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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 bör undvikas hos patienter med beräknad kreatininclearance 
på  15 ml/min och < 30 ml/min, eller < 15 ml/min, som inte står på kronisk 
hemodialys. Rekommenderas inte vid gravt nedsatt leverfunktion. Biktarvy 
bör i regel undvikas men kan användas hos vuxna med terminal njursjukdom 
(beräknad CrCl <15 ml/min) som står på kronisk hemodialys om de potentiella 
fördelarna uppväger de potentiella riskerna. 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: 10/2020 
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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

 

 
redan inom  

Långtidsverkande med baktericid effekt 
i mer än 15 dagar 1

 Sjukhusinläggning kan undvikas 
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Singeldos
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Brev från ordföranden

Hoppas allt är ok och att ni 
hittar tid för återhämtning. 
Ökningen av antalet fall (av 

covid-19) i oktober gick snabbare 
än jag väntat mig. Möjligheterna att 
återuppta vidareutbildningar och 
föreningens andra aktiviteter och att 
äntligen träffas i verkligheten grusa-
des snabbt.

Vi hann dock med en höstutbildning, 
som var mycket uppskattad, och 
chefmötet på Högberga gård i Stock-
holm. Det var tydligt för oss som 
var där att det blir bättre dynamik 
och ett annat fokus när vi möts på 
riktigt. På chefmötet deltog social-
minister Lena Hallengren (via länk) 
och jag tror att vi lyckades förmedla 
de behov vi ser av att stärka Infek-
tionssjukvården till henne. Styrelsen 
kommer följa upp detta med ett möte 
med Åsa Kullgren som ansvarar för 
utredningen Hälso- och sjukvårdens 
beredskap (Dir. 2018/77) och som 
också fått i uppdrag att ta hänsyn 
till de erfarenheter som gjorts under 
pandemin.

Ämnet Infektionssjukdomar är som 
vanligt högaktuellt och årets nobel-
pris i medicin sätter verkligen oss 
på kartan. Detta uppmärksammas i 
detta nummer genom en mycket in-
tressant redogörelse och samman-
fattning av Ola Weiland – mycket 
läsvärd!

På chefmötet diskuterades också vi-
sionsdokumentet och vikten av att 
stärka infektionssjukvården. Några 
av medlemmarna i arbetsgruppen 
är intervjuade i detta nummer av 
tidningen och fördjupar sitt resone-
mang om vad som är viktigt att pri-
oritera de närmsta åren. Det uppda-
terade och redigerade dokumentet 

Kära Kollegor!

erhåller ni som utskick tillsammans 
med detta nummer av tidningen 
och det finns även publicerat på in-
fektion.net – läs det gärna i sin hel-
het och reflektera över vad som bör 
prioriteras. Jag hoppas det kan vara 
ett stöd för infektionskliniker i hela 
landet. Stort tack än en gång till ar-
betsgruppen.

Om och när vi kan arrangera Infek-
tionsveckan som ett vanligt möte 
igen är förstås omöjligt att förutspå. 
Samverkansgruppen mellan fören-
ingarna väger olika alternativ - det 
kan komma att bli ett helt eller del-
vis webbaserat möte vid ordinarie 
datum som är planerat till maj 2021 
men omständigheterna kan också 
tvinga oss att skjuta upp det ytter-
ligare. Allt beror på pandemins ut-
veckling - om vi har riktig tur kling-
ar det av eller så har vi fått effektiva 
och säkra vaccin. Vi ber er att hålla 
uppsikt på infektion.net och när 
det väl blir av hoppas jag ändå att 
så många som möjligt (kanske fler 
än vanligt) deltar och att ännu fler 
än senast deltar aktivt med abstrakt 
och postrar. 

Ni får tidningen i handen lagom till 
den 15-16/12 när vi i SILF är med och 
arrangerar SLS covid-19-möte State 
of the Art Covid-19. Över 100 ab-
strakt är i skrivande stund inlämna-
de och håller på att bedömas av den 
vetenskapliga kommittén. Det är ett 
unikt tillfälle att sammanfatta den 
kunskap vi hittills fått och diskutera 
våra erfarenheter. Hoppas vi ses den 
15-16 december. 

Lars-Magnus Andersson
Ordförande
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Öka infektionsläkarnas närvaro
i svensk sjukvård
Vilken roll ska infektionsläkare ha i svensk sjukvård och på 
landets akutmottagningar? Hur säkerställer man att infek-
tionsenheter har egna intermediärvårdplatser med möjlig-
het till isolering? Och vilken roll ska infektionsläkare spela i 
uppbyggnaden av en stark epidemiberedskap?

Det är några av de frågor som diskuteras i det nya uppda-
terade visionsdokumentet som Svensk Infektionsläkarför-
ening nyligen har publicerat.

Det är 13 år sedan det första visionsdokumentet publicerades. Nu 
har en arbetsgrupp med infektionsläkare från olika delar av landet 
genomfört en uppdatering av dokumentet. 

Här presenteras de viktigaste tankarna kring hur svensk in-
fektionssjukvård ska axla en tyngre roll och ta klivet in i fram-
tiden. 

Fyra deltagare ur arbetsgruppen ger här en kort sammanfatt-
ning av hur några verksamheter bör se ut de närmaste tio åren.

Akut infektionssjukvård
Infektionssjukdomar är till övervä-
gande del en akut specialitet och har 
en viktig roll, inte minst på en akut-
mottagning. Under de senaste åren 
bemannas dock alltfler mottagningar 
i landet med akutläkare framför infek-
tionsläkare. Det har gått drygt fem år 
sedan akutsjukvård blev en basspe-
cialitet i Sverige och intresset för att 
anställa akutläkare har kraftigt ökat.

– Akutläkare gör ett fantastiskt jobb och 
spelar en viktig roll. Men en välfunge-
rande akutsjukvård behöver också in-
fektionsläkare som tidigt kan identifiera 
och säkerställa att allvarliga, ovanliga och 
komplicerade infektionssjukdomar hand-
läggs på ett adekvat sätt. Det finns en stor 
risk att vår roll marginaliseras med den 
rådande trenden, säger Parisa Hartman 
Mokarami, infektionsläkare på avdelning-
en för intermediärvård och intensivvård 
på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

I april publicerade Critical Care Medi-
cine en studie av Mari Rosenqvist, infek-
tionsläkare på Skånes universitetssjukhus 
samt forskare vid Lunds universitet. Hon 
är initiativtagare till ”Sepsiskedjan”, ett 
nytt arbetssätt som infördes på sjukhusen i 
Region Skåne 2016. Det innebär att när en 
patient uppfyller specifika kriterier utifrån 
särskilda vitalparametrar går ett sepsis-

larm. Sepsiskedjan täcker handläggning, 
från hemmet när en patient hämtas med 
ambulans, till en korrekt vårdplats. Sedan 
arbetssättet infördes involveras numera 
infektionsläkare i drygt 80 procent av sep-
sislarmen. Modellen har utvärderats och 

visar flera vinster: vårdtiden kan kortas, 
samtliga vedertagna internationella kvali-
tetsmarkörer för sepsis har signifikant för-
bättrats, fler blododlingar tas och en större 
andel av patienterna får korrekt antibioti-
ka och understödjande behandling i tid.

Parisa Hartman Mokarami
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– Det är en viktig studie som visar den 
stora betydelsen av att det finns infek-
tionsläkare på våra akutmottagningar. Ur 
utbildningssynpunkt är det också viktigt 
att våra ST-läkare får patienter med infek-
tionssymtom. Som det fungerar på många 
ställen idag, primärbedömer inte infek-
tionsläkare patienter med infektionssym-
tom, det görs i regel av akutläkare. Infek-
tionsläkare tillkallas endast vid behov. Vi 
anser att infektionsläkare ska vara med 
vid primärbedömningar av patienter med 
infektionssymtom.

Egna intermediärvårdplatser
Det akuta flödet av infektionspatienter 
handlar dock inte bara om sepsislarm. En 
stor andel av patienterna har infektioner 
av olika svårighetsgrad. Även här är det 
viktigt att infektionsspecialister är närva-
rande, inte minst i tider av ökad resistens, 
menar Parisa.

– Det är oerhört viktigt att vi är med 
vid den akuta handläggningen, för att op-
timera den mikrobiella diagnostiken och 
antibiotikavalet. Vi måste vara rädda om 
de antibiotika vi har. 

Det finns också vårdhygieniska aspek-
ter på att det finns infektionsläkare på 
akuten, menar Parisa. 

– Det handlar om att placera patienter-
na rätt och snabbt avgöra vilka patienter 
som behöver isoleringsvård, vilka som vår-
das bäst på infektionsklinik och vilka som 
kan vårdas på annan klinik, det avgörandet 
är oerhört viktigt. Även på vilken vårdnivå 

patienterna bör hamna, på en vanlig vård-
avdelning, på en intermediäravdelning el-
ler på en intensivvårdsavdelning. 

Parisa vill gärna se en framtid där alla 
eller majoriteten av landets infektions-
enheter har egna intermediärvårdplatser 
med möjlighet till isolering.

I dag finns inte denna möjlighet på alla 
enheter utan intermediärvårdspatienter 
samvårdas ofta.  

– Det passar ju inte alla våra patienter. 
Varje influensasäsong blir vi påminda 
om att intermediärvårdplatser med iso-
leringsmöjligheter behövs. Skulle vi ha 
egna intermediärvårdsplatser skulle vi 
kunna sköta svårt sjuka patienter med 
smittsamma sjukdomar, så som vi gör nu 
under pandemin. Kan vi hålla i det själva, 
sätta behandlingsmål och ha koll på dessa 
patienter skulle vi uppnå flera vinster, 
exempelvis skulle många patienter skul-
le inte behöva gå vidare till intensivvård, 
säger Parisa.

Isoleringsrum med övervakning
Visionen är också att alla akutmottag-
ningar har centralt placerade isolerings-
rum med övervakning. 

– Det är en oerhört viktig patientsä-
kerhetsfråga. På akutmottagningen i 
Malmö är patienter som kräver isole-
ring övervakade så att vi kontinuerligt 
kan hålla koll på viktiga parametrar som 
blodtryck, syresättning och puls. Vi har 
även kameraövervakning så att vi kan se 
patienterna. 

En patient som kommer in akut med 
exempelvis kräkningar och placeras i ett 
isoleringsrum utan övervakning löper 
stora risker. Det som i förstone kanske be-
döms vara en infektion, kan istället hand-
la om en omfattande stroke och patienten 
kan försämras utan att någon märker det. 

Det finns många olika tillstånd som krä-
ver isolering, men det är inte alltid lätt att 
veta vilka patienter som behöver övervak-
ning. 

– I den första triageringen är det kan-
ske inte klarlagt att patienten drabbats av 
en meningit, misstanken är istället att det 
handlar om gastroenterit. Plötsligt försäm-
ras patienten och ingen märker det. Det 
finns omfattande risker med att isolera pa-
tienter som inte övervakas. Det här är en 
fråga som jag verkligen hoppas ska lyftas 
fram och tas på allvar. Vi behöver arbeta 
för att isoleringsrum ska vara övervakade.

En annan viktig del i det akuta omhän-
dertagandet är prehospital triagering; 
att det finns en nära kontakt mellan pre-
hospital vård (ambulans) och infektions-
läkare.

– Vi vill gärna se att ambulansvården i 
mycket högre grad har direktkontakt med 
infektionsläkare, precis som det fungerar 
inom stroke- och hjärtsjukvården. Det är 
viktigt att rätt vårdhygieniska rutiner eta-
bleras, och att patienter tas om hand av 
rätt specialitet för en korrekt bedömning. 
Det kan exempelvis handla om mening-
iter, nekrotiserande fasciter eller smitt-
samma sjukdomar som kräver en snabb 
och korrekt handläggning.

Vad var stimulerande med visionsarbe-
tet?

– Det är spännande att ta del av hur 
andra jobbar i Sverige. Det är också in-
tressant att se att vi har ungefär likadana 
utmaningar. Det finns även en stark sam-
stämmighet kring vart vi vill framåt.

Hur bör dokumentet användas fram-
gent, tycker du?

– Dokumentet, som kan användas lo-
kalt och inom regionerna, är ett viktigt 
underlag för att vidareutveckla verksam-
heter och för att nå uppsatta mål. Jag 
skulle också vilja att vi når ut till allmän-
heten och beslutsfattare för att visa vad vi 
faktiskt gör och att vi har en viktig roll i 
vården. Vår specialitet finns inte i alla län-
der och därför är det så viktigt att definie-
ra vad vi gör och vad vi vill, säger Parisa 
Hartman Mokarami.

Eva Nordin
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Konsultverksamhet, forskning
och utbildning

Mycket pekar på att behovet av infek-
tionsspecialister kommer att öka. Det 
menar Magnus Rasmussen, professor i 
infektionssjukdomar vid Lunds univer-
sitet.

– Det är svårt att sia om framtiden, men 
vi ser att antalet patienter som genomgår 
kirurgi med främmande material ökar, li-
kaså växer andelen patienter i behov av 
immunsupprimerande behandling. Vi ser 
även att antalet patienter med infektioner 
med resistenta och svårbehandlade bakte-
rier kommer att öka. Sammantaget leder 
denna utveckling till att vi får fler, allvarliga 
och svårbehandlade infektioner framöver 
och detta kräver kunniga infektionsläkare. 

Om infektionsläkare får göra bedöm-
ningar tidigt i ett sjukdomsförlopp mins-
kar risken för allvarliga följder. 

– Vid allvarliga infektioner som bakte-
riemi med S. aureus eller invasiv svampin-
fektion minskar dödligheten om patien-
ten tidigt blir bedömd av infektionsläkare.

När det gäller konsultverksamhet bör 
den vara tydligt strukturerad på de en-
heter där behovet av konsultstöd är stort. 
Visionsgruppen förespråkar att infek-
tionsläkare ska träffa och kliniskt bedöma 
patienter fysiskt och att en tydlig konsul-
tanteckning förs in i journalen. Om det 
inte är möjligt ska infektionskonsultatio-
ner ske genom strukturerade telefonsam-
tal och journalgenomgång.

– Vi vill att det ska bli en tydlighet kring 
detta, i dag gör man lite olika beroende 
på var man är i landet. Vi vill avråda från 
ostrukturerade telefonkonsultationer 
som inte dokumenteras i journalen.

Visionsgruppen vill även att samtliga 
patienter med allvarliga, ovanliga eller 
komplicerade infektioner ska bedömas av 
en infektionsspecialist inom 24 timmar 
efter välgrundad misstanke.

Hur ska man kunna säkra en jämlik vård 
när infektionskonsulter finns tillgängli-
ga hela tiden på de stora sjukhusen, men 
endast som telefonkonsulter till de min-
dre?
– Det är en stor utmaning. Ett arbete med 
fysiska konsulter, eller i varje fall stående 

konsulter också på sjukhus utan infek-
tionsklinik är ett viktigt sätt att arbeta 
med denna fråga. Utbildning av kollegor 
inom andra specialiteter i infektionsfrå-
gor är också en viktig del av arbetet för 
likvärdig vård.

Forskning och utbildning
Genom att skapa miljöer som möjliggör 
internationellt konkurrenskraftig forsk-

ning kring infektionssjukdomar ökar 
möjligheterna att förbättra omhänderta-
gandet av patienter med infektionssjuk-
domar. 

– Utvecklings- och förbättringsarbete 
är en viktig del av det kliniska arbetet och 
ska baseras på vetenskap och utvärderas 
med vetenskapliga metoder.

Magnus Rasmussen pekar på betydel-
sen av att fler än läkare ges möjlighet att 

Magnus Rasmussen
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forska. Under exempelvis specialistsjuk-
sköterskeutbildningen bör det finnas 
bättre och tydligare vägar till forsknings-
aktiviteter, menar han.

– Vi tycker att det är angeläget att bli-
vande specialistsjuksköterskor erbjuds en 
professionell utveckling där bland annat 
forskning ingår. Det är också angeläget att 
universitetsklinikernas inte bara att bedri-
ver forskning och forskarutbildning, utan 
även ger stöd till de som är intresserade av 
forskning utanför universitetsklinikerna.

Visionsgruppen slår även fast att infek-
tionsläkare bör ha minst 10 dagars extern 
fortbildning per år, vilket ligger i linje 
med Läkarförbundets krav. I undersök-
ningar som gjorts visar det sig att fortbild-
ning ofta får stryka på foten i en pressad 
vårdmiljö. 

Resultat från Läkarförbundets en-
kät som omfattar drygt 1100 läkare och 
presenterades 2019 visar att läkare i ge-
nomsnitt fick 6 dagar per år för extern 
fortbildning. Jämför man med 2005 fick 
läkare i snitt 9 dagar.

– Vi är tydliga med antalet fortbild-
ningsdagar eftersom vi vill att man från 
verksamheternas sida ska ha ett tydligt 

mål som man också mäter och följer upp 
över tid. Om man inte når upp till målet 
kanske man ska ställa frågan varför? Att 
sätta en tydlig siffra är ett bra sätt att sti-
mulera utvecklingen i en tydlig riktning, 
säger Magnus Rasmussen.

Vilka har de tuffaste utmaningarna varit 
under arbetet med visionsdokumentet?
– Att hitta en balans mellan att vara djärv 
och våga sticka ut hakan, samtidigt som 
hänsyn behöver tas till att förutsättningar 
och förhållanden ser olika ut, beroende på 
om man som infektionsläkare är verksam 
på en universitetsklinik med högspeciali-
serad vård, eller på ett mindre sjukhus där 
det kan vara långt till en infektionsklinik.

Hur hoppas du att visionsdokumentet 
ska användas?
– Att de som arbetar framåtsyftande och 
visionärt ska kunna läsa detta, få stöttning 
och blir stärkta i sin argumentation med 
chefer och beslutsfattare. Vi arbetar mål-
medvetet för att stärka specialiteten in-
fektionssjukdomar och visa på hur viktig 
den är i svensk hälso- och sjukvård. 

Nyligen hölls ett konstituerande möte 

för ett nybildat akademiskt nätverk med 
representanter från alla universitetsor-
ter i Sverige. Initiativtagare är Johan 
Westin i Göteborg, Pontus Nauclér i 
Stockholm och Magnus Rasmussen i 
Lund.

– Det är ett akademiskt nätverk för in-
fektionssjukdomar som står på tre ben 
och här spelar förstås visionsdokumen-
tet en betydelsefull roll. Nätverket lyfter 
specifika områden som vi vill arbeta med, 
exempelvis att dela grundutbildningsma-
terial, tentamensfrågor och att samman-
ställa en lista över docentkompetenta 
infektionsläkare som kan fungera som 
handledare och examinatorer. 

Målsättningen är att medlemmarna i 
nätverket ska arbeta med olika frågor om 
forskning och utbildning kontinuerligt 
och träffas åtminstone två gånger per år. – 
Vi hoppas att vi ska kunna ses fysiskt i vår 
på infektionsveckan i Uppsala, avslutar 
Magnus Rasmussen.

Eva Nordin
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ren Anna Nergårdhs tankar i betänkandet 
God och nära vård. 

– Det handlar om att skapa bättre vård 
för våra patienter på ett säkert och effek-
tivt sätt.

Multidisciplinära mottagningar
Patienter med allvarliga infektioner drab-
bas ibland av sena komplikationer efter 
behandling av exempelvis encefalit, TBE 
eller covid-19, tillstånd som i regel berör 
fler olika specialiteter. Därför behövs fler 
multidisciplinära specialistmottagningar 
i öppenvården, dels för att patienter ska 
slippa vandra runt i vården, dels för att det 
är tidsbesparande, menar Anna-Karin.

Det är en förhållandevis stor grupp som 
drabbas av seneffekter och som går länge 
med symtom efter behandling. Det är där-
för viktigt att det finns mottagningar med 
team av specialister inom exempelvis in-
fektion, internmedicin, neurologi, reha-
biliteringsmedicin och paramedicin som 
kan fånga en komplex problembild och 
skräddarsy behandling efter varje individ.

Mycket av icke-infektiösa följder av in-
fektionssjukdomar bör alltså kunna skö-

tas i öppenvården vid multidisciplinära 
mottagningar och inom primärvården, 
menar arbetsgruppen.

Detsamma gäller för patienter med hiv 
som har en komplex samsjuklighet.

– Allmänläkare har i regel god kunskap 
om komorbiditet och internmedicinska 
problem, och är ofta bättre rustade att 
ta hand om patienternas icke-infektiösa 
problem. Självklart ska det finns ett nära 
samarbete med specialistsjukvården och 
infektionsspecialister om så behövs, säger 
Anna-Karin.

Vad har varit mest stimulerande i arbe-
tet med visionsdokumentet?
– Det har varit otroligt upplyftande att ar-
beta i en så rolig och driven arbetsgrupp. 
Våra diskussioner har mycket handlat om 
visioner snarare än om måsten, men ock-
så om att sätta specifika och tydliga mål 
som är realistiskt genomförbara. Jag har 
fått massor av energi av detta arbete, säger 
Anna-Karin.

Eva Nordin

Öppenvård och mottagningsverksamhet

Det är mitt i den andra vågen av 
covid-19-pandemin och Anna-Karin 
Lidström, infektionsläkare vid Akade-
miska sjukhuset i Uppsala, kämpar fe-
brilt med att försöka hitta vårdplatser 
på överfulla avdelningar där bristen 
på sjuksköterskor dessutom är skrian-
de.

– Det är mycket nu. Jag arbetar för när-
varande inte så mycket kliniskt utan mer 
logistiskt. Jag försöker få fram fler vård-
platser i en eskalerande vårdplatsbrist. 
Människor är väldigt sjuka, inte bara på 
grund av covid-19, utan också av andra 
infektionssjukdomar. Vi har även många 
fler patienter med helt andra, vanliga, 
sjukdomar och skador jämfört med i vå-
ras, det är en tydlig skillnad.

Sedan den förra revisionen av visions-
dokumentet gjordes har en del nytt till-
kommit, men mycket känns fortfarande 
aktuellt, menar Anna-Karin.

Då var sprutbytet en vision, i dag är det 
en självklarhet på många ställen i landet. 
Även om Göteborg, som länge varit mot-
strävig, implementerade sprutbytet 2018.

Mottagningsverksamheten inom infek-
tionssjukvården har förändrats genom 
åren. Och i takt med nya preventions- och 
behandlingsmöjligheter sker en ständig 
utveckling. Kraven på en välfungerande 
öppenvårdsverksamhet växer i takt med 
att behoven av infektionsspecialister ökar 
utanför infektionsmottagningarna, exem-
pelvis inom primärvården, kriminalvår-
den och beroendevården.

– En av de nya saker som tillkommit i 
visionsdokumentet är den möjlighet vi 
tycker bör finnas att i öppenvården ge av-
ancerad behandling av svåra infektions-
sjukdomar, exempelvis genom att kun-
na ge intravenös antibiotikabehandling 
i hemmet. Det här är inte ovanligt inom 
andra specialiteter som onkologisk och 
palliativ vård, men arbetssättet är inte så 
utbrett inom vår specialitet. Nu vill vi att 
det sprids över landet. 

Vinsterna är många, menar Anna-Ka-
rin. Genom att få avancerad behandling i 
hemmet kan en återgång i arbete och ett 
fungerande vardagsliv gå snabbare. Dess-
utom finns det risker med att vara inne-
liggande på sjukhus under en längre tid. 
Att flytta ut viss vård rimmar även väl med 
den pågående utvecklingen och utreda- Anna-Karin Lidström
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Slutenvård och epidemiberedskap

Tor Härnqvist är infektionsläkare i 
NU-sjukvården i Västra Götalands-
regionen och arbetar på Norra Älvs-
borgs Länssjukhus i Trollhättan.

– I dokumentet betonar vi mycket infek-
tionsläkarens viktiga roll för att hålla ihop 
infektionssjukvården. Den rollen blir bara 
större och större i takt med att världen 
globaliseras och sjukdomspanoramat blir 
alltmer komplext.

Intervjun äger rum i november och 
Sverige kämpar som så många andra län-
der med en ny våg av ökad smittspridning 
till följd av covid-19-pandemin.

– Det blir än mer tydligt i en pande-
mi hur betydelsefullt det är att vi har en 
fungerande infektionssjukvård och en 
god beredskap.

Hur slutenvården för patienter med in-

fektionssjukdomar bör organiseras beror 
på allvarlighetsgrad, smittsamhet och ut-
redningsbehov.

– Vi anser att det är infektionsläkare 
som ska ansvara för hur vården ska or-
ganiseras kring patienter med allvarliga, 
ovanliga eller komplicerade infektions-
sjukdomar. Det är även viktigt att infek-
tionsläkare tillvaratar rättigheter för pa-
tienter som är bärare av bakterier eller 
har sjukdomar som omfattas av smitt-
skyddslagen, säger Tor Härnqvist

Hur bör man göra med avgränsningar 
mellan specialiteter. Ska svåra och ovan-
liga infektioner tas om hand på infek-
tionsavdelningar och resten på intern-
medicin? Eller ska infektionssjukvården 
axla ett större uppdrag? 
– Det kommer alltid att finnas en viss 
gränsdragningsproblematik, men i doku-

mentet tar vi upp ett antal sjukdomstill-
stånd där vi menar att infektionskliniker-
nas kompetens är helt avgörande.

I visionsdokumentet slås det även fast 
att varje infektionsklinik bör ha minst 

10–12 vårdplatser per 100 000 invånare, 
inom respektive upptagningsområde.

Tillgång till intermediärvård
Precis som i avsnittet om akut infektions-
sjukvård understryks vikten av det ska 
finnas intermediärvårdsavdelningar för 
patienter som inte behöver respirator, 
men i behov av avancerad sjukvård med 
tillsyn.

–  Vi tycker att alla infektionskliniker 
ska ha tillgång till vårdplatser för inter-
mediärvård, men exakt hur IMA-vår-
den bör organiseras finns det säkert oli-
ka modeller för. Det är också viktigt att 
vårdplatserna dimensioneras så att tät 

Tor Härnqvist
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monitorering och ventilatorstöd finns till-
gängligt för alla patienter med misstänkt 
smittsamma sjukdomar.

Det är också viktigt, menar Tor Härn-
qvist, att landets infektionskliniker ser 
över dimensioneringen av antalet isole-
ringsrum för vård av patienter med luft-
buren, smittsam sjukdom. Det bör också 
finnas tillräckligt många enkelrum för att 
trygga en säker vård och förhindra sprid-
ning av smitta och resistenta bakterier.

När det gäller epidemiberedskap har 
sjukvården i Sverige gjort en jätteresa. 
Det är imponerande att se hur snabbt 
många sjukhus lyckats ställa om vården 
under den pågående pandemin. Epidemi-
beredskapen bör dock få ett bredare an-
slag. Här har infektionsklinikerna har en 
avgörande roll, menar Tor Härnqvist.

– Vi behöver ha en tydligare beredskap 
och en större reservkapacitet för att vi 
snabbt ska kunna ställa om vården i sam-
band med epidemier. Men det gäller även 
vid mindre förutsägbara epidemier som 
exempelvis säsongsinfluensa. Ett hinder 
är dock att Sverige har lägst antal vård-
platser per invånare i EU.

Uppbyggnad av en stark
epidemiberedskap
Det bör vara en självklarhet att infek-
tionsläkare finns med i såväl nationella 
som regionala grupper som arbetar med 
epidemiberedskap.

– Vi vill också att Infektionsläkarfören-
ingen, i samarbete med Svenska hygienlä-
karföreningen och Smittskyddsläkarför-
eningen, försöker påverka beslutsfattare 
att fortsätta prioritera uppbyggnaden av 
en stark epidemiberedskap.

Hur många högisoleringsenheter är det 
rimligt att ha i Sverige. Räcker det med 
centralorterna eller ska det vara på alla 
infektionskliniker?
– På nationell nivå bör man säkerställa 
att det även fortsatt finns minst en infek-
tionsklinik med en högisoleringsenhet för 
smittsamma allvarliga infektioner. Samt-
liga infektionskliniker i landet ska dock 
kunna utreda och vårda patienter med 
misstänkt smitta i väntan på transport till 
högisoleringsenhet. 

Det ska också finnas en nationell plan 
för att säkert kunna transportera patien-

ter till högisoleringsenhet inom 24 till 48 
timmar.

Pandemier brukar  dyka upp  några 
gånger per århundrade. SARS coronavi-
rus (SARS-CoV) upptäcktes 2003. Några 
år senare, 2008, var det dags för svininflu-
ensan och 2012 identifierades coronaviru-
set MERS i Saudiarabien.

– Det är ingen hemlighet att det kom-
mer att komma nya pandemier och en 
spridning av smittsamma infektionssjuk-
domar. Det här måste Sverige ha en be-
redskap för. Och infektionsläkare har en 
nyckelroll i det arbetet, säger Tor Härn-
qvist.

Vad har varit mest stimulerande med ar-
betet i visionsgruppen?
– Vi har haft en bra arbetsgrupp med in-
tressanta diskussioner som mynnat ut 
i ett bra och värdefullt dokument. Nu 
hoppas jag att det ska användas av verk-
samheter ute i landet, i utvärderingar och 
diskussioner med politiker, sjukhusled-
ningar och chefer.

Eva Nordin
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Årets Nobelpris i fysiologi eller 
medicin kom äntligen upptäckten 
av hepatit C till del

Många har länge hoppats och tyckt att 
upptäckten av hepatit C virus skulle 
vara värt ett Nobelpris och så blev det 
äntligen verklighet Corona-året 2020.
Tre värdiga pristagare utsedda av No-
belkommittén på Karolinska Institutet 
får dela på priset Harvey J. Alter, Mi-
chael Houghton och Charles M. Rice.

Upptäckten av hepatit C virus (HCV) ba-
nade vägen för en enastående medicinsk 
framgång med utveckling av blodtester 
som gjorde att medicinska blodprodukter 
kunde göras säkra och smittfria och att 
fantastiskt effektiva direktverkande anti-
virala läkemedel (DAA) kunde utvecklas.

Hepatit C virus gick lång tid under be-
teckningen non-A, non-B hepatit innan 
det upptäckts och serologiska tester för 
HCV hade utvecklats, när man bara hade 
diagnostik för hepatit A- och B-virus in-
fektioner tillgänglig.

Non-A, non-B hepatit var ett gissel och 
drabbade patienter som var i stort behov 
av blodtransfusioner eller andra blodpro-
dukter som t.ex. patienter med hemofili. 
I slutet på 70-talet och de första åren på 
80-talet drabbades t.ex. var 5:e patient 
som genomgick stor hjärtkirurgi med 
många blodgivare av non-A, non-B he-
patit (Grillner L, et al. Scand J Infect Dis. 
1982. PMID: 6293045). Flera av dessa pa-
tienter har jag själv fått följa genom åren 
varav några efter många år drabbats av 
cirros och slutligen hepatocellular cancer 
(HCC). Detta skedde innan de nya DAA 
läkemedlen hunnit utvecklats och när 
inte behandling med peg-IFN och ribavi-
rin fungerat.

Harvey J. Alter född 1935 i New York 
USA studerade non-A, non-B hepatit på 
NIH i USA och samlade in en oerhört vär-
defull serumpanel med serumprover från 
patienter som drabbats av non-A, non-B 
hepatit efter blodtransfusioner före, un-
der och efter genomgången hepatit. I pa-
nelen ingick bland annat kontroll-serum-

prover från andra hepatiter. Många hade 
skickat kandidater som skulle kunna var 
det agens som orsakade non-A, non-B he-
patit (HCV) för att testas i panelen. Inget 
hade fungerat och slagit väl ut i innan Mi-
chael Houghton skickade sitt prov baserat 
den första lilla biten av HCV.

Michael Houghton hade fått tillgång 
till stora mängder serum från schim-
panser som infekterats med blodöver-
förd non-A, non-B hepatit av doktor Dan 
Bradley. Dessa schimpanser hade infekte-
rats med non-A, non-B hepatit. Ur detta 
serum extraherades allt DNA och RNA 
för att sedan testas för sådant som inte 
kom från schimpanser eller människa. 
Med hjälp av antikroppar mot det okända 
viruset från blodet från smittade patien-
ter hittade Houghton ett DNA-fragment 
som antikropparna passade ihop med 
(Bild 1). Arbetet utfördes på företaget 
Chiron i ett stort team som leddes av Mi-
chael Houghton. Det lär vara först den 
”miljonte” klonen som testades som var 

den första lilla biten av HCV (clone 5-1-
1, senare C100), ett arbete som publicer-
ades i Science (Choo QL, et al.  Science. 
1989. PMID: 2523562). Det var ju en stor 
bedrift på den tiden när dagens snabba ef-
fektiva metoder som PCR inte fanns. 

Harvey Alter och Michael Houghton 
fick Laskerpriset för dessa upptäckter 
år 2000. Efter upptäckten av orsaken till 
non-A, non-B hepatit var den fantastiska 
utvecklingen och forskningen om HCV på 
gång i ett rasande tempo. 

Charles Rice född 1952 i Sacramen-
to, USA, visade att en korrigerad variant 
av arvsmassan till HCV kunde framkalla 
sjukdom hos schimpanser. Han är idag 
professor vid Rockefeller University, New 
York. Rice odlade den första infektiösa 
klonen av hepatit C virus som användes i 
Schimpans-studier. Rice beskrev 1989 hur 
man kunde producera flavivirus RNA i la-
boratoriet (New Biol 1989 Dec;1(3):285-
96). År 2005, var Rice också del i ett team 
som visade att en stam av en fulminant 

Bild 1. Michael Houghton – upptäckten av HCV vid APHC Paris februari 2009.
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akut form av HCV identifierad in en pa-
tient kunde tvingas att replikera i labora-
toriemiljö. Detta var en viktig pusselbit 
för att andra forskare senare skulle kunna 
ta fram de idag så framgångsrika DAA lä-
kemedlen mot HCV.

Reflektioner
Priset delas av två virologer och en klini-
ker. Det är som jag ser det väldigt trevligt 
att också en kliniker som Harvey J. Alter 
får del av priset efter att ha noterat att 
det måste finnas en tredje form av hepatit 
förutom hepatit A och B och kartlagt dess 
klinik och etablerat det serumbibliotek 
som blev en viktig pusselbit till att hitta 
viruset.  Harvey är känd som en poetisk 
läkare och har i samband med många kon-
gresser sammanfattat vetenskapliga fynd 
på ett elegant sätt i rim-format. Med da-
gens tekniker och PCR hade man säkert 
hittat HCV mycket snabbare i analogi 
med hur snabbt SARS-CoV-2 viruset kun-
de hittas och kartläggas i minsta detalj.

Utveckling 
Upptäckten av HCV blev ju början till en 
fantastisk utveckling av hepatitforskning-
en som så småningom ledde till effektiva 
tester för HCV men också till extremt ef-
fektiva mediciner för att ”bota” HCV in-
fektioner. Vem hade trott att man med 8 – 
12 veckors behandling med ett till ett fåtal 
piller (DAA mediciner) om dagen kunde 
bota en kronisk HCV infektion, även en 
avancerad form med utvecklad Child A 
cirros, så framgångsrikt att mer än 95 % 
läker sin infektion. Läkning av virusinfek-
tionen uppnås ju när man får sustained 
viral response (SVR) vilket innebär era-
dikering av HCV som inte kan arkiveras 
i våra gener som DNA-virus eller HIV. Att 
denna behandling kan ges utan några på-
tagliga biverkningar gör utvecklingen än 
mer fantastisk.

Från 1992 och framåt har vi i Sverige 
och de flesta andra länder testat alla blo-
denheter för HCV och därmed i stort helt 
eliminerat den smittvägen. I några ut-
vecklingsländer testas inte allt blod dess-
värre.

Behandling av HCV
I Sverige har vi framgångsrikt tagit oss an 
och behandlat hepatit C patienter först 
på 80- och 90-talet med IFN/peg-IFN 
+/- ribavirin med många biverkningar. 
Senare med de nya DAA läkemedlen från 
2014 och framåt utan biverkningar. Vi 
började med att behandla de svårast sjuka 
med cirros (med det ordnade införandet 
av nya dyra läkemedel) och efterhand de 
med mindre uttalad skada och så slutligen 

alla patienter oberoende av leverskadans 
avancemang, när priserna för behandling 
blivit mer rimliga och kostnadseffektiva. 
I dagens läge har vi enligt InfCare He-
patit registret behandlat nästan 20.000 
patienter (19.521 den 7 oktober 2020) 
framgångsrikt med en läkning av de allra 
flesta. Antalet behandlade per år och an-
talet nya fall framgår av bild 2.

WHO mål för eradikering/eliminering 
av HCV
I och med tillgången på de nya effektiva 
DAA läkemedlen mot HCV har WHO 
satt upp mål för eliminering/eradikering 
av HCV som innebär 90 % reduktion av 
nya fall, 80 % ska ha behandlats för HCV 
och en reduktion med 65 % av dödsfall i 
HCV till år 2030 (Bild 3). Vi är nog långt 

Bild 2.
Behandlade och nya fall av HCV 2010–2019. Data InfCare Hepatit samt Folkhälsomyndigheten.

Bild 3. WHO mål för HCV att uppnå till 2030.
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Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

ifrån att lyckas nå dessa mål globalt sett 
men Island har väl redan uppnått målet 
och vi i Sverige är på god väg att klara det. 
Många länder, främst utvecklingsländer, 
har dock en lång väg att gå innan målen 
kan uppnås och bara ett begränsat antal 
länder kommer att klara målen. För mak-
ro-eliminering krävs att många faktorer 
uppfylls som medvetenhet om HCV och 
HCV status, prevention från nya infektio-
ner, allmän tillgång till tester för diagnos, 

”Linkage to care”, tillgång till decentra-
liserad DAA behandling och inte minst 
nationella planer (Liver Int. 2020 Feb;40 
Suppl 1:61-66. doi: 10.1111/liv.14352.). Vi är 
fortfarande långt därifrån globalt sett.

Konklusion
Det är bara att gratulera årets Nobelpris-
tagare i medicin, Harvey J. Alter, Michael 
Houghton och Charles M. Rice (Bild 4), 
för deras upptäckt av HCV som med-

fört så stora medicinska framgångar och 
hoppas att priset någon gång i framtiden 
kan komma att belöna också de som var 
centrala att ta fram de nya effektiva DAA 
läkemedlen.

Ola Weiland
Senior professor

Karolinska Institutet, 
Karolinska Universitetssjukhuset

Huddinge Stockholm

Harvey J. Alter Michael Houghton Charles M. Rice

Nobelpristagarna i medicin 2020. Från DN oktober 2020.

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.

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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Reviderat vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner

Reviderat vårdprogram för 
bakteriella CNS-infektioner

Vi har nu reviderat vårdprogrammet för 
bakteriella CNS-infektioner. Det har bli-
vit ett omfattande dokument med drag-
ning åt lärobok. Vi har därför, liksom ti-
digare, inledningsvis inkluderat ett antal 
faktarutor med kortfattade rekommenda-
tioner om diagnostik och behandlingsför-
slag. Antalet faktarutor har ökat och är nu 
sammanlagt 33 stycken, varav 8 stycken är 
tillägnade neurokirurgiska infektioner.

Den tydligaste skillnaden jämfört med 
tidigare är att ett kapitel om neuroborre-
lios hos vuxna inkluderats. Historik, epi-
demiologi, klinisk bild, diagnostik och be-
handling av borreliainfektion med fokus 
på neuroborrelios redovisas, men även 
mera sällsynta neurologiska borreliaor-
sakade manifestationer såsom stroke och 
kognitiv svikt berörs. Två flödesdiagram 
med förslag till utredning av neuroborre-
lios och facialispares presenteras. Kemok-
inen CXCL13 i likvor lyfts fram som ett 
användbart  komplement i diagnostiken, 
särskilt om likvoranalyser utförs tidigt 
i sjukdomsförloppet då den intratekala 
borreliaspecifika antikroppsproduktio-
nen ännu inte kommit igång. Kemokinen 
uppvisar hög känslighet vid neuroborreli-
os, men är inte specifik för diagnosen utan 
kan detekteras i höga nivåer även vid and-
ra inflammatoriska tillstånd som engage-
rar det centrala nervsystemet.

Kapitlet om neurokirurgiska infektio-
ner har genomgått störst förändring och 
är nu mer heltäckande jämfört med tidiga-
re. Linezolid har lyfts fram som likvärdigt 
alternativ till vancomycin vid empirisk 
behandling av dränage- och shuntassocie-
rad meningit. Detta beroende på den goda 
effekten av linezolid mot grampositiva 
bakterier och dess farmakokinetik med 
utmärkt passage över blod-likvorbarri-
ären. Vi har nu också inkluderat rekom-
mendationer avseende profylax vid olika 
neurokirurgiska ingrepp.

Avseende den initiala handläggning-
en av akut bakteriell meningit har vi nu 
infört rekommendationer gällande lum-
balpunktion av patienter som behandlas 
med DOAK (direktverkande orala anti-
koagulantia). Vikten av att utföra LP utan 
föregående datortomografi vid misstänkt 

akut bakteriell meningit har poängterats 
ytterligare jämfört med tidigare.

Vikten av PCR (polymerase chain 
reaction)-analyser, som komplement till 
likvorodlingar vid akut bakteriell meningit, 
hjärnabscess och vid neurokirurgiska in-
fektioner, har ytterligare lyfts fram. Detta 
eftersom likvor/abscess-odlingar ofta ut-
förs efter att antibiotikabehandling star-
tats, vilket kan resultera i negativa odlingar.  

Behandlingsrekommendationerna vid 
akut bakteriell meningit har ändrats lite; 
meropenem är nu helt jämställt med ce-
fotaxim + ampicillin vid empirisk behand-
ling. Vid kraftig betalaktamallergi rekom-
menderas nu kombinationen moxifloxacin 
och linezolid som alternativ till moxiflox-
acin + vancomycin. Skälen till detta är den 
goda effekt moxifloxacin uppvisar mot de 
vanligaste bakterierna, inklusive L mono-
cytogenes och dess goda effekt på resisten-
ta pneumokocker, Linezolid rekommende-
ras nu också som alternativ till vancomycin 
om man misstänker resistenta pneumo-
kocker och som tillägg till cefotaxim vid S. 
aureus-meningit beroende på att MIC-vär-
dena för cefotaxim är relativt höga.

Vid tuberkulös meningit rekommende-
ras nu högre doser av rifampicin och att 
preparatet ges intravenöst i initialskedet. 

Detta beror på att rifampicin är ett myck-
et viktigt preparat vid tuberkulös me-
ningit men har relativt dålig passage över 
blod-likvorbarriären och att nya studier 
visar bättre utläkningsfrekvens vid högre 
dosering. Vikten av att utföra PCR-analy-
ser avseende M. tuberculosis poängteras 
eftersom känsligheten förbättrats på se-
nare år. Rekommendationer vid resistent 
tuberkulös meningit har ändrats och här 
poängteras vikten av att kontakta specia-
list inom området. Kinoloner och linezo-
lid har lyfts fram ytterligare jämfört med 
tidigare som alternativ i behandlingen.

Vid hjärnabscess har mera specifika re-
kommendationer om behandlingstidens 
längd inkluderats trots att det vetenskap-
liga stödet är bräckligt.

Magnus Brink, Göteborg
Judith Bruchfeld, Stockholm

Hans Fredlund, Örebro
Martin Glimåker, Stockholm

Anna Ljunghill-Hedberg, Uppsala
Christer Mehle, Umeå

Silvia Schliamser, Lund
Jan Sjölin, Uppsala

Johanna Sjöwall, Linköping
Olof Säll, Örebro

Malin Veje, Göteborg

Histopatologi av bakteriell meningit. By Marvin 101 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=12352584
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covid-19

Sjunkande andelar IVA-vårdade
och avlidna bland sjukhusvårdade 
covid-19 patienter i Sverige
För dimensioneringen av covid-19-vården 
är det viktigt att följa kohorten av sjuk-
husvårdade covid-19-patienter avseende 
bl. a behovet av intensivvård. För detta 
ändamål kan den nationella covid-19-da-
tabasen som skapats på Socialstyrelsen 
användas. Databasen är skapad genom 
samkörning av register på Socialstyrel-
sen, Statistiska centralbyrån och Folkhäl-
somyndigheten samt Svenska Intensiv-
vårdsregistret. Alla individer som läggs in 
på svenskt sjukhus och som har positivt 
PCR-test för SARS-CoV-2 14 dagar före 
till 5 dagar efter inläggningen inkluderas 
i registret.

För perioden 1 mars – 30 oktober 2020 
identifierades 18 459 patienter som upp-
fyllde inklusionskriterierna. Notera att 
de data som redovisas för oktober inte är 
fullständiga.

Andelen patienter som vårdades på 
intensivvårdsavdelning (IVA) var 13,6% 
i hela kohorten, denna andel sjönk från 
19,5% för dem som lades in i mars till 9,1% 
för dem som lades in i oktober (Figur 1A). 
Andelen IVA-vårdade som erhöll inva-
siv respiratorvård minskade från 86,6% i 
mars till 43,1% i oktober (Figur 1B).

Mortaliteten 14 dagar efter inläggning 
på sjukhus var 12,6% i hela kohorten; den 
sjönk från 19,5 % för dem som lades in i 
mars till 8,7% för dem som lades in i okto-
ber (Figur 2A). Skillnaden mellan 14 och 60 
dagars mortalitet framgår av Figur 2A och B. 

För perioden mars-juni analyserades 
mortaliteten inom 60 dagar efter juste-
ring för störfaktorer. Den relativa risken 
för död var 0,56 (95% konfidens intervall: 
0,51-0,63) i juni, med mars som referens. 
Detaljerade resultat av den justerade 
analysen finns som preprint-publikation, 
ännu ej vetenskapligt granskad: https://
www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.
10.27.20220061v1.

Sammanfattningsvis visar analyserna 
att andelen sjukhusvårdade covid-19-pa-
tienter som lagts in på IVA och andelen 
IVA-vårdade som behandlats med invasiv 
respiratorvård har halverats. Under sam-

ma period har också mortaliteten i hela 
sjukhuskohorten halverats. Orsakerna 
till minskande intensivvårdsbehov och 
sjunkande mortalitet har inte studerats 
men bland annat följande faktorer kan ha 
bidragit och deras betydelse bör under-
sökas: förbättrad vårdkapacitet/minskad 
belastning på vården, bättre andnings-
vård, optimerad medikamentell behand-

ling,  samt mindre sjuka patienter vid in-
läggning på sjukhus. 

Arbetsgruppen som arbetar med
Socialstyrelsens covid-19-databas:
Kristoffer Strålin, Erik Wahlström, Sten 
Walther, Anna M Bennet-Bark, Mona 
Heurgren, Thomas Lindén, Johanna 
Holm, Håkan Hanberger.

Figur 1.

Figur 2.
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Tropiknytt

Malaria – inte covid-19

I oktober vårdade vi en ung man från 
Sudan, en kvotflykting som just anlänt 
med flyg från Kenya. Han lades in med 
falciparum-malaria efter att först ha 
väntat hemma 5 dagar, eftersom kon-
taktpersonen på kommunen rådde ho-
nom till det, då han tänkte att det var 
Covid-19.

Som tur var gick allting bra och patienten 
fick sin malariabehandling. Vi fick ut in-
formation till Smittskydd och mottagande 
kommun och förhoppningsvis finns det 
nu en klokare kontaktperson på kommu-
nen i alla fall. Vi har haft flera kvotflyk-
tingar med malaria på akuten i höst och 
flera har också haft eosinofili och några 
Schistosoma mansoni. Allt detta täcks av 
SK-kursen i klinisk tropikmedicin och vi 
är glada att vårens uppskjutna kurs kunde 
genomföras i oktober, så våra nya infek-
tionskollegor fick fylla på med kunskaper 
som kanske kommer lite i skymundan just 
nu – intresset var stort och som vanligt 
tyckte jag som kursledare att det roligaste 
var när kursdeltagarna själva fick presen-
tera fall sista dagen. 

I dagens tidning bidrar Joakim Arons-
son, infektionsläkare på Länssjukhuset 
Ryhov, med en aktuell rapport från sitt 
arbete i Etiopien under åren 2018 - 2020, 
där en annan viktig sjukdom härjade och 
bekämpades, läs nedan.

Svensk Förening för Tropikmedicin och 
Internationell Hälsas uppskjutna årsmö-
te hölls i september i både digital form 
och på plats. Vi tackade Urban Hellgren 
och Mats Målqvist som avgick efter långt 
och troget arbete i styrelsen och som nya 
styrelsemedlemmar hälsades Hilmir As-
geirsson, infektionsläkare, Karolinska 
Huddinge och Jessica Ögren, BMA med 
särskilt intresse och kompetens inom 
parasitologi, Länssjukhuset Ryhov varmt 
välkomna. Övriga medlemmar framgår på 
vår hemsida. 

Årsmötet hade föregåtts av omarbet-
ning av stadgarna och en diskussion 
kring föreningens inriktning, vilket ut-
mynnat i förslaget om att byta namn till 
”Svensk Förening för Tropikmedicin” 
och därmed släppa ”och internationell 
hälsa”. Bakgrunden har vi skrivit om i 
medlemsutskick och på hemsidan, men 

i korthet ser vi föreningens huvudmål 
som att främja kunskap och nätverks-
bildning inom tropiksjukdomar och glo-
bala infektioner, eftersom termen inter-
nationell eller global hälsa fått så många 
nya dimensioner som vi inte riktigt kan 
täcka i vår förening. Det finns många 
andra aktörer som bättre bidrar där. I 
praktiken innebär det inte så stor för-
ändring och vi vill fortsätta att behålla 
vårt internationella perspektiv. Stadge-
förslag och namnbyte antogs enhälligt 
av årsmötet. 

På agendan framöver står ett symposi-
um om Echinococcus multilocularis på 

Infektionsveckan i Uppsala 2021 samt en 
uppdatering av vår hemsida, som vi hopp-
as kunna hålla mer levande – för detta tar 
vi gärna emot synpunkter och bidrag, till 
exempel om ni vill informera om något 
särskilt inom tropikmedicin eller tipsa om 
länkar eller artiklar. Gå gärna ut och titta 
på www.tropikmedicin.se.

Charlotta Rydgård
Ordförande,

Svensk förening för tropikmedicin
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Krönika

VEKLURY® (remdesivir)

The first and only antiviral treatment approved for 
COVID-19 patients with pneumonia requiring oxygen1

VEKLURY is indicated for the treatment of coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) in adults and adolescents  
(aged 12 years and older with body weight at least 40 kg)  
with pneumonia requiring supplemental oxygen

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.  

Veklury® (remdesivir, 100 mg, koncentrat till infusionsvätska, lösning eller 
pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning) Rx. EF. Antivirala medel för 
systemisk användning, direktverkande. Indikationer: Behandling av coronavi-
russjukdom 2019 (COVID-19) hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre, som 
väger minst 40 kg) med lunginflammation och som kräver syrgastillskott. Kon-
traindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något 
hjälpämne. Varningar och försiktighet: Överkänslighetsreaktioner inklusive 
infusionsrelaterade och anafylaktiska reaktioner har observerats under och 
efter administrering av remdesivir. Tecken och symtom kan inkludera hypotoni, 
hypertoni, takykardi, bradykardi, hypoxi, feber, dyspné, väsande andning, an-
gioödem, utslag, illamående, kräkning, diafores och frossa. Långsammare infu-
sionshastigheter, med en högsta infusionstid på upp till 120 minuter kan över-
vägas för att potentiellt förebygga dessa tecken och symtom. Om tecken eller 
symtom på en kliniskt signifikant överkänslighetsreaktion inträffar ska adminis-
treringen av remdesivir omedelbart avbrytas och lämplig behandling inledas. 
Förhöjda transaminaser: Leverfunktionen ska fastställas innan behandling 
påbörjas och övervakas under behandling vid behov. Remdesivir ska endast 
användas till patienter med nedsatt leverfunktion om nyttan överväger risken. 
Används inte vid ett alaninaminotransferas (ALAT) ≥5 gånger den övre normal-
gränsen vid baslinjen. Behandlingen ska avbrytas om ALAT utvecklas ≥5 gång-
er den övre normalgränsen. Behandlingen kan åter sättas in när ALAT är <5 
gånger den övre normalgränsen. Avbryt behandlingen vid förhöjda ALAT-vär-
den som åtföljs av tecken eller symtom på leverinflammation eller en stegring 
av värdena för konjugerat bilirubin, alkaliska fosfataser eller INR (International 
Normalized Ratio). Nedsatt njurfunktion: eGFR ska beräknas innan behandling 
och under behandlingen vid behov. Remdesivir ska inte användas vid eGFR 
<30 ml/min. Veklury innehåller sulfobutylbetadexnatrium, som utsöndras via 

njurarna och ackumuleras hos patienter med nedsatt njurfunktion, vilket poten-
tiellt kan påverka njurfunktionen negativt. Samtidig administrering av remdesi-
vir och klorokinfosfat eller hydroxiklorokinsulfat rekommenderas inte då den 
antivirala aktiviteten riskerar att minska. Interaktioner: Inga interaktionsstudier 
har utförts med remdesivir. Patienterna ska hållas under noggrann observation 
under behandling. På grund av att klorokin har visat en antagonistisk effekt på 
den intracellulära metaboliska aktiveringen och antivirala aktiviteten av remde-
sivir in vitro, rekommenderas inte samtidig användning med klorokinfosfat eller 
hydroxyklorokinfosfat. Baserat på observationer in vitro kan remdesivir tillfäl-
ligt öka plasmakoncentrationen av läkemedel som är substrat för CYP3A eller 
OATP 1B1/1B3. Läkemedel som är substrat för CYP3A eller OATP 1B1/1B3 ska 
administreras 2 timmar efter remdesivir. Samtidig administrering med CYP1A2- 
eller CYP3A4-substrat med snävt terapeutiskt index kan leda till att dessa blir 
mindre effektiva. Användning av starka inducerare, t.ex. rifampicin, kan mins-
ka plasmakoncentrationen av remdesivir och rekommenderas inte. Graviditet 
och amning: Det finns begränsad mängd data från användningen av remdesi-
vir i gravida kvinnor. Remdesivir ska inte användas under graviditet om inte det 
kliniska tillståndet av kvinnan kräver sådan behandling. Fertila kvinnor måste 
använda effektiva preventivmedel under behandling. På grund av potentialen 
för virusöverföring till SARS-CoV-2-negativa spädbarn och biverkningar från 
läkemedlet hos ammande spädbarn, måste ett beslut fattas om att avbryta 
amning eller att avbryta/avstå från behandling med remdesivir med hänsyn till 
fördelarna med amning av barnet och fördelen med behandling för kvinnan. 
Biverkningar: Mycket vanliga: Förhöjda transaminaser, vanliga: huvudvärk, il-
lamående, utslag. 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, interaktio-
ner, biverkningar samt aktuell information om förpackningar se www.fass.se. 
Subvention är ännu inte fastställt. Baserad på produktresumé: 07/2020 

1. Veklury produktresumé 07/2020, www.fass.se

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

VEKLURY significantly reduces time to recovery 
with 4 days in the overall population (recovery rate 
1.32; [95 % CI 1.12 to 1.55], p<0.001).1
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Tropiknytt

Det är säkert bara malaria!
Salam no!

Den enkla och vardagliga hälsningsfra-
sen mötte mig på mitt första morgon-
möte på Soddo Christian Hospital i söd-
ra Etiopien. Underläkaren fortsatte ”Vet 
du, vi har haft 2 unga människor med fe-
ber och blödningssymtom i helgen och 
båda kommer från samma ställe. Den 
ena valde att resa vidare mot huvudsta-
den eftersom hon också behövde dialys 
och den andre saknade pengar och åkte 
hem. Men vi tror inte att någon av dem 
överlevde för de var mycket sjuka. Vår 
sjuksköterska har rapporterat till den 
lokala hälsomyndigheten, men de säger 
att det säkert bara är malaria”.

Varje vardagsmorgon samlas GP’s (under-
läkare), barnläkaren och internmedicina-
ren för att stämma av inläggningar och 
diskutera intressanta fall. Den här morgo-
nen började onekligen annorlunda. Trots 
att det var min första träff med de flesta 
tog vi lite tid och listade tänkbara diagno-
ser: Malaria, Dengue feber, Gula febern, 
Ebola, Rift Valley feber, sepsis med DIC, 
Leptospiros. Vad mer? Vad förekommer i 
södra Etiopien?

Innan vi går vidare vill jag passa på 
att presentera mig. Mitt namn är Joakim 
Aronsson. Jag är 40 år och har precis flyt-
tat till Soddo i södra Etiopien med min fru 

och mina 2 söner. Här ska vi arbeta och 
leva på missionssjukhuset Soddo Chris-
tian Hospital under 2 års tid. Vi har till-
bringat sommaren i huvudstaden Addis 
Abeba och studerat lite Amarinja som är 
det nationella språket (1 av ca 80 språk i 
landet). Som tur är gäller engelska som 
arbetsspråk på sjukhusen i Etiopien. Jag 
är infektionsläkare, vanligtvis verksam i 
Jönköping, och min fru är ögonläkare. Nu 
ska vi följa våra drömmar och jobba i Afri-
ka. Soddo är en vacker plats som ligger på 
sluttningen av berget Damota. Klimatet 
är behagligt på grund av att det ligger på 
ca 2000 meters höjd. Vädret kan lättast 
beskrivas som svensk sommar året runt. 
Regnig sommar halva året och sedan solig 
andra halvan. Människorna i Etiopien är 
varma, vänliga och nyfikna. Maten bjuder 
på nyheter med surdegspannkakan inje-
ra och starkt kryddade grytor. Kaffet är 
alldeles ljuvligt och tillgängligt överallt. 
Musiken kräver tillvänjning, men ganska 
snart gungar man med till rytmerna.

Soddo Christian Hospital startades 
2005 av amerikanska missionärer. Här 
finns ungefär 120 vårdplatser, en stor 
akutmottagning för både ”hot och cold 
cases” d.v.s. både svårt sjuka och vårdcen-
tralsfall. Mycket fokus är på ortopedi och 
akuta trauman, då man specialiserat sig 
på de områdena och fått ett gott anseende 

i hela Etiopien och man får även patien-
ter från Somalia och Kenya. Sjukhuset 
drivs som ett privat, icke-vinst-drivande 
företag och med alla missionärers välvilja 
är det ett mirakel att ekonomin går runt. 
Det finns insamlade fonder som kan täcka 
sjukvårdskostnader för de patienter som 
inte kan själva. På sjukhuset bedrivs ock-
så utbildning av ST-läkare inom ortopedi 
och kirurgi enligt ett internationellt pro-
gram som heter PAACS. 

Åter till morgonmötet. ”Hur ska vi age-
ra nu då?” frågar en av läkarna. ”Kan vi bli 
smittade? Tänk om det är Ebola!”, säger 
en annan. ”Vi ska ha en Ebola-låda någon-
stans!” kommer internisten på. Vi tittar på 
listan av sjukdomar igen. Ebola har inte 
förekommit i Etiopien, men ett pågåen-
de utbrott i Kongo har nått internationell 
och etiopisk media. Malaria är vanligt sär-
skilt nu mot slutet av regnperioden. Gula 
febern-utbrott förekommer emellanåt. 
Dengue-utbrott har inträffat i mer låglän-
ta områden. Rift valley fever, som främst 
drabbar djur, finns rapporterat och är 
den smitta som utöver Ebola skulle kun-
na smitta via blodkontakt. Vi letar fram 
Ebola-lådan som innehåller plastoveral-
ler, munskydd, skyddsglasögon och långa 
handskar. Nu är vi åtminstone redo ifall 
det kommer fler fall. 

Ett par dagar senare får vi höra att den 

Soddo Christian Hospitals infart med berget Damota i bakgrunden.
Etiopiskt kaffe serveras starkt och i en liten 
kopp
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lokala hälsomyndigheten varit i kontakt 
med byn som de drabbade kom från. Tre 
unga personer från samma familj har avli-
dit, samt den unga kvinnan som reste mot 
huvudstaden för att få dialys. Prover är tag-
na på andra misstänkta fall och skickade 
till WHO’s referenslaboratorium i Senegal. 
Huvudmisstanken är nu Gula febern. 

Efter en vecka söker jag upp chefen för 
den lokala hälsomyndigheten och efter-
frågar svar på proverna. De har precis fått 
reda på att Gula febern bekräftats och att 
en vaccinationskampanj planeras*. Jag 
erbjuder att hjälpa till och det välkom-
nas. Omedelbart efter bekräftad diagnos 
initierades vaccination av invånarna i 
kommunen där de drabbade bodde. Nästa 
steg blev att vaccinera befolkningen i alla 

Etiopisk mat smakar bäst med det lokala 
bordsvattnet Ambo.

omkringliggande kommuner inklusive 
Soddo. Detta innebar att totalt 1,34 mil-
joner människor skulle vaccineras. Inom 
loppet av 7 veckor från att vi såg de för-
sta patienterna på vårt sjukhus hade vi 
nu plockat ihop att antal vaccinationste-
am från befintlig sjukvårdspersonal, hål-
lit ett 2-dagars utbildningsprogram och 
fått vaccin levererat till området. Soddo 
Christian Hospital bidrog med ett 10-tal 
sjuksköterskor och jag fick agera supervi-
sor för ett antal team. Varje team bestod 
av 5 personer: 2 vaccinatörer, 1 registrera-
re, 1 koordinator och 1 som mobiliserade 
människor genom att gå runt i kvarteren 
och samla in så många som möjligt. Min 
uppgift bestod i att besöka de team jag 
blivit tilldelad för att se att allt fungerade, 
att de hade lämpliga lokaler och att utrust-
ning och vaccin fanns tillgängligt. Överallt 
i Soddo såg man långa köer av människor 
som väntade på sin tur att få vaccin.

Vaccinationskampanjen pågick i 7 da-
gar och 2 dagar efter avslutad kampanj 
hölls ett utvärderingsmöte. Där presen-
terades att vi varit mycket framgångsri-
ka i att vaccinera befolkningen. Från den 
drabbade kommunen hade man via prov-
tagning kunnat konstatera 35 fall, varav 10 
avlidit. Totalt hade vi vaccinerat 103% 
av det som planerades. Detta 
förklarades genom att ryktet 
om gratis vaccin spridit sig till 
andra områden, med följden 
att även inresande vaccinerats.

”Hur har det gått med vacci-
nationskampanjen?”, frågade en 
underläkare mig några veckor 
senare. ”Bra!”, svarade jag. ”Det 
har inte rapporterats några yt-
terligare sjukdomsfall efter vac-
cinationskampanjen. Vilken tur 
att det fanns en vaccinationsplan 

som kunde ta fart på så kort varsel och att 
befolkningen var villiga att vaccinera sig.” 

Sannolikt kommer vi inte att kunna 
utrota Gula febern, men med snabba vac-
cinationsinsatser kan vi bromsa utbrott 
innan de får större konsekvenser. För 
Soddo med omgivning kommer en stor 
del av befolkningen nu vara vaccinerade 
med skydd för en lång tid framöver. För-
hoppningsvis kan vaccin mot Gula febern 
även ingå i barnvaccinationsprogrammet 
i framtiden, åtminstone i de delar av lan-
det där Gula febern-utbrott förekommer. 

*WHO initierade 2017 ett initiativ för att be-
gränsa Gula febern-utbrott (Eliminate Yellow 
fever Epidemics, EYE). Detta program drivs i 
samarbete med UNICEF och Gavi, the Vac-
cine Alliance. Man har ett ständigt lager av 6 
miljoner vaccindoser för att snabbt kunna ku-
pera utbrott, stoppa spridning och rädda liv.

Joakim Aronsson
Infektionsläkare, Länssjukhuset Ryhov

Se hur glad man blir av vaccin.

Ett färgglatt intyg med stämplar för deltagan-
det i vaccinationskampanjen. ↓

Kö till vaccinations-stationen på en av Soddos skolor.

Tropiknytt
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Yngreläkarspalten

En ny period med försämrade 
möjligheter

Det är ovissa tider för oss alla just 
nu. Den andra vågen av covid-19 
pandemin kom över oss rejält un-

der hösten. Även om det var rätt väntat så 
var vi nog många som trodde och hoppades 
på att det skulle bli lite beskedligare. I skri-
vande stund, mitten av november, är kur-
van brant uppåtstigande och som Yngrelä-
karrepresentant ser jag tyvärr framför mig 
ytterligare en period med försämrade möj-
ligheter till kurser och sidotjänstgöringar. 

Lyckligtvis har några ”obligatoris-
ka” kurser, såsom antimikrobiell terapi 
i Uppsala och Klinisk Tropikmedicin i 
Stockholm, kunnat hållas under hösten 
innan läget försämrades med skärpta re-
serestriktioner. Det var verkligen tur, och 
har varit av stor vikt för att inte försena 
specialistkompetens för flera ST-läkare. 

SILF planerar att hålla nästa Fallsemi-
narium på Örenäs slott i Skåne den 28-29:e 
januari 2021. Det uppdämda behovet av 
kurser och utbildning märktes tydligt i och 
med att det var så många som 60 ST-läkare 

som sökte kursen. Normalt brukar vi ha 18 
deltagare, men denna gång har vi utökat 
antalet till 24 stycken. Fortfarande är det 
väldigt många som alltså inte blivit antag-
na och vi ska såklart ha detta i åtanke in-
för planeringen av framtida kurstillfällen. 
Självklart är formen för seminariet oklar i 
nuläget, och att ställa om till en helt eller 
delvis digital kurs finns det beredskap för. 

Som vanligt planerar vi också Ungt fo-
rum i samband med infektionsveckan och 
mikrobiologiskt vårmöte i maj. Ämnet 
för 2021 blir Gastroenteriter med vård-
hygien- och smittskyddsaspekter, vilket 
egentligen var planerat för 2020 års möte, 
men det blev som bekant inställt. 

En del frågor om vad inställda sido-
tjänstgöringar och kurser innebär för 
möjligheten att uppfylla målen enligt So-
cialstyrelsens målbeskrivning har upp-
stått under pandemin. Ifall ni ST-läkare, 
handledare eller studierektorer har behov 
att bolla och diskutera detta kan ni alltid 
höra av er till oss i SPUK (SILFs specia-

listutbildningskommitté). Vi ska också 
försöka få till ett studierektorsmöte under 
våren eftersom vi tror att behovet av den 
här typen av diskussioner är stort. 

Således ser jag fram emot att få träffa 
många av er snart på kommande kurser 
och möten. Om det blir bakom munskydd 
och visir, i ett Breakout Room på Zoom el-
ler på helt vanligt sätt (vad det numera är) 
återstår att se. 

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILF
lena-maria.johansson.soder@

regiongavleborg.se
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Information

SILFs valberedning LETAR EFTER
intresserade till

styrelsearbete i föreningen

Detta år letar vi framför allt efter en redaktör för inval till årsmötet i  
maj 2021, men med möjlighet att ”skolas in” tidigare än så.

Vi söker även en yngre läkarrepresentant för inval 2021. 

Är du själv intresserad eller känner du till någon som du tror skulle
vara lämplig? Vi tar tacksamt emot nomineringar senast 1 april 2021.

Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har frågor.

Anita Hällgren, Linköping: anita.hallgren@liu.se

Maria Furberg, Umeå: maria.furberg@@umu.se

Magnus Hedenstierna, Danderyd: magnus.hedenstierna@ki.se
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Fallbeskrivning

Råttans år
Tre fall av Råttbettsfeber i Skåne

Zodiakdjuret (från den traditionella ki-
nesiska kalendern) för 2020 är råttan. 
Denna ökända gnagare har alltid varit 
tätt förknippad med smittspridning, 
och då ingen fladdermus sägs ha be-
sökt Buddha för att ta farväl vid hans 
dödsbädd känns det passande att 
2020 är just råttans år. 

Förutom Pesten, som vår brunråtta är 
oskyldig till, är Leptospiros, fältfeber, som 
världen över sprids till människan via av 
råtturin kontaminerat vatten, kanske den 
mest välkända zoonosen som sprids från 
råttor. 

En mindre känd råttburen infektions-
sjukdom är Råttbettsfeber (Rat-bite 
fever). Det är en ovanlig sjukdom, även 
om en del fall sannolikt går odiagnostise-
rade. År 2016 vårdades inte mindre än tre 
fall av Råttbettsfeber, orsakade av bakte-
rien Streptobacillus moniliformis, på Skå-
nes Universitetssjukhus. Dessa är de enda 
tre fall av bakteriemi med S. moniliformis 
i Region Skåne hittills under 2000-talet.

Fallbeskrivningar*
Fall 1 är en 40-årig man som bor på lands-
bygden nära Skånes sydkust. Han har 

kronisk ryggvärk och Hortons huvudvärk 
men är i övrigt tidigare frisk.

I slutet av april 2016 besöker patienten 
sin vårdcentral på grund av febertoppar 
som under de senaste två veckorna blivit 
allt tätare och mera uttalade. De senaste 
kvällarna ”har tempen varit 39 grader”. 
Han har även fått nytillkommen värk 
framför allt i båda fotlederna men även i 
knän och handleder samt pustler på rod-
nad botten på händer och fötter. 

Patienten remitteras samma dag vidare 
till akutmottagningen i Malmö. Blodod-
lingar samt blodprover tas; CRP är 35, vita 
11 och P-Elfores visar ”lätt inflammation 
med polyklonalt förhöjt IgM”. Han skrivs 
ut till hemmet utan ytterligare åtgärd.

Tre dagar senare noterar Infektions-
konsulten att det växer Streptobacillus 
moniliformis i blododlingarna. Efter en 
snabb googling föranleder detta att pa-
tienten läggs in på infektionsavdelning 
i Malmö för intravenös antibiotikabe-
handling och anamnesen fördjupas. Yrke: 
Traktorförare. Bostaden är ett äldre hus 
intill ett lantbruk. Patienten berättar att 
det ständigt är råttor som springer både 
inne i bostaden och utomhus, bland annat 
vid gödselstacken som ligger strax intill 
på grannens tomt.

Patienten är säker på att han blivit biten 
i tån av en råtta tre veckor tidigare, det vill 
säga en vecka före symtomdebuten. Han 
sov i sängen och vaknade av bettet, såg 
inte råttan men ”något rasslade iväg” och 
blod kom från bettet på tån.

Han blev aldrig svårt sjuk. Blodtrycket 
var under hela vårdtiden normalt och han 
hade inget syrgasbehov. Bensylpenicillin 
3gx4 gavs i fem dygn, därefter skrevs han 
ut med Amoxicillin 0,5gx3 i åtta dygn. 
Han besvärades av muskelvärk och trött-
het i 10 dagar efter hemkomsten och kän-
de sig därefter i princip helt återställd.

Fall 2 är en 60-årig ingenjör som bor ensam 
i en vindslägenhet i ett äldre hus i stadsmil-
jö. Han står på livslång waranbehandling 
på grund av DVT för cirka 10 år sedan och 
har APC-resistens. Tidigare opererad i hö-
ger ben på grund av arteriell insufficiens. 
Känd M-komponent sedan 25-årsåldern.

I slutet av juli 2016 söker han på akut-
mottagningen i Malmö på grund av några 
dagars tilltagande trötthet, nedsatt aptit 
och muskelvärk. Han har inte varit på 
någon resa utan bott hemma i lägenheten 
under sommaren.

På akuten konstateras förmaksflimmer, 
HF 102, normalt blodtryck, ingen feber. 
Han läggs in på medicinavdelning för 
frekvensreglering. CRP 139, PCT 5,5, le-
verpåverkan med ALAT 2,0, bilirubin 25 
och GT 5,5. Ultraljud visar lever steatos 
vilket tolkas som alkoholrelaterat. P-El-
fores visar kraftig inflammation samt ti-
digare känd M-komponent 18g/L. Blod-
odlingar tas. Nästa dag är temperaturen 
38,0 grader och CRP hade då stigit till 232. 
Cefotaxim insattes. 

Ytterligare två dagar senare meddelar 
mikrobiologen att det växer Streptoba-
cillus moniliformis i blododlingarna. In-
fektionskonsulten kontaktas och anam-
nesen fördjupas; Det är känt att gnagare 
finns i patientens hus, han har själv bara 
sett en mus inne i lägenheten men tror 
sig ha hört råttor rassla i väggarna. Han 
har däremot inte märkt att någon gnagare 
skulle ha bitit honom. Ibland har han so-
vit mycket djupt och utesluter inte att han 
skulle kunna ha blivit biten då.Råtta i bostadsmiljö.
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Fallbeskrivning

Vårdtiden på avdelningen blir samman-
lagt 10 dagar. Cefotaxim 1gx3 ges i sju 
dagar med god effekt på symtom och in-
fektionsparametrar. Därefter gavs Amoxi-
cillin 0,75g x 3 i ytterligare tio dagar.

Patienten är ovanligt trött i cirka två 
månader efter utskrivningen och sover 
mer än vanligt. Ledvärken i axlarna för-
bättras sakta. 

Några år efter sin vistelse på sjukhus 
blir patienten uppringd och intervju-
ad. Det visar sig att Anticimex gjorde en 
rått-sanering i lägenheten efter vårdtill-
fället. Förekomst av råttspillning konsta-
terades inne i lägenheten och det fanns 
även ”ett blint slutande avloppsrör” bak-
om köksskåpen som förseglades eftersom 
råtta/råttor sannolikt tagit sig in i lägen-
heten den vägen!

Fall 3 är en 75-årig kvinna som inkom med 
ambulans till akuten i Lund i början av de-
cember 2016. Hon bor tillsammans med 

sin make i en villa från 70-talet i utkanten i 
ett mindre samhälle. Patienten har bilate-
ral gonartos, och går vanligtvis med kryck-
or i hemmet. Hon har sedan en tid, oklart 
hur länge, haft ett sår på vänster underben 
som inte velat läka. Ingen hemtjänst.

Dagen före inkomsten är hon tilltagan-
de trött och svag, höll på att falla omkull i 
hemmet och blev liggande i sängen. Nästa 
morgon var hon ytterligare försämrad och 
dottern tillkallade ambulans.

Vid inkomsten till akuten är patienten 
förvirrad och mycket trött. Temp 39,2 
grader, andningsfrekvens 36/min. CRP 
187, vita 9,0. Hon är dehydrerad men cir-
kulatoriskt stabil. Blod- och sår-odlingar 
tas och därefter ges behandling med Ce-
fotaxim 1gx3 samt ringeracetat. På grund 
av platsbrist på SUS i Lund blir hon trans-
porterad till en vårdavdelning på SUS i 
Malmö. Efter inläggningen blir patienten 
snabbt feberfri och hon förbättras ganska 
snabbt.

I blododlingarna växte Streptobacillus 
moniliformis. Behandling gavs med Cefo-
taxim 1gx3 i 5 dygn och därefter Amoxi-
cillin 0,5gx3 i 8 dygn.

Vid senare intervju visade det sig att de 
hade ett omfattande problem med råttor 
i villan. Hon var nästan säker på att hon 
hade blivit råttbiten på platsen för såret 
på vänster ben minst en, men troligen två 
gånger vid olika tillfällen. Hon ”kände nå-
got som rörde sig i soffan och sedan kom 
det blod från såret”. Hur många dagar 
innan inkomsten till sjukhus hon blev bi-
ten hade hon svårt att minnas.

Efter sju dygns inneliggande vård blev 
hon utskriven till ett korttidsboende 
och under tiden tog dottern initiativ till 
råttsanering av villan. Efter bedömning 
av Anticimex byttes golven och minst en 
dörr ut.

Råttbettsfeber 
Att råttbett kan orsaka sjukdom har varit 

WHAT IS RAT-BITE FEVER? 

The rat is an ugly customer and 'has a bad 

character, which he thoroughly deserves. He shows 

courage, it is true, and this makes him the more 

formidable. Apart from his physical and moral 

qualities, he cultivates other habits which set him 

at enmity with mankind. Some years ago it was 

discovered that he shelters the �ea which is the 

agent engaged in the distribution of plague, and 

there are other charges against him. In particular, 

his bite, bad enough at the mildest, is able to give 

rise to a curious train of symptoms which are' 

grouped under the term 
'' rat-bite fever.'' Some 

cases have .recently been reported in France, and 

one may perhaps speculate that subterranean and 

other disturbances, as well as an increased di�culty 

in obtaining food, have aggravated the beast's 

natural ferocity, and that thus rat bites and rat- 

bite fever may become more frequent. Japan 

seems to be the country where this special form of 

fever is best known, but a few instances have been 

recorded in this country; and there are special 

features of the disturbance which render its true 

nat'1**? readily overlooked unless the physician 

concerned happens to be posted in the matter. 

The original bite may have been a very small a�air, 

and may have completely healed long before the 

constitutional evidences of rat-bite fever display 

themselves. Hence the event may be forgotten by 

the patient, who will naturally not be disposed to 

think that an illness occurring weeks or even 

months later can have any relation to a small and 

soundly healed wound in�icted tong before. After 

this long incubation period there is a sudden rise 

of temperature and the usual symptoms of general 

febrile disturbance. In addition?and this may 

awake attention to the diagnosis?in�ammatory 

signs appear in the neighbourhood of the local 

wound?pain, swelling], and enlargement of the 

neighbouring lymphatic glands. The patient is 

now very ill, and in a few instances he has become 

progressively worse and died. But in most cases 

both local and constitutional symptoms subside and 

convalescence appears to be established. Yet sooner 

or later the train of events repeats itself, 

it may be after an interval of a few days, 

or the postponement may extend over weeks 

or months. Back come the rigors, the 

high temperatures, and the rest, and this repetition 

may be presented on several occasions, so that the 

whole process is spread over weeks or months. 

These periodic febrile attacks are apt to be very 

puzzling, more especially as thp general clinical 

examination is quite negative and no parasites can 

be found in the blood. There is no enlargement 

of the spleen, as in malaria, and the leucocyte 

count is usually de�nitely increased. How the 

symptoms are caused is uncertain. Some authori- 

ties suspect a protozoon, but no one has demon- 

strated it. The practical lesson seems to -be that in 

recurring or periodic fever of unknown causation 

the possibility of rat-bite fever ought to be remem- 

bered. Is it possible that some of the fevers of 

the trenches are of this order ? 

En målande beskrivning av Råttbettsfeber från den preantibiotiska eran i tidningen The Hospital, från augusti 1917. Artikelförfattaren spekulerar om en 
protozo men nämner inte den orsakande bakterien som identifierats tre år tidigare. Råttbettsfeber som möjlig bidragande orsak till ”Fevers of the tren-
ches” nämns också, artikeln skrevs under första världskriget; vanligare infektionssjukdomar i skyttegravarna var Rickettsia, Bartonella och Leptospira.
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Fallbeskrivning

känt sedan tusentals år tillbaka, men den 
första publikationen om ”Rat bite fever” 
är från USA 1839 (1). Den orsakande bak-
terien, Streptobacillus moniliformis, iden-
tifierades 1914 och fick sitt nuvarande 
namn 1925. Bakterien är en gramnegativ 
stav som finns i normal munflora framför 
allt hos råttor men även hos en del möss 
och andra gnagare. Namnet kommer från 
latinets monile ( juvel, i plural pärlband, 
halsband), då bacillen ofta uppträder i 
längre kedjor. Ett antal mer eller mindre 
färgstarka fallrapporter har publicerats 
rörande tillståndet sedan över 100 år (2,3, 
se bild). Risken för råttbettsfeber efter 
ett råttbett har bedömts till ungefär 10 %. 
Förutom via råttbett har S. moniliformis 
gett upphov till enstaka födoämnesrelate-
rade utbrott, s.k. Haverhill feber (efter ett 
utbrott relaterad till kontaminerad, opas-
töriserad mjölk i staden Haverhill i Mas-
sachusetts 1926). Även Spirillus minus, en 
spiroket, kan ge upphov till råttbettsfeber, 
och är främst associerat till fall i Asien, 
där tillståndet benämns Sodoku.

Smittvägen vid råttbettsfeber kräver 
med få undantag en mycket högre grad av 
närkontakt med djuret än andra råttburna 
zoonoser. Råttor är skygga djur som van-
ligtvis försöker hålla sig utom synhåll från 
människor, och det är relativt ovanligt att 
råttor biter människor. Förutom av vilda 
råttor kan man även bli smittad vid bett av 
laboratorieråttor och husdjursråttor.

Efter en inkubationstid på från 3 till 
sällan mer än 10 dagar är de typiska sym-
tomen varierande grad av feber, kraftig 
frossa, muskelvärk, ledvärk och ibland 
illamående och huvudvärk. Ofta har 
bettsåret redan hunnit läka vid symtom-
debuten. Febern är ofta fluktuerande med 
feberfria perioder mellan skoven. I nästa 
skede får tre av fyra patienter makulopa-
pulära hudutslag och ömma hemorragiska 
vesikler uppstår ofta, särskilt på händer 
och fötter. Smärtsam polyartrit är också 
vanligt, och kan drabba både stora och 
små leder. Artritsymtomen kan kvarstå 
under lång tid. Endokardit har beskrivits.

Utan antibiotikabehandling är död-
ligheten drygt 10 %. Effekten av betalak-
tamantibiotika är god, Bensylpenicillin 
är förstahandsval. Cefotaxim, som ju ofta 
ges empiriskt, har också god effekt och 
låga MIC-värden. I litteraturen rekom-
menderas 7 dagars intravenös behand-
ling med PcG, med eller utan en veckas 
efterbehandling med oralt penicillin, 
men dessa rekommendationer är inte 
baserade på systematiska vetenskapliga 
studier. Samtliga våra tre fall fick oralt 
Amoxicillin efter avslutad intravenös be-
handling.

Diskussion
När vi tog oss tid att intervjua patienter 
som vi visste hade haft råttbettsfeber, 
framkom det mycket tydligt att de smit-
tade haft problem med råttor i sin abso-
luta närhet, ofta i bostaden. Så var det i 
samtliga våra tre fall: Anticimex utförde 
råttsanering i två av bostäderna och i den 
tredje bostaden, Fall 1, försökte den drab-
bade själv att skjuta råttorna med gevär 
när han väl kommit hem från sjukhuset.

Varför biter då råttor människor ibland? 
I dessa tre fall verkar det inte handla om 
försvar; ingen av råttorna har varit hotad 
utan betten har skett exempelvis i sängen 
under natten. Råttan är en utpräglad allä-
tare och när råttor biter människor kan det 
vara ett födosöksbeteende. Råttbettsfeber 
kan som sagt dessutom smitta via mat som 
en råtta varit framme och smakat på.

Hur kommer det sig att vi hade tre fall 
av råttbettsfeber i Skåne just 2016, och 
inte något fall varken förr eller senare 
under 2000-talet? Vi vet inte. Det kan na-
turligtvis vara ett rent sammanträffande. 
Från Anticimex hemsida framgår dock 
att 2016 var ett riktigt rått-år. Antalet 
råttsaneringar som företaget utförde un-
der 2016 var över 50 000, en ökning med 
67% jämfört med tre år tidigare. Det rör 
sig inte om något tillfälligt lokalt utbrott 
– våra tre fall är utspridda på olika års-
tider, från april till december. Även geo-
grafiskt är spridningen stor – patienterna 
bor i helt olika delar av västra Skåne. På 
en urban – rural skala är spridningen när-
mast maximal; Fall 1 bor i ett enskilt hus 
på landsbygden, Fall 2 i en vindsvåning 
mitt i en större stad och Fall 3 i en villa i 
utkanten av ett ganska litet samhälle. Ge-
mensamt för de tre bostäderna är endast 
att de är äldre med renoveringsbehov el-
ler byggfel (blint slutande avloppsrör) så 
att råttorna kunnat ta sig in i bostaden.

Streptobacillus moniliformis beskrivs 
som svårodlad på grund av att tillväxt lätt 
inhiberas och att bakterien ibland tillväx-
er mycket långsamt (4). I våra tre fall har 
blododlingarnas omslagstider inte varit 
utpräglat förlängda långa trots att blodod-
lingsflaskorna innehåller SPS i en koncen-
tration som kan vara inhiberande. I Fall 1 
var omslagstiden 29 timmar i den ena ae-
roba blododlingsflaskan och 84 timmar 
i den andra, i Fall 2 var omslagstiden 42 
timmar och i Fall 3 endast 14 timmar. Det 
utesluter förstås inte att diagnosen kan gå 
under radarn även om blododlingar tas 
innan den första antibiotikadosen. Vi har 
haft kontakt med Klinisk Mikrobiologi i 
Lund och några avgörande förändringar i 
blododlingsdiagnostiken 2016, som skulle 
kunna leda till att vi missat fall av rått-

bettsfeber andra år, har inte framkommit. 
Det är svårt att misstänka råttbettsfeber 

endast utifrån den kliniska presentatio-
nen, särskilt eftersom diagnosen är så pass 
ovanlig. Nära kontakt med råttor i anam-
nesen är avgörande. I Fall 1, där symtomen 
var helt typiska för råttbettsfeber med 
svängande feber, polyartralgi och maku-
lopapulära utslag med centrala pustler på 
händer och fötter, skulle det kanske vara 
möjligt för en skicklig kliniker att navigera 
rätt även utan råttor i anamnesen. 

Men liksom Brucellos och hundbetts-
feber (Capnocytophaga canimorsus – ja-
visst, det var ett försök att lansera ett nytt 
svenskt namn på den sjukdomen!) är rått-
bettsfeber ibland en förlåtande sjukdom 
som har överseende med eventuella brister 
i den stressade jourläkarens anamnestag-
ning och kunskap. Med lite tur presenterar 
sig diagnosen helt av sig själv, om man bara 
inte glömmer att ta blododlingar före anti-
biotika. I samtliga våra tre fall var det, om 
man ska vara ärlig, så diagnosen ställdes. 

Råttbettsfeber är inte en anmälnings-
pliktig sjukdom enligt SML och vi har 
ingen information kring förekomsten 
av sjukdomen i resten av landet under 
2000-talet. Kontakta oss oss gärna om ni 
haft något fall på ert sjukhus, och håll ut; 
den 12e februari 2021 går vi in i Oxens år. 

*Tillstånd att kontakta individer med växt 
av S. moniliformis i blod under 2000-talet i 
Skåne för intervju och journal- genomgång 
har getts efter godkänd ansökan till regionala 
etikprövningsnämnden i Lund (18/292). Alla 
tre individer har gett samtycke till intervju 
och journalgenomgång.

Simon Werner och Fredrik Resman 
Skånes Universitetssjukhus 

Kontakt: simon.werner@skane.se
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Avhandlingar

ANNONS

FÖREBYGG DET SOM GÅR.
WHO1 och Folkhälsomyndigheten2 betonar vikten av 
pneumokockvaccination under covid-19 pandemin för att 
undvika sjukdom och onödig belastning på sjukvården.

Prevenar 13® har i en randomiserad, dubbelblind, placebo-
kontrollerad prövning gjord bland äldre bekräftad effekt mot:

•   pneumokock-pneumoni (både bakteremisk och icke-
bakteriemisk) orsakad av vaccinserotyp3,4

•   invasiv pneumokocksjukdom orsakad av vaccinserotyp3,4

•   kliniskt samhällsförvärad pneumoni* (oavsett etiologi)3,5
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*  Kliniskt samhällsförvärdad pneumoni: oavsett radiologiskt infiltrat eller etiologiskt bekräftad sjukdom men med minst två av följande: hosta, purulent sputum, temperatur >38 °C 

eller <36,1 °C; pneumoni (auskultatoriska fynd); leukocytos; C-reaktivt protein >3 gånger det övre normalvärdet; hypoxemi med partiellt syrgastryck på <60 mmHg vid inandning 
av rumsluft.

Referenser: 1. WHO https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic avläst 2020-09-02.  2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/
nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/viktigt-att-riskgrupper-vaccinerar-sig-mot-pneumokocker/ avläst 2020-11-10.  3. Prevenar 13 produktresumé 01/2020.  4. Bonten 
MJ et al N Engl J Med 2015;372:1114-25  5. Gessner BD Vaccine 2019;37:5777-5787. 6. TLV 2015-09-30: https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/
arkiv/2015-09-30-prevenar-13-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html avläst 20-09-14. 

PREVENAR 13. Rx. ATC-kod: J07AL02. Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent. 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld 
spruta. Pneumokockpolysackarid serotyp 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F om vardera 2,2 μg samt 6B om 4,4 µg. Serotyperna är konjugerade till bärarprotein CRM197 
och adsorberad till aluminiumfosfat. Indikationer: Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakad av Streptococcus 
pneumoniae hos spädbarn, barn och ungdomar i åldern 6 veckor till 17 år. Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och pneumoni orsakad av Streptococcus 
pneumoniae hos vuxna ≥ 18 år och äldre. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Liksom för andra vacciner skall 
administrering av Prevenar 13 skjutas upp hos personer med akut sjukdom med hög feber. Varningar och försiktighet: Prevenar 13 får inte administreras intravaskulärt. För 
ingående beskrivning av varningar och försiktighet, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 01/2020. Subventioneras endast för patienter med nedsatt 
immunförsvar som löper hög risk, samt till de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar (som till exempel hjärt-, lung-, njur- eller leversjukdomar eller diabetes) som 
löper moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar. Pfizer, www.pfizer.se.

Prevenar 13® ingår i förmånssystemet 6:
•   Alla patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom

•   Patienter över 65 år med moderat eller hög risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom

Pfizer Innovations AB
Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
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Dovato (dolutegravir/lamuvidin) Rx, EF, ATC kod J05AR25
Filmdragerad tablett innehållande dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir och 300 mg 
lamivudin.

Indikation: DOVATO är indicerat för behandling av infektion med humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos 
vuxna och ungdomar från 12 års ålder som väger minst 40 kg utan känd eller misstänkt resistens mot 
integrashämmarklassen eller lamivudin. 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Samtidig 
administrering med läkemedel som har ett smalt terapeutiskt fönster och som är substrat för organisk 
katjontransportör 2 (OCT2), tex fampridin.
Varningar och försiktighet: Dovato ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-
infektion. Överkänslighetsreaktioner vid behandling med dolutegravir har rapporterats. Dovato ska 
omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner. Klinisk status, inklusive 
leveraminotransferaser och bilirubin, ska monitoreras. Dovato rekommenderas inte för användning till 
patienter med kreatininclearance <50 ml/min. Dovato ska användas med försiktighet till patienter med grav 
leverfunktionsnedsättning. 
Då lamuvidin inte rekommenderas som monoterapi vid hepatit B krävs normalt ytterligare antiviral 
behandling om Dovato ges till patient med samtidig hepatit B-infektion.
Graviditet: 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 
trimestern medan behandling med Dovato pågår ska nyttan och riskerna med fortsatt behandling med 

Dovato kontra byte till en annan antiretroviral regim diskuteras med patienten. Dovato kan användas under 
graviditetens andra och tredje trimester när den förväntade nyttan motiverar den eventuella risken för fostret.  
Interaktioner: Rekommenderad dos av dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av 
rifampicin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesört, etravirin (utan boostade 
proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir. Antacida som innehåller flervärda katjoner bör 
administreras 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. När Dovato tas tillsammans med föda kan kosttillskott 
eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium tas samtidigt, alternativt, om inget födointag sker 
samtidigt skall dessa tas 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. Dolutegravir höjer koncentrationen av 
metformin. Metformin elimineras via njurarna och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen vid samtidig 
administrering av Dovato. Denna kombination kan öka risken för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt 
njurfunktion. Kombinationen Dovato och kladribin rekommenderas ej. 
Biverkningar: De oftast rapporterade biverkningarna är huvudvärk (3 %), diarré (2 %), illamående (2 %) och 
insomnia (2 %). Den allvarligaste biverkning som har rapporterats med dolutegravir var en 
överkänslighetsreaktion med hudutslag och allvarlig leverpåverkan.
För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-07-23. GSK, 
Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com
DOVATO är ett registrerat varumärke som tillhör företagsgruppen ViiV Healthcare. 

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

(be om att bli kopplad till Biverkningsenheten). Brev: GSK, Box 516, 169 29 Solna.

Trademark is owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies. 
©2020 ViiV Healthcare group of companies or its licensor.
GSK, Box 516, 169 29 Solna. 08-638 93 00, se.gsk.com

References: 1. Cahn P, Madero JS, Arribas JR, et al. Durable Efficacy of Dolutegravir Plus Lamivudine in Antiretroviral Treatment–Naive Adults With HIV-1 Infection: 96-Week Results From the GEMINI-1 and GEMINI-2 Randomized Clinical 
Trials. J Acquir Immune Defic Syndr. 2020;83(3):310-318. 2. van Wyk J, Ajana F, Bisshop F, et al. Efficacy and Safety of Switching to Dolutegravir/Lamivudine Fixed-Dose Two-Drug Regimen Versus Continuing a Tenofovir Alafenamide–
Based Three-or Four-Drug Regimen for Maintenance of Virologic Suppression in Adults With HIV-1: Phase 3, Randomized, Non-inferiority TANGO Study. Clin Infect Dis. 2020. doi: 10.1093/cid/ciz1243.
 3. DOVATO (dolutegravir/lamivudine) SmPC juli 2020, fass.se. 4. Dumitrescu TP, Peddiraju K, Fu C, et al. Bioequivalence and Food Effect Assessment of 2 Fixed-Dose Combination Formulations of Dolutegravir and Lamivudine. Clin 
Pharmacol Drug Dev. 2019. doi: 10.1002/cpdd.740. 5. Cahn P, Madero JS, Arribas JR, et al. Dolutegravir plus lamivudine versus dolutegravir plus tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine in antiretroviral-naive adults with HIV-1 
infection (GEMINI-1 and GEMINI-2): week 48 results from two multicentre, double-blind, randomised, non-inferiority, phase 3 trials. Lancet. 2019;393(10167):143-155.
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POWER  
REIMAGINED

WHY USE 3 IF 2 COULD BE ENOUGH?1,2

AN INNOVATIVE TREATMENT FOR 
YOUR PATIENTS LIVING WITH HIV

DTG 50 mg + 3TC 300 mg used in the GEMINI studies.1 

DOVATO (dolutegravir/lamivudine) is indicated for the treatment 
of HIV-1 in adults and adolescents above 12 years weighing at least 
40 kg, with no known or suspected resistance to the integrase 
inhibitor class, or lamivudine.3

DTG 50 mg + 3TC 300 mg is bioequivalent to DOVATO.4

The use of DOVATO is contraindicated in case of hypersensitivity to the active agents or to any of the excipients. Women who can become pregnant should undergo pregnancy testing before initiation of 
DOVATO. Women who can become pregnant and are taking DOVATO should use effective contraception throughout treatment. Due to the potential risk of neural tube defects, DOVATO should not be 
used during the first trimester unless there is no alternative. Most common adverse events affecting more than 1 in 10 people reported for DOVATO are diarrhea, nausea and headache. For all safety 
information, please refer to the full Summary of Product Characteristics.3

The GEMINI-1 and GEMINI-2 studies are identically designed, 148-week treatment-naïve, phase III, randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, non-inferiority studies evaluating efficacy, 
safety and tolerability of once-daily DTG 50 mg + 3TC 300 mg versus DTG 50 mg + TDF/FTC 300 mg/200 mg.1,5 DTG + 3TC was studied in HBV-negative adult HIV patients with viral loads up to 
500,000 copies/mL.1,5 At week 48 (primary endpoint), 91% (655/716) of participants on DTG + 3TC and 93% (669/717) of participants on the 3-drug regimen had HIV-1 RNA levels of <50 copies/mL 
(adjusted treatment difference −1.7%, 95% CI: -4.4, 1.1).5 At week 96, 86% (616/716) of participants on DTG + 3TC and 89.5% (642/717) of participants on the 3-drug regimen had HIV-1 RNA levels of 
<50 copies/mL (adjusted treatment difference -3.4%, 95% CI: -6.7, 0.0).1

TANGO is an ongoing phase III, randomized, open-label, multicenter, parallel-group, non-inferiority study evaluating efficacy and safety of a switch to once-daily DTG 50 mg/3TC 300 mg (DOVATO) in 
HIV-1-infected adults on a 3- or 4-drug TAF-based regimen (HBV negative participants with HIV-1 RNA <50 copies/mL for >6 months). Participants had a stable TAF-based regimen (TAF/FTC + PI or INI or 
NNRTI) as initial regimen with no prior VF and no documented NRTI or INSTI resistance. At week 48 (primary endpoint), 0.3% (1/369) of participants on DOVATO and 0.5% (2/372) of participants 
on TAF-containing regimen had HIV-1 RNA levels of ≥50 copies/mL (adjusted treatment difference -0.3%, 95% CI: -1.2, 0.7).2
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Avhandlingar

Avhandlingssammanfattning 

Nu när dagarna blir korta och mörk-
ret trots en ovanligt mild och fin 
höst obevekligt krymper dagslju-

set får vi tyvärr återuppleva coronavirusets 
härjningar. När jag senast skrev kvarstod 
hoppet om en mer normal höst, men idag 
har statsministern återigen talat allvar 
med folket, och vi inom vården måste fö-
regå med allra bästa exempel i våra privata 
liv. På arbetsplatserna råder verksamhet i 
vilken vården fortgår, om än något annor-
lunda än vanligtvis. Vi som undervisar får 
rätta in oss i ledet – nu är det 8 personer 
som maxantal – så inte ens i Helsingborg 
kan vi undervisa på plats i våra halvkurs-
storlekar. Den mentala stressen breder ut 
sig, kanske särskilt hos oss äldre. Kliniskt 
lärande via zoom blir definitivt inte på 
samma nivå som när diskussioner kan ske 
på plats mellan handledare och studenter, 
förutom att det är så oändligt mycket trå-
kigare att ständigt sitta vid skärmen.

De båda disputander som presenteras 
här som nyblivna medicine doktorer hade 
turen att få lägga fram sina avhandlingar 
innan vi drabbades av de nedstängningar 
som nu råder. Undertecknad har i detta 
nummer bjudit in blivande ortopedspe-
cialisten Karin Svensson att redogöra för 
sina studier i Infektionsläkaren då ämnet 
för Karins avhandling Diagnosis and ma-
nagement of periprosthetic joint infections 
är minst lika angelägen och intressant 
för infektionsspecialister som ortopeder. 
Det är tyvärr så att det är just i skedet av 
komplicerande protesinfektion som vi 
infektionsläkare blir konsulterade av ort-
opederna för diskussion om hur den med-
icinska behandlingen ska ske i samband 
med revisionsoperationer. I avhandling-
ens ingående arbeten beskrivs biofilmens 
stora betydelse för minskad antibioti-
kakänslighet och rifampicinets fortsatta 

betydelse för god antibakteriell effekt på 
biofilmsinfektion. I avhandlingens ki-
rurgiska del jämfördes risken för återfall 
rapporterade i det svenska registermateri-
alet efter en- respektive tvåseansbyten av 
infekterade ledproteser. Någon signifikant 
skillnad mellan procedurerna kunde inte 
påvisas. Det sista arbetet i avhandlingen 
är av kvalitativ art och belyser den frustra-
tion och besvikelse operatören känner när 
den av patienten så efterlängtade protesen 
infekteras. Arbetet visar att vi som infek-
tionskonsulter betyder mycket som stöd 
för våra opererande kollegor både med 
kollegial stöttning och i handläggningen 
av dessa komplicerade patienter. Karin 
försvarade sin avhandling den 9:e oktober 
i Göteborg med professor Ian Stokley från 
Storbritannien som fakultetsopponent.

Samma vackra höstmånad, den 23:e, 
hölls i medicinhistoriska muséets fina lo-
kaler i Helsingborg en disputation där Os-
kar Ljungquist, infektionsspecialist, för-
svarade sin avhandling ESBL-producing 
Enterobacterales – Transmission, intes-
tinal colonization and host response med 
Pontus Nauclér från Karolinska som op-
ponent. Lokalen kunde hysa ett 40-tal in-
tresserade åhörare som fick sig till livs en 
mycket intressant och givande diskussion 
alltifrån veterinärmedicinska aspekter 
på bakterieöverföring i hundägarfamiljer 
till risker att bli bärare av ESBL-bakte-
rier i samband med utlandsresor (något 
förvånande är att en resa till Afrika/Asi-
en korrelerar med förkortat bärarskap av 
resistenta bakterier jämfört med andra 
riskfaktorer!). Huruvida de antikroppar 
som påvisades mot ESBL-epitoper hos 
personer med invasiv infektion utgör nå-
got skydd är en fråga för framtida studier 
att besvara- och hur är det? - kan vi efter 
Oskars studie glömma probiotikan? Efter 

den givande diskussionen mellan oppo-
nent och respondent ledde innehållet till 
ovanligt många kommentarer och frågor 
både från betygsnämnd och auditorium, 
det senare inkluderande veterinärmedi-
cinska aspekter på smittspridning i dis-
kussionen. Vem är primärt koloniserad i 
en hundägarfamilj, människan eller hun-
den när de bär samma resistenta bakte-
rieart? Där har paret Ditte (veterinär) och 
Oskar Ljungquist, som båda medverkat 
i studien sannolikt en ständigt pågående 
diskussion så länge smittriktningen inte 
har kunnat bevisas vetenskapligt. Den 
som lever får se om svaret kommer från 
paret Ljungquist eller någon annan. 

I dagsläget har smittspridningens ljus 
kastats på helt andra agens, och vi hoppas 
genom inskränkningar i vår livshållning 
minska spridningen av covid-19, vare sig 
det gäller undvikande av kollektivtrafik, 
gym, barer, biobesök och all möjlig trev-
nad. Men uppfriskande promenader med 
goda vänner med behörigt avstånd är upp-
lyftande och stärkande både för kropp och 
själ och sannolikt något som befrämjar 
folkhälsan. Är det månne det trängande 
behovet av att lysa upp dessa mörknande, 
dystra tider som gör att det redan nu i mit-
ten av november ser ut som skyltsöndag 
i affärerna? Skyltsöndag är kanske något 
för en fråga i ett quiz där vi som upplevde 
det magiska med just den adventssöndag-
en har ett klart kunskapsövertag! 

Med önskan om en ljusnande framtid 
på alla sätt, allt gott inför helgerna som, 
oavsett om de firas småskaligt eller mer 
normalt, innebär ljus i mörkret.

Cecilia Rydén
infektionskliniken i Helsingborg
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Avhandlingsreferat Karin Svensson

Protesinfektion är en svår komplikation 
efter höft- och knäproteskirurgi och är 
förenat med stort fysiskt och psykiskt 
lidande och höga samhällskostnader. 
Det opereras cirka 35 000 primära 
höft- och knäproteser (år 2018) i Sve-
rige och infektionsincidensen ligger 
sannolikt runt 1%. Med tanke på en 
förväntad ökad efterfrågan av pro-
teskirurgi i takt med att befolkningen 
blir allt äldre tros protesinfektioner bli 
ett större problem i framtiden. Samti-
digt finns också problemet med en ök-
ande antibiotikaresistens.

Protesinfektioner behandlas vanligtvis 
med en kombination av antibiotika och 
kirurgi. Kirurgiskt finns det i huvudsak 
två tillvägagångssätt där det ena handlar 
om att behålla benförankrade protesdelar 
(så kallad ”DAIR”, debridement, antibio-
tics and implant retention) eller att byta 
ut protesen helt (görs vanligtvis i en eller 
två steg, så kallad en-stegsrevision eller 
två-stegsrevision). DAIR-kirurgi är mer 
skonsamt för patienten men tyvärr inte 
förknippat med lika bra utläkning som 
när hela protesen byts. DAIR rekommen-
deras i första hand vid tidiga infektioner. 
En- eller två-stegsrevisioner rekommen-
deras i första hand vid sena infektioner 
eller när DAIR inte fungerar. Traditionellt 
har två-stegsrevision varit ”gold standard” 
men då detta är förknippat med större 

Diagnosis and management of 
periprosthetic joint infections 
Karin Svensson disputerade 9 oktober 2020

Handledare: Ola Rolfson, Maziar Mohaddes,
Johan Kärrholm, Annette Erichsen Andersson
(samtliga avdelningen för ortopedi,
Sahlgrenska akademin) – Margarita Trobos
(avdelningen för biomaterial, Sahlgrenska akademin)

Fakultetsopponent: Ian Stockley,
Sheffield Teaching Hospitals, Sheffield, Storbritannien.
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implications for the affected patient, its economic consequences 

for the healthcare system and the increasing antimicrobal 

resistance, it is important to develop efficient diagnostic 

methods and identify optimal treatment pathways. The papers 

included in this thesis are of a mixed methodological approach 

on certain aspects of PJI.

svårigheter för patienten än vid en-stegs-
revision är det angeläget att undersöka 
dessa två behandlingsmetoder. 

Studierna i den här avhandlingen syf-
tade till att förbättra kunskapen om olika 
aspekter av protesinfektioner genom att 
utvärdera biofilmsproduktion hos bak-
terier i relation till infektionsutläkning, 
jämföra utfall mellan olika kirurgiska be-
handlingsmetoder samt att bättre förstå 
proteskirurgers erfarenheter och upple-
velser av arbetet med protesinfektioner. 

I det första delarbetet analyserades bio-
filmsproduktion hos sparade stafylokock-
stammar från reoperationer på grund av 
protesinfektion. Vi jämförde graden av 
biofilmsproduktion med kliniskt utfall i 
en grupp på 49 patienter och fann att pa-
tienter som hade infekterats av starkt bio-
filmsproducerande bakterier löpte större 
risk för reinfektion (Odds Ratio 5.5 (95% 
konfidensintervall = 1.56-18.44, p=0.008). 
Med anledning av detta finns det möjligen 
ett värde av att införa biofilmsmätning vid 
diagnostik av protesinfektioner som väg-
ledning vid behandlingsupplägg. 

Vi analyserade även MBEC (minimum 
biofilm eradication concentration) men 
fann inte att gradering av MBEC var re-
laterat till kliniskt utfall. Däremot var 
MBEC högre än MIC (minimum inhibi-
tory concentration) för alla antibiotika vi 
testade. Detta resultat indikerar att bio-
filmsproducerande bakterier kräver hö-
gre antibiotikakoncentrationer och möj-
ligen skulle det vara av värde att använda 

MBEC som komplement vid vägledning 
av antibiotikabehandling. Detta behöver 
ytterligare klargöras i framtida studier.

I det andra delarbetet analyserade vi 
risken för reoperation baserat på vilken 
DAIR-teknik som hade använts. DAIR 
kan utföras med eller utan byte av de rör-
liga (dvs ej benförankrade delar) av pro-
tesen. Denna studie är registerbaserad 
(Svenska Höftprotesregistret) men med 
tillägg av en nationell insamling av kom-
pletterande rapportblad för att få åtkomst 
till ytterligare variabler så som infekte-
rande agens och antibiotikabehandling. 
Vi analyserade 575 DAIR operationer för 
förstagångsinfektion (364 hade bytt rör-
liga komponenter och 211 hade ej bytt). 
Detta är till vår kännedom den största 
studien som genomförts på förstagångs-
infektioner behandlade med DAIR. DAIR 
med byte av rörliga komponenter gav en 
nästan 50% riskreduktion för ytterliga-
re reoperationer på grund av infektioner 
(Hazard Ratio 0.51 (95% konfidensinter-
vall = 0.38-0.68). Vi rekommenderar där-
för att alla kirurger gör DAIR med byte av 
rörliga komponenter för att öka chansen 
till infektionsutläkning. 
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Avhandlingsreferat Karin Svensson

I den tredje studien jämfördes risken 
för re-revision vid en- och två-stegsre-
visioner genom att använda data från 
Svenska Höftprotesregistret. Vi fann att 
det inte fanns någon skillnad i risken för 
re-revision mellan de två behandlingsme-
toderna (Hazard Ratio 0.9 (95% konfiden-
sintervall = 0.7-1.2, p=0.5). Detta är den 
största nationella studien gjord på re-re-
visionsrisk mellan de två operationsmeto-
derna och ger stöd till att en-stegsrevision 
nyttjas i större utsträckning. Däremot be-
höver faktorer som kan påverka behand-
lingsval ytterligare kartläggas i framtida 
studier.

I den fjärde studien undersökte vi de er-
farenheter och känslomässiga upplevelser 
proteskirurger har av protesinfektioner 
i en kvalitativ intervjustudie. Resultatet 
av denna studie visar att det finns en stor 
negativ känslomässig påverkan vid han-
tering av protesinfektioner och många ki-
rurger känner skuld när en infektion upp-
står. Kirurger upplevde att hanteringen av 
protesinfektioner, både emotionellt och 
medicinskt, underlättades att ha ett tätt 
kollegialt samarbete och var eniga i vikten 
av bra samarbete mellan ortopeder och in-
fektionsläkare. 

Ingående arbeten:
I. Svensson, K, Tillander, J, Zaborowska, 

M, Hoffman, M, Lasa I, Thomsen P, 
Malchau H, Rolfson O, Trobos, M. Bio-
film properties in relation to treatment 
outcome in patients with first-time pe-
riprosthetic hip or knee joint infection. 
In manuscript.

II. Svensson, K, Rolfson, O, Nauclér, E, 
Lazarinis, S, Sköldenberg, O, Schil-
cher, J, Johansson, P.E, Mohaddes, M, 
Kärrholm, J. Improved success after 
exchange of modular components in 
Debridement, Antibiotics and Implant 
Retention: an observational study on 
575 patients with infected primary total 
hip arthroplasty. Accepted Journal of 
Bone and Joint Surgery – Open Access.

III. Svensson, K, Rolfson, O, Kärrholm, J, 
Mohaddes, M. Similar risk of re-revi-
sion in patients after one- or two-stage 
surgical revision of infected total hip 
arthroplasty: an analysis of revisions in 
the Swedish Hip Arthroplasty Register 
1979-2015. Journal of Clinical Medici-
ne, 2019;8(4):485.

IV. Svensson, K, Rolfson, O, Mohaddes, 
M, Malchau, H, Erichsen Andersson, 
A. Reflecting on and managing the 
emotional impact of prosthetic joint 
infections on orthopaedic surgeons - a 
qualitative study. The Bone and Joint 
Journal, 2020;102-B(6):736-743.

Alternativ skrivning av ingående
arbeten:
1. Karin Svensson1,6, Jonatan Tillander2,6, 

Magdalena Zaborowska3,6, Maria Hoff-
man3,6, Inigo Lasa4, Peter Thomsen3,6, 
Henrik Malchau5, Ola Rolfson1, Margarita 
Trobos3,6

 Biofilm properties in relation to treat-
ment outcome in patients with first-time 
periprosthetic hip or knee joint infection. 
Manuskript

 1Avdelningen för ortopedi, Institutionen 
för kliniska vetenskaper, 2Avdelningen för 
infektion, Institutionen för biomedicin, 
3Avdelningen för biomaterial, Institutio-
nen för kliniska vetenskaper, Sahlgren-
ska Akademin, Göteborgs Universitet, 
4Microbial Pathogenesis Research Unit, 
Public University of Navarre, Spain, 5Har-
vard Medical School, Harvard University, 
Boston, Massachusetts, USA, 6Center for 
Antiobiotc Resistance Research (CARe), 
University of Gotheburg, Gothenburg

2. Karin Svensson1,2, Ola Rolfson1,2, Emma 
Nauclér2, Stergios Lazarinis3, Olof Sköl-
denberg4, Jörg Schilcher5, Per-Erik Jo-
hansson1,2, Maziar Mohaddes1,2, Johan 
Kärrholm1,2 Improved success after ex-
change of modular components in De-
bridement, Antibiotics and Implant Re-
tention:. An observational study on 575 
patients with infected primary total hip 
arthroplasty Accepterad i Journal of Bone 
and Joint Surgery – Open Access

 1Avdelningen för ortopedi, Institutionen 
för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska 
Akademin, Göteborgs Universitet, 2Svens-
ka Höftprotesregistret, Göteborg, 3Avdel-
ningen för ortopedi, Institutionen för 
kirurgiska vetenskaper, Uppsala Univer-
sitet, Uppsala, 4Karolinska Institutet, Av-
delningen för kliniska vetenskaper, Dan-
deryds sjukhus, Avdelningen för ortopedi, 
Stockholm, 5 Institutionen för klinisk och 
experimentell medicin, Linköpings uni-
versitet, Linköping

3. Karin Svensson1,2, Ola Rolfson1,2, Johan 
Kärrholm1,2, Maziar Mohaddes1,2 Similar 
risk of re-revision in patients after one- 
or two-stage surgical revision of infected 
total hip arthroplasty: an analysis of re-
visions in the Swedish Hip Arthroplasty 
Register 1979-2015 Journal of Clinical 
Medicine 2019;8(4):485.

 1Avdelningen för ortopedi, Institutionen 
för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska 
Akademin, Göteborgs Universitet, 2Svens-
ka Höftprotesregistret, Göteborg

4. Karin Svensson1, Ola Rolfson1, Maziar 
Mohaddes1, Henrik Malchau2, Annette 
Erichsen Andersson1 Reflecting on and 
managing the emotional impact of pro-
sthetic joint infections on orthopaedic 

surgeons – a qualitative study Bone and 
Joint Journal 2020;102-B(6):736-743.

 1Avdelningen för ortopedi, Institutio-
nen för kliniska vetenskaper, Sahlgren-
ska Akademin, Göteborgs Universitet, 
2Harvard Medical School, Harvard Uni-
versity, Boston, Massachusetts, USA

Lite om mig och varför jag valde
ämnet: 
Jag är ST-läkare på ortopedkliniken Sahl-
grenska Universitetssjukhuset sedan lite 
mer än 1 år tillbaka men mitt intresse för 
protesinfektioner började under mitt för-
sta vikariat under läkarutbildningen. Jag 
var på en protesavdelning i 3 månader och 
fick träffa patienter med långdragna och 
besvärliga infektioner. Några av dessa pa-
tienter låg inne under mer eller mindre hela 
min vik-tid och jag fick på väldigt nära håll 
se hur de bröts ned av infektionen, behand-
lingen och ovissheten. Precis som i andra 
specialiteter är det förstås väldigt tråkigt 
när behandlingen inte går som tänkt både 
för patienten, anhöriga och för vårdteamet. 
Jag upplevde att det blev så långdraget och 
påtagligt för patienterna med protesin-
fektion att det kändes som en självklarhet 
att ta chansen att börja forska på ämnet. 
Mycket har hänt de senaste åren, orto-
pediska infektioner har fått mer fokus än 
tidigare och min känsla är att vården har 
blivit bättre för protesinfekterade patienter 
sedan min tid på protesavdelningen för 4 år 
sedan. Det är sannolikt ett resultat av ett 
stärkt samarbete mellan bland annat infek-
tions- och ortopedkliniker runtom i landet 
och globalt, något jag tror är av stor vikt för 
att vi fortsatt ska kunna förbättra hante-
ringen av den här komplexa sjukdomen.

Karin Svensson
Ortopedkliniken,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Avhandlingsreferat Oskar Ljungquist

Kunskapsläget om bärarskap av anti-
biotikaresistenta tarmbakterier av 
typen ESBL (extended-spectrum be-
ta-lactamases) är idag bristfälligt. Det 
är oklart hur länge bärarskapet fort-
går, om och när bärarskapet upphör, 
hos vilka detta sker och om det går 
att påverka bärarskapets längd med 
farmakologisk behandling eller någon 
annan slags terapi. Mer kunskap be-
hövs kring riskfaktorer för, och impli-
kationer av, bärarskap av ESBL-bildan-
de tarmbakterier (EPE).

Avhandlingsarbetet har syftat till att öka 
denna kunskap genom att undersöka nya 
smittvägar för EPE och riskfaktorer för att 
bli långvarig bärare av EPE. I avhandling-
en utvärderas huuruvida probiotika kan ha 
effekt på EPE-bärarskap. Vidare undersök-
tes antikroppssvar mot infektion med EPE 
och slutligen studerades i hur hög grad 
man idag ser bärarskap av ESBL-bildande 
tarmbakterier hos skåningar som har drab-
bats av diarré i samband med utlandsresa.

Delarbete I är en studie rörande bära-
raskap av ESBL-bildande bakterier hos 
hushåll med hund och inkluderade 22 
hundägare med konstaterat bärarskap av 
ESBL-bildande bakterier samt en kontroll-

ESBL-producing Enterobacterales - 
Transmission, intestinal colonization 
and host respons

Oskar Ljungquist vid institutionen för
Translationell medicin, Lunds Universitet
disputerade 23 oktober 2020

Handledare: Johan Tham, Lunds Universitet

Bihandledare: Fredrik Resman och Kristian Riesbeck,
Lunds Universitet

Opponent: Pontus Nauclér, Karolinska Institutet,
Stockholm

grupp med 29 hundägare utan ESBL-bil-
dande bakterier. I två av 22 hushåll var 
både hundägare och hund positiva med 
identisk ESBL-bildande stam sett till art, 
resistensbestämning, genotyp och mul-
tiple locus VNTR analysis (MLVA). Sprid-
ning av EPE mellan hundar och människor 
kan ske, i detta material i begränsad om-
fattning och med oklar smittriktning. 

I delarbete II undersöktes riskfaktorer 
för långvarigt bärarskap (mer än 3 må-
nader) av ESBL-bildande bakterier i en 
prospektiv kohortstudie. Urologisk inter-
vention och genomgången infektion med 
ESBL-bildande bakterier visades vara 
associerat med förlängt bärarskap, med-
an resa till Afrika/Asien senaste 2 åren 
var kopplad till minskad risk för förlängt 
bärarskap. Hälften av deltagarna i stu-
dien var omedvetna om att de var kolo-
niserade eller hade haft en infektion med 
ESBL-bildande bakterier. Behandlande 
läkare behöver därför bli bättre på att ge 
muntlig och skriftlig information till pa-
tienter som bär ESBL-bildande bakterier.

Delarbete III är en prospektiv, rando-
miserad, placebokontrollerad studie som 
undersökte om probiotikan Vivomixx® 
kunde eliminera bärarskap av ESBL-bil-
dande bakterier jämfört med en kontroll-
grupp som fick placebo. Ingen statistisk 

signifikant skillnad i behandlingsutfall 
mellan grupperna kunde påvisas.

I delarbete IV undersöktes förekomst 
av antikroppar mot ESBL-enzymen 
CTX-M-15 och CTX-M-27. Patienter med 
antibiotikaresistenta tarmbakterier i blo-
det jämfördes med en kontrollgrupp av 
patienter med E. coli-bakterieri blodet 
utan sådan specifik antibiotikaresistens. 
Vi fann en statistisk signifikant skillnad 
som tyder på att antikroppar mot ES-
BL-enzymet har en roll i immunförsva-
rets reaktion mot blodinfektioner med 
ESBL-bildande bakterier.

Delarbete V är en kohortstudie av tvär-
snittskaraktär där vi undersökte i vilken 
utsträckning bärarskap av ESBL-bildan-
de tarmbakterier förelåg hos utlandsre-
senärer som kommit hem med symtom 
på turistdiarré. Med molekylära metoder 
undersöktes bakterierna på DNA-nivå 
för förekomst av resistens- och virulens-
gener. Av 303 utlandsresenärer hade 84 
påvisad ESBL i avföringsprov (28%). Jäm-
fört med en studie som gjordes på liknan-
de sätt för 10 år sedan förelåg en liten men 
icke statistiskt signifikant ökning. Det är 
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Avhandlingsreferat Oskar Ljungquist

betryggande att trots ökad förekomst av 
ESBL-bildande tarmbakterier i kliniska 
prover, samt ökat globalt resande, så öka-
de inte förekomsten av ESBL i avförings-
prov hos resenärer med turistdiarré.

Delarbeten i avhandlingen
1. Ljungquist O, Ljungquist D, Myrenås 

M, Rydén C, Finn M, Bengtsson B. Evi-
dence of household transfer of ESBL-/
pAmpC-producing Enterobacteriace-
ae between humans and dogs – a pilot 
study. Infection Ecology Epidemiology. 
2016; 6: 10.3402/iee.v6.31514.

2. Ljungquist O, Schönbeck M, Riesbeck 
K, Tham J. Risk factors associated with 
prolonged intestinal colonization of ES-
BL-producing Enterobacteriaceae – a 
prospective cohort study. Infection and 
Drug Resistance 2019:12 2637–2648.

3. Ljungquist O, Kampmann C, Resman 
F, Riesbeck K, Tham J. Probiotics 
for intestinal decolonization of ES-
BL-producing Enterobacteriaceae; a 
randomized, placebo-controlled cli-
nical trial. Clinical Microbiology and 

Infection, https://doi.org/10.1016/j.
cmi.2019.08.019.

4. Sahlström T*, Ljungquist O*, Su Y-C, 
Mattsson E, Resman F, Tham J, Ries-
beck K. Bacteremia with ESBL-pro-
ducing Enterobacterales is associa-
ted with IgG antibodies reacting with 
CTX-M-15 and/or CTX-M-27. Manus-
cript, submitted.* both authors contri-
buted equally.

5. Ljungquist O, Camporeale A, Giske C, 
Nematzadeh S, Resman F, Riesbeck K, 
Tham J. ESBL-producing Enterobac-
terales in patients with traveller’s di-
arrhea- a cross sectional cohort study. 
Accepted Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy 2020. 

Kort om mig
Jag är uppvuxen i Eskilstuna och tog lä-
karexamen i Uppsala 2008. Efter AT i 
Enköping fick jag 2010 anställning vid in-
fektionskliniken i Helsingborg, och blev 
specialist i infektionssjukdomar 2015.

Jag blev intresserad av antibiotikaresis-
tens pga av dess dynamik, variationerna i 

internationell utbredning och de komplexa 
mekanismer som ligger bakom antibiotika-
resistens hos gramnegativa bakterier. På 
fritiden är det löpning, havsbad och famil-
jeliv i alla dess former som upptar min tid.

Ola Ljungquist
Infektionskliniken, Helsingborg

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



     Infektionsläkaren 4 · 2034

Krönika

Ska man kanske gå i ide?

Mörkret sänker sig över Östgötas-
lätten. Dimmorna stiger upp ur 
de plöjda åkrarna och sveper in 

allt i ett kyligt grådis. Halvmultnade, blö-
ta löv förvandlar cykelvägarna till halkba-
nor. Jag känner att det enda rätta vore att 
gå i ide istället för att ge mig ut i mörkret 
på väg till eller ifrån jobbet. Ändå verkar 
många tappert ge sig ut även på sin lediga 
tid.

I fikarummet diskuterar vi hur fler, ef-
ter de nya restriktionerna, verkar åka ut 
till naturstigar och utflyktsplatser än till 
köpcentrumens lador vilket är glädjande. 
Många av oss har ökat våra utomhusakti-
viteter jämfört med förra året, cyklandes, 
springandes eller gåendes. En kollega gör 
spaningen att aktiviteten i facebookgrup-
pen ”tågsemester” har tvärdött men is-
tället blomstrar mängder av grupper som 
handlar om vandring. Jag är en person 
som aldrig satt min fot i ett gym. Därför 
känns detta att det är inne att vara ute, 
åtminstone när det gäller motion, som en 
av få positiva saker med pandemin. Det 
stöds också indirekt av ny artikel i Nature 
som anger gym som en plats med högre 
risk för smittspridning. En annan sak som 
verkar ha ökat i popularitet är appar som 
uppmuntrar till utomhusaktiviteter.  En 
bekant berättade att hen sedan länge hål-
lit på med geocaching men att det nu har 

gått från att ha varit en av flera hobbies till 
att bli hens dominerande fritidsaktivitet. 
På så sätt kan hen fortfarande träffa vän-
ner utan risk  för att de smittar varandra. 
En anhörig har cyklat hundratals mil det 
senaste halvåret turfandes. Turf är ett 
slags herre på täppan spel där man ska ta 
olika zoner med hjälp av telefonens GPS. 
Ju fler zoner och ju längre man lyckas 
hålla dem, desto fler poäng får man.   En 
bidragande orsak till det ökade intresset 
för uteaktiviteter är säkert att fler än ti-
digare jobbar hemifrån och rimligen till 
slut får nog av hemmets fyra väggar och 
mer eller mindre desperat ger sig ut bara 
för att se något annat. Det ökade intresset 
är ett konkret sätt att förhålla sig till ett 
virus som påverkat oss alla, direkt eller 
indirekt.

Att virus eller bakterier kan överföra 
sjukdom och att det finns sätt att undvika 
att bli smittad är något som idag är helt 
självklart men som idé är den bara drygt 
150 år gammal. I mitten av 1800-talet på-
gick en livlig debatt om de bakterier som 
syntes i mikroskopet orsakade tillståndet 
man studerade eller om de bara var ett 
bifynd eller produkt av sjukdomen i sig. 
Visst hade man klart för sig att det fanns 
smittsamma sjukdomar tidigare. Man vis-
ste sedan länge att karantän var en nöd-
vändig åtgärd för att till exempel hindra 
att pesten spred sig från ett fartyg. Men 
att smittan överfördes av en mikrob, den 
tanken var oerhört omvälvande då den 
först lanserades. Ett exempel är tuber-
kulos som var så allestädes närvarande 
i samhället att man inte nödvändigtvis 
tänkte på den som en smittsam sjukdom 
utan man la fram en mängd andra hypo-
teser, att den var utlöst av sociala faktorer 
eller kanske var ärftlig. Mot bakgrund av 
detta känns det som en relativt snabb för-
ändring i människans historia att alla nu 
vet vad smitta är och de flesta kan nog ge 
exempel på en smittsam sjukdom om de 
tillfrågas. 

Ändå känns det som att våra hjärnor 
inte alltid hänger med. Människan har 
under sin utveckling ställts mot en mängd 
faror och anpassat sig till dem. Gemen-
samt är att de oftast har varit konkreta och 
påtagliga såsom lejonets käftar, vädrets 
makter eller naturkatastrofer. En osynlig 
fiende som kan smitta till och med innan 

personen ser sjuk ut är mycket svårare 
att förhålla sig till. Vi har inga nedärvda 
reflexer för det. Förvisso undviker många 
instinktivt andra som ser sjuka ut eller 
som hostar mycket och detta beteende 
kan man även se hos kräftdjur som undvi-
ker medlemmar av sin art om de är sjuka. 
Det här visar på att vi har djupt rotade be-
teenden för att skydda oss från sjukdom. 
Däremot verkar det vara svårt för många 
att applicera dessa ”instinkter” på var-
dagssituationer såsom kön i affären bland 
människor som ser friska ut. En del klarar 
detta alldeles utmärkt medan andra fata-
listiskt struntar i att följa restriktionerna 
kanske för att de inte har något konkret i 
den fysiska världen omkring sig att hänga 
upp sitt beteende på. Det skulle med det 
resonemanget vara lättare att undvika ett 
dreglande monster med tentakler än ett 
osynligt virus.

En annan förklaring till varför en del 
har svårt att följa restriktioner kan vara 
kopplad till hur vanlig sjukdomen är. Om 
man har en känsla av att en sjukdom eller 
fara är så vanlig att den är oundviklig oav-
sett vad man gör slutar man att förändra 
sitt beteende eftersom man uppfattar att 
det inte spelar någon roll. Infektionssjuk-
domar innefattar på så sätt hela spektrat 
från encelliga organismer via den enskil-
da människan till hela samhället. Det lilla 
måste sättas in i det stora sammanhanget, 
från molekylärbiologi till samhällspsyko-
logi. 

Solen står nu lite högre på november-
himlen och bryter här och där igenom de 
grå molnen och det kommer positiva ny-
heter om vaccin. Jag tror inte det är dags 
att gå i ide ännu.

Jakob Paues
Infektionskliniken Östergötland

Referenser:
Chang, S., et al. (2020). "Mobility network 
models of COVID-19 explain inequities 
and inform reopening." Nature.
Goetz, T. (2015). The Remedy. New York, 
Gotham Books.
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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 bör undvikas hos patienter med beräknad kreatininclearance 
på  15 ml/min och < 30 ml/min, eller < 15 ml/min, som inte står på kronisk 
hemodialys. Rekommenderas inte vid gravt nedsatt leverfunktion. Biktarvy 
bör i regel undvikas men kan användas hos vuxna med terminal njursjukdom 
(beräknad CrCl <15 ml/min) som står på kronisk hemodialys om de potentiella 
fördelarna uppväger de potentiella riskerna. 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: 10/2020 
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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 bör undvikas hos patienter med beräknad kreatininclearance 
på  15 ml/min och < 30 ml/min, eller < 15 ml/min, som inte står på kronisk 
hemodialys. Rekommenderas inte vid gravt nedsatt leverfunktion. Biktarvy 
bör i regel undvikas men kan användas hos vuxna med terminal njursjukdom 
(beräknad CrCl <15 ml/min) som står på kronisk hemodialys om de potentiella 
fördelarna uppväger de potentiella riskerna. 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: 10/2020 
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(amfotericin B inkapslat i liposomer)

AmBisome® liposomal

REFERENCE:
1. AmBisome® liposomal Summary of Pro-
duct Characteristics, Sweden. May 2020.

AmBisome® liposomal (amfotericin B in-
kapslat i lipo somer) 50 mg pulver till infu-
sionsvätska, dispersion. Rx, F. Antimykotika 
för systemiskt bruk (J02AA01). Indikationer: 
Svåra systemiska och djupa svampinfektio-
ner. Hänsyn bör tas till officiella behand-
lingsriktlinjer för patienter med systemiska 
och djupa svampinfektioner. Empirisk be-
handling av förmodad svampinfektion hos 
neutropena patienter med feber. Visceral 
leishmaniasis. Varningar och försiktighet: 
Om en svår anafylaktisk/anafylaktoid re-
aktion uppträder, skall infusionen omedel-
bart avbrytas och patienten skall inte ges 
ytterligare AmBisome liposomal-infu sioner. 

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

förstärka digitalistoxicitet och den muskel-
förlamande effekten av avslappande medel 
(t.ex. tubokurarin). Samtidig användning 
med flucytosin kan öka toxiciteten hos flucy-
tosin. Försiktighet skall iakttas vid samtidig 
behandling med cancerläkemedel pga ökad 
potential för njurtoxicitet, bronkospasm och 
hypotension. Akut lungtoxicitet har rappor-
terats hos patienter som fått amfotericin B 
(i form av natriumdeoxikolatkomplex) under 
eller strax efter leukocyttransfusioner. Det 
rekommenderas att sådana infusioner ges 
med så långt mellanrum som möjligt och 
att lungfunktionen övervakas. Innehavare av 
marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences 
Ireland UC, Irland. För information: Kontakta 
Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. 
Vid förskrivning och för aktuell information 
om förpackningar och priser se www.fass.se.
Baserad på produktresumé: 05-2020

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

-A
N

F
-2

0
20

-0
9

-0
0

0
4

  |
  D

at
e 

o
f 

p
re

p
ar

at
io

n
: S

ep
te

m
b

er
 2

0
20

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

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

patienter med feber. Visceral leishmaniasis.1
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Protokoll 

Organ   Styrelsemöte och Internat för
     Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     19 – 21 augusti 2020

Plats    Sigtunastiftelsen, Sigtuna

Närvarande Lars-Magnus Andersson (digital närvaro)
     Jens Eriksson
     Anna Grahn
     Fredrik Månsson
     Johan Tham
     Simon Athlin
     Mia Furebring
     Lena-Maria Söder
     Fredrik Sund (adjungerad)

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet.

§ 2  Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Fredrik 
  Månsson.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från styrelsemötet den 2020-05-28, 2020-05-14, 
2020-04-16 samt årsmötesprotokoll granskades och god-
kändes. .

§ 5 Infektionsveckan 2021, Mia Furebring och Fredrik Sund
 • Program

  – Följer i huvudsak tidigare planering. Covid-19-pande-
min kommer få en tydligare plats i det vetenskapliga 
programmet. De mikrobiologiska föreningarna kom-
mer förlänga sin medverkan till torsdag eftermiddag. 
Diskussion inom styrelsen kring hur vi löser möjlighet 
till digital medverkan under mötet. Frågan skickas till 
kongressbyrån Comee. Diskussion inom styrelsen med 
korrigeringar och tillägg av det vetenskapliga program-
met. 

 • Program
  – Diskussion inom styrelsen kring hur vi hanterar ett 

eventuellt inställt möte gentemot våra sponsorer. Olika 
lösningar diskuterades beroende på om möte sker helt 
digitalt eller semi-digitalt med närvarande både på plats 
och via länk. Oavsett val av mötesform bör föreläsning-
arna spelas in med god kvalitet så att det finns möjlighet 
att ta del av dem i efterhand.

  – Digitalt: Avtal med sponsorer i händelse av sådant ut-
fall saknas och behöver då förhandlas. I händelse av ett 
digitalt möte behöver ny budget sättas inför det. Kost-
naden i jämförelse med nuvarande budget skulle i detta 
fall bli betydligt lägre. Därmed även en lägre kostnad 

att fördela mellan sponsorerna. Avbokningsvillkor för 
Fyrishov är 6 månader och för hotellen 3 månader. Vid 
ett digitalt möte behöver sannolikt ett produktionsbo-
lag anlitas för att kunna säkerställa hög teknisk kvalité 
under mötet.

  – Semi-digitalt: Även i detta fall kommer produktionsbolag 
behöva anlitas för att säkerställa kvalitet såväl för delta-
gare på plats som via länk. En utvärdering av kostnads-
bild för deltagande digitalt respektive på plats behöver 
göras inför mötet för att fatta beslut om respektive delta-
garavgift.

§ 6 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Svenska läkarsällskapet
  – SILF har upptagits som medlem i svenska läkaresällska-

pet. Formellt krävs endast ett godkänt årsmötesprotokoll 
samt stadgar.

 • Visionsdokument
  – Mediahuset arbetar med slutgiltig layout inför utskick 

till SILFs medlemmar.

 • Webinarier
  – Intensionen är att SILF erbjuder webinarier tillsammans 

med Mediahuset var fjärde vecka. Tidigare genomförda 
webinarier har haft många deltagare och varit uppskat-
tade av medlemmarna.

 • Nationellt vårdprogram Covid-19
  – Första upplagan har utkommit och revideras i november 

2020.

 • Förfrågan från svensk förening för obstetrik och gynekolo- 
  gi (SFOG) samt från svensk kirurgisk förening (SKF)
  – Förfrågan gäller riktlinjer och förhållningssätt i sam-

band med Covid-19-pandemin för respektive område. 
SKF ställer även frågan om hur de ska behandla patien-
ter efter storkirurgi. SILF ber om förtydligande från SKF 
och SFOG, frågan återupptas på kommande möte. SILF 
ser en risk att frågor från olika specialistföreningar in-
kommer i den utsträckning att SILF ej kommer ha re-
surser nog att ta fram riktlinjer till dem. SILF och dess 
medlemmar kan eventuellt utgöra en remissinstans för 
riktlinjer framtagna av andra specialistföreningar.

 • Opinionsbildning
  – Diskussion inom styrelsen kring hur SILF lyfter aktuella 

och angelägna frågor som specialistförening i den all-
männa debatten. 

  – Diskussion kring hur SILF involverar sina medlemmar i 
den allmänna debatten samt hur vi inkluderar medlem-
mar och representanter i visionsgruppen RAF och RAV. 
Lars-Magnus Andersson bearbetar frågan och återkom-
mer längre fram.

(amfotericin B inkapslat i liposomer)

AmBisome® liposomal

REFERENCE:
1. AmBisome® liposomal Summary of Pro-
duct Characteristics, Sweden. May 2020.

AmBisome® liposomal (amfotericin B in-
kapslat i lipo somer) 50 mg pulver till infu-
sionsvätska, dispersion. Rx, F. Antimykotika 
för systemiskt bruk (J02AA01). Indikationer: 
Svåra systemiska och djupa svampinfektio-
ner. Hänsyn bör tas till officiella behand-
lingsriktlinjer för patienter med systemiska 
och djupa svampinfektioner. Empirisk be-
handling av förmodad svampinfektion hos 
neutropena patienter med feber. Visceral 
leishmaniasis. Varningar och försiktighet: 
Om en svår anafylaktisk/anafylaktoid re-
aktion uppträder, skall infusionen omedel-
bart avbrytas och patienten skall inte ges 
ytterligare AmBisome liposomal-infu sioner. 

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

förstärka digitalistoxicitet och den muskel-
förlamande effekten av avslappande medel 
(t.ex. tubokurarin). Samtidig användning 
med flucytosin kan öka toxiciteten hos flucy-
tosin. Försiktighet skall iakttas vid samtidig 
behandling med cancerläkemedel pga ökad 
potential för njurtoxicitet, bronkospasm och 
hypotension. Akut lungtoxicitet har rappor-
terats hos patienter som fått amfotericin B 
(i form av natriumdeoxikolatkomplex) under 
eller strax efter leukocyttransfusioner. Det 
rekommenderas att sådana infusioner ges 
med så långt mellanrum som möjligt och 
att lungfunktionen övervakas. Innehavare av 
marknadsföringstillståndet: Gilead Sciences 
Ireland UC, Irland. För information: Kontakta 
Gilead Sciences Sweden AB, 08 505 718 00. 
Vid förskrivning och för aktuell information 
om förpackningar och priser se www.fass.se.
Baserad på produktresumé: 05-2020

Gilead Sciences Sweden AB  |  Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna  |  Tel: 08 505 71 800S
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Indikationer: Svåra systemiska och djupa svampinfektioner. 
Hänsyn bör tas till officiella behandlingsriktlinjer för patienter 

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

patienter med feber. Visceral leishmaniasis.1
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§ 7 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
 • Styrelsens arbetsformer 2020–2021
  – Chefmöte den 22–23 oktober 2020
 • Med styrelsemiddag 21 oktober kl.19:00
 • Styrelsemöte 22 okt, kl.08–12
 – Chefmöte den 22–23 oktober 2020
 – Telefonmöte den 3 december kl.13-15

 • 2021
 – Styrelsemöte 14 januari kl.10:00-16:00
  Sällskapet/Stockholm
 – Styrelsemöte 22 mars kl.10:00-16.00
  Sällskapet/Stockholm
 • Styrelsemiddag 17:00-21:00
 – Telefonmöte den 6 maj kl.13-15
 – Infektionsveckan 25-28 maj, Uppsala
 • Årsmöte den 25 maj kl.17-18
 • Styrelsemöte den 27 maj kl. 17-18
 – Styrelseinternat den 25-27 augusti,
  Sigtunastiftelsen
 – Chefmöte den 26 - 27 oktober, Stockholm
 • Styrelsemiddag 25/10 och Styrelsemöte
  26 okt kl. 08-12
 – Telefonmöte den 2 december kl. 13-15

 • Sveriges läkarförbund
 – Fullmäktigemöte 18-19 november 2020 (digitalt möte)
 • Inget deltagande från SILF detta år
 – Specialitetsföreningarnas representantskap (digitalt möte)
 • Inget deltagande från SILF detta år
 – Styrelseutbildning 14 oktober 2020 (digitalt möte)
 • Simon Athlin deltar eventuellt 

 • Remisser: 
 – Yttrande över Sveriges läkarförbunds ”Nationella läkeme-

delslistan och rekvisitionsläkemedel” 
 • SILF besvarar remissen.

§ 8 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Remisser
 – God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
 • SILF har besvarat remiss
 – Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 

vård (SOU2020:36) 
 • Lars-Magnus Andersson besvarar remiss för SILF
 – Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvår-

den – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)
 • Lars-Magnus Andersson besvarar remiss för SILF
 – Nationella läkemedelslistan och rekvisitionsläkemedel 

(SLF)
 • Styrelsen svarar SLF
 – Förfrågan om att delta i kunskapsinhämtningen för kom-

mande Nationella planeringsstöd (NPS). Rörande att 
säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare inom 
respektive specialitet. 

 • Lena-Maria Söder besvarar remiss för SILF

§ 9 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
 • Infektionsläkaren:
 – För nr 3-2020 gäller manusstopp 17 september och 

utgivning 15 oktober. Utskickas tillsammans med rap-
port från kvalitetsregistren. Huvudtema: Intervju med 

bl a Lena Dillner och Hedvig Glans gällande hante-
ringen av Covid-19 i Stockholm.

 – För nr 4-2020 gäller manusstopp 17 november och utgiv-
ning 16 december. 

 • Hemsidan: 
 – Skall nu vara möjligt att överföra och jobba med interna 

styrelsedokument direkt via hemsidan.

§ 10 Programgrupper och kvalitetsregister, Anna Grahn
 • Kvalitetsregistren: 
 – Inga förändringar sedan hösten 2019
 – Diskussion inom styrelsen gällande registerutveckling
 – Anna Grahn arbetar vidare med kravspecifikation samt 

ansökningsförfarande. 

 • Programgrupperna:
 – Vaccin/Vårdprogramgrupp
 • Förlängd ansökningstid p.g.a. för få sökande. Ny an-

nons i ”Infektionsläkaren”.
 – Vårdprogramgrupp; Bakteriella CNS-infektioner
 • Nytt vårdprogram är publicerat på infektion.net
 – Vårdprogramgrupp TB
 • Arbete påbörjat, men delvis pausat pga Covid.
 – Vårdprogramgrupper endokardit, pneumoni samt UVI 

har alla pågående arbete.

§ 11 Programgrupper och kvalitetsregister, Anna Grahn
 • Fallseminarier: 
 – Inställt augusti (18 anmälda).
 – Nytt planeras i jan/feb.
 – Ev ökat antal deltagare från 18 till 24.
 – Ev omvänd turordning för att möjliggöra att fler i början 

av ST kan få vara med.

 • SPUK:
 – ST-tenta okt-dec

§ 12 Utbildningsfrågor, Johan Tham
 • Höstutbildningen:
 – Bakteriella CNS-infektioner

 • Vårutbildningen 2021:
 – Opportunistiska infektioner

 • Diskussion inom styrelsen kring kommande utbildningste-
man (TB, led- och skelettinfektioner).

 • Diskussion kring extra kurs med tema ”internmedicin för 
infektionsläkare” och ”ultraljudskurs”.

 • Podcast:
 – Möjlighet att i samband med kurser etc göra intervjuer 

eller fördjupningar kring teman som sedan kan nås av 
medlemmarna via hemsidan

 – Johan Tham tar upp frågan med mediahuset.

§ 13 Skattemästarens ärenden, Simon Athlin
 • Planering av arrangemang inför chefsmötet pågår.

 • Ekonomi:
 – God ekonomi.
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 • Medlemsmatrikel
 – Arbete pågår och kommer att skickas ut under hösten

 • Nya medlemmar till styrelsemötet:
 – Anmälda till styrelsemötet 200819

 Ordinarie medlemmar:
 Emil Thiman, ST-läkare, Karolinska universitetssjukhuset
 Erik Stenkilsson-Hoff, ST-läkare, Borås
 Jenny Stahre, ST-läkare, SÖS
 Lovisa Frölander, ST-läkare, Sundsvall
 Adam Elfving, ST-läkare, Örebro
 Ulrika Torbiörnsson, ST-läkare, Falun

 Associerade medlemmar enligt stadgar:
 Nelly Kanberg, AT-läkare, Skövde
 Inger Blennow, Lund
 Lisa Hildebrand, ST-läkare, Praktikertjänst, Stockholm
 Erzsébet Szalai, Barnkliniken Skene
 Husam Mahmood, ST-läkare, Medicinkliniken,
 Karlskoga lasarett

§ 14 Planering inför Chefsmötet
 • Diskussion och planering inom styrelsen kring tänkt pro-

gram.
 • Diskussion kring hur vi anpassar arrangemanget efter rå-

dande pandemiläge.
 • Lokalanpassningar samt möjligheter att deltaga digitalt.

§ 15 Övriga frågor
 • NPO/SKR
 – Önskar skapa underlag för ”strukturerad uppföljning ef-

ter svår Covid-19”
 – Lars-Magnus Andersson kontaktar av styrelsen föreslag-

na kandidater. 

 • SLS
 – Ordförande Tobias Alfén har kontaktat styrelsen med 

önskan om att gemensamt med SLS, SILF, hygienläkar-
föreningen och SFM anordna ett vetenskapligt möte 
kring Covid-19. 

 – SILF ställer sig positiva till förslaget.
 – Lars-Magnus Andersson kontaktar av SILF utsedda re-

presentanter

 • UEMS:
 – Jonas Ahl har skickat fråga till SILF kring hur vi ser på 

införandet av specialistexamen för infektionsläkare.
 – SILF återremitterar frågan till Jonas Ahl för ytterligare 

förtydligande.
 – Frågan tas upp ånyo under kommande styrelsemöte 

samt eventuellt under chefsmötet.

 • Principer för kurser och möten under Covid-pandemi:
 – SILF tar fram ett dokument för vilka principer och åt-

gärder som gäller inför möten (bilaga 1).
 – Möten < 50 personer
 – Skapa digitala alternativ eller hybridmöten fysiskt/digi-

talt.
 – Se över möteslokaler.
 – Se över bokningsvillkor för kommande utbildningar för 

att i tid kunna göra ändringar.
 – Se över ST-kurser och verka för att dessa även kan ges di-

gitalt, särskilt de som är obligatoriska för specialistbevis.
 – Se över formerna för fallseminarier.

§ 14 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet

 Jens Eriksson Lars-Magnus Andersson Fredrik Månsson
 Facklig sekreterare Ordförande Protokolljusterare

Bilaga 1

Handlingsplan för utbildningar anordnade av SILF

SILF följer de råd som folkhälsomyndigheten givit avseende eve-
nemang och sammankomster. https://www.folkhalsomyndighe-
ten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Enligt mallen för folkhälsomyndighetens riskbedömningsverk-
tyg har vi vidtagit följande åtgärder:
 • Internationellt deltagande minimeras/undvikes
 • Särskild risk-nyttobedömning görs inför alla samman-

komster med tanke på att vi samlar personal från hälso- 
och sjukvårdssektorn, inklusive evenemangets längd och 
deltagarantal.

 • I görligaste mån erbjuda digitala alternativ för deltagare 
som tillhör riskgrupp.

 • Vid inomhusevenemang möjliggöra social distansering ge-
nom tillräckligt stora lokaler och begränsa antalet deltaga-
re.

 • Säkerställa att hygienåtgärder är tillräckliga (tillgång till 
handtvätt, handdesinfektion och städning).

 • Antalet toaletter är tillräckliga alternativt använda egen to-
alett på eget hotellrum.

 • I händelse av akuta symtom som föranleder misstanke om 
Covid-19 eller annan smittsam luftvägssjukdom ombeds 
deltagaren omedelbart avbryta sin medverkan och vid be-
hov kontakta sjukvården för vidare omhändertagande.
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Infektionsveckan och 
mikrobiologiskt vårmöte 2021
Planeringen är som alla förstår osäker pga rådande epidemi.

Preliminära datum är 25-28 maj 2021. 

I nuläget är det dock fortfarande oklart när mötet kommer
att arrangeras och i vilken form. 

Håll utkik på infektion.net eller på infektionmikro2021.se
för mer information. 

Mia Furebring
Vetenskaplig sekreterare

Vårutbildningen 2021
Planeringen fortgår men även vårutbildningen

drabbas av osäkerhet kring epidemin. 

Kursen kommer att avhandla infektioner hos immunsupprimerade 
och är andra omgången av den höstutbildning som hölls 2019.

Preliminära datum är nu 12-13 april 2021 men i skrivande stund är
det inte säkert när och i vilken form kursen kommer att hållas. 

Håll utkik på infektion.net för mer information.

Johan Tham
Utbildningsansvarig.

HÅLL ER

UPPDATERADE!

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

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

till administration och genomförande.

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

förhållande till LIF:s etiska regelverk (LER). 

Kontakta Niklas Lundblad på niklas@mediahuset.se eller 
0706 - 74 86 89 för en förutsättningslös diskussion. 
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utbildningar inom den nordiska Hälso- och Sjukvårdssektorn. 
Vi hjälper dig med allt ifrån planering och projektering 

till administration och genomförande.
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Kontakta Niklas Lundblad på niklas@mediahuset.se eller 
0706 - 74 86 89 för en förutsättningslös diskussion. 
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Glöm inte 
mig!

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

Glöm inte 
mig!

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

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 2020-08-19

Ordinarie medlemmar
Emil Thiman
ST-läkare, Karolinska universitetssjukhuset

Erik Stenkilsson-Hoff
ST-läkare, Borås

Jenny Stahre
ST-läkare, SÖS

Lovisa Frölander
ST-läkare, Sundsvall

Adam Elfving
ST-läkare, Örebro

Ulrika Torbiörnsson
ST-läkare, Falun

Associerade medlemmar
Nelly Kanberg
AT-läkare, Skövde

Inger Blennow
Lund

Lisa Hildebrand
ST-läkare, Praktikertjänst, Stockholm
Erzsébet Szalai
Barnkliniken Skene

Husam Mahmood
ST-läkare, Medicinkliniken, Karlskoga lasarett

ANMÄLDA TILL STYRELSEMÖTE 2020-10-22

Ordinarie medlemmar
Katarina Andersson
ST-läkare infektionskliniken, Växjö

Erika Löf
ST-läkare infektionskliniken, Örebro

Alexander Smirnoff
ST-läkare infektionskliniken, Falun

Nya medlemmar
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Nya medlemmar

Joakim Aronsson
läkare infektionskliniken, Jönköping

Thomas Hollowell
ST-läkare infektionskliniken/smittskydd, Karlstad

Armend Latifi
ST-läkare infektionskliniken, Halmstad

Birger Sourander
ST-läkare infektionskliniken, Göteborg

Niklas Andreen
ST-läkare infektionskliniken, Göteborg

Isabel Vigmo
ST-läkare infektionskliniken, Trollhättan

Jonas Berglund
ST-läkare, infektionskliniken, Kalmar

Associerade medlemmar
Kurdistan Shuan
apotekare, Kalmar

Leonard Sindelar
AT-läkare, Gävle

Christer Säll
pensionär, Borås

Helena Rössel
vik underläkare, Linköping

Max Klasén
underläkare, Halmstad

Maen Yousef
läkare medicinkliniken, Eskilstuna

Mike Mansourati
AT-läkare, Stockholm

U
ni

.F
os

.A
nn

 2
0.

05
.0

6 
01

1) SPC Fosfomycin Infectopharm® 
2) Livermore DM et al.; Int J Antimicrobial Agents 2011; 37: 415-419 
* Meticillinresistenta Staphylococcus aureus  **Extended Spectrum Beta-Lactamase 

Fosfomycin Infectopharm (Fosfomycin) Intravenöst antibiotikum. Rx, EF ATC-kod: J01XX01 Indikationer: Fosfomycin är avsett för behandling 
av följande infektioner hos vuxna och barn inklusive nyfödda: Osteomyelit, komplicerad urinvägsinfektion, nosokomial nedre luftvägsinfektion, 
bakteriell meningit. Bakteriemi som uppkommer i samband med, eller misstänks ha samband med, någon av de tidigare angivna infektionerna. 
Fosfomycin ska bara användas om det anses olämpligt att använda antibakteriella medel som vanligtvis rekommenderas för initial behandling av de 
infektioner som anges ovan, eller när dessa alternativa antibakteriella läkemedel inte har påvisat effekt. Förpackningar: Pulver till infusionsvätska, 
lösning 40 mg/ml i 10 x 2 gram injektionsflaska  eller 10 x 4 gram injektionsflaska. MAH: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH Von-
Humboldt-Str. 164646 Heppenheim Tyskland  Nordiskt ombud: Unimedic Pharma 010-130 99 50 unimedicpharma.se 
Datum för översyn av produktresumé: Jan. 2020. Annonsen uppdaterades: 20.05.07 
För fullständig information hänvisas till: www.fass.se  

Fosfomycin Infectopharm är exklusivt 
licensierad av Infectopharm International Ltd  
till Unimedic Pharma AB i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige.

Baktericid effekt för behandling av 
grampositiva & gramnegativa bakterier

även MRSA*, ESBL** och carbapenemresistenta 
enterobacteriaceae1,2

unimedicpharma.se
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Få de senaste uppdateringarna om
COVID-19 på våra webbinarium

Besök infektion.net/covid19
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Kongresskalender

Kongresskalender

Nordisk magisterutbildning i Smittskydd och 
Vårdhygien 
Start hösten 2020 (halvfart under två år, kan 
även gå enstaka kurser)
Göteborg
https://www.gu.se/biomedicin/stud-
era-hos-oss/uppdragsutbildning/nor-
disk-magisterutbildning-i-mikrobiolo-
gi-smittskydd-och-vardhygien

State of the Art Covid-19
15-16 december
https://www.sls.se/state-of-the-art-
covid-19/

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/prelimi-
nary-agenda/

ESCMID Postgraduate Educational Course 
on Safety of Targeted and Biological Thera-
pies: 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

SILF’s vårutbildning: Infektioner hos immun-
supprimerade
12-13 april 
Mer information kommer på www.infektion.
net 

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

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

Translation of recent advances in diagnostic 
methods to clinical microbiology and infec-
tious diseases
3-4 Juni
Lund
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
Lund_8-10-19_1.pdf

EASL 2021
22-25 juni
Amsterdam 
easl.eu 

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

ISICEM
31 aug-3 september
Bryssel
https://www.isicem.org/1/main.asp

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

Invasive fungal infections in critically ill 
patients
21-22 November 
Köln 
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/5Profession_Career/L1_
Cologne_ESCMID_1.10.pdf

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
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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

Infections in elderly - from bench to 
(beyond) bed 
Planeras under 2021 
Venedig 
Program kommer på escmid.org
Update in tuberculosis and non-tuberculous 
mycobacterial infections diagnosis and clini-
cal management
Planeras under 2021 
Vina del Mar, Chile 
Program kommer på escmid.org



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



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.

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

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


