgrupper (se nedan). De regionala 
smittskyddsenheterna informerar om år-
ets vaccination, prioriteringar och vilka 
vacciner som är aktuella.

Vilka? I årets revision av Folkhälso- 
myn dighetens Rekommendationer om in-
fluensavaccination till riskgrupper* har, 
glädjande nog, hälso- och sjukvårdsper-
sonal lyfts in under rubriken riskgrupper. 
Förutom personer över 65 år så är det som 
tidigare barn och vuxna med vissa un-
derliggande sjukdomar som ingår i risk-
grupperna, samt även gravida och hus-
hållskontakter till personer med nedsatt 
immunförsvar. 

Vilket vaccin? Alla regioner erbjuder ett 
fyrvalent (2A- och 2 B-stammar enligt 
WHOs rekommendation) inaktiverat vac-
cin till vuxna och barn över 6 månader. 
Ett levande försvagat fyrvalent intranasalt 
vaccin kan användas till barn från 2 års ål-
der. Fyra svenska regioner har dessutom 
köpt in ett fyrvalent högdosvaccin som 
finns tillgängligt på licens och är godkänt 
till de över 65 år. Dessa doser kommer 
troligtvis i första hand att användas inom 
äldrevården.

Varför? I år är det mer uppenbart än på 
länge att vi ska hjälpas åt att skydda dem 
som kan bli svårast sjuka och behöva söka 
vård för influensa. Vi vet att influensavac-
cination inte alltid skyddar mot influensa 
men däremot mot svårare influensa som 
leder till sjukhusvård och död samt rela-

terad hjärtinfarkt och bakteriella kom-
plikationer. Vi vet, och det finns varje år 
flera exempel på, att nära anhöriga och 
vårdpersonal smittar riskgrupper, med 
betydande konsekvenser. Vi vet att vacci-
nation av gravida skyddar mot komplika-
tioner både hos den höggravida mamman 
och hos barnet, till exempel för tidig fö-
delse.

Hur? Vi kan, och vi vet att det har effekt när 
det kommer direkt från infektionsläkare, 
föregå med gott exempel och vaccinera oss 
alla, tydligt rekommendera alla patienter 
vi träffar och deras anhöriga samt rekom-
mendera alla våra kollegor i alla professi-
oner. När frågan kommer från en kollega 

om varför hen ska vaccinera sig brukar jag 
börja med en motfråga ”Varför inte?”

*https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 
contentassets/af9f68e3cb324aaf818f 8e
7d53132090/rekommendationerinfluensa
vaccinationriskgrupper20118.pdf

Helena Hervius Askling
Överläkare,

Infektionskliniken Karolinska och SÖS/
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. 

För referenser:
helena.hervius.askling@ki.se
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Vaccinkommentar

Vaccinkommentar angående
pneumokocker

En reviderad rekommendation avseende 
pneumokockvaccination av riskgrupper 
publicerades av Folkhälsomyndigheten i 
början av augusti 2020. Den tidigare re-
kommendationen föregicks av ett gediget 
kunskapsunderlag och hade bara 4 år på 
nacken, så vad var det som gjorde att en 
revision behövdes? Bakgrunden till detta, 
samt överväganden och de nya rekom-
mendationerna finns utförligt beskrivna 
på myndighetens hemsida: https://www.
folkhalsomyndigheten.se/publiceratma
terial/publikationsarkiv/r/rekommenda
tionerompneumokockvaccination/?
pub=56914 .

I korthet var det två huvudsakliga orsaker 
som motiverade en revision, dels en för-
ändrad epidemiologi efter införandet av 
pneumokock-konjugatvacciner (PCV) till 
barn och dels ny kunskap kring skyddsef-
fekten av det 23-valenta polysackaridvac-
cinet (PPV23) (se punktsatserna nedan). 
Tillsammans har dessa två faktorer ock-
så lett till en omvärdering av vaccinernas 
hälsoekonomiska effekter. Sammantaget, 
blir skillnaden mot den tidigare rekom-
mendationen att PPV23 nu rekommende-
ras till merparten av de medicinska risk-
grupperna, medan kombinationen med 
PCV13 + PPV23 reserveras för de grupper 
som har en mycket hög risk för allvarlig 
pneumokockinfektion. 

• Vårt nationella vaccinationsprogram för 
barn med konjugatvaccinerna, som initialt 
innehöll 7 (PCV7) och sedan år 2010 an-
tingen 10 (PCV10) eller 13 (PCV13) sero-
typer, har haft mycket god direkt skydds-
effekt med kraftig minskning av allvarlig 
pneumokockinfektion hos barnen. Barn-
vaccinationen har också haft en indirekt 
effekt med påtaglig minskning av fall av in-
vasiv penumokocksjukdom (IPD) orsaka-
de av serotyper som ingår i PCV10/13 även 
bland vuxna. Till skillnad från hos barnen 
har dock minskningen av vaccintyper hos 
vuxna följts av en påtaglig ökning av sero-
typer som inte ingår i PCV, en s.k. seroty-
pe replacement, vilket lett till att andelen 
IPD-fall som orsakas av PCV13-serotyper 
har minskat till ca 30%. Hos personer 65 

år eller äldre, som ju har den högsta risken 
för allvarlig pneumokocksjukdom, har 
detta medfört att det totalt sett inte finns 
någon påtaglig minskning i förekomsten 
av IPD-fall sedan barnvaccinationerna in-
fördes 2009.

• Det finns nu stöd för, både genom ny-
are studier och omvärdering av äldres 
studier, att inte bara PCV13 (som är det 
konjugerade vaccin som är registrerat 
för barn över 5 år och vuxna) utan också 
PPV23 ger ett visst skydd mot lungin-
flammation. Detta, samt PPV23’s breda-
re skydd, gör att de flesta grupper med 
ökad risk för allvarlig pneumokockinfek
tion erbjuds detta vaccin. 

PCV13 har dock fördelar när det gäller 
det immunologiska svaret hos vissa pa-
tientgrupper, framför allt de med ned-
satt immunförsvar, och leder också ge-
nom sitt T-cellsmedierade immunsvar 
till ett immunologiskt minne. För perso-
ner som har mycket hög risk för allvarlig 
pneumokocksjukdom rekommenderas 
därför vaccination med både PPV23 och 
PCV13. 

De grupper som bedöms ha mycket hög 
risk för allvarlig pneumokocksjukdom 
är patienter med aspleni/hypospleni, 
likvorläckage, nedsatt immunförsvar, 
cochleaimplantat, cystisk fibros, samt 
organtransplantation. I rekommendatio-
nen finns exempel på vilka tillstånd som 
ingår i de olika grupperna. Dessa grup-
per rekommenderas således både PCV13 
och PPV23. Vaccinationsschemat beror 
på ev. tidigare vaccinationer, men hos en 
person som inte fått pneumokockvaccin 
alls tidigare ges en dos PCV13 följt av 
en dos PPV23 minst två månader efter 
PCV13-dosen.

De grupper som bedöms ha ökad risk för 
allvarlig pneumokocksjukdom och som 
rekommenderas vaccination med enbart 
PPV23 är patienter med kronisk hjärt-
sjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd 
som leder till nedsatt lungfunktion eller 
försämrad hostkraft med sekretstagna-

tion, kronisk leversjukdom, kronisk njur-
svikt och diabetes mellitus, samt personer 
som är 65 år eller äldre. Vidare rekom-
menderas vaccination med PPV23, efter 
individuell bedömning, av personer med 
alkohol- eller drogmissbruk och rökare, 
samt till svetsare. 

Behovet av förnyelsedoser, så kallad re-
vaccination, är inte fastställt vare sig för 
PPV23 eller för PCV13. I enlighet med 
Infektionsläkarföreningens vårdprogram 
för samhällsförvärvad pneumoni rekom-
menderar dock Folkhälsomyndigheten 
att en revaccination med PPV23 erbjuds 
personer med aspleni eller hypospleni. 
Den kan också övervägas till övriga hög-
riskgrupper, men rekommenderas inte 
generellt till alla patientgrupper med in-
dikation för pneumokockvaccinering. För 
att minska risken för hyporespons bör det 
ha gått minst fem år sedan den föregående 
vaccinationen med PPV23.

Det är viktigt att komma ihåg att pneu-
mokockvaccination av riskgrupper inte 
ännu ingår i de nationella vaccinations-
programmen. Det innebär att rekommen-
dationen inte är tvingande för regionerna 
och att vaccinet inte heller är kostnads-
fritt för den enskilde (om inte regionen 
tagit ett sådant beslut).

Slutligen, som så mycket annat inom in-
fektionsfältet så är pneumokocksjukdo-
men ett ”rörligt mål”. Det är viktigt att 
fortsatt övervaka pneumokockepidemi-
ologin, både sjukdomsbördan och sero-
typerna som orsakar allvarlig sjukdom i 
olika ålders- och riskgrupper, och hur väl 
vaccinerna skyddar mot de aktuella bak-
teriestammarna. Flera nya konjugatvac-
ciner, innehållande upp till 20 serotyper, 
är också under utveckling, vilket tillsam-
mans sannolikt leder till ett behov av en 
ny revision av rekommendationerna inom 
de närmaste fem åren.

Åke Örtqvist
Docent vid Karolinska institutet
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Tropiknytt

Jag kom i kontakt med Lepra när jag 
var i Ghana på en månadslång studie-
resa under kursen i Tropikmedicin och 
internationell hälsa ledd av den kände 
läkaren Sven Britton. Jag har fortfaran-
de en minnesbild från besöket på kvin-
noavdelningen av Hansens sjukdom. I 
det dunkla ljuset på avdelningen så såg 
jag en liten flicka i en gul klänning som 
likasom hennes leende lyste upp rum-
met. Hon var 4 år och det enda barnet på 
avdelningen. Vi undrade varför hon var 
där. Vi fick senare förklarat av läkaren på 
avdelningen att flickan var frisk sen flera 
månader efter en kortvarig behandling 
mot lepra men byhövdingen hade hittills 
vägrat att låta henne återvända till byn 
eftersom lepra fortfarande är så fruktad 
och man är livrädd för smitta. Vi vet nu 
att denna rädsla är ganska obefogad då 
sjukdomen inte är speciellt smittsam och 
de som arbetar på leprasjukhus inte bru-
kar insjukna. Här ska kanske inflikas att 
det är skillnad på att vara smittad och att 
ha en sjukdom. Den distinktionen är och 
bör alltid finnas med när man diskuterar 
smittsamma sjukdomar, inte minst den 
just nu pågående Covidepidemin.

Jag läste för länge sen en studie där 
man gjorde T-celltester på friska famil-
jemedlemmar och sjukvårdspersonal 
som varit i närkontakt med en leprasjuk. 
50 % hade klara tecken på cellulär im-
munreaktion men ingen hade tecken på 
sjukdomen.

Har kursen i tropikmedicin kunnat 
hjälpa mig senare i arbete som infektions-
läkare? Ja, förutom ett långvarigt intresse 
för tropikmedicin som nu medför att jag 
är med i föreningens styrelse så har jag 
vid flera tillfällen gått tillbaka till mina 
gamla kursanteckningar och fått hjälp 
med diagnostiska och terapeutiska fråge-
ställningar.

Jag minns bland annat ett fall i Umeå 
som handlade om en kvinna som kom 
från Sydostasien och som sen 7 år levt i 
Sverige tillsammans med en svensk man. 
Sedan ca 3–4 år hade hon utretts för okla-
ra symtom som lett till avmagring, tidvis 
feber och utslag i ansiktet med deforme-
rande knölar. Hon remitterades till hud-
kliniken i Umeå från hemorten för fort- 
satt utredning. Jag fick då som infektions-
konsult frågan om det kunde vara Lepra 

Tropikvänner

och hur man kunde diagnostisera denna 
sjukdom.

Vid undersökning av patienten note-
rade jag flera subkutana noduli i ansiktet 
och avsaknad av ögonbryn samt några 
pigmenterade fläckar på överarmarna.  
Efter konsultation av mitt kompendium 
från tropikkursen så kom jag fram till att 
diagnosen lepra var sannolik. Jag läste 
igenom instruktionen för en ”slit skin 
smear” och lyckades få några droppar 
på ett objektglas. Nästa fråga var hur och 
var provet skulle undersökas. Efter en 
rundringning så fick jag besked om att 
provet skulle skickas till Ullevåls sjuk-
hus i Oslo eftersom inget lab i Sverige ut-
förde Lepra-diagnostik och någon vecka 
senare fick jag besked om att man funnit 
typiska baciller. Övriga undersökningar 
inklusive hudbiopsier kunde också kon-
firmera diagnosen lepromatös lepra och 

patienten blev senare behandlad på he-
morten. 

Budskapet blir att det är viktigt att kun-
skap om tropiksjukdomar inte bara är be-
gränsad till ett fåtal specialister utan att 
även de som inte träffar på dessa problem 
dagligen har glädje av en tropikmedicinsk 
utbildning. Personligen kan jag varmt re-
kommendera en kurs i tropikmedicin och 
nästa kurs på Karolinska institutet med 
studieresa till Etiopien planeras genom-
föras nov 2021 – feb 2022.

Ett annat utbildningstillfälle kan vara 
deltagande i ECTMIH (European Con-
gress on Tropical Medicin and Internatio-
nal Health) i Bergen 27 sept – 1 oct. 2021.

Läs mer om detta på vår hemsida fram-
över.

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

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

1. Biktarvy SmPC

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

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

 • Zero resistance in phase 3 clinical trials1

 • With or without food1

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

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: 07/2020 
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 • With or without food1
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an INSTI*, with FTC-TAF**1
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(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: 07/2020 
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XydalbaTM Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg ATC-kod J01XA04 Rx, EF Indikation Xydalba är avsett för behandling av akuta bakteri-
Kontraindika-

tioner Dosering Rekom-

vecka senare. Administreringssätt  
-

ring. Varningar och försiktighet -
-

jas. Interaktioner  in vitro
kliniskt relevanta farmakodynamiska interaktioner. Inga kliniska läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med dalbavancin. Dalbavancin metaboliseras inte av CYP- 
enzymer in vitro

interaktion mellan dalbavancin och läkemedel som metaboliseras av CYP-enzymer förväntas vara låg eftersom substansen vare sig hämmar eller inducerar CYP-enzymer in vitro. 

Förpackningsinformation Pulver  
Innehavare av godkännande av försäljning 

Allergan Pharmaceuticals International Ltd., Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, D17 E400, Irland. Produktresumé 

www.correvio.com

 
 

 

Godkänd indikation: 
För behandling av akuta hud- och 
mjukdelsinfektioner hos vuxna

    Singeldos
1500 mg ger en 

fullständig behandling 
 

infusion

 
redan inom  

Långtidsverkande med baktericid effekt 
i mer än 15 dagar 1

 Sjukhusinläggning kan undvikas 

 

Referenser:
1. XydalbaTM SmPC;
2.
3. Dunne MW, et al
4. Boucher H, et al.
5. Nair T, et al.
6. Galluzzo M, et al. 
7. Dunne MW, et al.
8. et al
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Krönika

FEBER – ett inte helt enkelt koncept

Under pandemin har feber framhållits 
som ett viktigt sjukdomstecken och om 
vi har feber vill FHM att vi stannar hem-
ma. Vad menas då med feber? Här läm-
nar Tegnell och Carlsson oss i sticket och 
jag kontaktar därför Vårdguiden på 1177.  
Svaret blir ” feber innebär att kropps-
temperaturen är högre än den brukar 
vara”. Man får också veta att den normala 
kroppstemperaturen kan variera mellan 
36.0 och 37.8°C. Efter detta meddelas att 
en temp på 38.0°C eller högre räknas som 
feber, vilket känns litet svårt att få ihop. 
Med en bastemp på 36.0 krävs ju en temp-
höjning på 2.0°C för att ha feber och med 
37.8 räcker det med en höjning på 0.2°C. 
How come?

I mitt husorgan Nationalencyklopedin 
från 1991 (det år man kunde köpa den 
till studentpris) skriver infektionsläka-
ren Ragnar Norrby att feber inträder när 
kroppstemperaturen överstiger 38.2°C 
uppmätt i ändtarmen eller 38.7°C upp-
mätt i mun- eller armhåla. I den klassis-
ka läroboken Infektionsmedicin skriver 
kollegan Ingrid Nilsson-Ehle att feber 
inträder vid dokumenterad rektal temp 
över 38.3°C, uppmätt flera gånger. På In-
ternetmedicin.se föreslår Lars Hagberg 
att den normala kroppstemperaturen 
kan variera mellan 33.2 och 38.2°C. Hur 
ska en ST-läkare i infektion förhålla sig 

till sina specialistkollegors olika uppfatt-
ningar?

Här kommer professor Märtha Sund- 
Levander i Linköping till vår hjälp. Hon 
disputerade i ämnet 2004 och hade då en 
kroppstemperatur som varierade mellan 
35.5 och 36.0°C, på morgonen får man 
förmoda. Hon verkar vara en lågtempare 
vilka har dåligt rykte inom vår speciali-
tet. För att hon ska kunna bli inlagd pga 
feber vid någon av våra kliniker behövs 
sannolikt en temphöjning på åtminstone 
3.5°C. Själv har jag alltid betraktat låg-
tempare som kufiska figurer som egent-
ligen inte finns. Märtha finns dock och 
tillsammans med kollega lanserade hon 
i början av seklet begreppet ”Difftemp”, 
som hon menar inträder när kroppstem-
pen är 1.1-1.5°C högre än den normala 
temperaturen. I hennes fall inträder fe-
ber sålunda vid 36.6-37.5°C. Varför hon 
lanserar ett intervall för sin feber förstår 
jag inte men jag har inte läst avhandling-
en. Det är ren hörsägen. Idén med en 
”Difftemp” är ju annars inte så dum men 
den kräver ju att envar känner sin nor-
mala temp. Här skulle behövas en natio-
nell databas med våra normala morgont-
empar inlagda. Även om feberbegreppet 
är svårt att greppa har vi kommit en bit 
från året 1848 då psykiatern Carl Wun-
derlich i Leipzig publicerade sitt livsverk 

”Das Verhalten der Eigenvärme in Krank-
heiten”. Han hade då mätt temperaturen 
på ca 25.000 patienter med en 30 cm lång 
termometer som krävde 20 minuters av-
läsningstid. Det lär vara från denna studie 
som västeuropeernas normaltempera-
tur på 37°C härrör. Någon undrar kanske 
varför en psykiater intresserar sig för pa-
tienternas temp men Wunderlich hade 
ett brett intresseområde och titulerades 
”Ordentlicher professor”, vilket var den 
högsta nivån i den akademiska hierarkin. 
I vårt mera jämlika land skulle det knap-
past gå att ha ”ordentliga professorer” vid 
sidan av andra sådana.

Idag läggs en hel del kraft på diskussio-
nen om i vilket kroppshål tempen ska mä-
tas. Moderna digitala termometrar sägs 
vara kalibrerade för användning i olika 
kroppsöppningar, men även här finns fel-
källor. En vaxpropp i örat på den gamle gör 
att örontermometern registrerar en lägre 
temp än den borde. På senare tid kan man 
se på bilder på hur man mäter tempen i 
pannan med en sorts pistolliknande termo-
meter men i Partille tror vi att detta endast 
gäller under pandemier.

Forskning visar att en yttre hörselgång 
utan vax är säkraste stället att mäta i. Det-
ta kan bero på att platsen är belägen nära 
hypothalamus och snabbt ger utslag när 
temperaturregleringscentrum slår på. I 
ändtarmen kan det dröja upp till 60 mi-
nuter innan denna ändring noteras. Man 
undrar vilken väg signalerna från hypot-
halamus tar dit. Häftiga sinnesrörelser 
sägs kunna ge snabb temperaturhöjning, 
särskilt om man blir riktigt förbannad på 
någon, men detta har jag ingen egen erfa-
renhet av.

Ju mer man försöker fördjupa sig i feber-
konceptet desto osäkrare känner man sig. 
Vi har två termometrar hemma, vilka lyck-
ligtvis inte har använts på länge. Jag känner 
mig därför osäker på i vilken kroppshåla 
de ska användas och har därför tränat upp 
”handpåläggning i pannan” – metoden. 
Kanske kan den vara ett alternativ för den 
villrådige ST-läkaren?

Sten Iwarson
Professor emeritus, GöteborgFoto: Adobe Stock
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Fallbeskrivning

Man med hyperlipidemi, 
hypertoni och tidigare TIA

Fallbeskrivningen rör en nu 74-årig 
man med hyperlipidemi, hypertoni och 
tidigare TIA. Sedan 2007 känd aor-
tastenos. 2017 genomgick patienten 
gastroskopi pga. järnbristanemi med 
fynd av hiatushernia, esofagit och Bar-
rets esofagus. Han insattes på PPI. PAD 
utan fynd av malignitet.

I maj 2018 opererades patienten planerat 
med en biologisk klaffprotes. Det posto-
perativa förloppet var glatt och patienten 
skrevs ut till hemmet fem dagar efter ope-
rationen. Postoperativt var patienten väl-
mående men under sommaren och hösten 
2019 försämrades han med återkomman-
de episoder som beskrivs som ryggskott, 
smärta i ena höften och ospecifikt sämre 
mående med nedsatt ork.

Patienten sökte distriktsläkare 18/11 
pga. subfebrilitet men ingen säker egent-
lig feber, torrhosta samt smärta i under-
ben och ena höften. Kapillärt CRP var 58. 
Distriktsläkaren konsulterade jourhavan-
de kardiolog per telefon med önskan att 
diskutera eventuellt behov av endokar-
ditutredning. Tillfrågad kardiolog ansåg 
dock att endokarditmisstanken var låg 
och förordade exspektans. Distriktsläka-
ren planerade för att följa upp patienten 
inom kort.

På morgonen 21/11 ringde patienten 
ambulans pga. domningskänsla och fum-
lighet i vänster arm. Ambulanssjukvår-
dare noterade normala vitalparametrar, 
normalt ”akut-test” men en diskrepans 
mellan saturationsvärdena i respektive 
övre extremitet; vänster arm 80-85% och 
höger arm 95%. Patienten transporterades 
till akutmottagningen NUS, där misstanke 
om trombos i vänster a radialis uppstod. I 
blodprover på akutmottagningen sågs en 
troponinstegring. Efter telefonkonsultation 
med kardiolog så bedömdes värdet som 
”icke-kardiellt” och patienten lades in på 
kärlkirurgisk vårdavdelning. Ultraljud av 
artärerna i vänster arm påvisade kort trom-
bos av emboliutseende i distala a. brachia-
lis. I benen sågs embolisering i a. poplitea 
bilateralt. Man påbörjade planering för em-
bolektomi av tromben i vänster arm.

Preoperativt beställdes ett TTE, med 
TEE i samma seans. Man såg då en måttlig 
till stor aortainsufficiens med en slängan-
de struktur på ett av klaffseglen och miss-
tanke om endokardit uppstod. Patienten 
flyttades över till kardiologisk/thoraxki-
rurgisk vårdavdelning, blododlades och 
behandling inleddes med Cefotaxim och 
Vankomycin.

Patienten opererades av thoraxkirurg 
23/11. Makroskopiskt sågs att klaffanu-
lus var förstört med en centimeterstor 
abscess, samt en lös vegetation, ca 1 cm 
stor. Thoraxkirurgen sydde in en patch 
mot främre mitralbladet och en ny biolo-
gisk klaff inplanterades. Det fanns också 
en fistel från vänsterkammarens utflöde 
(LVOT) mot vänster förmak som syd-
des igen. EKO -mässigt sågs ett minimalt 
läckage via fisteln som accepterades. Den 
explanterade klaffen skickades för odling 
och 16s-RNA-PCR. Klaffen skickades ej 
för PAD.

26/11 utfördes embolektomi vä arm, 
med fynd av trombmassa i a. brachialis, 
radialis och ulnaris som kunde avlägsnas.

Pga. AV-block III erhöll patienten per-
manent pacemaker 4/12. TTE-kontroll vi-
sade förutom litet läckage via fisteln också 
ett litet paravalvulärt läckage. Odling från 
klaffen visade växt av Cutibacterium ac-
nes och Cutibacterium avidum, båda med 
sedvanligt resistensmönster varvid Van-
komycinet avslutades.

Patienten flyttades 6/12 över till in-
fektionskliniken för fortsatt antibiotika-
behandling. I anslutning till detta kom 
också svar på 16s-RNA- PCR från klaffen, 
med fynd Tropheryma whipplei. Provet 
skickades vidare till Karolinska sjukhuset 
som sedermera också påvisade DNA från 
Tropheryma whipplei.

Patienten utreddes vidare med lumbal-
punktion, med normal likvorkemi samt 
gastroskopi med tunntarmsbiopsi, vilken 
utföll med makro- och mikroskopiskt 
normalfynd. PCR från dessa lokaler var 
negativ med avseende på Tropheryma 
whipplei.

Patienten skrevs ut från vårdavdel-
ningen innan julhelgen efter 4 veckors 
behandling med Cefotaxim, men erhöll 

Ljusmikroskopi av tunntarmen vid Whipples sjukdom.
Foto: The original uploader was Countincr på engelska Wikipedia – Överförd från en.wikipedia till 
Commons., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2235609
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ytterligare 2 veckor intravenöst Ceftriax-
on polikliniskt till en total intravenös be-
handlingstid av 6 veckor.

Efter storhelgerna avslutades den intra-
venösa behandlingen och patienten över-
gick till tablettbehandling med Eusaprim 
Forte 1+1, som efter koncentrationsbe-
stämning höjdes till 1,5+1.

Patienten har nu behandlats med 
detta i snart nio månader och tolererar 
behandlingen väl. Kemlabprover med 
avseende på blodbild, lever- och njur-
funktion har varit normala. Initialt hade 
patienten relativt påtagliga dyspepsi-
besvär, som förbättrades efter höjd dos 
PPI. Artäremboliseringen i benen har 
hittills behandlats konservativt, där 
patienten successivt fått en allt längre 
gångsträcka, denna är dock fortfarande 
begränsad i jämförelse med innan det 
aktuella insjuknandet.

Förnyat TTE har visat kvarvarande 
paravalvulärt läckage som ej tilltagit.

Vi planerar att behandla patienten 
med trimetoprim-sulfametoxazol i totalt 
ett år.

Bakgrund
Whipples sjukdom (WS) beskrevs 1907 
av den amerikanske läkare George Hoyt 
Whipple när han vid obduktion av en pa-
tient, som innan döden plågats av diarré, 
hosta, polyartrit och avmagring, observe-
rade fettinlagringar i tunntarmsvägg och 
mesenteriala lymfkörtar. Whipple själv 
tillskrev den troliga genesen till en ännu 
icke beskriven metabol åkomma men ned-
tecknade att han såg stavformade struk-
turer i preparaten vid silverfärgning [1]. 
Ytterligare stöd för bakteriell genes gavs 
när misstänkta bakterier observerades via 
elektromikroskopi 1961 [2]. Den bakteri-
ella genesen säkerställdes 1991 via ampli-
fiering och sekvensering av 16S rRNA från 
patientmaterial, där fylogenetisk analys av 
gensekvensen visade att den misstänkta 
patogenen var en actinomycet [3]. Fram-
gångsrik odling av bakterien i närvaro av 
humana fibroblaster beskrevs 2000 [4] 
och slutlig odling i cell-fritt medium 2003. 
Detta efter att in silico utifrån bakteriens 
gener ha förutspått dess metabola behov 
[5]. Bakterien namngavs i samband med 
sekvensidentifieringen till Tropheryma 
whippelii efter grekiskans trophe för nä-
ring, eryma för barriär samt en felstavning 
av den ursprunglige upptäckarens efter-
namn. Namnet korrigerades sedan 2003 
till Tropheryma whipplei.

WS i sin klassiska form är en ovanlig, 
kronisk infektionssjukdom med engage-
mang av flera organsystem. Den uppskat-
tade incidensen brukar anges omkring 

eller under 1/1.000.000. De vanligaste 
symptomen vid klassisk WS är polyar-
trit, buksmärta och diarré med påföljan-
de viktnedgång och malabsorbtion. Fe-
ber, uveit och lymfadenopati (ffa visceral 
men ibland perifier) förekommer också 
vid beskrivning av klassisk WS. Engage-
mang av CNS är välbeskrivet och anges 
yttra sig som huvudvärk, ospecifik kogni-
tiv påverkan, minnesstörning, depression, 
personlighetsförändring, depression och 
asteni. [6] Anekdotiska beskrivningar av 
engagemang i flertalet vävnader såsom 
testis, hud, lunga, muskel, njure med fle-
ra finns i olika fallbeskrivningar. Tiden 
från sjukdomsdebut till diagnos i de fall 
som beskrivits brukar vara mellan 6-8 år 
och symptomgivande sjukdom anses obe-
handlat ha ett dödligt förlopp.

Hjärtengagemang vid WS beskrevs för-
sta gången 1952 [7]. Whipple noterade 
i sin första fallbeskrivning engagemang 
av hjärtklaffarna men korrelerade inte 
dessa till sjukdomsbilden. WS med hjärt-
klaffsengagemang är tillsammans med 

Bartonella spp och Coxiella burnetii, den 
diagnos som lyfts fram vid misstanke om 
odlingsnegativ infektiös endokardit. WS 
med hjärtklaffsengagemang bekrivs som 
långsamt progredierande och låginflam-
matorisk varför feber är långt ifrån obli-
gat och de symptom som förknippas med 
klassisk WS ses som regel inte i de flesta 
fall [6][8]. Vid en litteratursökning gällan-
de fallbeskrivningar och fallserier av WS 
med hjärtklaffsengagemang publicerade 
mellan 2010- juli 2020 hittade vi globalt 
101 enskilda beskrivna fall. Kliniska ka-
rakteristiska på dessa är sammanfattade i 
figur 1 [11 – 35].

Diskussion
Den föreslagna förekomsten av hjärtenga-
gemang vid WS anses i litteraturen vara 
hög och anges till mellan 20–55% [8] Di-
agnosen anses också vara underdiagnos-
tiserad och en studie fann att WS med 
hjärtklaffsengagemang stod för 6,3% av 
alla odlingsnegativa endokarditer hos ett 
tyskt patientunderlag [10] 

Data Antal patienter (%)

Totalt antal patienter 101 (100)

Manligt kön 90 (89)

Medelålder, år (åldersspann) 60,8 (40-80)

Feber 29 (29)

Hjärtsvikt 58 (57)

Blåsljud 43(42)

GI-symptom (diarré, buksmärta) 18 (17)

Arteriell emboli (inkl CNS) 27 (27)

Ledsymptom 51 (50)

CNS-symptom (ej korrelerat till känd emboli/blödning) 14 (14)

Viktnedgång 22 (22)

Ögonsymptom 4 (4)

Förekomst av vegetation: 70 (69)

– Aorta 85 (84)

– Mitralis 32 (32)

– Pulmonalis 0 (0)

– Tricuspedalis 5 (5)

– Protesklaff 5 (5)

– Engagemang av mer än en klaff 21 (21)

Kirurgisk åtgärd 74 (73)

Diagnos via PCR på klaff 61 (60)

Diagnos via PCR på klaff  + annan metod på klaff (PAD, IF) 29 (29)

PCR/PAD-fynd annan lokal + klinisk endokardit 11 (11)

Avliden under uppföljning 9 (9)

Klinisk data på 101 fall av WS med hjärtklaffsengagemang beskrivna 2010–2020.



  Infektionsläkaren 3 · 2024

Fallbeskrivning

Någon väl studerad antimikrobiella be-
handling av WS med hjärtklaffsengage-
mang är inte fastställd men en empirisk 
terapi för klassisk WS finns utarbetad. 
Behandlingen inleds med 2-4 veckors 
intravenöst behandling med Ceftriaxon 
alternativt Penicillin G följt av 12 måna-
ders per oral behandling med Trim/Sulfa 
alternativt kombinationen Doxycyklin/
Hydroxiklorokin [7]. Majoriteten av fall-
en vi hittade mellan 2010–2020 [Fig.1] 
förefaller ha gått till kirurg vilket kan 
förklaras av att sjukdomens påverkan på 
hjärtklaffarna kräver kirurgi i högre grad 
alternativt att möjligheten att ställa diag-
nosen till stor grad är beroende av PAD/
PCR analys av exciderade klaffar. Av de 
patientfall vi hittade så ställdes majorite-
ten av diagnoserna via endast PCR-ana-
lys av klaffarna. En mindre andel diagno-
ser ställdes med PCR och samtidig PAD 
alt IF. 

Patienten beskriven i fallet uppvisar 
en del typiska karakteristiska vid jäm-
förelse mot de fallbeskrivningarna från 
2010–2020 vi hittade. Han uppvisade 
som majoriteten av de andra patientfal-
len inga säkra tecken på klassisk WS och 
hade ingen anamnes på feber vid diag-
nos. Den kortvariga höftleds- och ryggs-
märta som han beskrev är svårtolkad 
men faller inte riktigt in i de långvariga 
migrerande artralgier/artriter som ses 
vid klassisk WS. Hans initiala symptom 

med arteriell embolisering som första 
symptom delades av flera patienter i de 
av oss funna fallbeskrivningarna. Enga-
gemang på biologiska protesklaffar fanns 
även beskrivet i urvalet av fallstudier 
men antalet var få. Vi hittade i inga fall 
mellan 2010–2020 där co-infektion med 
andra bakterier beskrivits tillsammans 
med Trophyrema whipplei. Frågan om 
kontamination och relevans av funna 
agens skall alltid ställas vid oväntade 
mikrobiologiska fynd. I synnerhet i när-
varo av kroppsfrämmande material och 
när nukleinsyrapåvisning är aktuellt. Di-
agnostiska kriterier för WS med olika or-
ganlokalisationer finns föreslagna sedan 
tidigare [9]. Pga riskerna med överdiag-
nostik vid nukleinsyrapåvisning så anses 
att analys av proverna vid positivt prov 
skall analyseras om med andra primers 
än primäranalysen. Det anses även att di-
agnosen kan ställas om diagnostiken kan 
kompletteras med PAD och ev IF. I vårat 
fall så skickades inte klaffprotesen för 
PAD primärt och tillräcklig mängd ma-
terial från extraktionen fanns inte sparat 
för senarelagd analys. Vi valde därför att 
komplettera med ytterligare PCR vid an-
nat laboratorium (Karolinska Sjukhuset) 
och då även denna analys utföll positiv 
valde vi att tolka patientens insjuknan-
de som WS med engagemang på en bio-
logisk klaffprotes. Förekomsten av två 
typer av Cutibakterier bedömdes av oss 

som relevant även om vi länge övervägde 
att det kunde röra sig om kontamination. 
Behandlingsregimen som patienten er-
höll förlängdes därför till 6 veckor intra-
venös behandling.

Slutsats
WS med hjärtklaffsengagemang utgör en 
av differentialdiagnoserna vid odlings-
negativ endokardit och kan uppträda 
både med och utan symptom tydande 
på klassisk WS. Den något annorlunda 
kliniken gör att det liksom vid andra od-
lingsnegativa infektiösa endokarditer är 
svårt att använda sig av Dukes kriterier 
som stöd i diagnostiken. Även om diag-
nosen är sällsynt så skall den inte glöm-
mas bort då prognosen för sjukdomen 
obehandlad är dålig och den nuvarande 
behandlingen skiljer sig till stor del från 
gängse behandling vid infektiös endokar-
dit. Vårt fall visar betydelsen av att skicka 
exciderade klaffar och explanterade pro-
tesklaffar för mikrobiologisk och gärna 
patohistologisk analys. Detta för att den 
gång en sällsynt åkomma visar sig få ett 
bättre beslutsunderlag för hur patienten 
skall behandlas.

Tobias Jakobsson och Jens Backman
Infektionskliniken,

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
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Fallseminarium

F A L L S E M I N A R I U M 
Örenäs slott 

28-29:e januari 2021

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom 
infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29:e januari anordnas ett seminarium för 
24 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till 
ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium 1-2 gånger under sin ST. För 
att delta i kursen ska man vara medlem i SILF, eller ha ansökt om medlemskap innan kursstart.  

Kurslokal: 

Kurstid: 
Pris: 

Varmt välkommen med anmälan senast den 10:e november via mail till 
maria.menonen@hansen.se. 

(”rak turordning”). En viss förtur kan även 

Kursplats är garanterad de deltagare som var antagna till Fallseminarium som var planerat 31 aug-1 sept 2020 
men blev inställt! 

Varmt välkomna! 
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Yngreläkarspalten

Hösten brukar kännas som ett tillfälle 
för nystart. Även i år är det till stor del 
så. Mycket ska startas upp på nytt, och 
långsamt ska vi återgå till våra vanliga ar-
betsuppgifter. Vi har också delvis en ny 
värld att förhålla oss till, där annorlunda 
patientflöden och skyddsutrustning ingår 
i vår vardag trots att Covid-19 fallen tack 
och lov har minskat. I Gävleborg använ-
der vi t.ex. nu visir vid all nära kontakt 
med patienter som tillhör riskgrupp att 
få svår Covid-19. Det var lite ovant första 
mottagningsdagen, men känns nu som det 
nya normala. 

Samtidigt som vi nog alla är lite tröt-
tare än vanligt, ska ju även kurser och 
sidotjänstgöringar börja återupptas. Yt-
terligare ett nytt normalt fenomen är vi-
deokonferenserna, där i alla fall jag har 

blivit lite bättre på att hantera tekniken. 
Många kurser kommer att hållas digitalt 
under hösten och vintern, andra i fysiskt 
format, och några i ”hybridform” där t.ex. 
deltagare som tillhör riskgrupp kan delta 
digitalt i en annars fysisk kurs. SILFs kur-
ser återupptas och förutsatt fortsatt låg 
smittspridning i samhället planerar vi i 
första hand för att hålla dessa fysiskt, men 
med väl tilltagna lokaler för att underlätta 
fysisk distansering. 

Tyvärr tvingades vi ställa in Fallsemina-
rium som skulle gått på Örtofta slott i slutet 
av augusti. Situationen innan sommaren 
var helt enkelt för osäker både avseende 
reserestriktioner, men även ifall deltagare 
och föreläsare kunde avvaras från klini-
ken. Men nu planeras ett nytt kurstillfäl-
le 28–29 januari. Vi behåller Skåne som 

plats, men byter lokal till Örenäs slott som 
kan erbjuda lite större konferenslokaler 
och fler hotellrum. Det brukar nämligen 
var högt söktryck till Fallseminarium och 
med ett inställt sådant tar vi nu in några 
fler deltagare än vanligt. Alla ni som hade 
en kursplats till det inställda kurstillfället 
är också garanterade plats i januari. 

Även i år kommer ni att kunna skri-
va SILFs diagnostiska prov, ”ST-tentan”. 
Normalt brukar vi ange två veckor som det 
ska skrivas under, men i år är det mycket 
annat som ska göras och för att underlätta 
schemaläggningen förlänger vi skrivtiden 
till oktober–december. 

Till sist vill jag göra en reflektion kring 
vilken intressant tid vi trots allt befinner 
oss i. Pandemin har varit en stor tragedi på 
många sätt för de som drabbats, och vi har 
tvingats jobba hårt och med en lidande 
ST-utbildning. Samtidigt finns det otroligt 
mycket att lära av detta, t.ex. hur man ska 
förhålla sig till den stora mängden veten-
skap som har presenterats med stor vari-
ation avseende kvalitet. Och fortfarande 
är det otroligt mycket vi inte känner till 
kring SARS-CoV-2 vad gäller smittsprid-
ning och immunitet vilket kommer bli 
väldigt spännande att följa framöver. Den 
nyfikenhet som väcks av att stöta på nya, 
okända smittor är ju en av anledningarna 
till varför många av oss har valt att bli just 
infektionsläkare. Jag hoppas att vi kom-
mer kunna se tillbaka på den här delen 
av våra yrkesliv med stolthet och nyfunna 
insikter.

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILFs styrelse

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

regiongavleborg.se

En ny sorts vardag
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Avhandlingar

Avhandlingssammanfattning 

Brittsommaren har kommit och för-
höjt livsandarna inför det obevekliga 
i årstidernas rytm. Ännu grönskar det 
och svamparna växer, förhoppnings-
vis mest ute i det fria! En oro ligger 
över oss alla – hur ser kurvorna ut för 
coronaläget i landet och internatio-
nellt? Varje dag kommer nya bulleti-
ner, läkarstudenter smittas, hur ska 
undervisningen ges, vem ska stanna 
hemma – den som inte har symtom 
men sammanbor med någon som har 
kli i halsen eller huvudvärk eller bara 
de med symtom – och vad är symtom? 
Plötsligt är det inte alldeles enkelt att 
definiera sjukdom och skilja det från 
frånvaro av sjukdom. Är det senare 
detsamma som att vara frisk? Och vem 
är smittsam? Frågorna kan inte besva-
ras till 100% och det är bara att böja 
sig i ödmjukhet inför biologins varia-
tion. Så småningom kan vi säkert läsa 
om avhandlingar inom coronaforsk-
ningen utifrån pandemin. 

I detta höstnummer får vi trösta oss med 
den epidemiologi som föreligger i de båda 
avhandlingar som presenteras om HIV 

samt sepsis. Om HIV i Sverige handlar 
Emmi Anderssons intressanta avhandling 
framlagd och försvarad i november 2019 
vid Karolinska Institutet med Karin Metz-
mer från Zurich som opponent och med 
möjlighet för alla som önskade till närvaro 
på plats något som då fortfarande ansågs 
helt självklart vid en disputation.

Avhandlingsarbetet har syftat till att 
kartlägga huruvida personer med HIV 
burit på virus under kort tid eller under 
en längre period vilket avspeglas i virus-
genomet. En viktig del utgör studien av 
utbredning och ursprung för resistent vi-
rus varvid man visat att risken för att vara 
bärare av resistens korrelerar med tidiga-
re behandling samt med ursprung i Asien 
och hos HIV-positiva personer från Afrika 
söder om Sahara.

Lisa Melhammar disputerade i Lund 
i april i år med Kristoffer Stråhlin från 
Stockholm som opponent under hetaste 
Covid-19 perioden, varvid internetupp-
kopplad disputationsakt gjorde intåg i 
akademin. Avhandlingsarbetet behand-
lar sepsis uitifrpn olika perspektiv bl.a. 
bakteriepåvisning med snabbdiagnostik, 
angeläget och positivt att kunna artbe-
stämma bakterier inom 2 timmar från 
provtagning. Hur incidens och prevalens 

av sepsis ser ut i Sverige är svårbedömt 
och genom journalstudier kunde en san-
nare bild av verkligheten beskrivas jäm-
fört med registerdata baserade enbart på 
ICDkoder, i ett omfattande och impone-
rande journalgranskningsarbete. NEWS2 
visades vara det överlägset bästa systemet 
att tidigt signalera om huruvida en person 
håller på att utveckla sepsis jämfört med 
qSOFA och RETTS. Således är det inte 
enbart coronavirusorsakad sjukdom som 
kan vara svår att fånga! I arbetet visades 
att endast ca en tredjedel av sepsispatien-
terna var blododlingsodlingspositiva, men 
kanske kan detta öka med de nya snabb-
metoder som lanseras och studerats i av-
handlingsarbetet? Vi kan hoppas det och 
att metoderna blir ekonomiskt försvarba-
ra att sätta upp på flera håll. Gratulerar till 
era arbeten och examina om än långt efter 
det att doktorsgraderna erhölls! I hopp 
om många ytterligare avhandlingsbidrag 
önskas alla läsare en riktigt härlig höst på 
distans från Skåne!

Cecilia Rydén
Helsingborg
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Avhandlingsreferat Lisa Mellhammar

Då man inte kunde företa resor och 
inte heller samla människor, utfördes 
disputationen via videolänk med op-
ponent, Kristoffer Strålin, och delar av 
betygsnämnden på distans. Ett upp-
lägg som var oprövat på infektions- 
kliniken på Skånes Universitetssjuk-
hus, men som fungerade.

Målsättningarna med avhandlingsarbetet 
faller under tre stora områden inom sep-
sisforskningen: definiera sepsisincidensen, 
snabbare identifiera bakterier vid sepsis, 
samt snabbare identifiera riskpatienter för 
sepsis.

I det första delarbetet utvecklade och ut-
värderade vi ett integrerat system för snabb 
detektion och artbestämning av patogener 
i blod. Med ett akustofluidiksystem separe-
ras blodet så att delar som stör detektion av 
patogener leds bort och bakterier anrikas 
inför ett detektionssteg. Man kan jämföra 
akustofluidiksystemet med inkubations-
steget vid blododling. Det testade systemet 
fungerade såtillvida att det kunde påvisa 
och art-bestämma bakterier på mindre än 2 
timmar. Systemet behöver vidareutvecklas 
för att öka känsligheten samt för att kunna 
identifiera fler bakteriearter.

Det andra delarbetet var en uppskatt-
ning av sepsisincidensen. De flesta studier 
av sepsisincidens baseras på utskrivnings-
diagnoser och beroende på vilka ICD-ko-
der som betraktas som relevanta för att 
täcka in sepsis, kan incidensen variera med 
3-5 gånger i samma kohort. Kliniska data är 
oftast från intensivvårdsavdelningar vilket 
självklart är beroende av antalet intensiv-
vårdsplatser, vilket har visat sig variera 
stort.

On sepsis – epidemiology, 
prediction and diagnostics 

Vi använde oss av Infektionsverktyget 
för att identifiera de patienter som påbör-
jade intravenös antibiotikabehandling på 
sjukhus i Skåne och Halland under 4 da-
tum. Vi granskade journaler på de patien-
ter som påbörjade antibiotikabehandling 
och identifierade om de hade sepsis eller 
ej. 3748 patienter/ 100 000 personår be-
handlades med intravenös antibiotika för 
en misstänkt infektion, varav 687 /100 000 
med svår sepsis och 780 / 100  000 med 
sepsis enl sepsis-3. De olika definitionerna 
hittade delvis olika patienter och en be-
tydande andel av sepsispatienterna iden-
tifierades på vårdavdelningar. När vi på-
började studien fanns inga övergripande 
studier över sepsisincidens i populationer 
baserat på kliniska data. Nu har flera stu-
dier publicerats varav många visat liknan-
de resultat bl.a. från USA och Färöarna. 

Delarbete 3 och 4 utvärderade qSOFA, 
NEWS2 och RETTS diagnostiska träff-
säkerhet för att hitta och förutspå sepsis 
på akutmottagningar, vi försökte också 
skapa ett nytt screeningverktyg för sepsis 
utifrån vitalparametrar och biomarkörer 
med hjälp av en statistisk modell.

NEWS2 hade bättre prestanda än qSO-
FA och RETTS, med högre AUC samt bätt-
re sensitivitet än qSOFA och röd RETTS 
vilket jag tycker är det viktigaste måttet 
i detta sammanhanget. ”Kostnaden” för 
den höga sensitiviteten är det positiva 
prediktiva värdet, vilket som lägst blir 
33% och följaktligen är antalet patienter 
som måste undersökas närmre med hög 
prioritet som högst 3 för att hitta 1 patient 
med sepsis. NEWS2 har flera fördelar; det 
använder sammanlagda poäng från flera 
viktade parametrar och beroende på re-
surser kan olika gränsvärde väljas för att 

trigga larm, det används i andra delar av 
sjukvården vilket förenklar rapporter och 
utvärderingar av förändringar i patienters 
tillstånd. Det nya score vi konstruerade 
blev inte bättre än NEWS2, expert opini-
on var i detta fall bättre än vårt statistiska 
tillvägagångssätt.

Det sista delarbet syftade till att jämföra 
patienter med odlingspositiv och odlings-
negativ sepsis. Vi granskade journaler på 
alla patienter som hade fått en sepsisdiag-
nos vid in- eller utskrivning från en allmän 
intensivvårdsavdelning och inkluderade 
de som var blododlade i samband med in-
skrivning på IVA och som uppfyllde kri-
terier för sepsis. Vi justerade för confoun-
ders i en propensity score-analys och fann 
då högre mortalitet bland bakteremiska 
patienter än icke-bakteremiska. Vi gjorde 
också en data-driven analys för att hitta 
olika subfenotyper till sepsis utan hänsyn 
till definition eller utfall. Det är tilltalande 
då det gjorts mängder med indelningar av 
sepsis som inte visat sig vara betydelseful-
la. Odlingsresultat visade sig även vara en 
viktig faktor för subfenotyper i vår analys.

Lisa Mellhammar disputerade 24 april 2020

Handledare: Dam Linder

Bihandledare: Bertil Christensson och Fredrik Kahn

Opponent: Kristoffer Strålin
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Avhandlingsreferat Lisa Mellhammar

I. Integrated Acoustic Separation, En-
richment, and Microchip Polymerase 
Chain Reaction Detection of Bacteria 
from Blood for Rapid Sepsis Diagnos-
tics.

 Ohlsson P, Evander M, Petersson K, 
Mellhammar L, Lehmusvuori A, Kar-
hunen U, Soikkeli M, Seppä T, Tuunai-
nen E, Spangar A, von Lode P, Ranta-
kokko-Jalava K, Otto G, Scheding S, 
Soukka T, Wittfooth S, Laurell T. Ana
lytical Chemistry, 88: 9403-9411, 2016.

II. Sepsis Incidence: A Population-Based 
Study.

 Mellhammar L, Wullt S, Lindberg Å, 
Lanbeck P, Christensson B, and Linder 
A. Open Forum Infectious Diseases, 3: 
207, 2016.

III. NEWS2 Is Superior to qSOFA in De-
tecting Sepsis with Organ Dysfunction 
in the Emergency Department.

 Mellhammar L, Linder A, Tverring 
J, Christensson B, Boyd JH, Sendi P, 
Åkesson P, and Kahn F. Journal of Cli
nical Medicine, 8:1128, 2019. 

IV. Scores for sepsis detection and risk 

stratification – construction of a no-
vel score using a statistical approach 
and validation of RETTS Mellhammar 
L, Linder A, Tverring J, Christensson 
B, Boyd JH, Åkesson P, and Kahn F. 
PLOS ONE, 15: 0229210, 2019.

V. Higher mortality in bacteremic sepsis 
- A propensity score matched study

 Mellhammar L, Whitlow C, Kander T, 
Christensson B, Kahn F, Linder A.

 In manuscript.

Kort om mig
Jag kommer från Karlshamn men bor med 
min familj i Malmö. Jag arbetar som in
fektionsläkare på infektionskliniken vid 
Skånes Universitetssjukhus. När jag ägnar 
mig åt forskning håller jag för närvarande 
på med en stor, europeisk, multicenterstu
die av sepsisincidens, EUSEP. Det är ett 
arbete som görs i samarbete med European 
Sepsis Alliance för att få jämförbara data 
över sepsisincidens. Metoden har likheter 
med den vi använde i delarbete 2, klinis
ka data ska samlas in för att validera mer 
automaticerade metoder. Vi håller just nu 

på med pilotstudie i Skåne för detta arbete 
som senare ska göras på flera ställen i såväl 
Sverige som Europa.

Lisa Melhammar
Infektionskliniken, SUS
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Avhandlingsreferat Emmi Andersson

Idag lever drygt 8 000 människor med 
HIV-diagnos i Sverige, och det senas-
te decenniet har omkring 450 nya fall 
per år rapporterats. Från HIV-epide-
mins mörka början har mycket änd-
rats; idag finns behandling som ger 
både effektiv antiviral effekt, god 
livskvalitet och hindrar infektionen 
från att föras vidare. Sen HIV-diag-
nos är dock ett problem i Sverige och 
kan ge sämre behandlingsresultat och 
större risk för överföring av infektio-
nen. Mörkertalet av HIV i Sverige är 
okänt och bra metoder för att beräk-
na detta saknas. Läkemedelsresistens 
hos HIV är ett ökande problem glo-
balt och därför av intresse att studera 
även i Sverige.

Den svenska HIV-epidemin har under 
årens lopp ändrat karaktär. På 80-talet 
var det främst individer med intravenöst 
drogmissbruk och män som har sex med 
män (MSM) som diagnosticerades med 
HIV. Idag har migration och resande stor 
betydelse för smittspridningen. 2018 var 
75 % av individer med ny HIV-diagnos i 
Sverige födda i ett annat land. Heterosex-
uell smitta var vanligast, men även MSM 
med utländskt ursprung ökade. Allt fler av 

Mutations and migration:
Molecular and epidemiological 
aspects of HIV-1 in Sweden 

Emmi Andersson disputerade 18 november 2019 vid Institutionen för
laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Huvudhandledare: Professor Anders Sönnerborg

Bihandledare: Professor Jan Albert,
Dr Johanna Brännström

Opponent: Professor Karin J. Metzner,
Universitätsspital Zürich

dem som rapporteras som nya fall i Sveri-
ge har redan fått diagnos, och i många fall 
även behandling, utomlands. Som resultat 
av den globala påverkan finns en stor vari-
ation av olika subtyper och rekombinanta 
former av viruset i Sverige.

Läkemedelsresistens hos HIV är ett 
stort problem globalt, framför allt i länder 
där virologisk monitorering under be-
handlingen och/eller resistensbestämning 
inte är möjlig, och där behandlingen un-
der lång tid varit baserad på NNRTI-pre-
parat med låg tröskel för resistensutveck-
ling. Detta återspeglas hos individer med 
utländskt ursprung som diagnosticeras 
med HIV i Sverige. I Sverige är behand-
lingsresultaten för HIV mycket bra, even-
tuell resistens kan oftast detekteras vid 
den rutinmässiga resistenstestning som 
görs på alla nya patienter och vägas in vid 
behandlingsval.

Syftet med avhandlingsarbetet har va-
rit att utveckla och studera metoder för 
att bättre kunna avgöra hur länge en in-
divid varit smittad med HIV-1, hur stort 
mörkertalet av HIV-1 i Sverige är samt 
att studera läkemedelsresistens vid HIV-1 
diagnos i Sverige. I arbetet har den främ-
sta datakällan varit InfCareHIV, det na-
tionella kvalitetsregister som även är en 
forskningsdatabas. Tack vare att Sveriges 
infektionskliniker och mikrobiologiska 

laboratorier lägger in data finns där ak-
tuell information om alla individer med 
HIV-diagnos i Sverige.

I det första delarbetet fann vi att ge-
nom att uppskatta viral diversitet från 
Sanger-sekvenser gjorda för resistensbe-
stämning får man en indikation på om en 
HIV-infektion är ny (≤1 år) eller kronisk. 
Metoden är inte tillräckligt exakt för att 
använda på enskilda individer, men kan 
vara användbar i epidemiologiska studier.

I det andra arbetet studerade vi över-
förd läkemedelsresistens (TDR) hos 1713 
individer med ny HIV-diagnos i Sverige 
2010-2016. Vi fann en total prevalens av 
TDR på 7,1 % under perioden och en ök-
ning av NNRTI-mutationer från 1,5 % 
2010 till 6,2% 2016. Ökningen var relate-
rad till infektion och/eller ursprung i Afri-
ka söder om Sahara.

I det tredje arbetet utvärderade vi två 
matematiska modeller för att uppskatta 
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Avhandlingsreferat Emmi Andersson

mörkertalet av HIV i Sverige. Slutsatsen 
blev att den svenska situationen med oli-
ka riskgrupper, relativt litet antal fall och 
stort inslag av migration är svår att mo-
dellera med existerande modeller, varför 
både utveckling av modeller och bättre 
data rörande migration behövs.

I det fjärde arbetet använde vi djup-
sekvensering (HTS) för att undersöka 
läkemedelsresistens vid diagnos (PDR) 
hos 224 individer med ny HIV-diagnos i 
Sverige 2017-2019. Vi inkluderade både 
naiva patienter och sådana med tidigare 
behandling utomlands. Metoden kan både 
identifiera och kvantifiera resistensmu-
tationer från 1 % av den virala populatio-
nen. Vi fann resistensmutationer hos 49 
% av de studerade individerna, och 18 % 
av patienterna hade nivåer ≥20%, vilket 
med dagens kunskap motsvarar kliniskt 
relevant resistens. Dessa fynd var huvud-
sakligen mutationer mot NNRTI-preparat 
och statistiskt korrelerade de med tidiga-
re HIV-behandling respektive ursprung i 
Asien. Vi var särskilt intresserade av mu-
tationer mot integrashämmare, som bli-
vit allt viktigare globalt. Våra resultat gav 
inga hållpunkter för överförd eller förvär-
vad resistens, men hos 8 % av de studera-
de individerna fann vi relevanta integras-
hämmarmutationer i hos en mindre del av 
viruspopulationen.

Ingående arbeten
I. Andersson E, Shao W, Bontell I, Cham 

F, Cuong DD, Wondwossen A, Morris 
L, Hunt G, Sönnerborg A, Bertagnolio 
S, Maldarelli F, Jordan MR. Evalua-
tion of sequence ambiguities of the 
HIV-1 pol gene as a method to iden-
tify recent HIV-1 infection in tran-

smitted drug resistance surveys. 
Infect Genet Evol. 2013 Aug; 18:12531. 
doi: 10.1016/j.meegid.2013.03.050. 

II. Andersson E, Nordquist A, Esbjörns-
son J, Flamholc L, Gisslén M, Hej-
deman B, Marrone G, Norrgren H, 
Svedhem V, Wendahl S, Albert J, 
Sönnerborg A. Increase in trans-
mitted drug resistance in migrants 
from sub-Saharan Africa diagnosed 
with HIV-1 in Sweden. AIDS. 2018 
Apr 24; 32(7):877884. doi: 10.1097/
QAD.0000000000001763.

III. Andersson E, Nakagawa F, Van Sig-
hem A, Axelsson M, Phillips AN, 
Sönnerborg A, Albert J. Challeng-
es in modelling the proportion 
of undiagnosed HIV infections 
in Sweden. Euro Surveill. 2019 
Apr; 24(14). doi: 10.2807/15607917.
ES.2019.24.14.1800203.

IV. Andersson E, Ambikan A, Brännström 
J, Aralaguppe S, Yilmaz A, Albert J, 
Neogi U, Sönnerborg A. High-throug-
hput sequencing reveals a high pre-
valence of pre-treatment HIV-1 drug 
resistance in Sweden. Under review, 
AIDS.

Kort om mig
Jag är uppvuxen i Järfälla norr om Stock
holm och har läst läkarprogrammet på 
Karolinska Institutet. Redan under utbild
ningen väcktes mitt intresse för mikrobio
logi och infektionssjukdomar, och genom 
ett projektarbete om tuberkulos på Smitt
skyddsinstitutet upptäckte jag molekylä
repidemiologins tjusning. Detta i kombina
tion med mina erfarenheter av extraarbete 
som undersköterska på infektion under stu
dierna övertygade mig om att jag ville arbe

ta med infektioner, och gärna forska! Efter 
AT i Norrtälje blev det därför ett vikariat 
på Infektionskliniken i Uppsala, och via 
ett vikariat på virologen så småningom en 
kombinerad STtjänst i Klinisk Mikrobio
logi och Infektionssjukdomar på Karolin
ska sjukhuset. Sedan 2015 respektive 2016 
är jag specialistkompetent och arbetar nu 
på Klinisk mikrobiologi med medicinskt 
ansvar för HIV och hepatitdiagnostik. 
Mitt forskningsintresse går hand i hand 
med mitt intresse att genom tillgängliga 
och snabba analyser minska mörkertalet 
av blodsmitta i samhället så att patienter 
kan få god vård i tid och inte riskera att föra 
smittan vidare. 

Emmi Andersson
Karolinska sjukhuset

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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Plötsligt börjar folk bry sig om sina äldre 
medmänniskor.

Plötsligt mobiliseras sjukgymnaster, lo-
gopeder och arbetsterapeuter till avdel-
ningen för att optimera rehabilitering ef-
ter intensivvård.

Plötsligt köps det in kvalitetsstetoskop för 
att använda patientnära vid smitta.

Plötsligt kan man springa Götebogsvarvet 
i Umeå.

Plötsligt anpassas schemapositioner för 
att möta det aktuella behovet.

Plötsligt börjar gemene man prata om dö-
den.

Plötsligt är vägran att handhälsa inte ett 
hot mot vårt högt ärade fosterland.

Plötsligt rakar narkosläkarna av sig skäg-
get.

Plötsligt utlokaliseras icke smittsamma 
infektioner till avdelningar runtom i länet 
och sköts på konsultbasis.

Plötsligt är vårdpersonalens arbetsmiljö 
förstasidesstoff i media.

Plötsligt flerdubblas antalet intensiv-
vårdsplatser.

Plötsligt funderar alla på hur stor en liten 
älg är.

Plötsligt samlas ortopeder, gynekologer, 
urologer, öronläkare och medicinare för 
att tillsammans driva en avdelning med 
virusinfekterade patienter.

Plötsligt används narkosapparater från 
operationsavdelningen som respiratorer 
på IVA.

Plötsligt kan vi kraftigt reducera använd-
ningen av cefalosporiner.

Plötsligt bänkar sig infektions- och inten-
sivvårdssverige för gemensamma fredags-
webinarier i syfte att utbyta kunskap och 
erfarenheter.

Plötsligt händer det!

Plötsligt slutar folk att flyga.

Plötsligt monteras lättåtkomliga hand-
spritflaskor upp lite varstans i de adminis-
trativa lokalerna på sjukhusen.

Plötsligt ebbar influensasäsongen ut re-
kordsnabbt.

Plötsligt är Sveriges stadsepidemiolog he-
tast i media.

Plötsligt mjukas den stundtals hårda to-
nen kliniker emellan upp.

Plötsligt är det lika självklart att covid-19 
inte är ett klövdjur kring klockan sju på 
kvällen, som att det är epidemiologer och 
inte plastikkirurger som plattar ut kurvor.

Plötsligt hålls möten och kurser på dis-
tans.

Plötsligt ställer Sveriges industri om för 
att producera handsprit och skyddsut-
rustning.

Plötsligt börjar medarbetare stanna hem-
ma från jobbet när de är sjuka och resur-
ser finns för att täcka sjukluckorna i form 
av mobiliserad personalbuffert. 

Plötsligt hostar folk i armvecket.

Plötsligt får allmänläkaren tillfälle att 
göra hembesök hos gamla multisjuka ori-
ginal utan hänsyn till tidsåtgången.

Plötsligt får man ta ut flextid i heldagar.

Plötsligt utnumrerar hobbyepidemiolo-
gerna hobbysnickarna.

Plötsligt hålls det avstånd i butikskön.

Plötsligt tar infektionsläkare och IVA- 
sjuksköterskor plats bland sommarpra-
tarna.

Plötsligt reflekteras det över djurindu-
strins betydelse för smittspridning.

Plötsligt ställs frågan ”Hur mår ni?” före 
frågan ”Hur många platser har ni?”

Plötsligt mobiliseras omvårdnadspersonal 
till infektionsavdelningen från andra kli-
niker för att fler platser ska kunna öppnas.

Plötsligt uppmärksammas lokalvårdarnas 
viktiga roll inom sjukvården.

Plötsligt lättas den administrativa bördan 
i samband med sjukskrivning.

Plötsligt glänser ortopederna i blodgas-
tolkning.

Plötsligt får gamla overheadpapper som 
legat bortglömda sedan 80-talet, ett nytt 
liv.

Plötsligt diskuteras T-cellsförsvar i riks-
media.

Plötsligt vallfärdar människor till blod-
centralen för att kombinera blodgivning 
med antikroppstestning.

Plötsligt minskar andelen extremt prema-
turt födda barn drastiskt.

Pandemin är äntligen på väg att ebba ut. 
Låt inte de goda ting den medfört gå sam-
ma väg. Nu hjälps vi år för att ta vara på 
den välvilja, kreativitet, flexibilitet och 
jävlar anamma som drivit oss och vårt ar-
bete under året.

Anna Fornarve
Infektionskliniken, Ryhovs sjukhus, 

Jönköping

Krönika
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Protokoll

Protokoll 

Organ   Styrelsemöte svenska infektionsläkarföreningen

Tid     2020-03-16, kl. 10-15
     (styrelsemiddagen efteråt utgick).

Plats    Skypemöte

Närvarande Lars-Magnus Andersson
     Anna Grahn
     Maria Furberg
     Mia Furebring
     Fredrik Månsson
     Lena-Maria Söder
     Ulf Ryding
     Jens Eriksson - deltog sista 30 minuterna

§ 1 Mötets öppnades av ordförande Lars-Magnus Andersson.
Istället för fysiskt möte på Läkaresällskapet hölls ett tele-
fonmöte pga. rådande covid-19-situation. Styrelsen utsåg 
Maria Furberg till protokollförare då Jens Eriksson hade 
anmält förhinder.

§ 2  Till protokolljusterare utsågs Mia Furebring.

§ 3 Dagordningen fastställdes. Till övriga frågor anmäldes 
frågan om suppleant till UEMS.

§ 4 Föregående mötesprogokoll godkändes efter smärre kor-
rigeringar.

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Stadgar

  – Förslag till nya stadgar för SILF är utlagda på hemsidan. 
Medlemsmail med samma innehåll utskickat. Ansökan 
har skickats till SLS om att blir medlemsförening i SLS i 
enlighet med beslut på årsmötet 2019.

 • Visionsdokumentet
  – Förslaget till visionsdokument har reviderats i enlighet 

med inkomna kommentarer och synpunkter men ännu 
inte lagts ut på hemsidan utifrån rådande samhällssitu-
ation med covid-19-epidemin. Det reviderade dokumen-
tet kommer att publiceras på hemsidan i god tid före års-
mötet.

 • Pfizer
  – Pfizer har bjudit in SILFs styrelse att göra studiebesök 

på deras vaccin-tillverkning i Strängnäs. Vi bordlägger 
frågan till nästa möte.

 • Fråga till styrelsen
  – Erik Torell i Gävle har ställt en fråga till föreningen an-

gående ST-läkare i Gävle i behov av mer avancerad mik-
robiologirandning. De har tidigare åkt till KS men kan ej 

beredas plats där längre. Han undrar om vi som förening 
engagera kan oss i frågan? Styrelsen kommer fram till att 
detta är en arbetsgivarfråga och att situationen inte är 
unik för Gävle, han hänvisas till SPUK för stöd vid behov.

 • Utvärdering av chefsmötet 2019 och planering av 2020 års 
  möte

  – Sparas till styrelseinternatet.

§ 6 Programgrupper, Kvalitetsregistren, Anna Grahn
 • Vårdprogram pneumoni
  – Kallelse om nya medlemmar till Vårdprogramgruppen 

pneumoni har publicerats på hemsidan och skickats till 
medlemmarna via mail.

 • Föreslagen vaccingrupp
  – Sammankallande i den planerade vaccinationsgruppen 

är Helena Hervius-Askling.

§ 7 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte
  – Diskussion om styrelsen anser att vårmötet skall hållas 

som planerat eller ställas in utifrån aktuell covid-19-situ-
ation med förbud mot möten med fler än 500 deltagare. 
Samverkansgruppen fattar det formella beslutet onsdag 
18 mars. Styrelsen är enig om att mötet i maj måste stäl-
las in och rekommenderar samverkansgruppen detta 
starkt från SILFs sida. Styrelsen diskuterar möjligheten 
att flytta mötet till hösten eller att Uppsala tar över nästa 
år och att efterkommande möten flyttas framåt. Styrel-
sen kommer fram till att det blir svårt att få till ett möte i 
höst. Styrelsens rekommendation är att nästa möte hålls 
ett år senare och att föreningen satsar hårt på det mötet. 
Frågan om vem som skall förestå mötet 2021 lämnas till 
samverkansgruppen att diskutera.

 • SILFs årsmöte
  – Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmötes förvänta-

de inställande innebär att plan för årsmötet saknas. Års-
möte behöver hållas i enlighet med stadgarna. Beslut att 
kalla till ett separat webmöte live-stream med funktion 
för att ställa frågor om möjligt. Lars-Magnus och Fredrik 
undersöker möjligheterna att genomföra årsmötet på det-
ta sätt så att årsmötet kan hållas den 26 maj kl. 17-18.

 • Stipendier
  – Styrelsen beslutar dela ut stipendier från Göran Sterner 

och Pfizer trots att vårmötet inte hålls. Styrelsen beslu-
tar enhälligt att dela ut Göran Sterners resestipendium 
till Friedrich Molde. Mia Furebring meddelar honom. 
Pfizer – Mia kollar med dem att de står fast vid att dela 
ut stipendiet trots att Infektionsveckan och mikrobio-
logiskt årsmöte blir inställt. Pfizer erbjuds utdelning av 
stipendiet vid webårsmötet. Styrelsen beslutar enhälligt 
att tilldela Olof Elvstam stipendiet för hans projekt med 
titeln ”Är låggradig viremi under pågående antiretroviral 
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behandling associerat med invasiv cancer hos människor 
som lever med hiv?”

 • Abstracts
  – Om mötet blir inställt i enlighet med styrelsens rekom-

mendation beslutar vi enhälligt att publicera abstracten 
i nästa nummer av Infektionsläkaren för att nedlagt ar-
bete inte skall vara förgäves. De som styrelsen utvalt till 
oral presentation erbjuds att presentera sitt arbete i mer 
detalj (800 ord) i tidningen. Följande abstracts valdes för 
fördjupad presentation i tidningen istället för muntlig 
presentation:

   1. Olov Elvstam: ”Är låggradig viremi under pågående an
tiretroviral behandling associerat med invasiv cancer hos 
människor som lever med hiv?”

   2. Miriam Karlsson: ”Hepatit E virusinfektion hos lever
transplanterade i Sverige”

   3. Anna Holmberg: ”Biofilm formation on three different 
endotracheal tubes; a prospective clinical trial”

   4. Lisa Faxén: ”Ökande antibiotikaresistens bland urin
vägspatogener i Sverige ifrågasätter säkerheten med em
pirisk peroral antibiotikabehandling vid febril urinvägsin
fektion hos män.”

 • SLS fullmäktige
  – Om infektionsveckan blir inställd möjliggör det delta-

gande i fullmäktiges möte. Mia Furebring erbjuder sig 
att delta fysiskt om det inte omvandlas till ett webmöte, 
alternativt deltar vid webmötet den 26 maj.

 • Remiss
  – SILF avstår att besvara SoS remiss om Nationell Högspe-

cialiserad Vård då det inte bedöms relevant att vi kom-
mer med inpass i denna fråga och det finns andra mer 
lämpade för det.

§ 8 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
 • RAF stipendiat
  – Annonsen kom ut sent på nätet men annonsen fanns i 

tidningen redan i december. Vi har fått två korrekta an-
sökningar och styrelsen beslutar enhälligt att utse Han-
na Montelin till nästa års RAF-stipendiat. Jens Eriksson 
meddelar henne.

§ 9 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
 • Hemsidan
  – Dan Svärd anger att lösningen med lösenordskydda-

de redigerbara dokument blir för dyr och krånglig. En 
Google-drivemapp med redigerbara dokument kan vara 
ett alternativ men blir krångligt och helt utan koppling 
till hemsidan. Diskussion om möjligheten med en mapp 
under den lösenordskyddade styrelsesidan där icke re-
digerbara dokument läggs in räcker, vilket innebär att 
varje dokument byts till en ny version när det ändras. Ti-
tulatursätts med samma första ord för varje dokument, 
relaterat till styrelsefunktion, ex ”Redaktör –”, ”Ordfö-
rande –”. Styrelsen beslutar att acceptera denna lösning 
för enkelhetens skull.

 • Tidningen
  – Dan lagt upp Nr 1 2020 som nu ligger ute på hemsidan. 

Nr 2 har manusstopp 6 april, utgivning 11 maj. I detta 
nummer ingår i vanliga fall program och abstracts. När 
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte ställs 

in beslutar styrelsen att publicera abstracten, men inte 
programmet. Mikrobiologerna och IFIS abstracts bör 
även de erbjudas plats, men utan fördjupning av utvalda 
muntliga presentationer. Mia tar det på telefonsamver-
kansmötet den 18 mars.

 • Nästa nummer av Infektionsläkaren, nr 2-2020
  – Coronavirustema. Stipendiater för Pfizer och Göran 

Sterner presenteras i nr 3-2020.

§ 10 Frågor för yngre läkare/SPUK, Lena-Maria Söder
 • Ungt forum
  – Ställs in i och med Infektionsveckan och mikrobiologiskt 

vårmötes inställande.

 • Kurser
  – Tropikkursen planeras hållas nästa vecka, fråga från 

kursledningen om den skall ställas in? Många regioner 
har reseförbud varför kursen inte kommer kunna hållas 
som planerat. Detta lär medföra en försening av flera 
ST-läkares specialistkompetens. Styrelsen föreslår kurs-
ledningen att överväga att hålla kursen som webkurs 
med ett uppföljande uppsamlingsheat med mikroskopi 
senare i vår eller till hösten. I andra hand rekommende-
rar styrelsen att man försöker köra kursen i sin helhet 
höst istället, för att undvika fördröjningar av specialist-
bevis.

 • Fallseminarier
  – I februari hölls ett fallseminarium i Stockholm med 18 

deltagare som var väldigt nöjda, betyg 5.89 av 6 möjliga. 
Falldragare på seminariet var Ola Weiland, Sara Mört-
berg, Lina Davies Forsman och Jonas Bläckberg. Fallse-
minariet i höst avser SILF att genomföra som planerat.

 • Remiss
  – Ny målbeskrivning för ny BT och ST med deadline idag. 

SPUK har formulerat ett utkast till svar. Styrelsen disku-
terar utkastet och tycker formuleringarna och synpunk-
terna är bra.

§ 11 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
 Vårutbildningen om Sepsis och bakteriella CNS-infektioner 

var planerat att hållas om två veckor. Styrelsen beslutar stäl-
la in kursen utifrån rådande restriktioner för resande p.g.a. 
covid-19. Näsby Slott kräver full betalning i enlighet med 
avtal. Maria Furberg får styrelsens mandat att försöka få till 
en lösning som innebär att vårutbildningen hålls till hösten, 
på Näsby Slott och höstutbildningen skjuts framåt ett år, om 
Näsby Slott går med på att flytta arrangemanget. Alternativt 
att höstutbildningen hålls på Näsby slott för den summa för-
eningen betalar nu trots att ingen produkt levereras. Maria 
Menonen på Hansen sköter kontakterna med Näsby Slott.

§ 12 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
 Till nya ordinarie medlemmar antas:
 Anna Gustavsson ST-läkare, Sundsvall
 Karin Anér Niklasson ST-läkare, Norrköping
 Rebecka Liljeberg ST-läkare, Södersjukhuset, Stockholm
 Martin Strömdahl ST-läkare, Danderyds sjukhus, Stockholm
 Gustaf Ulfhammer ST-läkare, Göteborg
 Jonas Wargsjö, Trollhättan
 Anna Hall, ST-läkare, Gävle
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 Maja Bergman, ST-läkare, Falun
 Peter Kwaskiewicz, ST-läkare, Norrköping
 Axel Risto, ST-läkare, Linköping
 Olof Elvstam, leg läk, Inf klin, Växjö
 Alessandro Occhionero, leg läk, Stockholm

 Sökanden som antas som associerade medlemmar:
 Anna Wikell, AT-läkare, Oskarshamn
 Linda Badri, AT-läkare, Mölndal
 Carina Tobrand, AT-läkare, Växjö
  ohannes Haid, sjuksköterska, Västerås
 Nicklas Granat, sjuksköterska, Stockholm

 • Medlemskap i SLS
  – Samtal har förts med SLS angående kostnaden för att 

bli medlemsförening, 140 kr per läkarmedlem och halva 
summan för AT, studenter, pensionärer och medlemmar 
i andra medlemsföreningar. Vi har ca 1000 medlemmar 
så kostnaden för föreningen blir knappt 140 000 kr.

 • Förslag till årsavgift SILF 2021
  – Förslag till årsmötet att avgiften för medlemskap i SILF 

inte ändras till nästa år då föreningen har god ekonomi 
och kan ta merkostnaden för att SILF blir medlemsför-
ening i SLS under det närmsta året. Sannolikt kommer 
medlemsavgiften behöva höjas framgent.

§ 13 Övriga frågor
 • UEMS
  – Rapport från Jonas Ahl som varit med på ett möte i 

Svenska UEMS – alla specialitetsföreningar – om hur 
de förhåller sig till sina europeiska partners. Han hade 
förhinder att delta i det europeiska mötet. Man jobbar i 
den europeiska gruppen framförallt med frågan om exa-
mination där man vill få till en europeisk infektionsexa-
men. Styrelsen behöver överväga hur SILF ställer sig till 
detta. Ett möte planerades att hållas på ECCMID som nu 
är inställt. Jonas lyfter behovet av en suppleant utöver 
honom själv. Jonas får gärna kommunicera med SPUK 
direkt i frågan. UEMS söker också individer som kan bi-
dra med frågor till en frågebank, Lena-Maria tar med sig 
även den frågan till SPUK.

 • ECCMID
  – Anna lyfter frågan om hon skall delta i ECCMID med sin 

poster som planerat på det digitala mötet som nu blir al-
ternativet till ECCMID. Planerad poster skall lyfta fram 
föreningens aktiviteter, exempelvis visionsdokumentet, 
våra vårdprogram, arbetet som remissinstans, vidareut-
bildning av specialister och den årliga ST-tentan. Inpass 
mejlas till Anna och hon gör ett första förslag.

§ 14 Nästa möte
 • Telefonmöte 14 maj med planering inför ett digitalt årsmöte.

§ 15 SILF-mötet avslutas av ordförande Lars-Magnus Anders-
son

 Maria Furberg Lars-Magnus Andersson Mia Furebring
 Protokollförare Ordförande Protokolljusterare

Protokoll 

Organ   Styrelsemöte svenska infektionsläkarföreningen

Tid     2020-04-16

Plats    Skypemöte

Närvarande Lars-Magnus Andersson
     Mia Furebring
     Jens Eriksson
     Anna Grahn
     Maria Furberg
     Ulf Ryding
     Fredrik Månsson

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Lars-Magnus Andersson

§ 2  Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna 
Grahn

§ 3 Dagordningen fastställdes

§ 4 Protokoll från styrelsemötet 2019-03-16 godkändes med 
 ändringar 

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Årsmötet

  – Genomgång av möteshandlingar och stadgar inför års-
mötet.

  – Beslut om att ordna webinarie om covid-19 som pro-
grampunkt före årsmötet.

  – Kontakt med Mediahuset kring upplägg och tekniska 
lösningar.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
 • Verksamhetsberättelse SILF 2019–2020
  – Genomgång inom styrelsen
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§ 7 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
 • Vårutbildning: ”Sepsis och CNS-infektioner” flyttas till 

hösten och hålls den 19-21/10 på Näsby slott.
 • Höstutbildning: ”Opportunistiska infektioner” kommer 

inte hållas som planerat i höst utan flyttas till ett senare 
tillfälle.

§ 8 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Infektionsveckan 2021 kommer att hållas i Uppsala 25–

28/5
  – Intention att programmet breddas med fler parallella 

sessioner och sannolikt kommer covid-19 att vara ett 
tungt tema.

 • Göran Sterners resestipendium: 
  – Styrelsen utser Fridrich Molde

 • Pfizer-stipendium: 
  – Styrelsen utser Olof Elvstam. Kommer att presenteras på 

SILFs årsmöte.

 • Svenska läkarsällskapet
  – Socialstyrelsens remiss – Förslag till nya och ändrade 

regler om läkarnas ST och AT
   • Lena-Maria Söder besvarar remiss för SILF
  – Socialstyrelsens remiss ”Arbetssätt i kommunal hälso- 

och sjukvård vid covid-19”.
   • Lars-Magnus Andersson besvar remiss för SILF
  – Promemoria från regeringskansliet ”Arbetsskador till 

följd av smittsamma sjukdommar”.
   • Besvaras med bifall från SILF
  – SLS Fullmäktigemöte
   • Webmöte
   • Mia Furebring deltager för SILF

§ 9 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn
 • Kvalitetsregistren
  – Inga frågor att lyfta

 • Vårdprogramsgrupper
  – Inga frågor att lyfta

§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK,
 Lena-Maria Söder (medskick till mötet)
 • Fallseminarie i höst planeras till augusti-september. Oklart  

 i nuläget om det kommer att kunna genomföras.
 • ST-tentamen har kunnat genomföras enligt planering.

§ 11 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
 • Hemsidan: Inget aktuellt
 • Tidningen: 
  – Nytt nummer ute 8 maj.
  – Visst materialbortfall pga rådande pandemi.

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
 • Ekonomi
  – Genomgång av bokslut visar god ekonomi.
 • Nya ordinarie medlemmar:

  Ordinarie
  Elisabeth Rünow, specialistläkare, Inf klin, Malmö
  Erika Stentoft, ST-läk, Inf klin, Göteborg
  Mårten Larsson, ST-läkare, Inf klin, Karlskrona

  Associerade
  Björn Jonsson ST-läkare Akutsjukvård, Malmö
  Alteia Gabor Specialistläkare, geriatrik, Värnamo
  Annika Malmqvist sjuksköterska, Närhälsan,
  Södra Torget Borås
  Babak Bahadorani, ST-läk, Göteborg
  Gabrielle Donner, specialist-läkare, Halmstad
  Hilla Mangal, AT-läk, Borås
  Johanna Lethin, doktorand molekylärbiologi, Göteborg
  Kais Al-albani, student, Nacka
  Krystyna Arnander, specialist, allmänmedicin, Göteborg
  Lena Holmstedt, privatläkare, Lund
  Lala Babayeva, läkarassistent, NKS, Stockholm
  Larissa Fedorinchik, barnläkare, Uppsala
  Maria Adrian, läkare, SUS, Lund (ordinarie?)
  Olof Olsson, professor,bioteknik-molekylärbiologi, Lund
  Pawel Lukasik, underläkare, Växjö (ordinarie?)
  Per Enqvist, läkare, vårdcentral, Falkenberg
  Tharanganee Yapa, ST-läkare, med klin, Oskarshamn
  Thomas Andrews, läkare, Hudiksvall
  Thomas Friman, allmänläkare, Kristianstad
  Tijana Bratic, sjuksköterska, Dalens sjukhus,
  Enskededalen
 • Diskussion inom styrelsen kring ett kraftigt ökat antal as- 

 socierade medlemmar.
 • Dessa har ej rösträtt på årsmötet, vilket bör förtydligas i 

 stadgar.
 
§ 13 Övriga frågor
 Inga övriga frågor.

§ 14 Mötet avslutades av ordförande Lars-Magnus Andersson.

 Jens Eriksson Lars-Magnus Andersson Maria Furberg
 Sekreterare Ordförande Protokolljusterare
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Protokoll 

Organ   Styrelsemöte svenska infektionsläkarföreningen

Tid     2020-05-14

Plats    Skypemöte

Närvarande Lars-Magnus Andersson
     Mia Furebring
     Jens Eriksson
     Anna Grahn
     Maria Furberg
     Ulf Ryding
     Fredrik Månsson

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Lars-Magnus Andersson

§ 2  Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna 
 Grahn

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från styrelsemötet 2020-04-16 godkändes med 
  ändringar. 

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Årsmötet
 – Genomgång av möteshandlingar och stadgar inför års-

mötet.
 • Vetenskaplig möte för covid-19
 – SILF ställer sig positiva till att vara med och ordna ett 

vetenskapligt möte i webinarieform under hösten 2020.

§ 6 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Infektionsveckan 2021 kommer att hållas i Uppsala 25-

28/5
 – Covid-19 kommer att vara ett huvudtema
 – Programmet kommer att breddas med fler parallella ses-

sioner

 • Svenska läkarsällskapet
 – Diskussion inför SLS fullmäktigemöte

 • Remisser:
 – ”Förslag till revidering av Etiska riktlinjer för 

hjärt-lungräddning (HLR) som publicerades 2013”.
 • Mia Furebring besvarar remiss för SILF
 – ”Delbetänkande SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det 

civila försvaret.”
 • Peter Lanbeck, Malmö, besvarar remiss för SILF
 – God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem SOU 2020:19.
 
• Yttrande skjuts till styrelsemöte 28/5

§ 7 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
 • Vårutbildning: ”Sepsis och CNS-infektioner” kommer flyt-

tas till hösten och hållas 19-21/10 på Näsby slott
 
 • Höstutbildning: ”Opportunistiska infektioner” kommer 

inte hållas som planerat i höst utan flyttas till ett senare 
tillfälle

 
 • SPUR-inspektioner
 – De som skulle hållits under våren har blivit inställda

§ 8 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
 • Genomgång av verksamhetsberättelse för SILF 2019–

2020

§ 9 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn
 • Nationella riktlinjer för covid-19.
 - Nomineringförfarande enligt sedvanlig process med 

anslag på hemsida samt utskick till verksamhetschefer. 
SILF har rätt att nominera 4 deltagare till expertgrupp 
(hygienläkarföreningen 3 och FKM 3). Deadline för an-
sökningar är satt till 2020-05-20. 

 – Beslut: SILF utser deltagare till expertgrupp per capsu-
lum innan nästa styrelsemöte 28/5.

 – Lars-Magnus Andersson är redaktör tillsammans med 
Martin Sundqvist (ordf. Föreningen för klinisk mikro-
biologi) och Anders Johansson (ordf. Svenska hygienlä-
karföreningen).

 – Socialstyrelsen kommer verka som stöd i revidering och 
redigering av nationella riktlinjer.

 – NPO-infektion samt övriga berörda NPO tillsammans 
med SLS professionsföreningar kommer utgöra remiss-
instans för covid-19 nationella riktlinjer.

 
• FoHM-smittsamhetsbedöning covid-19
 – Hedvig Glans och Lars-Magnus Andersson represente-

rar SILF i FoHMs arbetsgrupp ”Smittsamhetsbedöm-
ning vid covid 19”.

 • Kvalitetsregistren
 – Inga frågor att lyfta.

 • Vårdprogramsgrupper
 – Vårdprogramsgruppen Pneumoni kommer updatera sitt 

vårdprogram.
 • Malin Inghammar, Lund, väljs som ny medlem i grup-

pen.
 – Vårdprogramsgrupp Tuberkulos
 • Arbete har inte hunnit påbörjas till följd av covid-19.

§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria 
 Söder (medskick till mötet)
 • Obligatoriska SK-kurser i tropikmedicin och antimikro-

biell terapi som skulle hållits under våren är flyttade till 
hösten. Viktigt att bevaka så dessa kan hållas och ev bred-
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das till fler deltagare för att säkra att alla ST-läkare inom 
infektionssjukdomar kan fullgöra sin ST.

 
• ST-tentamen kommer genomföras enligt planering under 

hösten.

 • Fallseminarier.
 – Ännu oklart om det kommer kunna genomföras under 

hösten. Besked senast 8 juli.

§ 11 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
 • Hemsidan: 
 – Skall nu vara möjligt för styrelsemelemmar att lägga in 

styrelsedokument i funktionsmappar.
 – Ny covid-19 flik på hemsidan.
 – Webinarier under våren har varit mycket välbesökta.
 • Styrelsen ställer sig positiva till att ordna fler webina-

rier under kommande år. Diskussion med Mediahuset 
kring detta.

 • Förslagsvis webinarier 2 ggr/termin med olika teman, 
t ex vårdprogramsgruppernas presentationer av nyhe-
ter i vårdprogrammen.

 • Infektionsläkaren: 
 – Nästa tidning planeras till 15/10 med manusstopp 17/9

§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
 • Ekonomi
 – Genomgång av bokslut visar god ekonomi
 
• Nya ordinarie medlemmar:
 – Anmälda till styrelsemötet 20 05 14:

 Ordinarie
 Lucie Gajda, ST-läk, NÄL, Trollhättan
 Helena Kolberg, ST-läk, NÄL, Trollhättan
 
 Enligt stadgarna associerade:
 Stefania Kapetenaki, ST-läk, med klin Danderyd
 Elan Ali, läkare, Falu lasarett
 Gunilla Andersson, specialistläkare, Göteborg
 Deman Najar, AT-läkare, Sahlgrenska, Göteborg
 Erik Malmström, ST-läk, Lund (ordinarie?)
 Gabriela Lundberg, distriktsläkare, Boo vårdcentral
 Ingrid Linde-Ek, överläkare psykiatri, Rosenlunds sjukhus
 Jennifer Della-Schiava, medicinsk sekr, Göteborg
 Kai Unger AT-läk, Piteå
 Kanita Cukur, forskningssköterska, Göteborg
 Ana Persson, sjuksköterska Malmö
 Anna Ek, läkare, Nacka
 Maryam Bahar, läkarstudent, Sahlgrenska, Göteborg
 Tadeus Svensson, apotekare, Sävsjö
 Maria Vallin, intensivvårdssjuksköterska, Ullevål, Oslo

 • Stadgar
 – Ulf Ryding kontaktar läkarförbundet angående ändring-

ar i stadgar inför årsmötet.

§ 14 Övriga frågor
 • Inga övriga frågor.

§ 15 Mötet avslutades av ordförande Lars-Magnus Andersson

 Jens Eriksson Lars-Magnus Andersson Anna Grahn
 Sekreterare Ordförande  Protokolljusterare

Protokoll 

Organ   Styrelsemöte svenska infektionsläkarföreningen

Tid     2020-05-28

Plats    Skypemöte

Närvarande Lars-Magnus Andersson
     Mia Furebring
     Jens Eriksson
     Anna Grahn
     Ulf Ryding
     Lena-Maria Söder
     Fredrik Månsson
     Simon Athlin
     Johan Tham

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Lars-Magnus Andersson

§ 2  Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Fredrik 
  Månsson

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från styrelsemötet 2020-05-14 godkändes. 

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Visionsdokument:
 – Efter en sista genomgång i arbetsgruppen är visionsdo-

kumentet nu att distribueras ut via Mediahuset
 • SLS
 – SLS önskar anordna ett webinarium riktat till allmän-

heten runt covid-19
 – SILF utser Aylin Yilmaz att representera SILF
 – Diskussion inom styrelsen kring mötesstruktur och pro-

gram
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 • SILF-webinarier.
 – Nytt webinarium planeras till 5/6 samt därefter ev under 

augusti månad.
 – SILF planerar att hålla fler webinarium kontinuerligt 

under året och då gärna i samband med nya vårdpro-
gram samt gärna i samarbete med andra associerade för-
eningar.

§ 6 Utbildningsaktiviteter, Johan Tham
 • Överlämning från Maria Furberg kring kommande utbild-

ningsplanering har skett.
 • En alternativ planering kring att ge utbildning i webformat 

diskuteras i händelse av att man måste ställa in fysiska mö-
ten.

§ 7 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Infektionsveckan 2021
 – Samverkansgrupp för infektionsveckan:
 • Beslut: SILF godkänner tilläggsavtal med Comee

 • Remisser:
 – SLS:
 – Etiska riktlinjer för HLR
 • Maria Furberg och Mia Furebring besvarar remiss.
 – Delbetänkande SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det 

civila försvaret.”
 • Peter Lanbeck, Malmö, besvarar remiss för SILF
 – God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem SOU 2020:19.
 • Johan Tham och Simon Athlin besvarar remiss för SILF.

 • SLS
 – Fullmäktigemötet
 • Mandatfördelning kommer att fördelas så att mindre 

föreningar får en relativt ökad mandatfördelning.
 – SILF har godkänts som medlemsförening
 – Tobias Alfvén blir ny ordförande för Svenska läkarsäll-

skapet.

§ 9 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn
 • Nationella riktlinjer för covid-19
 – Lars-Magnus Andersson är redaktör tillsammans med 

Martin Sundqvist (ordf. Föreningen för Klinisk mikro-
biologi) och Anders Johansson ( ordf. Svenska Hygienlä-
karföreningen).

 – Efter sedvanligt nomineringsförfarande utser SILF föl-
jande deltagare till expertgruppen:

 • Sara Cajander
 • Magnus Gisslén
 • Hedvig Glans
 • Fredrik Månsson
 – Granskning och revidering via Socialstyrelsen.
 – Remissförfarande gentemot NPO och professionsfören-

ingar.
 – Tydliga avgränsningar.
 • T.ex .ej IVA, gynekologi och radiologi.
 • Vårdnivåavgränsningar
 • Smittfrianvisningar

 • Kvalitetsregistren:
 – Arbetet med kvalitetsregistren ligger förnärvarande 

nere. Senaste möte i december 2019.

 • Vårdprogram:

 – Ny vårdprogramsgrupp för vaccinationer enligt beslut 
på årsmötet.

 • Nomineringsförfarande skall startas upp.
 – GRADE
 • Ny diskussion på internat kring hur vi arbetar vidare 

med detta.

§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria Söder
 • Fallseminarium kommer med stor sannolikhet att flyttas 

fram till senhöst. Planering pågår.
 • Inställda kurser och möten pga pandemin.
 – Extra kurstillfällen för obligatoriska SK-kurser kommer 

att hållas (tropikmedicin och antimikrobiell terapi).
 – SILF formulerar skrivelse till kursgivare om att i möjli-

gaste mån erbjuda webbaserade kurser i fall där ordina-
rie kurstillfälle ställs in.

§ 11 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
 • Hemsidan: 
 – Enligt föregående protokoll

 • Infektionsläkaren: 
 – Enligt föregående protokoll

§ 12 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
 • Inga inkomna ärenden

§ 13 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
 • Ekonomisk genomgång.
 – Ekonomi i balans.

 • Utgivningsbevis för Infektionsläkaren.
 – Fortfarande Göran Günther som står som ansvarig utgi-

vare. Ändras till Lars-Magnus Andersson. 

§ 14 Konstituerande styrelsemöte SILF
 • SILF utser inom styrelsen Lars-Magnus Andersson som 

ordinarie ledamot och Mia Furebring som suppleant till 
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

 
• SILF utser inom styrelsen Lars-Magnus Andersson som or-

dinarie ledamot och suppleanter till specialitetsförening-
arnas representantskap och fullmäktigemöte i Sveriges 
läkarförbund.

§ 15 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för  
 2020
 • Beslutades att firmatecknare för svenska infektionslä-

karföreningen är var för sig föreningens ordförande Lars-
Magnus Andersson samt skattmästare Simon Athlin under 
förutsättning av deras ledamotskap i SILF kvarstår. 

 • Lars-Magnus Andersson och Simon Athlin befullmäkti-
gades att disponera Svenska Infektionsläkarföreningens 
bankkonton i Handelsbanken och Resurs Bank med de-
ras internettjänst eller på kontor. Kapital får placeras på 
bankkonto, fonder, värdepapper och därmed förenliga 
placeringsalternativ. Fullmakten ska gälla tillsvidare och 
Lars-Magnus Andersson och Simon Athlin skall disponera 
kontona med egen/enskild behörighet.

§ 16 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefonds firmateck- 
 nare för 2020
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Protokoll 

Organ    Årsmöte svenska infektionsläkarföreningen

Tid      Tisdagen den 26 maj 2020 kl. 17.00–18.00 via
      konferenslänk

Närvarande 47 medlemmar inklusive styrelsen

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson förklarade mötet 
 öppnat

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Lars-Magnus Andersson
§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Jens Eriksson

§ 4 Till protokolljusterare valdes Göran Günther och Anita 
 Hällgren.

§ 5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes

§ 6 Dagordningen godkändes 

§ 7 Information från styrelsen:
Ordförande Lars-Magnus Andersson informerade om det se-
naste årets arbete och diskussioner inom SILF. Särskilt lyftes 
arbetet med att ta fram ett nytt visionsdokument för SILF, 
samverkan med andra professionsföreningar i SLS, samver-
kan och erfarenhetsutbyte under covid-19 pandemin. SILF 
har tillsammans med Mediahuset anordnat en rad webina-
rier om covid-19 som varit välbesökta även utanför vår för-
ening.

Vice ordförande Anna Grahn informerade om styrelsens ar-
bete med vårdprogramsgrupper och vårdprogram. Vårdpro-
gramsgruppen för Bakteriella CNS infektioner har arbetat 
med revision och planerar att bli färdiga med uppdaterad 
version under 2020. Även UVI och sepsisgruppen har ar-
betat med revidering av sina respektive vårdprogram under 

2019 och planerar att publicera dessa under 2020. Vårdpro-
gramsgruppen Endokardit har under hösten 2019 påbörjat 
revision. Ny vårdprogramsgrupp ”Tuberkulos” sammansat-
tes under 2019 efter beslut på SILF:s årsmöte 2019. Arbetet 
med framtagande av ett nytt dokument inom Tuberkulos har 
påbörjats under 2019. 

Beslut har tagits 2018 att försöka likrikta utformning och 
layout av vårdprogrammen. I linje med detta beslut har ett 
gemensamt evidensgraderingssystem diskuterats. GRADE 
har föreslagits och i samarbete med SBU anordnades kurs i 
GRADE för deltagare i vårdprogramsgrupperna under hös-
ten 2019. Vid utvärdering efteråt och i samråd med vård-
programsgrupperna har SILFs styrelse beslutat att avvakta 
införandet av GRADE pga tveksamhet från vårdprograms-
grupperna. Frågan om nytt gemensamt evidensgraderings-
system planeras att diskuteras vidare under 2020.

Kvalitetsregistren:
Arbetet med att införa nya inmatningsformulär för alla del-
register fortskrider. Nya inmatningsformulär för bakteriell 
meningit respektive endokardit infördes fr.o.m. januari 2018. 
Nya lathundar för dessa delregister finns på www.infektion.
net – kvalitetsregistren. Formuläret för protesinfektioner 
håller på att utformas. Arbete för strukturerad epikrismall 
för pneumoni pågår. När denna mall införs i journalsystemen 
finns möjlighet till automatisk överföring av data till infek-
tionsregistret. 

Utbildningsansvarige Maria Furberg informerade om för-
eningens utbildningsverksamhet. SILF har arrangerat en 
utbildning för föreningens medlemmar sedan föregående 
årsmöte. Höstutbildningen 2019 hölls under två dagar 21-22 
oktober på temat opportunistiska infektioner. Föreläsare var 
medlemmar ur arbetsgruppen Opportunisterna. Kursen fick 
betyg 5,1/6. Vårutbildningen skulle för andra gången ha te-
mat Sepsis och bakteriella CNS-infektioner, men pga coro-

 • Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners 
resestipendiefond är var för sig föreningens ordförande 
Lars-Magnus Andersson samt skattmästare Simon Athlin 
under förutsättning av deras ledamotskap i SILF kvarstår. 

 • Lars-Magnus Andersson och Simon Athlin befullmäkti-
gades att disponera Göran Sterners resestipendiefonds 
bankkonto i Handelsbanken med deras internettjänst eller 
på kontor. Kapital får placeras på bankkonto, fonder, vär-
depapper och därmed förenliga placeringsalternativ. Full-
makten ska gälla tillsvidare och Lars-Magnus Andersson 

och Simon Athlin skall disponera kontona med egen/en-
skild behörighet.

§ 17 Övriga frågor
 • Inga övriga frågor.

§ 18 Mötet avslutades av ordförande Lars-Magnus Andersson

 Jens Eriksson Lars-Magnus Andersson Fredrik Månsson
 Facklig sekreterare Ordförande Protokolljusterare
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napandemin har denna utbildning flyttats till hösten 2020 
och planeras hållas 19-21 oktober 2020 på Näsby slott. Ett 
andra tillfälle med Opportunistiska infektioner planeras vid 
ett senare tillfälle. Många SPUR-inspektioner har fått ställas 
in pga pandemin under våren. 

Redaktör Fredrik Månsson informerade om arbetet med för-
eningens tidning ”Infektionsläkaren” som utkommer med 4 
nr/år samt arbetet med att utveckla SILFs hemsida. 

Yngreläkar-representant Lena-Maria Söder informerade om 
föreningens verksamhet för ST läkare. Inget ungt forum ge-
nomfördes 2020 då infektionsveckan ställdes in.  2019 hade 
Ungt Forum tema ”Hud och mjukdelsinfektioner”. Vidare 
fortgår planerandet av fallseminarium som under året varit 
fulltecknade och fått högt betyg av deltagarna. Fallseminari-
um kommer flyttas fram till höst pga rådande pandemi. Man 
planerar för att skicka ut en ny ST-tenta till hösten. Man har 
genomfört ett studierektorsmöte i Stockholm som samlade 
landets alla studierektorer samt SPUK-styrelsen. Flera re-
misser under året med frågor rörande utbildning och yngre-
läkarfrågor har besvarats av SILF.

Vetenskaplige sekreteraren Mia Furebring informerade om 
att årets Infektionsvecka och mikrobiologiskt vårmöte blivit 
inställt som en följd av rådande coronapandemi. Mötet kom-
mer att ordnas i Uppsala 2021. Vidare informerades kring 
fjolårets Infektionsvecka och mikrobiologiskt vårmöte som 
arrangerades i Jönköping den 14-17 maj 2019. Infektionskli-
niken och det mikrobiologiska laboratoriet i Jönköping var 
värdar för mötet och ansvarade för programmet tillsammans 
med SILF’s styrelse och den nationella samverkansgruppen 
bestående av medlemmar från Intresseföreningen för infek-
tionssjuksköterskor (IFIS) och de mikrobiologiska förening-
arna: FKM, SFM och RFM. 

Tre keynote lectures hölls under mötet. Klaus-Peter Hun-
felt från Frankfurt ”Tickborn diseases” , Collin Hill från 
Cork i Irland “The clinical use of next generation sequen-
cing (NGS):  characterization of normal flora and mapping 
of outbreaks” samt Marc Ponsford Cardiff i Wales “Primary 
immunodeficiency – Understanding the burden of the di-
sease”.

Birgitta Evengård var 2019 års Justus Ström-föreläsare 
och talade om ”Klimatförändring och transition av infek-
tionspanoramat i norr - med växter och djur på marsch.”.
Intressanta symposier hölls om intraabdominella infektio-
ner, antibiotikadilemman att besvara, vaccination av vanliga 
vuxna, ”skit in, skit ut – vikten av bra provtagning”, emerging 
infections samt hemorragiska febrar och MERS.
Tillsammans med de mikrobiologiska föreningarna arrang-
erades Grand Round, där knepiga fall löstes av två lag från 
olika delar av landet. 

Interaktiva fallseminarier om kateterrelaterade infektioner, 
”Hot Topics from the Tropics” samt Ortopediska proteser 
och implantat – "dos and don'ts" var välbesökta och uppskat-
tade. 
Det presenterades intressanta data från SILF’s kvalitetsre-
gister för sepsis och pneumoni, InfCare HIV och InfCare 
Hepatit. 
Femtiotvå infektionsabstracts (varav 6 från IFIS) och 42 

mikrobiologiska abstracts presenterades i posterutställning 
och som fria föredrag.  
Mia Furebring passade även på att tacka alla som har bidra-
git till årets program. Många av föreningens medlemmar har 
lagt ned mycket tid och engagemang för att mötet skall få ett 
bra program med hög vetenskaplig kvalitet. Vidare har SILF 
besvarat en rad remisser som inkommit via svenska läkar-
sällskapet samt andra remissinstanser (vg se separat förteck-
ning i årsberättelse).

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019–2020 ...
presenterades kort av facklige sekreteraren Jens Eriks-
son. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. Be-
rättelse går att läsa på www.infektion.net under mötespro-
tokoll. 

§ 9 Skattmästaren Ulf Ryding redovisade ekonomiskt bokslut ... 
för 2019 för SILF och för Göran Sterners resestipendiefond. 
Boksluten godkändes av årsmötet. 

§ 10 Revisionsrapporten lästes upp av Göran Günther ...
och Hans Norrgren. Revisorerna förordade ekonomisk an-
svarsfrihet för styrelse gällande föreningens ekonomi för 
2019.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets-
året 2019.

§ 11 Valberedningens förslag till styrelse för 2018–2020 ...
och övriga förtroendeposter föredrogs av Anita Hällgren. I 
valberedningen har Anita Hällgren (sammankallande), An-
na-Karin Lindgren och Magnus Hedenstierna ingått.
Årsmötet valde enhälligt enligt följande förslag:

Ordförande:
Lars-Magnus Andersson (omval 2 år till årsmötet 2022)
Vetenskaplig sekreterare:
Mia Furebring (omval 2 år till årsmötet 2022)
Kassör:
Simon Athlin (nyval 2 år till årsmötet 2022)
Utbildningsansvarig:
Johan Tham (nyval 2 år till årsmötet 2022)
Redaktör:
Fredrik Månsson (omval 1 år till årsmötet 2021)

Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2020–2021 val
des Göran Günther (omval) och Hans Norrgren (omval) och 
till suppleant valdes Peter Lanbeck (nyval).

Årsmötet godkände att styrelsen inom sig utser ordinarie 
ledamöter och suppleanter till Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktige.

Årsmötet godkände att styrelsen inom sig utser ordinarie 
ledamöter och suppleanter till specialitetsföreningarnas 
representantskap och fullmäktigemöte i Sveriges läkarför-
bund. 

Val till valberedningen
Maria Furberg, Magnus Hedenstierna och Anita Hällgren 
valdes på 2 år till årsmötet 2022. Anita Hällgren är samman-
kallande i valberedningen fram till nästa årsmöte.
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§ 12 Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift ...
på 250 kr för fullt betalande medlemmar, 200 kr för associe-
rade och 0 kr för pensionerade medlemmar. De föreslagna 
medlemsavgifterna bifölls och fastställdes av årsmötet.

§ 13 Verksamhetsåret 2020–2021
Infektionsveckan 2021 kommer att anordnas i Uppsala. 
Mötet kommer som i år att samarrangeras med de mikro-
biologiska föreningarna och IFIS. Styrelsen träffar de öv-
riga arrangerande föreningarna regelbundet och formerna 
för samarbetet diskuteras och utvecklas fortlöpande. 

Vidare kommer SILF verka för ett ökat samarbete med 
Hygienläkarföreningen, de mikrobiologiska föreningarna: 
FKM, SFM och RFM och Föreningen för infektionssjuk-
sköterskor (IFIS). SILF skall fortsatt verka för ett nära sam-
arbete med Svenska läkaresällskapet, ett fortsatt inflytande 
och delaktighet kring utformning och arbetet med den na-
tionella kunskapsstyrningen samt vara tillgänglig expert-
kunskap i frågor rörande infektionssjukdomar. SILF skall 
fortsatt vidareutveckla det vetenskapliga innehållet och an-
ordna utbildningar och webinarier.

§ 14 Övriga frågor anmälda till årsmötet
 • Anslutning av SILF som medlemsförening till SLS
 – Stadgeändringar godkändes av medlemsmötet. Revide-

rade stadgar bifogas protokollet.

 – Beslut: Efter omröstning på medlemsmötet godkändes 
stadgeändring och att SILF blir medlemsförening i SLS.

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

vårdprogram för vaccinationer. 
 – Beslut: Årsmötet beslutar enhälligt att starta en ny vård-

programsgrupp för vaccinationer

 • Fastställande av visionsdokument för SILF
 – Visionsdokumentet godkändes och fastställdes av års-

mötet.
 – Tack framfördes till arbetsgruppen som arbetat med 

framtagandet av visionsdokumentet.

§ 15 Ordförande avslutade mötet ...
med ett stort och varmt tack till Maria Furberg och Ulf Ry-
ding för deras engagemang och utmärkta arbete i SILFs sty-
relse.

 Lars-Magnus Andersson Jens Eriksson
 Ordförande Sekreterare

 Göran Günther Anita Hällgren
 Protokolljusterare Protokolljusterare

SILF SÖKER NY registerhållare
till Nationella Kvalitetsregistret

för Infektionssjukdomar
EN NY registerhållare sökes till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar då nuvarande 
registerhållare, Per Arneborn, kommer att lämna sitt uppdrag. Du som söker bör att ha ett intresse 
för våra kvalitetsregister, gärna god kunskap inom it, samt kunna hantera excelprogram. Du bör 
framför allt ha ett intresse för hur man på ett innovativt sätt kan få våra kvalitetsregister att
fungera så bra som möjligt.

ERSÄTTNING UTGÅR för arbetad tid vilket beräknas till ca 20% av en heltid och lönen utgår från
Region Örebro då de i nuläget är ägare av registret. Vi ser helst att
man innehar registerhållarämbetet under minst 4 år. Du ska ha
godkännande från din chef när du söker uppdraget. Uppdraget
tillträdes efter årsskiftet 20/21 och kommer innebära att Du initialt
slussas in i dina arbetsuppgifter av nuvarande registerhållare,
Per Arneborn.

FÖR MER utförlig information om vad uppdraget innebär hänvisas
till Per Arneborn (per.arneborn@regionorebrolan.se).
Ansökan skickas till Anna Grahn, vice ordförande SILF
(anna.m.grahn@vgregion.se) senast 20-11-30.



Infektionsläkaren 3 · 20 43

Välkommen att 
sända ditt manus 
till Infectious 
Diseases (London)
Scandinavian Journal of Infectious 
Diseases bytte i januari 2015 namn 
till Infectious Diseases (London). 
Tillägget (London) kom sig av att 
det finns en Australiensisk tidskrift 
med liknande namn. Under mer än 
20 år tillbaka, så länge som 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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Nya medlemmar

ANMÄLDA TILL STYRELSEMÖTE 2020-03-16

Ordinarie medlemmar

Anna Gustavsson
ST-läkare, Sundsvall

Karin Anér Niklasson
ST-läkare, Norrköping

Rebecka Liljeberg
ST-läkare, Södersjukhuset, Stockholm

Martin Strömdahl
ST-läkare, Danderyds sjukhus, Stockholm

Gustaf Ulfhammer
ST-läkare, Göteborg

Jonas Wargsjö
Trollhättan

Anna Hall
ST-läkare, Gävle

Maja Bergman
ST-läkare, Falun

Peter Kwaskiewicz
ST-läkare, Norrköping

Axel Risto
ST-läkare, Linköping

Olof Elvstam
leg läk, Inf klin, Växjö

Alessandro Occhionero
leg läk, Stockholm

Associerade medlemmar

Anna Wikell
AT-läkare, Oskarshamn

Linda Badri
AT-läkare, Mölndal

Carina Tobrand
AT-läkare, Växjö

Johannes Haid
Sjuksköterska, Västerås

Nicklas Granat
Sjuksköterska, Stockholm

ANMÄLDA TILL STYRELSEMÖTE 2020-04-16

Ordinarie medlemmar

Elisabeth Rünow
Specialistläkare, Inf klin, Malmö

Erika Stentoft,
ST-läk, Inf klin, Göteborg

Mårten Larsson,
ST-läkare, Inf klin, Karlskrona

Associerade medlemmar

Björn Jonsson
ST-läkare Akutsjukvård, Malmö

Alteia Gabor
Specialistläkare, geriatrik, Värnamo

Annika Malmqvist
sjuksköterska, Närhälsan, Södra Torget Borås

Babak Bahadorani
ST-läk, Göteborg

Gabrielle Donner
Specialist-läkare, Halmstad

Hilla Mangal
AT-läk, Borås

Johanna Lethin
Doktorand molekylärbiologi, Göteborg

Kais Al-albani
Student, Nacka

Krystyna Arnander
Specialist, allmänmedicin, Göteborg

Nya medlemmar
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Nya medlemmar

Lena Holmstedt
Privatläkare, Lund

Lala Babayeva
Läkarassistent, NKS, Stockholm

Larissa Fedorinchik
Barnläkare, Uppsala

Maria Adrian
Läkare, SUS, Lund

Olof Olsson
Professor,bioteknik-molekylärbiologi, Lund

Pawel Lukasik
Underläkare, Växjö

Per Enqvist
Läkare, vårdcentral, Falkenberg

Tharanganee Yapa
ST-läkare, med klin, Oskarshamn

Thomas Andrews
Läkare, Hudiksvall

Thomas Friman
Allmänläkare, Kristianstad

Tijana Bratic
Sjuksköterska, Dalens sjukhus, Enskededalen

ANMÄLDA TILL STYRELSEMÖTE 2020-05-14

Ordinarie medlemmar

Lucie Gajda
ST-läkare, NÄL, Trollhättan

Helena Kolberg
ST-läkare, NÄL, Trollhättan

Associerade medlemmar

Stefania Kapetenaki
ST-läk, med klin Danderyd

Elan Ali
Läkare, Falu lasarett

Gunilla Andersson
Specialistläkare, Göteborg

Deman Najar
AT-läkare, Sahlgrenska, Göteborg

Erik Malmström
ST-läk, Lund

Gabriela Lundberg
Distriktsläkare, Boo vårdcentral
Ingrid Linde-Ek
Överläkare psykiatri, Rosenlunds sjukhus

Jennifer Della-Schiava
Medicinsk sekr, Göteborg

Kai Unger
AT-läk, Piteå

Kanita Cukur
Forskningssköterska, Göteborg

Ana Persson
Sjuksköterska Malmö

Anna Ek
Läkare, Nacka

Maryam Bahar
Läkarstudent, Sahlgrenska, Göteborg

Tadeus Svensson
Apotekare, Sävsjö

Maria Vallin
Intensivvårdssjuksköterska, Ullevål, Oslo
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Få de senaste uppdateringarna om
COVID-19 på våra webbinarium

Besök infektion.net/covid19
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Kongresskalender

Kongresskalender

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 (virtual event)
21–24 oktober
Sevilla 
https://www.theunion.org/what-we-do/
conferences/world-conference-on-lung-
health/51st-union-world-conference-on-
lung-health 

Translation of recent advances in diagnostic 
methods to clinical microbiology and infec-
tious diseases
5–6 november 
Lund
https://escmid.m-anage.com/_landing/
Escmid/Login.aspx?event=lund2020&app=

Kurs i lunginfektioner för ST-läkare - infek-
tionssjukdomar och lungmedicin
9–12 november 2020 
Göteborg
https://slmf.se/wp-content/
uploads/2019/10/kurs_lunginfek-
tioner-201109-12.pdf

AASLD 2020
13–16 november
Digitalt möte 
https://www.aasld.org/event/liver-meet-
ing-digital-experience

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

Kurser för STläkare finns listade på infektion.net under Utbildning – STläkare
OBS! Gå in på respektive hemsida och kontrollera så att kongressen/kursen genomförs med tanke på nuvarande epidemisituation.

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 
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L2_Chile_ESCMID.pdf

14th Paris Hepatology Conference
14-16 januari 
Paris
https://www.aphc.info

Antimicrobial susceptibility testing with 
EUCAST criteria and methods
2–5 februari
Tallin
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
Leaflet_Tallinn_2020.pdf

CROI 2021 – Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections
6-10 Mars
https://www.croiconference.org

ESCMID Postgraduate Educational Course 
on Safety of Targeted and Biological
Therapies: an Infectious Diseases Perspective
12-13 mars
Madrid
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L1_Madrid_ESCMID_course.pdf

Better Methods for Clinical Studies in Infec-
tious Diseases and Clinical Microbiology 
15-17 mars
Utrecht 
Program kommer på escmid.org

ISICEM
16-19 mars
Bryssel
https://www.isicem.org/1/main.asp

EASL 2021
21-25 april 
Stockholm 
easl.eu 
Rare Yeasts – A Growing Threat
6-7 maj 
Iasi
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L3_Iasi_ESCMID.pdf
 
Cutting edge: Improving survival rates of 
severe skin and soft tissue infections
9-11 maj
Herning
Program kommer på escmid.org

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte
25-28 maj 
Uppsala 
https://infektionmikro2021.se

Second ESCMID course on zoonosis
26-28 maj
Sainte Maxime
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
St_Maxime_2020_Flyer.pdf

Colistin and other last-line antibiotics 
against XDR/PDR Gram-negatives: Under-
standing phenotype-genotype correlations 
and PK/PD approaches
5-7 juli
Antwerpen
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L2_Antwerp.pdf
 
ECCMID
9-12 juli 
Wien
https://www.eccmid.org

HIV & Hepatitis Nordic Conference
22-24 september 
Stockholm
https://hivnordic.se

Next-generation sequencing in routine clini-
cal microbiology and infectious diseases
27-30 september 
Lorenskog
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L3_Lorenskog_ESCMID.pdf
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Kongresskalender

Postgraduate Course in Clinical Parasitology
Planeras under 2021
Amsterdam
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/5Profession_Career/L1_
Amsterdam_ESCMID.pdf

Antimicrobial Stewardship: A competen-
cy-based approach
Planeras under 2021
Belgrad
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L1_Belgrade_ESCMID_ESGAP.pdf
 
1st TAE/ESCMID Leadership Academy: Creat-
ing future leaders in infectious diseases and 
clinical microbiology
Planeras under 2021
Belgrad
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L1_Belgrade_ESCMID_TAE.pdf

 Anaerobic Bacteria, Anaerobic Diagnostics, 
basics meets Next-Generation Technology
Planeras under 2021
Cardiff
Program kommer på www.escmid.org

Emerging laboratory and point-of-care tech-
nologies for detection of AMR and bacterial 
infection in veterinary medicine
Planeras under 2021
Bari
Program kommer på www.escmid.org

New applications in molecular microbiologi-
cal diagnostics
Planeras under 2021
Maastricht
Program kommer på escmid.org

Vid behandling av invasiv 
aspergillos & mukormykos

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

Cresemba är exklusivt licensierad av Basilea Pharmaceutica International Ltd 
till Unimedic Pharma AB i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
CRESEMBA (isavukonazol): Bredspektrumantimykotikum för systemiskt bruk Rx. IV EF, Kapslar F, 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 & 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. Förpackningar: Pulver till koncentrat till infusionsvätska, 
lösning 200 mg, kapslar 100 mg 14 stycken per blisterförpackning. MAH: Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbHMarie-Curie-Strasse 8, 79539 Lörrach Tyskland. Nordiskt ombud: Unimedic Pharma 010-130 99 50 
unimedicpharma.se Datum för översyn av produktresumén: Jan. 2020. För fullständig information hänvisas till: www.fass.se  Annonsen uppdaterades: 20.04.23

unimedicpharma.se

K



PROVSVAREN GER INTE 
ALLA SVAREN

Foto porträtt: Malcolm Hanes. Foto tankebild: Bildbanksfoto – personen på bilden är en modell.

Att ställa frågor och våga ifrågasätta har förändrat 
livet för människor i alla tider.

Tänk om forskarna inte hade fortsatt att fråga
sig om det går att få fram bättre mediciner mot 
hiv. Hade vi då haft mediciner som gör att virus-
nivåerna i blodet blir omätbara, så att viruset
inte kan överföras?

I dag vet vi att välbehandlad hiv är smittfri.
Det behöver ingen längre ifrågasätta.

Det enda sättet att få svaren på hur hiv
ska påverka ditt liv så lite som möjligt är 
att fortsätta ställa frågor. För provsvaren
ger inte alla svaren. Du kanske har
andra frågor?

Kan jag ha sex?
Hur ska jag hålla mig frisk?
Måste jag berätta?
Kommer jag att kunna bli gammal?
Beror min ryggvärk på hiv?
Kan jag resa utomlands?
Varför är jag så trött?
Kan jag skaffa barn?

Fortsätt att fråga.  
Det kan förändra ditt liv.

i samarbete med

Erbjuder stöd, utbildning
och mötesplatser för dig
som lever med hiv.

PM-SE-HVU-PPT-190001/201911
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Gilead Sciences  |  Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna 
Phone: + 46 (0)8 505 71 800

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

1. Biktarvy SmPC

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

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

 • Zero resistance in phase 3 clinical trials1

 • With or without food1

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

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: 07/2020 



Abbreviations:
AE=adverse event; CPT=Child-Pugh-Turcotte; DAA=direct-acting antiviral; DDI=drug-drug interaction; EASL=European Association for the Study of the Liver; GT=genotype; HBV=hepatitis B virus; 
HCV=hepatitis C virus; PI=protease inhibitor; RBV=ribavirin; SmPC=Summary of Product Characteristics; STR=single-tablet regimen; SVR12=sustained virological response at 12 weeks.

Footnotes: 
a Genotyping is not required for treatment initiation with EPCLUSA.3 b Unless otherwise clinically indicated, there is no need for baseline resistance or on-treatment monitoring of haematology and 
clinical chemistry in patients receiving EPCLUSA.3 c EPCLUSA offers an RBV-free STR option for the majority of HCV patients, excluding those with decompensated cirrhosis. For further information 
on restrictions please refer to the SmPC. RBV is recommended for the treatment of patients with decompensated cirrhosis and may be considered for the treatment of HCV GT3 patients with 
compensated cirrhosis.3 d In a Phase 2 study in patients with chronic HCV and CPT-C cirrhosis, EPCLUSA+RBV for 12 weeks led to a 78% SVR12 rate. Treatment was generally safe and well tolerated, 
with observed AEs consistent with expectations for a patient population with advanced liver disease.10 In a large-cohort international real-world study, all patients with unknown genotype, unknown 
fibrosis score and unknown treatment history were cured with EPCLUSA for 12 weeks.7 e Assessment of liver disease severity is not required prior to initiating treatment with EPCLUSA but is 
recommended by EASL guidelines.3,4 f Cases of HBV reactivation, some of them fatal, have been reported during or after treatment with DAA agents. HBV screening should be performed in all 
patients before initiation of treatment. HBV/HCV coinfected patients are at risk of HBV reactivation, and should therefore be monitored and managed according to current clinical guidelines.3 
g In patients who inject drugs.8,9

 Detta läkemedel är föremål för utökad 
övervakning.

Epclusa® (sofosbuvir/velpatasvir), 400 mg 
/100 mg, filmdragerade tabletter, Rx. (F)*. 
Kostnadsfritt enligt SmL, (200 mg/50 mg 
filmdragerade tabletter marknadsförs ej, 
(EF)). Virushämmande medel, direktverkan-
de Indikationer: Avsett för behandling av 
kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV) 
hos patienter i åldern 6 år och äldre, och 
som väger minst 17 kg. Kontraindikationer: 
Samtidig administrering av läkemedel som är 
starka P-glykoprotein (P-gp)- och/eller star-
ka cytokrom P450 (CYP)-inducerare (karba-
mazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, 
rifabutin och johannesört) medför signifikant 
sänkta plasmakoncentrationer av sofosbuvir 
och velpatasvir, och kan leda till minskad ef-
fekt av Epclusa. Varningar och försiktighet: 
Livshotande fall av allvarlig bradykardi och 
hjärtblock har setts vid användning av regi-
mer som innehåller sofosbuvir i kombination 
med amiodaron. Bradykardi har i allmänhet 
inträffat inom några timmar till några dagar 
men fall har också observerats efter upp till 
två veckor efter påbörjad HCV-behandling. 
Om samtidig användning av amiodaron an-
ses nödvändig rekommenderas en hjärt-
övervakning av patienten. Till följd av den 
långa halveringstiden för amiodaron gäller 
detta även om patienten har avslutat sin be-
handling med amiodaron under de senaste 
månaderna. Epclusa har visats öka expone-

ringen av tenofovir, särskilt vid användning 
tillsammans med en hiv-regim innehållande 
tenofovirdisoproxilfumarat och en farma-
kokinetisk förstärkare (ritonavir eller kobi-
cistat). Patienter som får Epclusa samtidigt 
med elvitegravir/ kobicistat/ emtricitabin/ 
tenofovirdisoproxilfumarat eller med teno-
fovirdisoproxilfumarat och en boostrad hiv- 
proteashämmare ska övervakas för tenofovir- 
associerade biverkningar. Fall av reaktivering 
av hepatit B-virus (HBV), vissa med dödlig 
utgång, har rapporterats under och efter be-
handling med direktverkande antivirala läke-
medel. Alla patienter ska screenas för HBV 
innan behandling inleds. Vid co- infektion 
med HBV skall patienten övervakas och be-
handlas i enlighet med befintlig klinisk praxis. 
Blodsockernivåerna hos diabetes patienter 
som påbörjar behandling med DAA ska över-
vakas noga, särskilt under de 3 första måna-
derna, då en förbättrad blodsocker kontroll, 
som kan leda till symtomatisk hypoglyke-
mi kan uppstå. Noggrann övervakning av 
INR-värden rekommenderas för patienter 
som behandlas med vitamin K-antagonister. 
Farmakokinetiken för läkemedel som me-
taboliseras i levern (t.ex. immunsuppressiva 
medel) kan påverkas av förändringar i lever-
funktionen under DAA-behandling, relate-
rat till clearance av HCV-virus. Graviditet 
och amning: Användning under graviditet 
rekommenderas inte. Ska inte användas un-
der amning. Biverkningar: Mycket vanliga:  
I kliniska studier var huvudvärk, trötthet och 
 illamående de vanligaste behandlingsrelatera-

de biverkningarna som rapporterades. Dessa 
och andra biverkningar rapporterades med 
en liknande frekvens för placebobehandlade 
patienter jämfört med Epclusa-behandlade 
patienter. Vanliga: hudutslag. Innehavare av 
marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences 
Ireland UC, Irland. För information: Kontakta 
Gilead Sciences, 08 505 718 00. För fullstän-
dig information om dosering, varningar och 
försiktighet, interaktioner, biverkningar samt 
aktuell information om förpackningar och 
priser se www.fass.se. Baserad på produkt-
resumé: 08/2020

*Subventioneras vid förskrivning av eller i samråd med 
läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med 
erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit 
C-infektion. Patienten ska också följas upp i samråd med 
sådan läkare.
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You can trust EPCLUSA to deliver consistent outcomes  
in a variety of settings, even with simplified monitoring2,7

The COVID-19 pandemic is impacting 
our liver disease healthcare systems1

Simplified monitoring is a desirable 
intervention going forward, but how 
could it work in HCV?
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EPCLUSA (sofosbuvir/velpatasvir) has desirable characteristics2–9 for an HCV treatment with a minimal monitoring strategy2

Proven cure rates,  
even with minimal monitoring2,3

Pan-genotypic3,a–c

and pan-fibrotic3,b–e

Few clinically 
relevant DDIs3,6

1 tablet, once a day, with  
no food requirement3

Robust regimen  
with some forgiveness  
to non-adherence3,8,9,g

PI-free

No need for on-treatment 
monitoring in patients with 
compensated cirrhosis3

Suitable despite uncertainties 
in liver assessment3,7,b–f




