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Har dina patienter frågor 
om bältrosvaccination? 

Ref: 1. Shingrix produktresumé oktober 2019. www.fass.se  2. Data on file, GSK. *visat i studierna ZOE 50 och ZOE 70
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är avsett för förebyggande av bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna iåldern 50 år och äldre samt vuxna18 år och äldre med ökad risk för 
bältros. Varningsföreskrifter och begränsningar: Liksom med andra vacciner ska vaccination med Shingrix skjutas upp om personen har en akut svår febersjukdom. 
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Shingrix bältrosvaccin  
– finns nu i Sverige
En av anledningarna till ett ökat intresse för bältros från patienter kan vara att vi på 
GSK via TV, sociala media mm informerar allmänheten om bältros och bältrosvaccin.

Budskapet till allmänheten är att om man är över 50 år kan man få bältros även om 
man är mån om sin hälsa och fysiskt aktiv.

Om Shingrix bältrosvaccin:1

• kan ges till alla från 50 år och utan övre åldersgräns, samt till vuxna 18 år och äldre  
med ökad risk för bältros.

• ger ett varaktigt vaccinskydd över 90% upp till 8 år hos vuxna 50 år och äldre.*
• ett adjuventerat subunit vaccin, byggt för att skapa ett starkt och långvarigt immunförsvar
   även hos personer med åldrat imunförsvar.
• ges i två doser helst med 2 månaders mellanrum, flexibilitet upp till 6 månader.
• har givits i mer än 36 miljoner doser.2

Mer information finns på gskpro.se/shingrix

Shingrix finns idag inte tillgängligt för receptförskrivning utan du kan istället hänvisa dina patienter  
till vaccin.se om de vill veta var de kan hitta närmaste vaccinationsmottagning.
Om ni är intresserade av att vaccinera era patienter med Shingrix, kontakta GSK, tel. 08-638 93 00.
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Brev från ordföranden

Hoppas allt är ok. I skrivande 
stund (slutet på januari) är 
det mesta fortfarande ovisst. 

De första vaccinationerna med mRNA- 
vaccin mot covid-19 har precis ge-
nomförts på Infektionsmottagningen. 
Kändes verkligen som ett historiskt 
ögonblick. Vad vi hittills vet från de 
data som publicerats verkar mRNA 
vacciner vara ett fantastiskt genom-
brott. Om de fortsatt visar sig lika 
effektiva och inte har oväntade sena 
biverkningar kommer detta vara en 
riktig ”game changer”. Känns ange-
läget att så många personer som möj-
ligt med ökad risk för allvarlig/kritisk 
covid-19 får tillgång till vaccin så snart 
som möjligt.

Vi har ett stort behov av att träffas på 
riktigt igen, att få igång vidareutbild-
ning, kurser och vetenskapliga möten. 
SILF planerar för såväl ST-utbild-
ningar som vidareutbildning för spe-
cialister redan i vår (med beredskap 
att genomföra dem i webinarieform). 
Årsmötet kommer däremot precis 
som förra året hållas digitalt i maj (se 
kallelse i detta nummer).

I september hoppas vi att det blir möj-
ligt att ordna lite större vetenskapliga 
möten igen och tillsammans med In-
fektionskliniken i Uppsala siktar vi på 
att hålla Infektionsveckan då. Sanno-
likt blir det en kombination av fysiskt 
och digitalt möte (och kanske en mo-
dell för hur möten kommer arrang-
eras i framtiden). Ju fler som bidrar 
aktivt desto mer intressant blir mötet. 
Förbered gärna era abstrakt redan nu 
och skicka in så många som möjligt 
från varje Infektionsklinik. Vi hoppas 
på ett ordentligt rekord (i antal ab-
strakt) i år igen.

När pandemin klingar av är det vik-
tigt att vi tar oss tid att vila. Men det 
är samtidigt lika viktigt att vi snabbt 
återupptar vår vanliga verksamhet. 
Vi bör nog argumentera för en utökad 
Infektionsverksamhet både vad gäller 

Kära Kollegor!

slutenvård och konsultverksamhet för 
att klara både vård av patienter med 
covid-19 och annan infektionssjuk-
vård. Det är viktigt att patienter med 
allvarliga och komplicerade infektio-
ner erbjuds bästa möjliga vård (om 
möjligt på Infektionsklinik). Hämta 
gärna inspiration i visionsdokumentet 
(Infektion.net). Stort tack än en gång 
till arbetsgruppen.

Stort tack också till alla som bidrog 
till State of the Art Covid-19. Jag blev 
väldigt imponerad av den höga veten-
skapliga nivå som alla sessioner höll. 
Det var verkligen enastående insatser 
av föreläsare, moderatorer och inbjud-
na experter. Ett uppföljande möte pla-
neras till 24-25 november 2021 (håll 
utkik efter call for abstracts under vå-
ren). SILF, FKM och SHLF står för det 
vetenskapliga programmet.

Valberedningen arbetar intensivt in-
för årsmötet i maj. Jag tycker det är 
viktigare än någonsin att vi engage-
rar oss i professionsföreningen och 
Svenska Läkaresällskapet. Ju fler som 
är aktiva desto större skillnad kan vi 
göra. Nominera gärna så många kloka 
och driftiga personer som möjligt till 
styrelseposterna som är aktuella för 
nyval.

Avslutningsvis, om inte ett litteratur-
tips så åtminstone ett lästips. För alla 
ni som ibland tyckt att det var svårt 
att förstå vilka prioriteringar och val 
regering och regioner gjort under 
pandemin rekommenderar jag riksre-
visionens rapport 2017:3 (inte poesi 
men mycket lärorik). Och att ni deltar 
i det webbaserade seminarium SILF 
arrangerar tillsammans med Statsve-
tenskapliga Institutionen, Göteborgs 
Universitet den 9 mars.

Hoppas vi ses på riktigt snart!

Lars-Magnus Andersson
Ordförande
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State of The Art – Covid-19
– ett axplock från den digitala konferensen

Över 1500 deltagare var anmälda till 
den två dagar långa konferensen, 
späckad med programpunkter som 
sammanfattar utmaningar och den 
kunskap som erövrats om covid-19 
under året som gått.

På mycket kort tid har omfattande 
kunskap genererats som snabbt har 
behövt omsättas till praktik, trots en 
otillräcklig tillgång till färdiggranskad 
forskning.

Under året som gått har Svenska Läka-
resällskapet arrangerat över 50 digitala 
seminarier och skapat en covid-19 arbets-
grupp tillsammans med medlemsfören-
ingar och sektioner.

– Det var där idén till den första natio-
nella digitala konferensen om covid-19 
föddes. Intresset har varit stort och vi fick 
in över 100 abstracts, sa Tobias Alfvén, 
ordförande för Svenska Läkaresällskapet. 

Lars-Magnus Andersson, ordförande 
för Svenska Infektionsläkarföreningen, 
öppnade konferensen som arrangerades 
av Svenska Läkaresällskapet i samarbete 
med ett flertal aktörer som Sveriges Läkar-
förbund, Svensk Sjuksköterskeförening, 
svenska universitet och lärosäten samt life 
science-företag och organisationer.

Ansvariga för det vetenskapliga pro-
grammet var Svenska Infektionsläkar-
föreningen, Svensk Förening för klinisk 
mikrobiologi samt Svenska Hygienläkar-
föreningen

Under den två dagar långa konferen-
sen varvades keynotes, föreläsningar och 
muntliga föredrag med diskussioner om 

exempelvis smittvägar och skyddsåtgär-
der, medias roll och professionens ansvar 
under pandemin samt ett avslutande sam-
tal om lärdomar för framtidens hälso- och 
sjukvård. Här är ett begränsat axplock ur 
det omfattande programmet.

Smittvägar och skyddsåtgärder
Vårdhygien är en urgammal disciplin men 
blev först 2015 en ny tilläggsspecialitet 
inom medicin. 

Det finns cirka 50 hygienläkare i Sve-
rige. Under de senaste åren har vårdhy-
gienens roll förändrats från en kontrol-
lerande funktion till att vara en viktig 
funktion i det vardagliga arbetet med att 
förhindra vårdrelaterade infektioner.

Under ett seminarium på konferensens 
första dag föreläste Ulf Karlsson, hygien-
läkare och infektionsläkare i Region Skå-
ne om smittvägar och skyddsåtgärder.

Trots att användningen av skyddsut-
rustning för dropp och kontaktsmitta vid 
covid-19 anses ge ett bra skydd, är kun-
skapen fortfarande bristfällig vad gäller 
smittvägar. 

– Vad gäller ögonsmitta så är den smitt-
vägen möjlig och sannolik, men vi vet inte 
hur stor roll den spelar. Vi vet dock att det 
är oerhört viktigt att använda handsprit, 
det är effektivt och avdödar snabbt viruset 
som annars kan överleva på huden i upp 
till nio timmar. 

När gäller smittsamhet visade en re-
view i British Medical Journal att virusni-
våerna är högst i början och sedan sjunker 
de under första veckan, oavsett sjukdoms-
förlopp. 

– Viabelt virus hittar man normalt sett i 

Den 15–16 december 2020 gick State of the Art Covid-19 av stapeln.
Konferensen arrangerades av Svenska Läkaresällskapet efter förslag från
Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
och Svenska Hygienläkarföreningen.
Nästa upplaga av konferensen kommer att hållas 24-25 november 2021.

Tobias Alfvén, docent i global hälsa vid Karolin-
ska Institutet och ordförande i Svenska Läkare-
sällskapet. Foto: Cecilia Odlind

Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef och 
överläkare på Infektion, SU och ordförande för 
Svenska Infektionsläkarföreningen.
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max upp till två veckor vid svår sjukdom, 
men det finns undantag. Vid mycket grav 
immunsuppression har man hos en ben-
märgstransplanterad patient hittat virus 
61 dagar efter insjuknande, men det är ett 
undantag.

Superspridare
Vad kännetecknar en superspridare? Det 
största hotet i sjukvården är personer med 
asymtomatisk smitta (inkluderar även 
presymtomatisk smitta), som anses vara 
en viktig orsak till de kraftfulla utbrotten 
som sjukvården har tvingats hantera.

– Det är otroligt viktigt att försöka för-
hindra de här superspridarhändelserna 
på bästa sätt. Reproduktionstalet på 2,8 
har inte riktigt visat sig stämma. I själva 
verket tycks det vara så att 10 procent kan 
orsaka 80 procent av smittan.

Under våren var det få som trodde att 
asymtomatisk smitta hade betydelse. Men 
nu står det alltmer klart att asymtomatisk 
smitta bidrar kraftigt till spridning i sam-
hället och sjukvården.

– Virusnivåer hos asymtomatiska liknar 
dem hos nyinsjuknade. Nuvarande beräk-
ningar visar att ren asymtomatisk smitta, 
där man inte utvecklar symtom, står för 15 
procent, och presymtomatisk smitta står 
för 35 procent, så upp emot hälften av all 
smitta sker så i samhället, kanske ännu 
mer i sjukvården.

Flera artiklar har publicerats om en 
ökad risk för smitta hos vårdpersonal. En 
skotsk studie visar en trefaldig ökad risk 
för sjukvårdspersonal, samt en tvåfaldig 
ökad risk för anhöriga att bli hospitalise-
rad för covid-19.

– Vi tror att asymtomatisk smitta och 
kraftig klusterspridning är viktiga fakto-
rer för detta. 

Superspridare har höga virusnivåer 
tidigt i förloppet (de första fem dagarna 
under en covid-infektion), även beteen-

det spelar stor roll: att inte hålla avstånd, 
brister i handhygien, att prata mycket och 
högt, vilket innebär att man utsöndrar in-
fektiösa aerosoldroppar av olika storlek.

– Vi vet att superspridarhändelser har 
varit kopplade till köraktivitet.

Även trängsel och hur länge man vis-
tas i lokalen spelar en viktig roll för hur 
mycket och hur många man kan smitta. 
Även undermålig ventilation kan vara av 
stor betydelse för superspridarhändelser.

Vidga synen på smitsskydprevention
Hur ska man då förhindra smitta från 
asymtomatiska personer?

Förutom följsamhet till befintliga re-
kommendationer, kan munskydd vara en 
så kallad ”source control” som förhindrar 
superspridning, menar Ulf Karlsson.

Sverige har till skillnad från WHO, 
ECDC, CDC samt Public Health i Storbri-
tannien skiljt ut sig när det gäller rekom-
mendationer om munskydd.

– Observationella kohortstudier visar 
ändå på en effekt om man har ”universal 
masking” i sjukvården. De studier som vä-
ger tyngst är experimentella studier som 
visar att munskydd vid häftig andning 
minskar antalet stora och små droppar. En 
smittsam person kommer rimligtvis att 

utsöndra mindre smitta med munskydd. 
Detta gäller också för virusinnehållande 
droppar, vilket är visat i en studie i Nature 
Medicine i somras. 

Även tillgången till snabba antigentes-
ter är en åtgärd som möjliggör screening 
av samtliga patienter som läggs in, oavsett 
symtom. 

– Då kommer man att hitta asymtoma-
tiska patienter. Även bred och upprepad 
screening av personal och patienter vid 
hotande respektive konstaterade utbrott 
är en viktig strategi. Vid hög samhällssmit-
ta är också regelbunden screening av per-
sonal i vård och omsorg ett viktigt verktyg.

Ulf Karlsson menade att det kanske är 
dags att vidga synen på smittskyddspre-
vention vid covid-19, och inte ha ett ensi-
digt fokus på endast skyddskläder. Ökade 
insatser bör kanske sättas in när det gäl-
ler patienter med kort sjukdomsduration 
som har höga nivåer av viabelt virus. 

Det är kanske också lämpligt, menar 
han, att använda andningsskydd till dag 
5 eller 7 för nysmittade patienter som lig-
ger i vårdrum med undermålig ventilation 
och som innebär en risk för aerosolsmitta.

– När det gäller asymtomatisk smit-
ta kanske vi ska utöka användningen av 
munskydd som source control. Och an-
vändningen av antigentester är också ett 
viktigt verktyg, det ser vi inte minst i Re-
gion Skåne.

Munskydd i samhället
Användningen av munskydd eller inte har 
varit en brännande fråga i Sverige, särskilt 
under den andra vågen av pandemin.

Det finns mycket evidens för att fram-
förallt medicinska munskydd har en klar 
effekt för att begränsa smitta, men den 
stora frågan är vilken effekt det har på 
smittspridning i allmänhet i samhället.

Björn Iversen, överläkare och epidemi-
olog, har lång och bred erfarenhet av folk-
hälsa och infektionsprevention och har 
utrett frågan om smittskydd för norska 
folkhälsomyndighetens räkning.

Internationella Keynotes
Peter Picklers från Nederländerna höll en väl genomarbetad redogörelse för patogenes med fokus på hyperinflammation och möjliga måltavlor för terapi. Konklusionen kring behandling var att än så länge finns enbart bra evidens för steroidbehandling som dämp-ning av inflammation och trots att interleukinblockad är teoretiskt tilltalande väntar vi fortfarande på randomiserade studier av det. 

Marion Koopmans, också hon från Nederländerna, ledde oss genom den grundläggande virologin. Hon menade att droppsmitta fortfarande tydligt dominerar smittspridningen men aerosol kan spela roll. Asymptomatisk smittspridning är de facto en realitet och spridning i djurbesättningar som t ex minkfarmer är ett potentiellt stort problem för virusutveckling.

Immunologin kring SARS-CoV-2

I ett mycket intressant seminarium om immunologin mot SARS-CoV-2 berättade Tomas 

Bergström från Sahlgrenska Universitetssjukhuset om antikroppssvar. Det är troligen långt 

kvar till flockimmunitet och vaccination kommer därför att bli avgörande. Antikroppssvaret 

kan vara korsreaktion från andra coronavirus men sannolikt föreligger inte korsimmunitet 

på antikroppsnivå. Antikroppstesterna behöver utvecklas ytterligare, särskilt de som är 

baserade på nukleokapsidantigen bör tolkas med försiktighet. Neutralisationstester korre-

lerar väl med protektion. 

Marcus Buggert från Karolinska Institutet fortsatte sedan att berätta bl a om att ett 

brett T-cellssvar föreligger under sannolikt lång tid efter konvalescens.  Korsreaktiva T-cel-

ler föreligger även hos antikroppsnegativa individer där man tidigare tolkade det som 

avtagande antikroppssvar men det snarare nu kommer mer evidens för korsreagerande 

immunitet hos oexponerade individer. 
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I Norge har mycket fokus lagts på den 
förebyggande strategin TISK (testning, 
isolering, smittspårning och karantän).

– Vi har över 2  000 personer i norska 
kommuner som arbetar intensivt med 
smittspårning.

Andra generella regler som tillämpats 
i Norge liknar i stort de svenska: att vara 
hemma om man är sjuk, sträng hand- och 
hosthygien, att hålla distansen med minst 
en meter, och som ett tillägg munskydd.

– Vissa delar av befolkningen, som mi-
noritetsgrupper, är mest utsatta för att bli 
smittade, få allvarlig sjukdom och dö av 
covid-19. Så vi har haft särskilt fokus på att 
undervisa dessa sårbara grupper.

En kunskapsöversikt som är gjord vid 
NIPH (Norweigan Institute of Public 
Health) publicerades i juni 2020 (uppda-
terades i november). 

– Den kunskap som vi har velat ta reda 
på är vilken effekt som munskydd har i 
samhället, på befolkningsnivå och vilken 
dokumentation som finns.

Myndigheten har i dokumentet ”Evi-
dence-to-Decision” undersökt effekt, 
kostnads- och nyttoanalys, likvärdighet, 
genomförbarhet och godkännande. Det är 
dock ett stort steg från att översätta den 
vetenskapliga kunskapen till en besluts-
rekommendation för myndigheter och 
befolkning, menar Björn Iversen.

– Det finns inte särskilt mycket väl-
underbyggd kunskap om munskydd vid 
covid-19 ute i samhället. Vid vår uppda-
tering fanns det ingen randomiserad kon-
trollerad studie, men strax efter oss pu-
blicerade danska forskare en RCT-studie. 
Det kom också flera andra studier, bland 
annat ekologiska studier. Även model-
leringsstudier har publicerats.

Det finns även indirekt dokumentation. 
20 systematiska översikter har tittat på 
effekt av främst medicinska munskydd 

vid andra luftvägsvägsinfektioner än 
covid-19. Översikterna inkluderar både 
RCT-studier, kohortstudier och fallkon-
trollstudier.

– Kunskapen från dessa översikter är 
dock lågt eller mycket lågt värderat.

Norska folkhälsomyndigheten har ock-
så försökt att göra en grov uppskattning av 
hur många som måste bära munskydd i en 
vecka för att förebygga spridning av smitta 
till en person, ”numbers needed to mask”. 

Den viktigaste faktorn för effekt är inci-
densen i samhället. 

Grova beräkningar visar exempelvis att 
6 000 svenskar skulle behöva bära mun-
skydd för att förebygga ett smittotillfälle. 

– Det är en grov uppskattning, men till 
nästa revision arbetar vi med statistiker 
och modelleringsstudier för att göra bätt-
re beräkningar av ”numbers needed to 
mask”.

Den norska befolkningen accepterar i 
ökande grad att använda munskydd, men 
vid tvivel om effekten är det dock färre 
som vill använda munskydd. 

Avslutningsvis, menar Björn Iversen, 
finns det bristfällig dokumentation av 

munskydd som en åtgärd vid covid-19 ute 
i samhället. 

– Kärnpunkten i de råd vi ger är att 
munskydd ska rekommenderas när smitt-
spridningen är hög eller ökar och när 
avstånd på minst en meter inte kan upp-
rätthållas. Viktigt att komma ihåg dock är 
att munskydd är ett tillägg till och inte en 
ersättning för andra åtgärder. 

Micael Widerström, lektor i infektions-
sjukdomar, smittskyddsläkare i Jämt-
land-Härjedalen kommenterade Björn 
Iversens föreläsning med att konstatera 
att man också i den norra regionen arbe-
tar mycket med TISK, testning, isolering, 
smittspårning och karantän i syfte att 
minska utflödet av presymtomatiska och 
asymtomatiska personer ut i samhället. 

– Vi har även infört kontinuerlig an-
vändning av medicinska munskydd i häl-
so- och sjukvården och kommunal vård, 
vilket varit en stor logistisk prövning av 
rutiner. I de kommuner där vi haft möj-
lighet till regelbunden PCR-testning av 
personal som arbetar i SÄBO har vi inte 
haft några fall. 

Men finns det en gräns för när man 
ska införa munskydd i samhället? Och en 
gräns för när man ej ska munskydd?

– Vi diskuterade detta när man ej hade 
smittspridning i Norge. Vi kan inte sätta 
en epidemiologisk gräns. Men så länge 
man har kontroll på smittspridningen så 
finns inte tillräckligt starka grunder för 
att rekommendera munskydd i samhället, 
säger Björn Iversen.

Medias roll och professionens ansvar
Vad ska professionen tänka på när viktig 
information ska kommuniceras och vad 
ska man tänka på när man ska delta i de-
batten? Och vilken roll har media i kriser 
som under en pandemi?

Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Lä-
karesällskapet inledde seminariet.

Behandling
En session kring antiviral behandling och immunmodulerande behandling hölls av Ola 

Blennow och Jonas Sundén-Cullberg från Karolinska Universitetssjukhuset. 

Remdesivir ges tidigt i förloppet men kan ges mycket senare i förloppet hos immunsuppri-

merade patienter. De monoklonala antikroppar som är under utveckling och har godkänts 

i USA ger skydd mot sjukdomsutveckling hos riskgrupper. I Sverige kommer möjligtvis den 

främsta indikationen att vara behandling och ev även profylax av olika immunsupprime-

rade grupper. 
Dosering av steroider diskuterades, huruvida Recovery-dosen är lämplig för alla eller 

individuell anpassning bör ske, där är studier i vardande. En genomgång av interleukin-1 

och interleukin-6-blockad, januskinashämmare och andra immunmodulerade gavs där 

konklusionen ännu så länge är att man inte har lyckats inkludera riktigt rätt patienter i de 

randomiserade studierna varför effekter inte har kunnat visas tydligt ännu men glädjande 

är att befarade biverkningar inte har varit omfattande. 

Trombos
Kardiologföreningen hade en intressant session med titeln Kardiovaskulär trombos – covid-19’s onda ansikte? Mika Skeppholm från Danderyd visade att koagulationsrubbningar vid covid-19 är huvudsakligen driven av den infektionsutlösta inflammationen. Inte bara mängden tromboser utan även deras täthet förefaller ökad vid covid-19. Underliggande inflammation och hypoxi bör behandlas i första hand. Det föreligger konsensus om ökad profylaxdos till högriskpatienter även om tydlig evidens ännu saknas för detta. Karl Henrik Grinnemo från Uppsala menade att hjärtpåverkan är vanlig hos covid-patienter. Hjärtpå-verkan sker framförallt sekundärt via systemisk inflammation och är förknippat med sämre prognos, särskilt om patienterna har myokardit. Glöm inte bort att de akuta koronara syndromen och vid ST-höjningsinfarkter gäller sedvanliga utredningar och behandlingar med angiografi och PCI. 
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– Kunskapsutvecklingen har varit ex-
tremt snabb och behovet av ständiga upp-
dateringar har varit avgörande för alla 
som arbetar i hälso- och sjukvården och 
för alla i hela samhället. Oron har varit och 
är stor och råd och rekommendationer har 
införts och justerats, allt för att minska 
smittspridningen. Vilka har de största ut-
maningarna varit under pandemin?

Frågan diskuterades av en namnkun-
nig panel bestående av Ulrika Björkstén, 
chef för vetenskapsradion vid Sveriges 
radio, Pär Gunnarsson, chefredaktör 
för Läkartidningen, Amina Manzoor, 
medicinreporter på Dagens Nyheter, 
Jan Albert, professor och överläkare på 
Karolinska institutet, Soo Aleman, över-
läkare vid Karolinska universitetssjuk-
huset och Johan von Schreeb, professor 
i global katastrofmedicin vid Karolinska 
institutet.

Att navigera i ett massivt flöde
En av de stora utmaningarna för media 
under rådande pandemi, är att befinna sig 
mitt i en snabb kunskapsprocess, menade 
Ulrika Björkstén: 

– För vår del som vetenskapsredaktion 
har det inneburit att vi fått lämna vår van-
liga hållning att endast rapportera fär-
diggranskad forskning. Även att veta vem 
som är expert på vad så att rätt expert 
uttalar sig om rätt sak, och att navigera i 
polariserade hållningar.

Pär Gunnarsson:
– En utmaning som finns även när det 
inte är pandemi är vikten av att försöka 
undvika det som först verkar vara högst 

trovärdigt, men som senare visar sig vara 
felaktigt. Det blir ännu viktigare i den all-
varliga samhällssituation som råder

Amina Manzoor:
– Att navigera i den massiva mängden in-
formation, och att ta del av alla presskon-
ferenser och nya studier som presenterats 
är inte helt enkelt. En annan utmaning 
har varit att försöka få journalistkollegor, 
som annars inte är vana vid att bevaka 
ämnet, att kunna tolka olika studier och 
veta värdet av exempelvis observations- 
och djurstudier. 

Ett råd till professionen, menar hon, är 
att hjälpa ovana journalister att förklara 
skillnaderna mellan olika studier och vil-
ken slutsats man rimligtvis kan dra.

Jan Albert:
– Att helt plötsligt arbeta mycket med me-
dia, vid sidan av allt annat arbete har varit 
en utmaning. Som forskare är vi vana vid 
att kunskap är flyktigt och föränderligt 
och den vetenskap vi har idag kan föränd-
ras imorgon. För allmänheten och media 
generellt är det inte alltid enkelt att förstå 
detta.

Soo Aleman: Initialt visades många skräm-
mande intensivvårdsbilder. Att förmed-
la nyanserad information utan att skapa 
onödiga rädslor och oro är en utmaning. 
Det har också varit svårt att besvara frå-
gor från allmänheten där vi inte har haft 
tillräcklig tillgång till kunskap och data. 
Det har också varit en osäkerhet kring 

Ulrika Björkstén, chef för vetenskapsradion vid Sveriges radio.

Amina Manzoor, medicinreporter på Dagens 
Nyheter. Foto: C Sturmark

Pär Gunnarsson, chefredaktör för Läkartidningen.
 Foto: Elisabet Ohlin
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den osäkra kunskapen. Karolinska beslu-
tade exempelvis att i ett pressmeddelande 
kommunicera en studie som inte var peer 
review-granskad, det öppnar för tolkning 
av de som kanske inte är vana vid att läsa 
vetenskapliga artiklar.

Johan von Schreeb:
– Att kommunicera osäkerhet på ett tro-
värdigt sätt, särskilt när media vill ha en 
tydlighet och försöker locka oss till att ex-
empelvis ge löften om ett datum när pan-
demin ska ta slut. Det är viktigt att inte gå 
i den fällan.

Tolkning av vetenskap kan också leda 
till olika slutledningar, och kanske har det 
funnits en överdriven tolkning av studier, 
menar han.

– Det har skapats olika läger med myck-
et tankar och åsikter. Det har nästan resul-
terat i att vi ibland har tappat vår veten-
skaplighet, ett problem vi behöver jobba 
på.

Panelen fick även frågan om vad man kan 
lära sig från den alltmer polariserade de-
batten om coronaviruset och myndighe-
ternas agerande under pandemin?

Jan Albert:
– En vetenskaplig debatt och en oenighet 
mellan forskare är ju en del av det veten-
skapliga samhället och egentligen ingen-
ting nytt. Nu har det samtalet blivit mer 
publikt och kanske mer polariserat än det 
brukar vara. 

Ulrika Björkstén:
– Under det här året har vi sett ett ganska 
utbrett missbruk av akademiska titlar. Det 
finns personer utnyttjat sina akademiska 
titlar i debatten. Det är en farlig och olyck-
lig utveckling att inte skilja på sin roll som 
forskare och specialist, och sin självklara 
rätt att delta i debatten som privatperson. 
Jag efterlyser en större ödmjukhet hos 
experter och att man är mer tydlig med i 
vilken roll man uttalar sig. 

Johan von Schreeb:
– Det är högst intressant att Dagens Ny-
heter har vetenskapliga granskningar och 
samtidigt en ledarsida som vill beskri-
va hur landet ska drivas. Det har varit en 
märklig situation att se hur vissa journalis-
ter gått in i en helt ny roll under pandemin.

Amina Manzoor:
– Det är viktigt att understryka att ledar-
sidan jobbar helt fritt från redaktionen. 
Jag har själv tyckt att det har varit pro-
blematiskt när jag har intervjuat forskare 
och skrivit en artikel och parallellt driver 
ledarsidan en helt annan linje. Det är inte 
konstigt att läsare som kanske inte förstår 
att vi arbetar på helt olika sätt har blivit för-
virrade. 

Jan Albert:
– Vi har haft en liknande diskussion och 
utmaning på Karolinska institutet och 
även på andra lärosäten kring vilken fri-
het man har som forskare och vilket an-
svar har man mot sin arbetsgivare. Vi be-
höver lära oss mer om detta.

Johan von Schreeb:
– Det har skapats stora motsättningar på 

Soo Aleman, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Erik Flyg

Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet.
 Foto: Stefan Zimmerman

Jan Albert, professor och överläkare på Karo-
linska institutet. Foto: Martin Stenmark
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universitetet kring hur vi ska kunna här-
bärgera olika uppfattningar. Det är viktigt 
att skilja på när man uttalar sig som an-
ställd på Karolinska och som oberoende 
forskare på universitetet. Det finns ett 
förtroende i att vara forskare och det för-
troende måste man förvalta väl. 

Pär Gunnarsson: 
– På Läkartidningen har vi olika delar, den 
vetenskapliga rapporteringen och den 
journalistiska. Och så min egen roll på le-
darsidan. Mitt eget försök att lösa detta är 
att jag är väldigt försiktig i de flesta frågor 
och hänvisar istället till det som har skri-
vits inom olika områden. 

Ett starkt växande problem till polari-
seringen och motsättningarna i samhället 
och som behöver hanteras, menar han, är 
användningen av olika plattformar på in-
ternet för att sprida lögner och elda upp 
människor mot varandra.

Take-home messages från panelen
Det gamla rådet att aldrig överskatta lyss-
narnas förkunskaper och att aldrig un-
derskatta deras intelligens, är värt att ha i 
minnet, menade Ulrika Björkstén.

Pär Gunnarsson: 
– Vi lever i en demokrati och det är viktigt 
att delta i diskussionen, men lika viktig är 
att man har goda, äkta argument för sin 
sak och framför dem med gott humör, det 
blir mycket trevligare då.

Amina Manzoor:
– Att professionen blir bättre på att hjäl-
pa journalister att tolka studier och skapa 
förståelse för varför man ibland kommer 
till olika slutsatser, trots att man utgår 
från samma underlag.

Jan Albert:
– Överlag är mina erfarenheter av media 
goda. Det har varit intressant och utma-
nande. Det är viktigt att komma ihåg att 
det är ett gemensamt ansvar att samarbe-
ta i kunskapsbyggandet

Soo Aleman:
– Många åhörare törstar efter djupare 
kunskap. Här har media ett ansvar att 
skapa utrymmen så att vi får en chans att 
utveckla och fördjupa kunskap.

Johan von Schreeb:
– Jag efterlyser en större ödmjukhet. Och 
att forskare inte bortkopplar sig själv och 
sin personliga åsikt samt håller sig till sak 
och passar sig för att falla i journalistiska 
fällor.

Lärdomar för framtidens hälso- och 
sjukvård
I den avslutande diskussionen deltog fö-
reträdare för regeringen, myndigheter 
och den medicinska professionen. 

Liksom i många andra länder pågår en 
debatt i Sverige om hälso- och sjukvår-
dens funktionsförmåga i ljuset av pande-
min.

Utgångspunkten för diskussionen var 
centrala teman: 
• Hälso- och sjukvårdens övergripande 

organisation och styrning
• Professionsperspektivet
• Vården och omsorgen om de sköra äldre

Medverkande i diskussionen var:
Thomas Lindén, chef för Socialstyrel-
sens avdelning för kunskapsstyrning 
inom hälso- och sjukvården, Karin Teg-
mark Wisell, chef för avdelningen för 
mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten, 
Eva Uustal, gynekolog och ordförande 
för specialitetsföreningen SFOG, Lars-

Magnus Andersson, ordförande i Svens-
ka Infektionsläkarföreningen, Mikael 
Sandlund, psykiater och ordförande i 
Svenska Läkaresällskapets etikdelega-
tion.

Socialminister Lena Hallengren med-
verkade på länk i en inspelad intervju. På 
den inledande frågad om hur det är att 
vara socialminister i en så svår pandemi 
och samhällskris, svarade hon:

– Det är tufft, en prövning på många 
olika sätt, inte minst när det gäller vår för-
måga att styra och leda, att snabbt kunna 
ställa om och våga agera i en kris som inte 
är överblickar.

Lena Hallengren fick flera frågor från 
Läkaresällskapets ordförande Tobias Alf-
vén. En av dem handlade om den svens-
ka sjukvårdsmodellen med självstyrande 
regioner och kommuner. Har staten till-
räckligt med vassa styrverktyg och finns 
det några självklara reformer som hon ser 
behöver genomföras?

– Det finns fram- och baksidor med vår 
förvaltningsmodell och det är lätt att fo-

Socialminister Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Radiologisk diagnostik
Mats Lidén, docent och överläkare vid Örebro Universitetssjukhus slog ett slag för datorto-mografi både vid inläggning på sjukhus pga covid-19 och vid transfer till IVA då CT-bilden har ett starkt prognostiskt värde avseende vårdförlopp och vårdtid. Detta förutsätter dock ett systematiskt sätt att bedöma den radiologiska bilden vid covid-19. I Örebro har man använt en standardiserad bedömningsmall som ger information om var i tidsförloppet patienten befinner sig och hur allvarlig infektionen är. I en retrospektiv studie har man där kunnat visa tydlig korrelation mellan radiologisk bild och behov av IVA-vård och även tid till IVA-vård. 
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kusera på det som inte fungerar så bra. Vi 
har varit noga med att vi inte ska ta över 
ansvaret för exempelvis organisationen 
av intensivvård eller inköp av skyddsma-
terial. Jag tror inte att de problem vi brot-
tas med kan lösas bättre om staten får ta 
över ansvaret. Om vi exempelvis tittar på 
kollegor i Frankrike, ett land med statlig 
sjukvård, så är jag inte så säker på att de 
har en enklare situation.

Lena Hallengren menade även att det 
blir svårare för anställda att få ett infly-
tande om vården förstatligas och den for-
mella beslutsmakten flyttar längre bort 
från professionen.

I anslutning till den nationella konfe-
rensen släppte coronakommissionen sin 
första delrapport om stora brister i äld-
reomsorgen. Kommissionen konstaterar 
att nuvarande och tidigare regeringar bär 
ansvaret. Slutsatserna visar bland annat 
att det behövs bättre regelverk, tydligare 
ansvarsfördelning och ökad medicinsk 
kompetens i äldreomsorgen. 

Lena Hallengren fick chans att bemöta 
kritiken.

Rapporten, menade hon, var ingen 
överraskning, slutsatserna är väl kända. 
Hon hänvisade till en pågående utredning 
om beredskapen inom hälso- och sjukvår-
den, slutsatserna i den kommer att vara 
viktiga för de beslut som behöver tas i 
framtiden.

– När det gäller äldreomsorgen och 
det strukturella bär vår regering an-
svaret här och nu. Att hålla i frågan är 
viktigt och helt nödvändigt, men för-
ändringar vi vill göra kommer inte att 
gå fort.

Vilken roll ska staten spela?
Diskussionen om hälso- och sjukvårdens 
övergripande organisation och styrning 
fortsatte med deltagare från panelen. 

Finns det behov av en starkare statlig 
styrning för att balansera de självstyrande 
regionerna och kommunerna?

Först ut var Karin Tegmark-Wisell från 
Folkhälsomyndigheten. Hon menade 
att myndigheten funderat mycket över 
frågan och lyfte fram den omfattande 
samverkan som finns med landets smitt-
skyddsenheter.

– Vi ser det som en central ingång i ar-
betet med smittskyddsfrågor och folk-
hälsofrågor. Vi skulle vilja arbeta ännu 
mer med den ingången och kanske skul-
le det behöva ges ytterligare kapacitet 
och resurser till smittskyddsenheterna. 
I vissa regioner är det få smittskyddslä-
kare och små smittskyddsenheter och 
under pandemin har vi upplevt att det 
har varit svårt för dem att kunna för-
medla regional information till oss på 
myndigheten.

Thomas Lindén, Socialstyrelsen, menade 
att i en kris som en pandemi fungerar det 
inte att varje region planerar för sig. Det 
krävs en nationell samordning, vilket det 
också finns strukturer för.

– När det gäller äldrevården och hur 
den drabbats så är min bild tydlig att den 
problematik som finns handlar mer om de 
beslut som fattades före pandemin, än de 
beslut som fattats nu.

Socialstyrelsen publicerar årligen lä-
gesrapporter om äldrevården. Det går 
tydligt att se att det finns stora variationer 
mellan kommuner och boenden. Vissa 
klarar utmaningarna bra och andra har en 
lång väg att gå, menade Thomas Lindén.

– Och det beror varken på organisatio-
nen, strukturen eller någon reform som 
genomfördes för 30 år sedan. Det handlar 
mer om ordning och reda och det man gör 
på hemmaplan dagligdags.

Eva Uustal, SFOG, menade att det finns 
stora skillnader mellan myndigheternas 
arbetssätt och akutvårdens arbetssätt. 

– Vi är tränade i rapid respons, vi be-
mannar upp snabbt, vi ringer in team, 
kommunicerar strukturerat och försöker 
hela tiden utvärdera och utveckla. Det är 
en stor skillnad mot myndigheternas kon-
sensuskultur. 

SFOG, som är en över 100 gammal or-
ganisation, har väl inarbetade och goda 
rutiner, menade Eva Uustal. Under våren 
tog föreningen snabbt fram nya PM kring 
exempelvis, graviditet, förlossningar och 
operationer. 

– Men SKR reagerade och menade att 
så fick vi inte göra. Det blev en stor klyfta 
mellan oss i professionen och SKR. Här 
skulle jag gärna vilja att vi har ett bättre 
samarbete, särskilt under akuta lägen.

Lars-Magnus Andersson, Infektionsläkar-
föreningen, som följt pandemin på både 
mikro- och makronivå, menade att det 
blev tydligt att det finns problem med da-
gens sätt att organisera och strukturera 
hälso- och sjukvården, och att tillgången 
till skarp kunskap på myndighetsnivå är 
bristfällig.

– Det finns stora systemfel. Vill man 
snabbt sätta sig i vad det handlar om ska 
man läsa Riksrevisionens rapport från 
2017:3.

När Lars-Magnus Andersson började 
som specialist fanns det sex professurer 
knutna till dåvarande Smittskyddsinsti-
tutet. 

–Det fanns en omfattande och gedigen 
vetenskaplig kunskap på myndigheten, 
vilket är en bra motkraft till förslag som 
inte är ändamålsenliga. Det är också av 
stor betydelse för den agenda och de för-
slag som läggs fram. 

Han betonade att SKR inte är en myndig-
het utan en intresseorganisation som har 
till uppgift att stödja och främja regioner-
nas intressen. Att myndigheter samarbetar 
med en intresseorganisation är ett pro-
blem, särskilt i en pandemi, menade han.

– Min dröm vore att man gjorde om sys-
temet, fick färre regioner och skapade en 
beställarmyndighet. Pengarna som SKR 
lägger på kunskapsorganisationen skulle 
istället kunna läggas på myndigheter som 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten 
och beställarmyndigheten i form av pro-
fessionell kompetens av hög kvalitet, så 
att vården kan styras med regleringsbrev, 
lagstiftning och revision. 

– Mikael Sandlund, Läkaresällskapet, 
ville inte rita upp en ny organisation eller 
beslutsplan för svensk hälso- och sjuk-
vård och socialtjänst. Det är en alltför stor 
och komplex fråga som man bör grunna 
ordentligt på, men inte ta en rådande pan-
demi som intäkt för drastiska förändring-
ar. En starkare ”centralstat” gav han inte 
mycket för.

– Däremot, en notering jag gjort är att 
specialitetsföreningarna varit väldigt 
snabbfotade och byggde raskt upp nätverk 
för att lösa den vilsenhet som man satt i.

Det blev väldigt tydligt att arbetet i den 
kunskapsorganisation som byggs upp på 
nationell, regional och lokal nivå fick ta 
paus under början av pandemin. Tiden 
fanns inte, andra prioriteringar behövde 
göras.

Thomas Lindén, chef för Socialstyrelsens av-
delning för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvården.
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– Det talar för att det finns strukturella 
problem i det här systemet, det fanns inte 
riktigt beredskap för att möta de akuta 
utmaningarna i vården. Kunskapsstyr-
ningsorganisationen är ett jättebygge som 
tar mycket resurser, det blev tydligt under 
pandemin och något man behöver fundra 
över i efterhand.
– Thomas Lindén, Socialstyrelsen kom-
menterade Evas Uustals och Lars-Magnus 
Anderssons inlägg och underströk att myn-
digheters värdegrund är att det ska vara 
korrekt snarare än att det ska gå snabbt.

– Men vi har tvingats ställa om under 
pandemin. Innan sommaren hade vi ta-
git fram över 130 olika kunskapsstöd. Det 
snabbaste tog vi fram på tre dagar unge-
fär. Värdet av att vi har en lång process, 
att det blir förankrat och att implemente-
ringen finns i processen har vi fått hoppa 
över. Kritiken mot oss har snarare varit att 
det gått för fort och att vi inte har beaktat 
alla perspektiv och remitterat till alla.

Påståendet att det skulle finnas brist-
fällig kunskap på myndigheter bemötte 
Thomas Lindén med ett konstaterande:

– Vi har ett 100-tal vetenskapliga 
råd som i regel är seniora professorer, 
och vi vänder oss ofta till specialitets-
föreningar och regionernas nationella 
kunskapsstyrning. Om någon annan tar 
initiativ och gör det bättre, exempelvis 
Infektionsläkarföreningen som tog fram 
ett handläggningsprogram för covid-19, 
lägger vi oss inte i utan låter det segla 
vidare.

Karin Tegmark-Wisell, Folkhälsomyndig-
heten, menade att det är viktigt att byg-

ga bredare samarbeten och interaktioner 
med aktörer utanför myndigheten.

– Med all respekt för den tidigare smitt-
skyddsmyndigheten och de professorer 
som var knutna dit, så är det svårt för en 
myndighet att täcka hela den vidd som ska 
täckas. Vi måste hitta ett sätt att använda 
resurserna mer effektivt, även på kun-
skapssidan. En viktig del i den kommande 
utvärderingen är att se hur och om vi tagit 
tillvara den enorma kunskap som finns på 
det snabbaste och effektivaste sättet. 

Digitaliseringen en kraft
Panelen fick även frågan om hur den kraft 
som mobiliserats hos vårdprofessionen 
kan tas tillvara även efter pandemin?

Eva Uustal, SFGO, tror att de digitala mö-
tena är här för att stanna. Under pande-
min ägde många sådana möten rum med 
förlossningsläkare runt om i Sverige.

– Jag är glad att den här pandemin kom 
nu och inte för tio år sedan då vi inte hade 
de tekniska hjälpmedel som vi har nu

Lars-Magnus Andersson menade att 
mycket bra har åstadkommits, inte minst 
när det gäller samarbeten mellan profes-
sioner och myndigheter och regioner. Im-
ponerad av hur snabbt resurser har till-
skapats för intensivvård och slutenvård, 
men även logistiskt när det gäller exem-
pelvis förbrukningsartiklar.

– Det vi tror vi kanske behöver i form av 
byråkrati kanske kan slimmas. 

Mikael Sandlund ironiserade över att då-
tidens segslitna frågor som rör småsaker 
som att sätta upp eller flytta dörrar, kunde 
ta så lång tid att behovet hann försvinna 
innan beslutsprocessen var klar. 

– Men under pandemin händer saker 
från ena dagen till den andra. Det har 
varit fascinerande att se hur vissa saker 
plötsligt har kunnat lösas så snabbt. 

En nyckelfaktor, menade han, är tilliten 
till professionens förmåga att få och vilja 
ta ansvar för att kunna lösa vissa problem.

– Det här arbetssättet går kanske emot 
idén om en stark stat och styrning. 

Karin Tegmark Wisell underströk att jäm-
likhetsperspektivet i hälsan är viktigt att 
hållas fast vid, men att ett förstatligande 
av sjukvården inte nödvändigtvis innebär 
att man uppnår jämlikhet.

– Vi har tittat på testning bland annat 
och där ser det väldigt olika ut mellan re-
gionerna, som till exempel undanträng-
ningseffekterna på övrig diagnostik. Vi 
måste försöka hitta ett system för fram-
tiden där vi kan nyttja varandra bättre 

i svåra situationer och ge ett bättre stöd 
mellan regionerna.

Thomas Lindén underströk att olika nivå-
er bidrar med olika saker.

– Vi som arbetar i stödstrukturerna kan 
väl gott erkänna att den snabba utbyggna-
den av intensivvården inte gjordes efter 
rekommendationer från Socialstyrelsen 
eller som en beställning från SKR eller re-
gionerna. Det var beslutsfattare betydligt 
närmare golvet som såg behovet och age-
rade utan att invänta en beställning eller 
ett tillstånd.

Thomas Lindén påpekade även att den 
situation som vi befinner oss i med regi-
oner ansträngda till bristningsgränsen, 
är det viktigt att se värdet av att det finns 
strukturer som möjliggör att planera vår-
den för om enskilda patienter till ställen 
som har bäst möjlighet att ta hand om 
dem.

– Vissa saker kräver planering och styr-
ning och andra saker kräver att man är 
nära patienten och fattar beslut där som 
kan utföras snabbt.
Avslutningsvis diskuterades delrapporten 
från coronakommissionen om vården av 
sjuka äldre.

– Det är en prioriteringsfråga och att 
lyfta svackorna i den horisontella priori-
teringsprocessen, som bland annat kom-
mer att handla om vården av de svårt sju-
ka äldre. Det hoppas jag blir en spinoff av 
pandemin, sa Mikael Sandlund.
Thomas Lindén menade att patientsäker-
het är en nyckelfaktor och det är svårt nog 
att få till en patientsäkerhet som är god 
nog i lugnt läge, men det går inte att nöja 

Mikael Sandlund, psykiater och ordförande i 
Svenska Läkaresällskapets etikdelegation.

Eva Uustal, gynekolog och ordförande för spe-
cialitetsföreningen SFOG
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sig där. Patientsäkerhet måste finnas i var-
dagen även när det bränner till.

– Det har blivit obarmhärtigt tydligt 
vad som händer när det perspektivet inte 
är tillräckligt väl tillgodosett.

Eva Nordin
Journalist

Några exempel från posters om smitt-
samhet och epidemiologi
PICS hos covid-patienter
Hur går det för patienter som vårdats på 
intensivvårdsavdelning för covid-19?

Vid Karolinska universitetssjukhuset 
öppnades en särskild multidisciplinär 
uppföljningsmottagning för covid-19 vår-
dade patienter.

I en uppföljning cirka två till tre må-
nader efter utskrivning från intensiv-
vårdsavdelning gjordes ett uppföljande 
videosamtal av en specialistsjuksköter-
ska. Även hälsoformulär för screening av 
ångest, depression och hälsorelaterad 
livskvalitet samlades in.

Uppföljningen omfattar 278 patienter. 
Resultat visar att 25 procent screenades 
för hög risk för ångest, depression och/
eller PTSD. Dessa patienter screenades 
även lågt i fysisk och emotionell rollfunk-
tion och har överrapporterats till psyko-
log för tidig behandling. Problem som 
rapporterats är bland annat nedsatt fysisk 
funktion, ökad trötthet, sömnproblem 
och negativ påverkan på socialt liv. 

Slutsatsen av studien är att videouppfölj-
ning tillsammans med hälsoformulär kan 
vara ett stöd att identifiera PICS, nedsätt-
ning i kognitiv funktion, fysisk och mental 
hälsa (Post Intensive Care Syndrome), hos 
patienter som vårdats på IVA för covid-19.

Studien är gjord av Eva Åkerman och 
Oili Dahl vid institutionen för neurobio-
logi, vårdvetenskap och samhälle vid Ka-
rolinska institutet.

Psykisk sjukdom–hög riskfaktor
Det är sedan tidigare känt att individer 

med svår psykisk sjukdom har en förhöjd 
risk för tidig död i kroppslig sjukdom jäm-
fört med normalbefolkningen. Men har 
personer med svår psykisk sjukdom även 
en förhöjd risk att dö i Covid-19?

En studie av Martin Maripuu, forska-
re vid Umeå universitet, visar att risken 
för covid-19-associerad död är nästan 4 
gånger högre för individer med allvarlig 
psykisk sjukdom i gruppen 60 till 79 år, 
jämfört med normalbefolkningen. 

Studien är baserad på Socialstyrelsens 
diagnosregister och dödsorsaksregister 
och täcker de första månaderna av covid-19 
pandemin i Sverige (11 mars- 15 juni)

Resultaten skulle kunna ha betydel-
se för riskbedömning vid vård och inför 
eventuella vaccinationsprioriteringar.

Antiviral behandling av covid
I en poster om ett nytt potentiellt lä-
kemedel mot covid-19 testades imiqui-
mod, en TLR7-antagonist som normalt 
används för behandling av kondylom 
och basalcellscarcinom. Eftersom det 
har påvisats att imiquimod kan öka den 
antivirala responsen var hypotesen att 
den också kan användas som ett nytt 
potentiellt läkemedel vid behandling av 
covid-19.

Humana bronkepitelceller (BECs) från 
fyra friska och 8 astmatiska patienter od-
lades fram efter borstprov i samband med 
bronkoskopi, samt behandlades med imi-
quimod ensamt eller tillsammans med ds-
RNA eller SARS-CoV-2 spikeprotein för 
att härma en virusinfektion.

Slutsatsen av studien är att behandling 
med BECs med imiquimod visar på följan-
de effekter: minskat uttryck av SARS-CoV-2 
receptorn ACE2, ökad antiviral kapacitet 
hos BECs samt en minskning av cytokiner 
involverade i dödliga cytokinstormar.

Studien är gjord av forskare vid insti-
tutionen för experimentell vetenskap vid 
Lunds universitet: Sofia Tillgren, Samu-
el Cerps, Juan Nieto Fontario och Lena 
Uller, i samarbete med forskare vid Kö-
penhamns universitet: Morten Hvidfeldt 
samt Asger Sverrelid.

Vacciner
I det avslutande seminariet redogjorde Mark Mulligan från New York för olika vaccintyper 

representerade i de över 200 kandidater som finns under utveckling i den rekordstora och 

rekordsnabba utveckling som skett under 2020. Mycket är känt vad gäller biologin nu men 

fortfarande kvarstår många frågetecken kring varaktigheten i immunsvar och hur det kor-

relerar till skydd mot inte bara sjukdom utan även mot symptomatisk och asymptomatisk 

smittsamhet. Långtidssäkerheten är också okänd än så länge. 

Stora utmaningar föreligger inte bara i logistik för att leverera vaccin utan även för att 

skapa tillit i samhället för att skapa framgångsrika vaccinationskampanjer. 

Över 100 posters publicerades elektroniskt under
konferensen. Tre posterpris à 10.000 kr delades ut

Sofia Myhrman på klinisk mikrobiologi vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset tilldela-
des pris för sitt arbete ”Omfattande smitt-
spridning med hög dödlighet vid utbrott av 
covid-19 på en geriatrisk enhet”. 

Studien, som omfattar ett utbrott bland 
32 vårdtagare och 15 omvårdnadspersonal, 
visar på nyttan av att utföra helgenom-
sekvensering av virusprover för att visa att 
det kan finnas fler än ett virus i omlopp. Hög 
dödlighet på 44% hos vårdtagarna sågs i 
studien vilket visar på vikten av preventiva 
åtgärder inom högriskpopulationer. Flera 
asymptomatiska individer ingick i utbrottet 
vilket visar att symptombaserade åtgärder 
är otillräckliga för att kontrollera en ut-
brottssituation. 

Karl Hagman från infektionskliniken på 
Danderyds sjukhus erhöll pris för sitt arbete 
”Duration av viremi och associerade kliniska 
parametrar hos sjukhusvårdade patienter 
med Covid-19”. 121 patienter med viremi 
ingick i studien, varav 97 var upprepat prov-
tagna. Viremi varade längre hos IVA-patien-

ter som avled och kortisonbehandling för-
längde inte duration av viremi. Överlevare 
hade i medeltal 14 dagar till viral clearance 
jämfört med 20 dagar för de som avled. 
Feberfrihet uppnåddes vid tiden för viral 
clearance. CRP-utvecklingen följde duratio-
nen av viremi med stigande värden fram till 
konvertering varefter CRP sjönk igen. 

Björn Ahlström från intensivvårdskliniken i 
Uppsala tilldelades pris för sitt arbete ”Risk-
faktorer för intensivvård och död”. Data från 
svenska intensivvårdsregistret med match-
ade kontroller från befolkningsregistret. För 
hela kohorten hämtades data ut från pa-
tientregistret och läkemedelsregistret. 1981 
patienter och 7924 populationskontroller 
inkluderades. Kronisk glukokortikosteroid-
behandling gav ökad risk för inläggning 
på IVA medan orala antikoagulantia var en 
skyddande faktor. Ingen av dessa faktorer 
var dock riskfaktor för död på IVA. Hyperto-
ni, typ-2 diabetes, kronisk njursvikt, astma, 
fetma och organtransplantation var andra 
riskfaktorer för IVA-vård. 
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Tadim (kolistimetatnatrium) pulver till infusions-
vätska, lösning, Rx, EF. ATC-kod: J01XB01, anti-
bakteriella medel för systemisk användning, övriga 
antibakteriella medel, polymyxiner. 1 injektions-
flaska innehåller 1 miljon internationella enheter, 
vilket motsvarar ca 80 mg kolistimetatnatrium. 

Indikation: Tadim är avsett för vuxna och barn, 
inklusive nyfödda, för behandling av allvarliga 
infektioner som orsakats av vissa aeroba gram- 
negativa patogener hos patienter med begränsade
behandlingsalternativ.

Varningar och försiktighet: 
Vänligen läs produktresumén innan förskrivning. 
Överväg att kombinera intravenöst kolistimetat- 
natrium med ett annat antibakteriellt medel 
när så är möjligt, med hänsyn taget till resis- 
tensmönstret hos bakterierna under pågående be-
handling. Eftersom en utveckling av resistens mot 
intravenöst kolistin har rapporterats, framför allt vid 
monoterapi, bör en kombination med andra anti-
bakteriella medel också övervägas för att undvika 
resistens. 

Kolistimetatnatrium bör endast användas när 
andra, mer vanliga förskrivna antibiotika inte 
är effektiva eller inte är lämpliga.
Njurfunktionen bör övervakas i början av behand- 
lingen och regelbundet under behandling hos alla 
patienter. Neurotoxicitet, som kännetecknas av 
yrsel, förvirring eller synstörningar, har rapporte-
rats efter parenteral administrering av kolistimetat- 
natrium. Om dessa effekter uppträder bör patien-
ten varnas för att framföra fordon eller använda 
maskiner.
 
Förpackningar: Pulver till infusionsvätska, lösning 
1 000 000 IE (vitt till benvitt pulver i en injektions-
flaska av glas) 10 styck injektionsflaskor.

För dosering och fullständiga kontraindikationer, 
varningstext och förskrivningsinformation 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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Vaccinkommentar

Vaccinkommentar angående 
covid-19

Bakgrund
Utvecklingen av covid-19-vacciner är 
en häpnadsväckande resa som saknar 
motstycke i modern tid. Det har varit en 
rekordsnabb produktutveckling där det 
normalt tar 10-15 år till godkännande 
av ett nytt vaccin, medan utvecklingsti-
den för de första covid-19-vaccinerna är 
mindre än 12 månader. Distribution av 
vaccindoser och massvaccinationspro-
gram i prioriterade riskgrupper startade 
redan i slutet av december 2020 i många 
länder i världen (27 december i Sverige). 
Hur är detta möjligt? Det är flera fakto-
rer som spelar in som sammanfattas i 
Faktaruta 1.

Det är imponerande många vaccinkan-
didater i pipeline, vilket man aldrig sett 
tidigare för ett enda smittämne. Enligt 
WHO:s regelbundet uppdaterade ”Draft 
landscape of covid-19 candidate vaccines” 
(Draft landscape of covid-19 candidate 
vaccines (who.int)) befinner sig 64 vac-
cinkandidater i klinisk utveckling, varav 
20 i fas III/II prövningar, och 173 i prekli-
nisk utveckling (22 januari 2021). Multip-
la plattformar används för att producera 
kandidatvacciner och inkluderar såväl 
etablerade som nya vaccinteknologier (se 
Faktaruta 2) (1). Av de vanligaste vacci-
nerna i klinisk prövning utgörs 31 procent 
av protein subenhet, 16 procent av virala 
vektorer, 14 procent av inaktiverade hel-
virus, 13 procent av DNA, 11 procent av 
mRNA och 3 procent av viruslika partik-
lar (VLP). För de etablerade vaccintek-
nologierna finns lång erfarenhet av effekt 
och säkerhet av godkända vacciner, men 
nackdelen är att vaccinframställningen 
är tidskrävande och komplex. För de nya 
teknologierna med nukleinsyrebaserade 
vaccin finns inga tidigare godkända för 
humant bruk. Fördelen med mRNA och 
DNA-vaccin är att de är syntetiskt fram-
ställda och inte kräver odling eller ferme-
tering och därmed går snabbt att produ-
cera. 

Av de 64 vaccinkandidaterna i klinisk 
prövning ges majoriteten med injektion 
(83 procent), intramuskulärt (75 procent) 
och i 2 doser (59 procent). Tolv (19 pro-
cent) kandidater testas i 1-dosschema. Det 

finns två kandidater i utveckling som ges 
oralt och tre intranasalt. 

Det är många vaccinkandidater i ut-
veckling, men det är viktigt att komma 
ihåg att det i framtiden kommer att bli 
svårt att genomföra placebo-kontrollera-
de effektstudier när andra vacciner blir 
godkända och allmänt tillgängliga.

Vaccinantigen
Av SARS-CoV-2 virus fyra strukturella 
proteiner, spike (S), envelope (E), mem-
bran (M) och nukleoprotein (N) är det 
S-proteinet som använts i vaccinutveck-
ling baserat på erfarenhet med andra 
coronavirus. S-proteinet är det immun-
dominanta antigenet, lokaliserat på ytan 
av virus, och involverat i bindning till re-
ceptorn (angiotensin converting enzyme 
2 (ACE2)), membran-fusion och inträde 
i värdcellen. Majoriteten av vaccinkandi-
dater har fokuserat på att inducera neu-
traliserande (NT) antikroppar mot S-pro-
teinet för att blockera virus bindning till 
receptorn på kroppens celler och på så 
sätt förhindra infektion.

S-proteinet består av två subenheter, S1 
och S2, där S1 har en receptor-bindande 
domän (RBD) som interagerar med ACE2 
receptorn, medan S2 medierar fusion 
mellan virus och cellmembran. RBD är 
det huvudsakliga målet för serum neu-
traliserande antikroppar, men det finns 
även andra neutraliserande epitoper på 
S-proteinet. S-proteinet är metastabilt 
och finns i två konfigurationer, pre-fusi-
on och post-fusion. Vaccin-antigenet bör 
vara i prefusions-konformationen för att 
bevara NT-sensitiva epitoper och induce-
ra högkvalitativa antikroppar. Optimering 
av S-antigenet i vaccinutvecklingen är 
viktig. Andra virala proteiner, strukturella 
(E, M, N) och icke-strukturella (tex nsp3), 
kan ha betydelse för ett skyddande im-
munsvar. Flera studier har visat att N pro-
teinet är mycket immunogent och ger ett 
kraftigt antikroppssvar och T-cells svar 
hos covid-19-infekterade patienter. Det är 
viktigt att undersöka betydelsen av dessa 
andra proteiner. Avdödade och levande 
attenuerade vaccinkandidater innehåller 
flera antigener förutom S-proteinet.

Nya vaccinteknologier
Traditionella vacciner involverar injek-
tion med antigener såsom renade protei-
ner eller polysackarider eller inaktivera-
de/levande försvagade virus. Genetiska 
vacciner fungerar på ett annat sätt och 
innehåller inga antigen. Istället innehåll-
er de en ritning/instruktion för antigenet 
i form av genetiskt material som injiceras. 
Väl inne i kroppens celler utnyttjas cell-
maskineriet för att översätta den genetis-
ka koden till önskat protein. Omfattande 
grundforskning av mRNA- och DNA-ba-
serade vaccinplattformar har bedrivits 
under decennier och de har använts för 
att utveckla kandidater mot andra infek-
tionssjukdomar.

Den genetiska sekvensen för SARS-
CoV-2 spike protein publicerades 10 jan 
2020 av kinesiska forskare och gav en 
blåkopia för vaccinutveckling. I mars, 63 
dagar senare, inledde en vaccintillverkare 
i USA den första kliniska studien med ett 
mRNA vaccin och 8 månader senare publ-
icerades de första effektresultaten från fas 
III studien. Den höga skyddseffekten för 
mRNA vaccinerna i den finala analysen 
förvånade en hel värld, och är en triumf 
och en milstolpe för vetenskapen!

• mRNA vaccin
Budbärar-RNA (mRNA) är den genetiska 
sekvensen som talar om för cellen vilka 
proteiner som ska byggas. Både Pfizers 
och Modernas mRNA vacciner har an-
vänt modifierade RNA nukleosider och 
lipid-nanopartikel teknologier som sta-
biliserar mRNA, ökar cellupptag och har 
en adjuvans effekt. Cellen instrueras att 
översätta gensekvensen via processande i 
ribosomer i cytoplasman till S-protein an-
tigenet, som uttrycks/utsöndras från cel-
len, tas upp av antigen-presenterande cel-
ler och triggar igång ett immunsvar med 
antikroppar och T-celler. Det bör nämnas 
att mRNA i vaccinet snabbt degraderas av 
normala cellulära processer. mRNA trä-
der inte in i cellkärnan och interagerar 
därmed inte med värdcells DNA.

Lipid nanopartiklarna som skyddar 
mRNA från degradering är framställda 
med patent-skyddade teknologier, vilket 
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är en faktor som kan påverka de olika kra-
ven på lagring och förvaring för mRNA 
vaccinerna (se Tabell 1).

• DNA-vaccin
DNA-vaccin har funnits i utveckling se-
dan 1990-talet och testats i ett flertal kli-
niska prövningar, men inget vaccin finns 
ännu godkänt för människa. DNA-vaccin 
består av cirkulärt DNA (plasmider) och 
tillverkas genom att genen för det aktu-
ella antigenet (S-protein) sätts in i bak-
terier (vanligen E.coli) som sedan odlas 
upp. Plasmiden som kodar för antigenet 
renas sedan upp från odlingen. Tekniken 
att framställa DNA-vaccin är väletablerad, 
enkel och snabb. En annan fördel är att 
DNA-vaccin är stabila i rumstemperatur. 
Att notera är att efter injektion av plasmi-
den måste DNA tas upp i cellkärnan för att 
i nästa steg översättas till mRNA i cytoplas-
man och därefter producera S-protein an-
tigenet. För att öka upptag i cellerna måste 
DNA-vaccin i regel kombineras med andra 
tekniker som exempelvis elektroporering 
(en elektrisk stöt som öppnar porer i hu-
den). Risken för integration av plasmid 
DNA i värdcells DNA har undersökts utan 
att man har funnit tecken på detta. Två 
DNA-plasmid vaccin mot covid-19 testas 
för närvarande i klinisk fas II/III.

• Vektor-baserade vaccin
Denna teknik använder sig av modifierade 
virus (icke-replikerande eller replikeran-

de) som vektorer för att föra in genetiskt 
material som kodar för önskat protein i 
kroppens celler. De vacciner mot covid-19 
som kommit längst i klinisk utveckling har 
använt olika genetiskt modifierade huma-
na adenovirus (Ad) typer som Ad5 och 
Ad26 eller schimpansadenovirus (ChA-
dOx1) som vektorer för den genetiska 
DNA koden för SARS-CoV-2 spike-prote-
in. Adenovirus-vektorn kan inte replikera 
och därmed inte orsaka sjukdom. Den vi-
rala vektorn med DNA sekvensen injice-
ras, tas upp i kroppens celler som instrue-
ras att tillverka spike proteinet som sedan 
uttrycks på cellytan och triggar igång 
ett immunförsvar med antikroppar och 
T-celler. Nackdelen med dessa vacciner är 
att immunitet mot vektorn kan induceras 
och försvaga immunsvaret. Detta är skälet 
till att Astra Zeneca valde ett schimpans-
adenovirus som vektor som få människor 
har antikroppar mot. En annan strategi är 
att använda heterologa adenovirusvekto-
rer, såsom ryska Gamaleyas covid-19 vac-
cin som använder Ad26 till första dosen 
och Ad5 för den andra dosen.

Upphandling av covid-19 vaccin
Upphandlingsprocessen av covid-19 vac-
cin sker på EU-nivå via en styrgrupp av 
medlems-stater (MS) under ledning av 
Europakommissionen (EC). En förhand-
lingsgrupp har inrättats med sju MS, där 
Sverige är representerat med den natio-
nella vaccinsamordnaren. EC tecknar 

förhandsavtal med vaccintillverkare och 
vaccinerna fördelas sedan på MS utifrån 
befolkningsstorlek, vilket för Sveriges del 
innebär två procent av upphandlat vaccin. 

EC har bemödat sig om att bygga en 
diversifierad vaccinportfölj innehållan-
de flera vaccinteknologier för att sprida 
riskerna om vissa vacciner inte skulle 
bli godkända. EC har hittills slutit kon-
traktsavtal med sex olika företag inne-
fattande AstraZeneca (400 miljoner do-
ser), Sanofi-GSK (300 miljoner doser), 
Johnson&Johnson (400 miljoner doser), 
BioNTech-Pfizer ( 300 miljoner doser), 
Curevac (405 miljoner doser) och Moder-
na (160 miljoner doser). EC har därmed 
säkrat 2,3 miljarder vaccindoser.

EC har precis avslutat diskussioner 
med Novavax med avsikt att inköpa 200 
miljoner doser av deras adjuvantera-
de (Matrix-M) protein-subenhet vaccin 
(NVX-CoV2373). Förhandlingar om upp-
köp pågår med Valneva som har ett inak-
tiverat helvirusvaccin adjuvanterat med 
CpG 1018 + aluminiumsalt (VLA2001).

Regeringen beslutar om Sverige ska an-
sluta sig till EC avtalen. Sverige har i nulä-
get gått med i fem EU-gemensamma avtal 
om vaccin från Astra Zeneca (viral vektor) 
(7 miljoner doser), Janssen Pharamceu-
tica (Johnson & Johnson) (viral vektor) 
(4,5 miljoner doser), BioNTech-Pfizer 
(mRNA) (6,5 miljoner doser), Moderna 
(mRNA) (3,6 miljoner doser) och Curevac 
(mRNA) (5 miljoner doser). Sverige har 
därmed säkrat 26,6 miljoner doser, vilket 
är mer än vi behöver till befolkningen. 
Icke använda vaccindoser ska säljas vida-
re eller doneras till andra länder. 

Av de ingångna avtalen i EU har två 
vaccin fått ett villkorat godkännande av 
EUs läkemedels-myndighet EMA, näm-
ligen BioNTech-Pfizer vaccin (Comirna-
ty®) och Modernas vaccin (covid-19 Vac-
cine Moderna®). Vaccinerna har börjat 
distribueras i Sverige för vaccination av 
definierade riskgrupper enligt en priori-
tetsordning rekommenderad av Folkhäl-
somyndigheten.

Översikt över upphandlade
vacciner i Sverige
En sammanfattning av status för de olika 
vaccinerna vad gäller utvecklingsfas, ef-
fekt och säkerhetsresultat i de kliniska fas 
II/III studierna och lagringsstabilitet ges 
i Tabell 1.

De två godkända mRNA vaccinerna, 
Pfizers BNT162b2 och Modernas mRNA-
1273, är högeffektiva med en skyddsef-
fekt på 95 procent respektive 94 procent 
7-14 dagar efter dos 2 och en uppföljning 
på cirka 2 månader (2,3). Vaccineffekten 

• Tidigare kunskap från prekliniska och kliniska vaccinstudier för andra coronavirus som SARS (2003) 
och MERS (2012) där den viktiga rollen av spike proteinet i sjukdomens patogenes klargjordes.

• Utveckling av nya vaccinteknologier såsom genetiska vacciner (mRNA) som framställs syntetiskt 
och snabbt kan produceras som svar på pandemier och allvarliga sjukdomsutbrott.

• Kompression av kliniska prövningstiden genom att genomföra de olika studiefaserna (fas I, II 
och III) parallellt istället för sekventiellt. Uppskalning av vaccinproduktionen parallellt med kliniska 
prövningar.

• Accelererande pandemisituation, som snabbade på uppnåendet av sjukdomstalen som krävdes i 
fas III studierna.

• Löpande granskning (”rolling review”) av data och snabb hantering av godkännande 
processen av regulatoriska myndigheter med nödgodkännande (USA, UK och andra länder) och 
villkorat godkännande (EU). 

• Kraftsamling av världssamfundet med enorma finansiella investeringar och forskningsstöd till 
vaccinindustrin och ett brett samarbete mellan det offentliga och privata, vetenskapssamhället och 
internationella organisationer. Förköp av vacciner av regeringar över hela världen. Det finansiella 
stödet har varit helt avgörande för att bekosta de gigantiska fas III studier som genomförts.

• Kapplöpning mellan vaccintillverkare och länder, prestige i att vara först ut med ett godkänt vaccin.

Faktaruta 1.
Faktorer som bidragit till rekordsnabb vaccinutveckling mot COVID-19
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Etablerade plattformer

• Levande försvagade vacciner

• Inaktiverade helvirusvaccin

• Viruslika partikelvaccin (VLP)

• Protein subenhetsvaccin

Nya vaccinteknologier

• Messenger RNA (mRNA) vaccin

• DNA plasmid vaccin

• Vektorbaserade vaccin: icke-replikerande

 eller virus-replikerande virusvektorer

Faktaruta 2. Översikt teknologiska plattformar 
för vacciner mot SARS-CoV-2

Vaccinkommentar

hos äldre över 65 år låg på liknande nivå 
som hos yngre, 94,7 procent respektive 
86,4 procent. Det var få fall av allvarlig 
covid-19 sjukdom i Pfizers studie, men 
majoriteten återfanns i placebogruppen 
(9 vs 1), medan det i Modernas studie 
var 30 allvarliga fall, alla i placebogrup-
pen. Studierna fortsätter under en period 
av två år för att utvärdera långtidseffekt 
och säkerhet. I nuläget förefaller det san-
nolikt att placebogruppen i fas III stu-
dierna kommer att erbjudas vaccin och 
därmed förloras kontrollgruppen. Säker-
hetsprofilen har bedömts acceptabel för 
båda vaccinerna även om de är relativt 
reaktogena i jämförelse med andra vac-
ciner som t.ex. influensavaccin. Biverk-
ningarna, som uttryck för ett aktiverat 
immunsystem, inkluderade lokal smärta 
på injektionsstället, huvudvärk, trötthet, 
muskel- och ledvärk, frysningar och fe-
ber, vilka ökade i frekvens efter andra do-
sen. Äldre hade mindre biverkningar än 
yngre försökspersoner. De lokala och sys-
temiska biverkningarna var i regel över-
gående efter 1-2 dagar. I båda studierna 
rapporterades fler fall av Bell´s pares i 
vaccingruppen jämfört med placebo, men 
enligt FDA låg antalet fall inte över bak-
grundsincidensen i befolkningen. Efter 
godkännandet har fall av anafylaktiska 
reaktioner rapporterats i samband med 
vaccination. Det har särskilt drabbat per-
soner med tidigare anamnes på allergiska 
reaktioner och anafylaktiska reaktioner. 
En potentiell roll av PEG (polyetyleng-
lykol) i anafylaktiska reaktioner är under 
utredning. PEG ingår som en komponent 
i lipidpartiklarna för båda vaccinerna 
och finns i andra läkemedel och kosme-
tika, och är känt för att kunna orsaka 
allergiska rektioner. I produktresumén 
för båda vaccinerna anges att medicinsk 
behandling och övervakning ska finnas 
omedelbart tillgängliga i händelse av ana-
fylaktisk reaktion. En observationstid på 
minst 15 (-30) minuter rekommenderas 
efter vaccination. En andra dos av vacci-
net ska inte ges till individer som upplevt 
anafylaxi efter den första dosen. De som 
har svår allergi rekommenderas att råd-
göra med sin behandlande läkare inför en 
vaccination. 

Kylkedjan är ett logistiskt problem med 
mRNA vaccinerna där Pfizers vaccin mås-
te förvaras fryst i -700C, medan Modernas 
vaccin kräver -200C.

Astra Zenecas vaccin ChAdOx1 nCoV-
19 utvärderades i en poolad analys av 
2 studier för effekt och av 4 studier för 
säkerhet och en uppföljning på upp till 
3 månader (4). Den sammanlagda vac-
cineffekten var 70 procent, men base-

rades på två olika doseringsregimer och 
två olika effektestimat. Hos försöksper-
soner som fick två fulldoser eller place-
bo (n=8895) enligt studieprotokoll var 
skyddseffekten 62 procent, medan hos 
försökspersoner (n=2741) som oplanerat 
fick en halv dos följt av en fulldos eller 
placebo var skyddseffekten 90 procent. 
Det är oklart varför effekten skiljer sig 
åt mellan doseringarna. Vidare användes 
olika doseringsintervall i studierna, från 
4 veckor (enligt studieprotokoll) upp till 
12 veckor och längre. Det var för få äld-
re över 65 år i studien för att utvärdera 
skyddseffekten. Studien rapporterade 
att 10 covidpatienter krävde sjukhus-
vård, alla ingick i placebogruppen. Bi-
verkningar var milda till måttliga i form 
av lokal smärta, huvudvärk, trötthet, fe-
ber och ledvärk som gick över på ett par 
dagar. Säkerhetsprofilen liknar den som 
sågs med mRNA vaccinerna, men med 
en skillnad att biverkningarna av Astra-
Zeneca vaccinet efter andra dosen var 
lindrigare och mindre frekventa än efter 
första dosen. En händelse som ej bedöm-
des relaterad till vaccinet var ett fall av 
transversell myelit som föranledde ett 
temporärt studieavbrott. En fördel med 
vaccinet är att det kan förvaras och trans-
porteras i kylskåpstemperatur (2-80C). 

Avvikelserna från studieprotokollet och 
sammanläggning av olika studier gör att 
resultaten i fas II/III studierna är svår-
tolkade. Vaccinet nödgodkändes dock av 
Storbritanniens (UK) läkemedelsmyn-
dighet MHRA 30 december, medan EMA 
och FDA inväntar resultaten från den 
större fas III studien som pågår i USA. I 
MHRAs produktinformation anges att 
antikroppssvaret (S-bindande antikrop-
par) ökade med ökande doseringsinter-
vall upp till 12 veckor (opublicerade data). 
På grund av den stora smittspridningen av 
SARS-CoV-2 i  UK rekommenderar den 
nationella vaccinkommittén (JCVI, Joint 
Committee of Vaccination and Immuni-
sation) att ge en vaccindos till alla för att 
snabbt få upp ett skydd och avvakta med 
andra dosen upp till 12 veckor. För denna 
strategi saknas dock vetenskaplig evidens, 
inga data finns på varaktighet av skydds-
effekt eller neutraliserande antikropps-
svar efter endast en dos, och särskilt då i 
en äldre population.

För de två övriga vaccinerna som upp-
handlats i Sverige, Johnson&Johnsons 
vektor-baserade vaccin (Ad26.COV2.S) 
och Curevacs mRNA vaccin (CVnCoV) 
inväntas resultat från fas III studier. 
Novavax´s vaccin, som sannolikt står på 
tur att upphandlas i Sverige, utvärderas i 
en fas II/III studie i UK med 15 000 för-

sökspersoner som förväntas avrapporte-
ras första kvartalet 2021. En fas III stu-
die med 30 000 försökspersoner pågår i 
USA. Valnevas inaktiverade helvirusvac-
cin är i tidig klinisk fas och det kommer 
att dröja till hösten 2021 innan resultat 
från den planerade fas III studien blir 
tillgängliga.

Kunskapsluckor
Covid-19 är en ny infektionssjukdom och 
kunskapen om sjukdomen är i nuläget 
ofullständig. För rationell vaccinutveck-
ling är det kritiskt att förstå det den fun-
damentala interaktionen mellan värd och 
coronavirus och skyddande immunmeka-
nismer. Det finns många kunskapsluckor 
som behöver adresseras med ytterligare 
forskningsstudier och med uppföljning 
av vaccinstudierna och vaccinationspro-
grammen. Ett urval av obesvarade frågor 
listas nedan.

Immunologisk korrelat till skydd
Ett immunologiskt korrelat för skydd 
är inte etablerat, vilket gör det svårt att 
bedöma vad de vaccin-inducerade im-
munsvaren som uppmätts i kliniska stu-
dier med olika vaccinkandidater betyder 
för skyddseffekten. För att få en uppfatt-
ning om relevans av immunsvar har man 
i de flesta studier jämfört neutraliserande 
antikroppstitrar med de i konvalescent-
serum från patienter som genomgått 
covid-19. Det antas att vaccinskyddet 
framför allt medieras via neutraliseran-
de antikroppar som förhindrar inträde 
av virus i värdceller, men oklart om anti-
kroppar ensamt är kapabla att ge skydd. 
Primatmodeller tyder på att också speci-
fika T-cells svar kan vara associerade med 
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skydd mot virus challenge, men den ex-
akta rollen av humorala och av cellmedi-
erade immunsvar för effektiv protektion 
hos människa är ännu ej definierad. En-
dast fas III studierna med utvärdering av 
immunsvar som resulterat i skyddseffekt 
kan ge ett entydigt svar på frågorna. Det 
undersöks av vaccintillverkarna, men för 
detta krävs att det finns tillräckligt antal 
genombrottsinfektioner, vilka hittills va-
rit få i mRNA vaccinstudierna. En annan 
viktig brist är avsaknad av standardisera-
de NT- och T-cells tester som möjliggör 

jämförelse av resultat mellan olika studier 
och olika vaccintyper.

Duration av skyddseffekt och immunsvar
Varaktighet av det vaccininducerade 
skyddet är okänt. Fas III studierna för de 
godkända mRNA vaccinerna har en upp-
följningstid på endast 2 månader, men är 
planerade att följas upp under två år. Med 
tanke på att naturlig covid-19 infektion 
förefaller resultera i ett relativt kortlivat 
immunsvar, finns det behov av att i senare 
studier belysa om påfyllnadsdoser kom-

mer att krävas för att upprätthålla immu-
nitet efter vaccination. Behovet av minst 
en boosterdos har även vistats föreligga 
för alla våra tidigare vacciner, oberoende 
av deras beskaffenhet, vilket gör det san-
nolikt att så även är fallet för covid-19 vac-
cinerna. Lovande resultat från en studie 
av Modernas vaccin tyder på att NT anti-
kroppar som förväntat sjunker något, men 
står kvar på en acceptabel nivå efter 3 må-
nader (5). Viktigt att belysa är också kvan-
titet och duration av minnes B-celler och 
minnes T-celler som vaccinet inducerar.

Vaccinföretag Pfizer/BioNTech Moderna Astra Zeneca Johnson&Johnson Curevac

Plattform mRNA mRNA Viral vektor Viral vektor mRNA

Benämning NT162b2, Comirnaty® mRNA-1273 ChAdOx1 nCoV-19 Ad26.COV2.S CVnCoV

Status Nödgodkänd i UK (2 dec)
FDA EUA* (11 dec)
Villkorat godkänd i
EU (21 dec) Totalt
godkänd i 40 länder

FDA EUA (18 dec)
Villkorat godkänd i EU
(6 jan 2021)
Nödgodkänd i UK
(8 jan 2021)

Nödgodkänd i UK (30 dec)
Ansökan om villkorat
godkännande inlämnad 
(12 jan 2021)

Ej godkänd
Rolling review EMA 
(1 dec)

Ej godkänd

Indikation 16 år och äldre 18 år och äldre 18 år och äldre 18 år och äldre NA**

Kliniska studier
pågående

Fas 3 (n=43 448) Fas 3 (n=30 420) Fas 2/3 (n=23 848,
4 studier)
Fas 3 (n=30 000)

Fas 3, 1 dos (n=45 000)
Fas 3, 2 dos (n=30 000)

Fas 2/3 (n=36 500)

Dosering 2 doser (0, 21 dagar) 2 doser (0, 28 dagar) 2 doser (0, 28)
(enligt UK 0,12 veckor)

1 alt 2 doser (0, 56
dagar)

2 doser (0, 28 dagar)

Äldre 17,5% >65 år (4,4% >75 år) 25% >65 år (4,6% >75 år) 9,7% >65 år (4% >70 år) (Mål: 30% >60 år) (Mål: 20-25% >61 år)

Samsjuklighet 21% 23% 25% NA NA

Skyddseffekt VE*** 95% (95%CI: 90,3; 
97,6) 170 fall (8 vaccin
vs 162 placebo)

>65 år VE 94,7% 
(66,7;99,9), 20 fall
(1 vaccin vs 19 placebo)

Svår sjukdom 10 fall 
(1 vaccin vs 9 placebo) 

VE efter dos 1 52%
(29,5; 68,4) 

VE 94,1% (95%CI: 89,3;96.8)
196 fall (11 vaccin vs
185 placebo)

>65 år VE 86,4% (61,4;95,2),
33 fall (4 vaccin vs 29
placebo)

Svår sjukdom VE 100%,
30 fall, 
(0 vaccin vs 30 placebo)

VE efter dos 1 80,2%
(55,2; 92,5%)

Poolad VE 70,4% (95%
CI:54,8; 80,6), 131 fall
(30 vaccin vs 101 placebo)

2 standarddos (n=8895) 
VE 62,1% (41,0; 75,7)
Lågdos+standard (n=2741)
VE 90% (67,4; 97,0)

Hospitalisering 10 fall
(0 vaccin vs 10 placebo
(allvarlig sjukdom= 2)) 
VE efter dos 1 52,7%
(40,5; 62,4)

NA
Effektanalys planerad
i slutet av jan 2021

NA

Biverkningar Lokal smärta, trötthet, 
huvudvärk, myalgi,
feber och lymfadenopati.
Mindre biverkningar hos 
äldre. Ökade biverkning-
ar efter dos 2.

Lokal smärta, trötthet, 
huvudvärk, myalgi, feber, 
lymfadenopati. Mindre
biverkningar hos äldre. 
Ökade biverkningar
efter dos 2.

Lokal smärta, huvudvärk, 
trötthet, myalgi, sjuk-
domskänsla, feber
Mindre biverkningar hos 
äldre. Mindre biverkningar
efter dos 2.

Lokal smärta, trötthet, 
huvudvärk, myalgi. 
Mindre biverkningar 
hos äldre.

NA

Särskilda händelser, 
oklart orsakssamband
med vaccin

4 fall av Bells pares vs 0 
fall i placebogruppen.

3 fall av Bells pares vs 1 fall 
i placebogruppen.
Ansiktssvullnad hos
individer med fillers.

1 fall av transversell myelit, 
temporärt studieavbrott

1 fall med icke förvän-
tad händelse, tempo-
rärt studieavbrott

NA

Sällsynta händelser 
efter introduktion

Allvarliga allergiska
reaktioner, anafylaxi

Allvarliga allergiska
reaktioner, anafylaxi

NA NA NA

Förvaring Frys -70°C 6 mån, kylskåp 
(2-8°C) i 5 dagar,
rumstemp 2 timmar.

Frys -20oC 6 mån, kylskåp
(2-8°C) i 30 dagar,
rumstemp 6 timmar.

Kylskåp (2-8°C) 6 månader
(får ej frysas).

Frys -200C 2 år,
Kylskåp (2-8°C) i
3 månader.

Frys -600C 3 mån,
kylskåp (2-8°C) i
3 mån, rumstemp 
24tim

*EUA=Emergency Use Authorization, **NA=ej applicerbart, ***VE=vaccineffekt, skyddseffekt.



Infektionsläkaren 1 · 21 19

Vaccinkommentar

Skydd hos äldre och skydd mot allvarlig
infektion
I de genomförda registreringsstudier för 
mRNA vaccinerna var representationen 
av äldre >65 år med eller utan samsjuklig-
het relativt stor, men andelen över 75 år 
var liten (se Tabell 1). Effektestimaten var 
lovande och liknade de hos yngre vuxna, 
men underlaget var mer begränsat. För 
Astra Zenecas vaccin finns ännu inga ef-
fektdata på äldre. Generellt behöver vac-
cineffektiviteten belysas i större popula-
tioner av äldre och andra riskgrupper när 
vaccinerna får bred användning. För and-
ra vaccintyper kan immunosenescens hos 
populationen över 65 år göra att anpassa-
de vaccinformuleringar eller förstärkta 
strategier med förhöjda doser, fler doser 
eller adjuvans kan komma att krävas för 
optimalt skydd. Säkerhets och immuno-
genicitets data på samtidig administra-
tion med andra vacciner som används 
hos äldre såsom influensa och pneumo-
kockvacciner behöver insamlas. I studier-
na var det för få fall av allvarlig covid-19 
infektion för att bedöma skyddseffekten, 
men resultaten är lovande då majoriteten 
av allvarliga fall återfanns i placebogrup-
pen. Ytterligare data behövs för att tillåta 
säkra slutsatser.

Vaccination av seropositiva
Frågan har inte aktivt undersökts, men 
det fanns 2,2 till 3,0 procent av studie-
deltagare som var covid-seropositiva före 
vaccination i de olika studierna. Då vac-
cinsvaret oftast visat sig vara högre än 
svaret efter mild naturlig infektion har 
sannolikt dessa individer nytta av vacci-
nationen. Inga nackdelar eller säkerhets-
problem sågs hos de få studerade indivi-
derna. I en analogi med andra infektioner 
har man i studierna inte utfört screening 
för antikropps-förekomst innan vaccina-
tion. Detta är inte heller praktiskt möjligt 
i massvaccinations-situationer.

Saknade populationer
Inga data finns på effekt, immunogenici-
tet och säkerhet av vaccinerna hos gravi-
da, barn under 16 år, immunsupprimerade 
personer och individer med autoimmuna 
sjukdomar. Studier i dessa grupper är pla-
nerade/pågår.

Skydd mot asymtomatisk infektion
Primär utvärderingsvariabel i alla fas 
III studier var skydd mot PCR-positiv 
symtomatisk covid-19 infektion med 
allvarlig sjukdom, hospitalisering och 
död som sekundära variabler. Studierna 
har tydligt visat att vaccinerna skyddar 
mot sjukdom, men om de skyddar mot 

infektion (sterlizing immunity) är ännu 
oklart. Studierna var inte primärt ut-
formade för att studera asymtomatisk 
infektion med mål att utvärdera vaccin-
effekten mot transmission och virusut-
söndring. För Astra Zenecas vaccin rap-
porterades preliminära data på effekten 
mot asymtomatisk infektion, vilken var 
58,9 procent (95 procent CI: 1,0;89,9) i 
gruppen som fick halv dos följt av full-
dos. De vida konfidensintervallen och 
avsaknad av effekt i gruppen som fick två 
fulldoser omöjliggör någon säker slut-
sats. Datainsamling pågår i fas III stu-
dierna för mRNA vaccinerna och andra 
studier är planerade för att besvara den 
kritiska frågan om vaccinerna kan för-
hindra infektion och reducera/stoppa 
smittspridning. 

Dosintervall och senareläggning av andra 
dosen
Vissa länder har följt UKs extraordinära 
rekommendation att fördröja andra dosen 
upp till 12 veckor. Detta görs i avsikt att 
maximera vaccintillgången, snabbt få upp 
vaccinations-täckningen och öka antal 
personer som får nytta från första dosen. 
De vacciner som hittills utvärderats ges 
alla i 2-dosschema med ett intervall på 21 
till 28 dagar, vilket majoriteten  av studie-
deltagarna fick. Ett intervall på 19 till 42 
dagar (Pfizer) och 21 till 42 dagar (Moder-
na) var tillåtet i den i den primära effekt-
populationen. I Astra Zenecas studie gavs 
vaccindoserna med varierande intervall 
från 4 till >12 veckor. Explorativa analy-
ser visade att effektestimaten efter dos 1 
var 52 procent (Pfizer), 80 procent (Mo-
derna) och 53 procent (Astra Zeneca). Om 
intervallet begränsades till >14 dagar efter 
dos 1 var motsvarande siffror 89 procent, 
92 procent respektive 73 procent. Det 
är dock baserat på ett mycket begränsat 
antal studiedeltagare och mycket kort 
uppföljning. Tidiga data från Israels vac-
cinationsprogram tyder på att den första 
dosen av Pfizers vaccin har lägre effekt (33 
procent) än den (52 procent) som rappor-
terades från fas III studien (7). Graden av 
skydd och immunogeniciteten av en dos 
fram till 12 veckor är okänt. I fas I/II stu-
dierna för mRNA och ChAdOx-1 vaccinet 
visades tydligt att två doser krävdes för 
ett robust neutraliserande antikroppsvar. 
Ett suboptimalt immunsvar kan innebära 
ökad smittspridning/virusreplikation och 
driva på utveckling av virusmutationer. 
Att ge vaccinerna i en singeldos utan solid 
vetenskaplig evidens betraktas som off-la-
bel användning. Man utsätter befolkning-
en, och särskilt då äldre, för en risk att un-
derminera vaccineffekten, vilket kan leda 

till att förtroendet för vacciner eroderas. 
FDA har i ett uttalande betonat att mRNA 
vaccinerna ska ges enligt FDA-godkänt 
dosschema (8). WHO och EMA har också 
rekommenderat att vaccinerna ges i det 
specificerade dosintervall som användes i 
studierna och i exceptionella fall upp till 6 
veckor efter dos 1. Vidare rekommenderas 
inte mixade dosregimer med olika vacci-
ner innan detta utvärderats i kontrollera-
de studier. 

Det enda vaccin som utvärderas i sing-
eldos och som befinner sig i slutfas är 
Johnson&Johnsons Ad26 vektorbaserade 
vaccin, resultat inväntas i slutet på januari 
2021.

Mikrobiologisk epidemiologi
Övervakning av mikrobiologisk epide-
miologi med genomsekvensering av vi-
russtammar är viktigt för att upptäcka 
mutationer som kan ändra virus egenska-
per och särskilt då mutationer i spike pro-
teinet som kan influera på effekten av vac-
ciner och indikera behov av uppdatering 
av vaccinerna. Nya virala genetiska vari-
anter med multipla mutationer särskilt 
i spike proteinet och i RBD (N501Y) har 
detekterats i UK (lineage B.1.1.7), i Sydafri-
ka (B.1.351) och i Brasilien (P.1), vilket fått 
mycket uppmärksamhet av forskare, me-
dia och allmänheten. Dessa varianter, som 
förefaller ha en större smittspridningspo-
tential än originalvirus, har snabbt blivit 
dominerande i ursprungsländerna, men 
fall har nu även påvisats i många andra 
länder i världen. Pfizer har i en laborato-
riestudie (8, ej referee granskad) visat att 
serum från vaccinerade individer neutra-
liserar 16 virusmutationer inkluderande 
N501Y i UK varianten. Man undersökte 
dock inte hela spektrat av virusmutationer 
och ej de i Sydafrika eller Brasilien-varian-
ten. Ytterligare studier är på gång. På sikt 
kan varianter som undkommer vaccinef-
fekten (”vaccine escape”) uppstå, varför 
det är viktigt med noggrann övervakning 
av SARS-CoV-2 evolution.

Långtidssäkerhet
Vaccinsäkerhet är avgörande för att få 
acceptans för vaccination. Det kräver en 
noggrann övervakning, stora säkerhets-
studier och långtidsuppföljningar efter 
godkännandet för att klargöra förekom-
sten av eventuella sällsynta allvarliga 
biverkningar. System för att övervaka 
vaccinsäkerhet finns utvecklade av till-
verkarna, internationella organisationer 
(WHO, ECDC) regulatoriska myndighe-
ter och nationella myndigheter. I Sverige 
registreras alla vaccinationer i nationel-
la vaccinationsregistret (obligatoriskt), 
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vilket möjliggör kartläggning av poten-
tiella biverkningar och sambearbetning 
av data med andra hälsodataregister. 
Speciella ovanliga händelser som anafy-
laxi, Bell´s pares och fall av multisystem 
inflammatory syndrom (MIS) efter vac-
cination ska övervakas och rapporteras. 
Genombrottsinfektioner av covid-19 bör 
undersökas noga och särskilt fall av all-
varlig sjukdom hos vaccinerade för att 
utesluta potentiella fall av vaccin-asso-
cierad förstärkt sjukdom (VAED). VAED 
var en händelse som observerades i 
prekliniska vaccinstudier för SARS och 
MERS, men som inte rapporterats för 
SARS-CoV-2.

Vaccintveksamhet, acceptans hos befolk-
ningen, flockimmunitet
För att snabbt få effekt av ett vaccinations-
program mot covid-19 är det viktigt att få 
en hög vaccinacceptans och täckning i 
riskgrupper och i nästa steg i befolkning-
en. De primära huvudmålen är att minska 
allvarlig sjukdom och död och att få stopp 
på pandemin. Hur många som behöver 
vara immuna eller vaccinerade för att upp-
nå flockimmunitet och kontroll på smittan 
är okänt, men har uppskattats till 75 (- 90) 
procent av befolkningen. Vi vet dock ännu 
för litet om varaktighet av covid vacciner-
nas effekt på sjukdom och om de har effekt 
mot asymtomatisk infektion och transmis-
sion för att bedöma om det är möjligt att 
uppnå en elimination av smittan. 

En global undersökning (19 länder) av 
acceptansen för covid-19 vacciner, som 
WHO refererar till, visade att 71,5 procent 
av deltagarna var positiva och beredda att 
acceptera ett covid-19 vaccin. Variabilite-
ten mellan olika länder var 55 till 87 pro-
cent.   Resultat från enkätundersökning-
ar i Sverige har visat lite olika siffror för 
vaccinationsbenägenheten från 59 till 67 
procent, men i sista enkäten i december 
2020 hade vaccinationsviljan ökat till 80 
procent (MSB). Majoriteten av de som är 
tveksamma till vaccin mot covid-19 upp-
ger oro för biverkningar som anledning. 
Planer för kommunikationsinsatser för 
att främja acceptansen för vaccination 
har utarbetats på nationell, regional och 
lokal nivå i Sverige.

Avslutande kommentar
Året 2020 med covid-19 pandemin har 
betecknats som ”annus horribilis” med en 
omfattande global smittspridning, sjuk-
dom och död som tvingat länder att stänga 
ned och att införa strikta restriktioner 
som omöjliggjort ett normalt liv. Den ma-
kalösa medicinska utvecklingen av vaccin 
mot covid-19 har förundrat en hel värld 

och har väckt hopp och förväntan om att 
helt kunna stoppa pandemin. Vaccinerna 
har utvecklats och testats i en ojämförligt 
hög hastighet med det första godkännan-
det inom 12 månader efter virus upp-
täckt, vilket är en enastående medicinsk 
bedrift. Det utsågs av tidskriften Science 
som 2020´s genombrott (”Shots of hope”). 
Den nya vaccinteknologin med mRNA 
har gjort det möjligt att snabbt, enkelt och 
billigt ta fram ett vaccin och att skala upp 
produktionen. Resultaten i fas III studier-
na med 95 procents effektivitet visade för 
första gången att mRNA-teknologin fung-
erar och att ett sådant vaccin kan induce-
ra ett immunsvar mot SARS-CoV-2 spike 
protein som ger skydd. mRNA-teknologin 
är ett stort framsteg inom vaccinologin 
och kan visa sig erbjuda stora fördelar 
som vacciner som snabbt kan utvecklas 
och testas mot ännu okända virus, nya 
epidemiska hot och framtida pandemier.

Ingrid Uhnoo
Docent i Infektionssjukdomar vid

Uppsala Universitet
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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 och Amning: Säkerhet och effekt för Dovato har inte studerats under graviditet. Fertila 
kvinnor ska få rådgivning avseende den potentiella risken för neuralrörsdefekter med dolutegravir, och 
effektiva preventivmedel ska 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. Dolutegravir utsöndras i små mängder i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information om 
dolutegravirs effekter på nyfödda/spädbarn.  

References: 1. Produktresumé DOVATO (dolutegravir/lamivudine) november 2020. Fass.se.  
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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 
2020-11-18. 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 AB, Box 516, 169 29 Solna.

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

POWERFUL, DURABLE EFFICACY11

HIGH BARRIER TO RESISTANCE11

TDF, TAF AND ABC FREE11

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 och Amning: Säkerhet och effekt för Dovato har inte studerats under graviditet. Fertila 
kvinnor ska få rådgivning avseende den potentiella risken för neuralrörsdefekter med dolutegravir, och 
effektiva preventivmedel ska 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. Dolutegravir utsöndras i små mängder i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information om 
dolutegravirs effekter på nyfödda/spädbarn.  

References: 1. Produktresumé DOVATO (dolutegravir/lamivudine) november 2020. Fass.se.  
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Indicerad för behandling av vuxna och barn från 3 månaders ålder med:1 

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

patienter med begränsade behandlingsalternativ
Ny indikation  
•   Bakteriemi som uppstår i samband med, eller misstänks  

ha ett samband med, någon av infektionerna ovan

Läs mer på www.zavicefta.se eller fass.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 och pediatriska patienter 
från 3 månaders ålder med komplicerade intraabdominella infektioner(cIAI), komplicerade urinvägsinfektioner (cUTI) inklusive pyelonefrit, sjukhusförvärvad 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 och pediatriska patienter 
från 3 månaders ålder 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: C. difficile associerad diarré har rap
porterats vid behandling med ceftazidim/avibaktam och kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande. Diagnosen bör övervägas hos patienter som uppvisar 
diarré under eller efter administrering av Zavicefta. Neurologiska sequelae, såsom tremor, myoklonus, ickekonvulsivt status epilepticus, kramper, encefalopati och koma 
har ibland rapporterats med ceftazidim då dosen inte har reducerats för patienter med nedsatt njurfunktion. Samtidig behandling med höga doser cefalosporiner och 
nefrotoxiska läkemedel som aminoglykosider eller potenta diuretika kan påverka njurfunktionen negativt. Användning av ceftazidim/avibaktam kan orsaka utveckling av 
ett positivt direkt antiglobulintest (DAT eller Coombs test), som kan interferera med korstest av blod och/eller orsaka läkemedelsinducerad immunhemolytisk anemi. 
Administrering: Zavicefta bör användas vid behandling av infektioner som orsakas av aeroba gramnegativa organismer hos patienter med begränsade behandlings
möjligheter endast efter konsultation med läkare som har tillbörlig erfarenhet av behandling av infektionssjukdomar. Zavicefta bör administreras som i.v. infusion under 
2 timmar. Dosering: Vuxna 2 g/0,5 g, 6 månader till < 18 år 50 mg/kg/12,5 mg/kg till högst 2 g/0,5 g, 3 månader till < 6 månader 40 mg/kg/10 mg/kg, 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: Oktober 2020. 

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

Utökad 
indikation!

Nu även för barn 
från 3 månaders 

ålder.

ceftazidim/avibaktam
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mRNA-vaccin vinnare i racet
mot covid-19

De två vacciner mot covid-19 som 
är godkända av den europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMA i 

början av januari 2021 bygger båda på mo-
dern genteknik i form av messengerRNA 
(mRNA) eller på svenska budbärar-RNA.  
RNA är en molekyl som kan överföra 
information till den mänskliga cellkär-
nans DNA att i sin tur instru- instruera 
cytoplasmans proteinfabriker (riboso-
merna) att producera för kroppen viktiga 
proteiner.  De senaste 10 årens framsteg 
har gjort det möjligt att utveckla mRNA- 
baserade vacciner och terapier mot oli-
ka sjukdomar såsom infektioner, cancer 
och hjärt-kärlsjukdomar. Ingen sådan 
produkt hade dock nått marknaden när 
de två mRNA-baserade covid-19-vacciner 
från Pfizer-BioNTech repektive Moderna 
Inc. godgodkändes av EMA.

Framgångssagan för mRNA-vacciner 
börjar redan i slutet av 70-talet när den 
ungerska biokemisten Katalin Kariko i 
sitt doktorandarbete lyckades framstäl-
la  mRNA på syntetisk väg. Under 80-ta-
let fortsatte Kariko sina mRNA-studier 
vid University of Pennsylvania Medical 
School men hade svårt att få forsknings-
anslag.  Få trodde att hennes resultat och 
idéer var möjliga att realisera och i mitten 
av 90-talet var hon beredd att ge upp. Hon 
hade då samlat på sig ett stort antal avslag 
på sina anslagsansökningar och hennes 
forskarkarriär var på på väg att haverera. 
Ett huvudproblem var att kunna paketera 
mRNA-molekylen så att den kunde ta sig 
in i den mänskliga cellen utan att samti-
digt väcka kroppens immunförsvar.

Vändningen kom några år in på 2000- 
talet då Keriko och hennes amerikanske 
medarbetare Dan Weissman fann att man 
kunde byta ut en av de fyra byggstenarna 
i RNA-molekylen (nukleotiderna) och 
därigenom undvika att väcka kroppens 
immun- system. Detta var en epokgöran-
de upptäckt som publicerades 2005 och 
utvecklades ytterligare under de följande 
åren.

Till en början gick upptäckten under 
den vetenskapliga radarn, med några 
få undantag. Ett av dessa var den unge 
stamcellsforskaren vid Harvard Medical 

School, Derrick Rossi, som hade svårt 
att få fram embryonala stamceller för sin 
forskning. Rossi insåg att mRNA-tekniken 
borde gå att använda för tillverkning av 
stamceller på ett enklare och etiskt mera 
tillfredställande sätt. Han satte en av sina 
doktorander på att arbeta med detta och 
något år senare hade man utvecklat en me-
tod där vanliga kroppsceller omprogram-
meras med hjälp av mRNA-teknik för att 
bilda stamceller. Rossi antog att det fanns 
en kommersiell potential i upptäckten 
och tog kontakt med sin professorskolle-
ga vid Harvard Medical School, Timothy 
Springer, som han visste var entreprenör 
inom bioteknikområdet. Springer blev 
omedelbart intresserad och ordnade ett 
möte med professorn i ”biomedical eng-
ineering” vid Massachussets Institute of 
Technology (MIT) Robert Langer, en le-
vande legend inom bioteknologin. Mötet 
mellan Rossi, Springer och Langer ägde 
rum i maj 2010. Rossi presenterade sin 
idé för Langer men när denne lyssnat en 
stund förstod han att Rossi upptäckt nå-
got mycket större än en metod att fram-
ställa stamceller eller som Langer senare 
uttryckte i en intervju, ”Cloaking mRNA 
so it could slip into cells to produce pro-
teins had a staggering number of appli-
cations and might even save millions of 
lives”. Till Rossi sade Langer, ”I think you 
can do a lot better than stem cells. I think 
you could make new drugs, vaccines, eve-
rything.”

Några dagar efter mötet med Lang-
er och Springer presenterade Rossi sin 
idé för risk-kapitalisten Noubar Afeyan, 
en extravagant entrepenör och chef för 
”Flagship Ven- tures”. Denne blev lika en-
tusiastisk för Rossis idé som Langer och 
Springer blivit men även Afeyan menade 
att man måste satsa bredare än bara på 
stamceller.

Några månader senare bildades Moder-
na Therapeutics av Rossi, Afeyan, Langer, 
Kenneth Chien och David Berry. Bola-
gets namn tog man från ”modifiedRNA” 
(modRNA).

Det fanns även europeiska forskare som 
såg en potential i Kariko-Weissmans upp-
täckter. I Tyskland verkade turkietfödda 

läkarparet Ugur Sahin och Özlem Ture-
ci, som var forskare med immunoterpi 
mot cancer som huvudintresse, särskilt 
möjligheten att skräddarsy vacciner som 
kunde få immunsystemet att elimine-
ra cancerceller. För att möjliggöra detta 
grundade paret 2008 företaget ”Biophar-
ma- ceutical New Technologies” (BioN-
Tech) med säte i Mainz. Medgrundare 
var tvillingbröderna Thomas och Andreas 
Strungmann som ett antal år tidigare sålt 
sitt eget medicinbolag, Hexal, till Novar-
tis för 7.5 miljarder dollar. Dr Sahin blev 
nu bolagets VD och hans hustru Özlem 
dess medicinska chef. I en intervju nyli-
gen framhöll Sahin att BioNTech inte ska 
ses som ett renodlat mRNA-bolag utan 
som ett gen-tekniskt företag för utveck-
ling av immunoterapier. Detta hindrade 
dock inte att han redan 2013 rekryterat 
mRNA-teknikens moder, Katalin Kariko, 
till bolaget som senior vice president och 
ansvarig för företagets forskning kring 
mRNA-teknologin.

Under bolagets fem första år arbetade 
man som ett ganska typiskt start-up före-
tag inom biotekniksfären med publicering 
och patentering av sina forskningsfynd 
men i detta fall utan pressreleaser och 
events för investerare.  Efter att Keriko 
knutits till bolaget blev man mera öppen 
med sina planer och ingick partnership 
med ett antal etablerade läkemedelsbolag. 
BioNTech har idag ca 1500 medarbetare 
och 13 lovande läkemedelskandidater i sin 
pipeline, vilka nått kliniska prövningssta-
diet. Bolaget börsintroducerades hösten 
2019 och Covid-vaccinet är den första av 
bolagets produkter som nått marknaden.

Det finns betydande skillnader mellan 
BioNTech och Moderna om man ser till 
deras publika image. Dr Sahin och hans 
bolag har behållit sin akademiska profil. 
Han är associerad professor vid universi-
tetet i Mainz och cyklar till jobbet på en 
20 år gammal mountainbike. Modernas 
VD, den franske kemiingeniören och af-
färsmannen Stephane Bancel, rekrytera-
des från diagnostikabolaget BioMérieux 
(2011) och hade en examen från Harvard 
Business School i bagaget. Redan året 
efter sin ankomst kunde han annonsera 

Indicerad för behandling av vuxna och barn från 3 månaders ålder med:1 

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

patienter med begränsade behandlingsalternativ
Ny indikation  
•   Bakteriemi som uppstår i samband med, eller misstänks  

ha ett samband med, någon av infektionerna ovan

Läs mer på www.zavicefta.se eller fass.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 och pediatriska patienter 
från 3 månaders ålder med komplicerade intraabdominella infektioner(cIAI), komplicerade urinvägsinfektioner (cUTI) inklusive pyelonefrit, sjukhusförvärvad 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 och pediatriska patienter 
från 3 månaders ålder 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: C. difficile associerad diarré har rap
porterats vid behandling med ceftazidim/avibaktam och kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande. Diagnosen bör övervägas hos patienter som uppvisar 
diarré under eller efter administrering av Zavicefta. Neurologiska sequelae, såsom tremor, myoklonus, ickekonvulsivt status epilepticus, kramper, encefalopati och koma 
har ibland rapporterats med ceftazidim då dosen inte har reducerats för patienter med nedsatt njurfunktion. Samtidig behandling med höga doser cefalosporiner och 
nefrotoxiska läkemedel som aminoglykosider eller potenta diuretika kan påverka njurfunktionen negativt. Användning av ceftazidim/avibaktam kan orsaka utveckling av 
ett positivt direkt antiglobulintest (DAT eller Coombs test), som kan interferera med korstest av blod och/eller orsaka läkemedelsinducerad immunhemolytisk anemi. 
Administrering: Zavicefta bör användas vid behandling av infektioner som orsakas av aeroba gramnegativa organismer hos patienter med begränsade behandlings
möjligheter endast efter konsultation med läkare som har tillbörlig erfarenhet av behandling av infektionssjukdomar. Zavicefta bör administreras som i.v. infusion under 
2 timmar. Dosering: Vuxna 2 g/0,5 g, 6 månader till < 18 år 50 mg/kg/12,5 mg/kg till högst 2 g/0,5 g, 3 månader till < 6 månader 40 mg/kg/10 mg/kg, 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: Oktober 2020. 

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

Utökad 
indikation!

Nu även för barn 
från 3 månaders 

ålder.

ceftazidim/avibaktam
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att Astra-Zeneca satsat motsvarande 240 
miljoner dollar för att få rättigheter till 
ett antal av bolagets framtida gentekniskt 
framställda läkemedel inom hjärta-kärl-
området. Under de närmast följande åren 
fick dock Moderna problem med sin lä-
kemedelsutveckling och beslöt att satsa 
enbart på mRNA-teknologin. Idag har 
man omkring 1000 medarbetare och ett 
betydande antal vaccinkandidater i sin 
pipeline. Moderna börsintroducerades 
2018 och har bland sina strategiska sam-
arbetspartner bl.a. Merck, Astra-Zeneca 
och Karolinsk Institutet.

När rapporterna kom om ett coronaut-
brott i Wuhan och kinesiska forskare 
avslöjat virusets genetiska RNA-sek-
vens insåg man hos både Moderna och 
BioNTech vilka fördelar man hade för att 
snabbt kunna utveckla mRNA-baserade 
vaccin mot viruset.  Det räckte i princip 
med att man hade dess RNA-uppbyggnad 
och den hade man ju fått på nätet av ki-
nesiska forskare.  De båda bolagens slut-
produkter skiljer sig dock åt i sin kemiska 
struktur, hur de ingående beståndsdelar-
na tagits fram och hur mRNA-molekylen 

paketerats för att kunna ta sig in i mänsk-
liga celler. De båda vaccinens effekter är 
dock nästan identiska. Stora studier med 
10.000-tals deltagare har visat på en im-
ponerande skyddseffekt mot covid-19, i 
storleksordningen  95% efter två doser 
med 3-4 veckors intervall. Biverkningar-
na verkar också vara likartade med lokala 

reaktioner på injektionsstället i form av 
smärta eller ömhet och kanske också med 
svullnad och rodnad. Även övergående 
allmänreaktioner med feber, huvudvärk 
och/eller muskelvärk var relativt vanligt i 
studierna. All information om detta finns 
på EMA:s hemsida ema.europa.eu.

Om en majoritet av svenskarna väljer 
att vaccinera sig mot covid-19, antingen 
med något av ovanstående vacciner eller 
med något av vaccinen som kommer till 
oss senare under året , kan man förhopp-
ningsvis räkna med en betydligt mindre 
smitt- spridning under andra halvåret. På 
senhösten när nobelpriset i kemi annon-
seras tror jag att Katalin Kariko, Drew 
Weissman och Derrick Rossi åter kommer 
i rampljuset.  I så fall mycket välförtjänt, 
inte minst då Alfred Nobel skriver i sitt 
testamente att prisen skall ges ”åt dem 
som under det förlupne året hafva gjort 
menskligheten den största nytta”.

Sten Iwarson
Professor emeritus, Göteborg
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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 (low- or high-flow oxygen or other non-invasive ventilation 
at start of treatment).1
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aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: 
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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 normalgränsen 
vid baslinjen. Behandlingen ska avbrytas om ALAT utvecklas ≥5 gånger den 
övre normalgränsen. Behandlingen kan åter sättas in när ALAT är <5 gånger 
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<30 ml/min. Veklury innehåller sulfobutylbetadexnatrium, som utsöndras 
via njurarna och ackumuleras hos patienter med nedsatt njurfunktion, vilket 

potentiellt kan påverka njurfunktionen negativt. Samtidig administrering av 
remdesivir 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 remdesivir in vitro, rekommenderas inte samtidig 
användning med klorokinfosfat eller hydroxyklorokinfosfat. Baserat på 
observationer in vitro kan remdesivir tillfälligt 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 minska plasmakoncentrationen 
av remdesivir och rekommenderas inte. Graviditet och amning: Det finns 
begränsad mängd data från användningen av remdesivir 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, illamående, 
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, interaktioner, 
biverkningar samt aktuell information om förpackningar se www.fass.se. 
Subvention är ännu inte fastställt. Baserad på produktresumé: 12/2020

* In other studies, VEKLURY was shown to have no benefit on mortality rates.  
WHO Solidarity Trial Consortium. NEJM 2020; 383:1813-1826 ISRCTN83971151 https://doi.org/10.1186/ISRCTN83971151 
1. Veklury produktresumé 12/2020, www.fass.se

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

Reduced time to recovery with 4 days in the overall population1 

(11 days in the remdesivir group vs 15 days in the placebo 
group, recovery rate ratio 1,32; [95 % CI 1,12 till 1,55], p<0,001)

Reduced mortality by 70% in patients requiring low-flow 
oxygen in a post hoc analysis*1 (4,1 % in the remdesivir group 
vs 12,8 % in the placebo group, HR, 0,30; [95% CI 0,14 to 0,64]) 
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Programgrupp vaccinationer

Nybildad vårdprogramgrupp vill 
öka kunskapen och stötta kliniker
i svåra vaccinfrågor

Vårdprogramgruppen vaccinationer är 
Infektionsläkarföreningens ansikte utåt 
i vaccinfrågor.
Det första mötet, som nyligen ägde rum 
digitalt, hade stort fokus på covid-19 
vacciner. Gruppens ambition är för öv-
rigt att sprida och samordna kunskap 
om vacciner, vara ett stöd till kliniker 
och ett komplement till befintliga na-
tionella vaccinationsråd.

Inom loppet av ett år har världen drabbats 
av en pandemi och kunskapsutvecklingen 
om covid-19 går snabbt. På rekordfart har 
helt nya vacciner tagits fram. Samtidigt 
väcks många nya frågor som inte enkelt 
kan besvaras utifrån rådande riktlinjer 
och PM.

På infektionsläkarföreningens årsmöte 
i maj 2020 beslutades att anta förslaget 
om att bilda en vaccinprogramgrupp. Ef-
ter förslag på representanter från verk-
samhetschefer vid landets infektions-
kliniker och sedvanlig urvalsprocess, 
bildades gruppen under hösten, men på 
grund av rådande pandemi fördröjdes 
det första mötet som nyligen hölls digi-
talt.

— Det blev ett stort fokus på covid-19- 
vacciner. Men programgruppen arbe-
tar med alla vacciner, inte bara med 
covid-19. Gruppen ska ses som ett sätt att 
stödja kollegor att fatta beslut i vaccina-
tionsfrågor när det saknas tydliga svar 
och riktlinjer. Vi är ett komplement till 
nationella vaccinationsråd, som det inte 
finns så många av, säger Helena Hervius 
Askling, disputerad infektionsläkare och 
en av initiativtagarna till vaccinprogram-
gruppen.

Frågelåda om covid-19
Till arbetsgruppens nystartade epostlåda 
strömmar det för tillfället in vaccinations-
frågor från sjukvårdsprofessionen. Fokus 
är på covid-19. Här är ett axplock: 

Räknas Astras vektorvaccin som ett 
avdödat vaccin som därmed kan ges till 
patienter som behandlas med immunmo-
dulerande läkemedel?

Och hur ska läkare som arbetar på verk-
samheter som bedriver specialiserad pal-
liativ vård i livets slutskede tänka kring 
covid-vaccinering, kan det finnas risker 
med att vaccinera, och spelar det någon 
roll om patienterna fått immunterapi mot 
cancersjukdom eller står på subkutan 
kortisonbehandling eller ej?

— Covid-19 är ett bra exempel på hur 
snabb kunskapsutvecklingen är, samti-
digt som det saknas många svar på vikti-
ga frågor. Oavsett hur långt forskningen 
har hunnit eller om det finns tillgång till 
studier eller ej, måste man som kliniker 
fatta beslut inför sina patienter. Man be-
höver veta hur man ska förhålla sig till 
covid-vacciner som inte är testade exem-
pelvis på gravida, långtidssjuka eller im-

munsupprimerade. Här finns ett stort be-
hov av kunskap och vi som arbetar inom 
kompetensområdet vaccinationer har 
en viktig funktion att fylla, säger Helena 
Hervius Askling som också är samman-
kallande för arbetsgruppen.

Tidigare arbetade hon som smitt-
skyddsläkare och verksamhetschef i 
Sörmland, men är nu tillbaka som infek-
tionsläkare i Stockholm. Hon är överläka-
re vid Karolinska Universitetssjukhuset 
där hon ansvarar för infektionsklinikens 
specialiserade vaccinationsmottagning, 
och har även ett samarbete med barnläka-
re på Sachsska Södersjukhusets vaccina-
tionsmottagning. Den riktar sig till barn 
med underliggande sjukdomar och reak-
tioner på vaccin.

Hon är även kursledare på och initia-
tivtagare till landets enda högskoleutbild-
ning i vaccinologi på Karolinska Institu-
tet. Under januari 2021 undervisar hon 
även på Sophiahemmets högskola. En ny 
vaccinationsutbildning har snabbt tagits 
fram som ska säkerställa att det finns till-
räckligt med utbildad legitimerad perso-
nal som både kan ordinera och adminis-
trera covid-19-vaccinationer.

— Det finns ett enormt stort intresse för 
webbutbildningen. Jag är ämnesansvarig 
och jag tror det är långt över 1000 perso-
ner som är anmälda till kursen. 

Helhetsgrepp om vaccinationer
Åtta specialister från olika regioner i 
Sverige, alla verksamma kliniskt, ingår i 
vaccin programgruppen. 

— Vi såg ett växande behov av att öka 
och sprida kunskap om vaccinationer, 
men också att samordna vårdprogram 
och PM som kan se lite olika ut i regio-
nerna. 

Många befintliga vårdprogram och 
PM är i regel översiktliga och besvarar 
inte specifika frågor, som exempelvis hur 
subgrupper av individer med nedsatt im-
munförsvar ska vaccineras. Det kan också 

Helena Hervius
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handla om att Världshälsoorganisationen, 
WHO, plötsligt kommer med besked om 
att det är möjligt att ge ett vaccin med ett 
annat intervall eller administreras på ett 
nytt sätt.

— Det finns ingen specialitet som tagit 
ett samlat brett om vaccinationer, det vill 
vi försöka göra eftersom ämnet ingår i 
vårt kompetensområde. Programgruppen 
kan också vara snabbfotade med att lyfta 
fram och uppdatera studier i takt med att 
ny kunskap växer fram.

Enligt smittskyddslagen har Folkhäl-
somyndigheten ett uppdrag att utveck-
la programvaccinationer. Myndigheten 
ger även rekommendationer för de vac-
cin som det inte finns program för, och 
lämnar även in kunskapsunderlag till 
socialdepartementet för beslut om pro-
gramvaccinationer. Arbetsprocessen är 
tidskrävande och det kan även dröja inn-
an ny kunskap uppdateras.

— Ett färskt exempel är det underlag 

från 2016 som Folkhälsomyndigheten 
lämnat in för beslut till socialdepartemen-
tet om programvaccinationer för influen-
sa, pneumokocker, tuberkulos och hepatit 
B. Fortfarande är inget beslut fattat.

Olika regioner hanterar även kostna-
derna olika; i vissa regioner är pneumo-
kockvaccin kostnadsfritt, men inte i and-
ra.

— Vi är ett komplement till Folkhäl-
somyndigheten. Vi arbetar också för att 
samordna vaccinationsfrågor som inte är 
täcka av någon annan och där vi behöver 
ha en nationell samsyn kring hur vi ska 
förhålla oss till olika frågor. 

Ett talande exempel är vilken rekom-
mendation som gäller för vaccinering 
inför eller efter splenektomi. Det finns i 
dag olika rekommendationer i olika regi-
oner, trots att de grundar sig på samma 
data. 

— Vi vaccinerar patienter med under-
liggande sjukdom, och olika specialitets-

föreningar har olika dokument som inte 
minst rör immunsuppressiv behandling. 
Ett viktigt uppdrag för vaccinprogram-
gruppen vore att samla ihop alla PM och 
skriva ett enhetligt för hela landet, det 
skulle vara en stor vinst, inte minst för pa-
tienterna. 

Vaccinmotstånd
Vaccinprogrammen mot covid-19 rullas 
nu som bäst ut i Europa.

Samtidigt växer vaccinmotståndet glo-
balt, men också i Sverige. Nyligen visade 
SVT ”Vaccinkrigarna”, en dokumentär i 
tre delar. Tittaren får bland annat möta en 
av de ledande förespråkarna mot vaccin i 
Norden. Med stark övertygelse redogjor-
de hon för en spridd konspirationsteori 
som går ut på att vaccin försämrar intel-
lektet, vilket innebär att makteliten får 
fria händer att ta kontrollen över världen. 
Medverkande i programmet var även An-
drew Wakefield som startade myten om 
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att vaccin orsakar autism. Trots att han 
är fråntagen sin läkarlegitimation och be-
slagits för att sprida osanningar är han för 
vaccinmotståndare en hjälte och behand-
las nästan som en rockstjärna. År 2032, 
menar han, kommer vartannat barn att ha 
utvecklat autism på grund av vaccinatio-
ner. Samhällen kommer att kollapsa och 
världen gå under. 

— Dokumentären var i många avseen-
den extrem och kanske inte talande för 
den vaccintveksamhet som finns hos 
många människor. Ibland kan den till 
och med vara rättmätig med tanke på 
de läkemedelsskandaler som har varit. 
Tveksamhet måste vi ha respekt för och 
vi behöver ta frågan på allvar och kunna 
besvara frågor så att människor känner 
sig trygga, annars är risken att de söker 
sig till olika plattformar på nätet. Vi har 
en skyldighet att tillhandahålla kunskap 
och stå för det, säger Helena Hervius 
Askling.

WHO har listat vaccinmotstånd som ett 
av tio hot mot världshälsan. En kartlägg-
ning som Dagens Nyheter har gjort visar 
att var fjärde anställd inom äldreomsor-
gen i 13 kommuner avvaktar med att tacka 
ja till vaccin. I skånska Sjöbo har endast 
halva personalstyrkan tackat ja. Skepsis 
inför vaccinationsprogram breder ut sig, 
även bland anställda inom hälso- och 
sjukvården.

I Sverige är 20 procent av alla föräld-
rar tveksamma att följa MPR-vaccinpro-
grammet på grund av rädsla och oro att 
barnet ska dö, skadas eller drabbas av 
autism. 

Här finns gigantiska kommunikations-
insatser att göra. Om individers oro och 
frågor inte tas på allvar och bemöts med 
engagemang och ödmjukhet, är risken 
stor att kunskapsföraktet växer, menar 
Helena Hervius Askling.

Vaccinprogramgrupp viktig funktion
Fredrik Kahn är infektionsläkare vid 
Skånes universitetssjukhus och forskare 
inom infektionsmedicin vid Lunds uni-
versitet.  Han sitter med i vaccinprogram-
gruppen och är även representant för 
Lunds universitet i vaccinsamordnaren 
Rickard Bergströms vetenskapliga refe-
rensgrupp.

— Vaccinprogramgruppen har ett vik-
tigt uppdrag och arbetet omfattar så 
mycket mer än att hantera frågor kring 
covid-vacciner. Det kan handla om hepa-
tit A-vaccin vid resor eller vem som ska ha 
ett bältrosvaccin. Det kan också handla 
om frågor som rör vilka vacciner som ska 
ges till en patient med cancer som fått sin 
mjälte bortopererad, och när i det ska ges 

i förhållande till kirurgi och cellgiftsbe-
handling.

Fredrik Kahn menar att infektionslä-
kare kan liknas vid sjukhusens kliniska 
bakteriologer som ger råd om klinisk mik-
robiologi till patienter.

— Jag vet att alla inte håller med mig, 
men jag vill gärna se infektionsläkare ge-
nerellt som immunologer vid infektions-
sjukdomar, på plats i kliniken. Vi har inte 
så jättemånga terapier att erbjuda än, men 
jag är övertygad om att vi kommer att ha 
det i framtiden. Och när det gäller vaccin-
frågor så ingår de i vår specialitet. Gene-
rellt behöver vi lyfta kunskap om vacciner, 
även bland läkare och jag vill påstå att en 
vaccinprogramgrupp behövs för att stärka 
och sprida kunskap, säger Fredrik Kahn.

Eva Nordin
Journalist

FAKTARUTA:
Vårdprogramgruppen vaccinationer

Följande personer är invalda, samtliga 
verksamma kliniskt:
• Helena Hervius Askling, Karolinska 

universitetssjukhuset (sammankal-
lande)

• Fredrik Kahn, Skånes universitets-
sjukhus

•  Simon Werner, Skånes universitets-
sjukhus

• Martin Angelin, Norrlands universi-
tetssjukhus

• Paul Skorup, Akademiska sjukhuset

• Anja Rosdahl, Universitetssjukhuset 
Örebro

• Susanne Woxenius, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset

• Anna Ljunghill Hedberg, Akademis-
ka sjukhuset

Fredrik Kahn

På infektionsläkarföreningens årsmöte i maj 2020 antogs
förslaget att bilda en vaccinprogramgrupp. Efter förslag
på representanter från verksamhetschefer vid landets
infektionskliniker och en sedvanlig urvalsprocess, bildades 
gruppen under hösten. På grund av rådande pandemi
fördröjdes det första mötet och hölls nyligen digitalt.

Programgrupp vaccinationer
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Tropiknytt

Kära tropikvänner

Mask i hjärnan

Det nya året börjar med en försik-
tig optimism, kanske kan vi börja 
tänka på ett liv som inte hela tiden 

handlar om covid-19. Undertecknad blev 
vaccinerad mot covid för några dagar sen 
och med undantag av en obetydligt öm-
mande vänster överarm så känns det bra. 
Förutom förhoppningen om att det skall 
minska min egen risk att smittas så ger 
det också tankar på vilken viktig betydel-
se vaccinationer har för folkhälsan. Inte 
minst i länder med bristande sjukvård.  
Jag hoppas dock att vi inte får alltför sto-
ra bakslag vad gäller folkhälsan beroende 
på att vaccinationsinsatser och program 
mot parasiter och andra infektionssjuk-
domar fått stå tillbaka när allt fokus varit 
inriktat på bekämpning av den aktuella 
pandemin. Många av dessa frågor kom-
mer säkert att beröras på den stora tro-

Det handlar om en 27-årig tidiga-
re väsentligen frisk kvinna som 
i september 2005 fick debut av 

partiella epileptiska anfall med muskel-
kontraktioner i ansiktet. Anfallen tilltog 
och utredning under hösten 2005 på ett 
sjukhus inom sjukvårdsregionen påvisa-
de en expansivitet i ansiktets motoriska 
kortex, tolkat initialt som pleomorft xan-

pikkonferensen ECTMIH som vi tidigare 
flaggat för. Den blir denna gång i digital 
form, arrangerad från Bergen, till hösten 
mellan 28/9 — 1/10. Förutom sedvanliga 
områden kommer det också ingå ett spår 
angående covid-19 och dess konsekvenser 
för Public Health. 

I dessa pandemitider så tillbringar 
man mycket tid hemma och jag har in-
lett ett projekt att städa mitt arbetsrum 
som fortfarande pågår. Jag hittade ett 
gammalt fall där en vaken neuroradiolog 
snabbt bidrog till lösningen av fallet som 
bifogas detta nummer.

Vi ska nu också inom styrelsen fortsät-
ta arbete med att planera det uppskjuta 
symposiet angående rävens dvärgband-
mask som kommer att genomföras under 
Infektionsveckan 14 — 17 september i 
Uppsala. Jag kommer själv försöka delta 

i båda dessa konferenser, på plats eller 
digitalt.

Förutom planering för infektionsveck-
an kommer styrelsen att diskutera några 
andra frågor på nästa styrelsemöte såsom 
hur vi ska kunna vitalisera hemsidan 
samt hur vi kan samarbete med andra 
föreningar och arbetsgrupper inom glo-
bal hälsa och resemedicin.  Vi har också 
sen tidigare funderat på att genomföra 
ett fallseminarium inom det tropikmedi-
cinska området och den tråden skall vi ta 
upp på nytt. Vi är tacksamma för inspel 
angående detta och övriga frågor som ni 
tycker föreningen ska ägna sig åt.

Mats Ericsson
Vice ordförande Svensk Förening för 

Tropikmedicin

toastrocytom. Patienten planerades för 
operation Januari 2006 av den misstänkta 
tumören.

I samband med att patenten inlades på 
neurokirurgiska kliniken i Umeå så gjor-
des en rutinmässig MR inför operationen. 
Den visade i stort oförändrad expansivi-
tet, med måttligt ödem. En neuroradiolog 
beskriver  dock samma dag som den pla-

nerade operationen MR-fyndet såhär. ” I 
caudala omfånget av gyrus postcentralis 
omedelbart subcortikalt på vänster sida 
finns en 9 mm i diameter expansiv cystisk 
förändring. Förändringen omges av ett 
måttligt perifokalt ödem och efter kon-
trastinjektion ses en intensiv randupp-
laddning i cystväggen. Centralt i cystan, 
sträckande sig in emot cystväggen finns i 
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Tropiknytt

T1-viktad sekvens en liten högsignaleran-
de förändring (Fig 1). 

Radiologens slutsats och sammanfat-
tande bedömning var: fynd av en  liten 
cystisk expansiv förändring i gyrus post-
centralis på vänster sida som med intill 
visshet gränsande sannolikhet är neu-
rocysticarkos.

Operatören kontaktar undertecknad 
som var infektionskonsult och vi ställde 
in operationen och patienten remitteras 
till infektionsmottagningen för bedöm-
ning nästkommande dag för fortsatt in-
fektionsutredning. 

Vid bedömningen på infektionsmottag-
ningen framkommer att patienten varit 
tidigare helt frisk men att hon under hös-
ten fått tilltagande besvär med ryckningar 
i ansiktet. Trots antiepileptisk behandling 
hade besvären tilltagit.

Status var helt utan anmärkning inklu-
sive enklare neurologstatus.

Epidemiologiskt: Hon hade inte före-
tagit sig några resor utanför Europa för-
utom att hon 2 år tidigare (2002) gjort 
en vanlig semesterresa under två veck-
ors tid i Phuket i Thailand tillsammans 
med pojkvännen. De hade inte gjort 
några besök i mindre byar och hon be-
rättade att hon mest åt vegetariskt och 
hon hade inte ätit fläskkött vid restau-
rangbesök. Hennes sammanboende var 
aktiv jägare och han hade enligt hennes 
uppgift vid några tillfällen jagat harar 
i Luleåtrakten som haft någon form av 
bandmask.

Lab: Hb 152, vita 16,4, Trombocyter 271, 
kreatinin 49. Normal differentialräkning 
utan eosinofili. 

Fig 1. Preoperativa MR- bilder januari 2006.

Efter att ha konsulterat litteratur så val-
de jag att tro på  radiologens diagnos på 
neurocysticerkos, dvs. larvstadiet av gri-
sens bandmask (Taenia solium). Globalt 
är neurocysticerkos en av de vanligaste 
orsakerna till epilepsi. Svinbandmask är 
endemisk i stora delar av världen men 
brukar inte påträffas i Sverige.

Patienten informerads om våra miss-
tankar och hon blev lite chockerad då 
det inger ett visst mått av fasa att veta att 
man har en mask i hjärnan. Efter att ha 
informerat henne ytterligare och fram-
förallt berättat att hon sannolikt inte 
behövde göra en hjärnoperation så tog 
hon det med fattning. Vi överenskom att 
hon skulle återvända efter 1 månad för ny 
MR-kontroll. Vi tog också ett serologiskt 
prov för att försöka konfirmera diagno-
sen.

Vid återbesöket visade MR-bilder 
oförändrade fynd med en cystisk struk-
tur parietalt vänster. Serologi mot Tae-
nia solium var negativt. Kliniskt tillstånd 
oförändrat med  enstaka epilepsianfall. 
Trots negativ serologi så bedömdes ändå 
diagnosen som säker. Avsaknad av posi-
tiv serolog är enligt litteraturen relativt 
vanligt speciellt vid solitära cystor. Efter 
diskussion med neurokirurg och neurolog  
insattes därför behandling mot neurocys-
ticerkos med Zentel (albendazol) 400mg 
x 2 i 10 dagar samt Betapred. Dessutom 
insattes epilepsimedicinering med Lami-
catal i upptrappande dos.

Vid återbesök efter 2 månader berättar 
patienten att hon fick upprepade små an-
fall ca 7 dagar efter start av Zentelbehand-
lingen. Anfallen klingade av efter hand 

och var borta efter 2 veckor. Vid återbe-
söket var hon besvärsfri och förnyad MR 
visade att jämfört med undersökningen i 
februari hade cystan i gyrus postcentra-
lis till stor del retraherats. Alltjämt fanns 
synlig scolex i cystan med viss kvarva-
rande kontrastuppladdning men ödemet 
hade minskat. Radiologens slutsats blev: 
Neurocysticerkos som övergått från kol-
loidvesikelstadiet till det granulära nodu-
lära stadiet.

Uppföljande MR ett år senare visar 
endast en rest av cystan på 3 mm utan 
ödem. Patienten följdes på hemorten 
men enligt uppgift förblev hon besvärs-
fri. Orsaken till att patienten fick neu-
rocysticerkos kunde inte helt klarläggas 
men mest sannolikt kom smittan från 
Thailand. Den vanligaste smittvägen är 
inte att man själv äter griskött utan att 
man smittas av en asymtomatisk band-
maskbärare som i sin tur fått det genom 
att ha ätit underkokt griskött. Den san-
nolika slutsatsen var att hon kan ha smit-
tats av pojkvännen som i så fall fungerat 
som slutvärd och utsöndrat ägg. Teorin 
kunde dock inte bevisas med provtag-
ning av pojkvännen då utredning med 
både serologi och maskägg i faeces var 
negativ. 

När det gäller diagnosen som ställ-
des av radiologen så understryker detta 
bara att det är viktigt att det finns läkare 
med kunskap också om ovanliga tropiska 
sjukdomar eller som gör sig besväret att 
hämta in kunskapen när det behövs från 
tillgänglig litteratur.
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Fortbildning

Vårutbildning i Infektioner hos
immunsupprimerade
Örenäs slott, Skåne
Möt våren och sommaren i Skåne 20-21 maj 2021. På Örenäs Slott bor du med fantastisk 
utsikt över Öresund och Ven. Ta steget genom historien och upplev en oas där hav möter 
land – och där dåtid och nutid smälter samman till en upplevelse utöver det vanliga.

Kurstid: 20-21:e maj 2021; start kl. 10.00 på torsdagen och avslut kl. 16.00 på fredagen.

Pris: 5400 kr exklusive moms. Priset inkluderar boende i enkelrum samt alla måltider.

Kursen innehåller preliminärt: Immunförsvaret vid immunsuppression, febril neutropeni, opportunistis-
ka bakteriella inf. samt pneumonier, invasiva svampinfektioner, toxoplasmos, diarré vid immunsuppres-
sion, virusinfektioner hos immunsupprimerade, tropiska infektioner och falldiskussioner i grupp. 

Varmt välkommen med anmälan senast den 2:a april via mail till maria.menonen@hansen.se.

Anmälan skall innehålla namn, klinik, adress, mobiltelefonnummer, mailadress, ev. specialkost. Vi har 
plats för 40 kursdeltagare.
Vår målsättning är att snarast efter att anmälningstiden har gått ut ge besked om vilka som har
antagits. Först till kvarn, men vi tar också hänsyn till så att det blir viss spridning på kliniker i landet. 

Arrangör: Johan Tham, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.
Utbildningsansvarig SILF, johan.tham@med.lu.se

Förbehåll: Kursen är tänkt att hållas på plats men kan ändras till heldigitalt pga coronarestriktioner.

Örenäs slott.  Foto: jorchr, CC BY-SA 3.0, via via Wikimedia Commons

(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
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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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AmBisome® liposomal
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aktion uppträder, skall infusionen omedel-
bart avbrytas och patienten skall inte ges 
ytterligare AmBisome liposomal-infu sioner. 
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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. 
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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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Gilead Sciences  |  Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna 
Phone: + 46 (0)8 505 71 800

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Biktarvy® (biktegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat), 50 mg/200 mg/ 
25 mg, filmdragerade tabletter. Rx. EF Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande 
medel för systemiskt bruk; virushämmande medel mot hiv-infektioner, 
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Kallelse till Ordinarie årsmöte för
Svenska Infektionsläkarföreningen

Tisdagen den 25 maj 2021 kl. 17.00–18.00 som digitalt möte.

DAGORDNING
  1. Mötets öppnande.

  2. Val av ordförande för mötet.

  3. Val av mötessekreterare.

  4. Val av protokolljusterare.

  5. Godkännande av kallelseförfarandet.

  6. Godkännande av dagordningen och ev. övriga frågor.

  7. Information från styrelsen.

  8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020-2021.

  9. Rapport från skattmästaren.

10. Revisorernas berättelse gällande 2020 års bokslut.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Val.
 • Styrelsen
 • Revisorer för verksamhetsåret 2021-2022: 2 ordinarie, 1 suppleant.
 • Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 1 år:
  2 ordinarie, 2 suppleanter.
 • Ledamot i Specialistföreningarnas representantskap i Sveriges Läkarförbund,  

 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
 • Val av ledamöter till valberedningen

12. Fastställande av årsavgift för 2021.

13. Verksamheten år 2021-2022

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutande.

Välkomna!
Jens Eriksson, facklig sekreterare

Kallelse till årsmöte
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Enough said.

SE-HIV-2021-02-0001 Date of preparation: Feb 2021

Gilead Sciences  |  Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna 
Phone: + 46 (0)8 505 71 800
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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: 11/2020 

Learn if BIKTARVY®  is right for your patients.
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Valberedningen informerar

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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Pfizerstipendiet

Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning 
inom området infektionssjukdomar – 2021

Appr nr: PP-VAC-SWE-0162 jan 2021

Pfizer delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området 
infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlem-
mar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat 
till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2021 års stipendiebelopp 
uppgår till totalt 75 000 kr.

Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare Mia 
Furebring, epost: mia.furebring@medsci.uu.se, senast den 20 maj 2021. 

ANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA:
• Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista. 

• Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod,
 Arbetsplan, Preliminära resultat och Betydelse (sammanlagt max fem sidor). 

• Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)

Övrig information: Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till 
Pfizer och Infektionsläkarföreningens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionslä-
karföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelse 
i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.

Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av representant från Pfizer i samband med Infektionsveck-
an och mikrobiologiskt vårmöte i september 2021. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.
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RAF-stipendiet

Utlysning av RAF-stipendiet 2021
Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom 
Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på,initiativ av "Referensgruppen för 
Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och
utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten med början i augusti.

På grund av rådande pandemi och svårigheterna att hålla fysiska möten under 
2020-2021 har SILF i samråd med RAF beslutat inte utlysa stipendiet för 2021.

Jens Eriksson

Facklig Sekreterare, SILF
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Vid behandling av 
invasiv aspergillos 
och mukormykos1

unimedicpharma.se

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 14 stycken per blisterförpackning, 100 mg. MAH: Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH, Marie-Curie-Strasse 8, 79539 Lörrach Tyskland. Nordiskt ombud: 
Unimedic Pharma 010-130 99 50 www.unimedicpharma.se Datum för översyn av produktresumén: Aug. 2020. För fullständig information hänvisas till: www.fass.se Annonsen skapades: 21.02.10 

Cresemba is exclusively licensed by Basilea Pharmaceutica International Ltd to Unimedic Pharma AB in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

1SmPC Cresemba Aug. 2020ling med vorikonazol inte är lämpligt. ATC-kod: J02AC05. 
pligt. Dosering & administreringssätt: Rekommenderad
mg isavukonazol en gång per dag. Förpackningar: Pulver till 
-Curie-Strasse 8, 79539 Lörrach Tyskland. Nordiskt ombud: 

sas till: www.fass.se Annonsen skapades: 21.02.10 

weden.

1SmPC Cresemba Aug. 2020

Få de senaste uppdateringarna om
COVID-19 på våra webbinarium

Besök infektion.net/covid19
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Information

Få de senaste uppdateringarna om
COVID-19 på våra webbinarium

Besök infektion.net/covid19
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xxxxxxxxxx

Pfizer erhåller många frågor om 
COMIRNATY™ mRNA-vaccin mot 
covid-19 (nukleosidmodifierat)

Se utbildningsvideo innehållande baskunskap om mRNA-
vaccin, studieresultat samt allt från frakt och hantering till 
administrering av COMIRNATY.

Se filmen på www.pfizerpro.se/utbildning-med-andreas-
palmborg-om-comirnaty eller med QR-koden.

COMIRNATY™ (covid-19 mRNA vaccin, nukleosidmodifierat) 1 dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram mRNA-vaccin mot covid 19 (inkapslat 
i lipidnano partiklar). Rx. EF. Indikation och dosering: Aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2-viruset hos 
personer 16 år och äldre. COMIRNATY administreras intramuskulärt efter spädning som en vaccinationsserie bestående av 2 doser (0,3 ml 
vardera) med minst 21 dagars mellanrum. COMIRNATY-vaccinet ska användas i enlighet med officiella riktlinjer. Det finns inga data tillgängliga 
om utbytbarheten mellan COMIRNATY och andra covid-19-vacciner för att fullborda vaccinationsserien. Individer som har fått 1 dos COMIRNATY 
ska ges en andra  dos  COMIRNATY för att fullborda vaccinationsserien. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen 
eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: ▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Anafylaktiska händelser har 
rapporterats. Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas omedelbart tillgängliga i händelse av en anafylaktisk reaktion 
efter administrering av vaccinet. Noggrann observation efter vaccination rekommenderas. Vaccination ska skjutas upp hos personer med akut 
allvarlig febersjukdom eller akut infektion. Liksom med alla vacciner skyddar vaccination med COMIRNATY eventuellt inte alla som vaccineras. 
Datum för översyn av produktresumén: 01/2021. För fullständing information se fass.se. Pfizer, www.pfizer.se PP
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För dig som vill hålla dig uppdaterad om Pfizers vacciner och få inbjudningar till 
utbildningar direkt i din mail – prenumerera på vårt nyhetsbrev från Pfizer vaccin 
www.pfizerplay.se/nyhetsbrev

Pfizer AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden | Tel 08-550 520 00 
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Infektionsveckan

Mötet medför en unik möjlighet till dialog mellan 
läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, 
mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och 
representanter från läkemedelsindustrin och diag-
nostikföretag. I Uppsala har vi valt att utöka antalet 
parallella sessioner för att kunna erbjuda mer rikta-
de föreläsningar inom specifika områden av vårt ar-
betsfält. Till exempel kommer vi under veckan få lära 
oss mer om nya rön inom resistensbestämning, and-
ningsvård och uppdaterade malariarekommenda-
tioner. Vi bjuder till exempel även på nyheter inom 
HIV, hepatit, sepsis och bakteriella CNS-infektioner 
och inte minst en multiprofessionell genomgång av 
echinococcos. Det kommer också finnas möjlighet 
att göra ett studiebesök i nybyggda Hubben där Av-
delningen för klinisk mikrobiologi kommer att visa 
upp sin verksamhet. Liksom tidigare år kommer även 
gemensamma sessioner såsom Grand Round och Key 
Notes med den Nobelprisade gensaxen Crispr- Cas9, 
Covid-19 och antibiotikaresistens att finnas med i det 
vetenskapliga programmet. Efter 2019 års rekord 
i antalet inskickade abstracts och därefter inställt 
möte 2020 har vi höga förhoppningar om att det blir 
minst lika bra uppslutning i Uppsala. Nytt för i år är 
att förutom tisdagskvällens postermingel kommer 
sjuksköterskorna ha postermingel i samband med att 
de ansluter till mötet på onsdag. 

Mötet arrangeras på en av Sveriges mest besökta 
arenor, Fyrishov. De goda kommunikationsförbindel-
serna mellan Uppsala centralstation och Fyrishov gör 
det enkelt att ta sig de dryga två kilometrarna men 
du kan också promenera dit i vackra omgivningar 
längs Fyrisån. Planeringen av det sociala utbudet un-
der veckan är i full gång med bland annat middag, 
stadsvandring och diverse pulshöjande aktiviteter.

Med anledning av coronapandemin kommer mötet 
även att streamas och möjlighet till virtuellt delta-
gande kommer att finnas. Det kommer till mötet 
att distribueras en digital grupp/klinikbiljett som ett 
komplement till de ordinarie biljetterna. Syftet är att 
ge möjlighet till ett bredare deltagande än vanligt 
samt bidra till att ekonomin i konferensen tryggas 
med hänsyn till de ökade kostnader som digitalise-
ringen medför. Modellen för biljetterna är presen-
terad och accepterad under chefsmötet 2020 och 
praktiska detaljerna kommer presenteras för respek-
tive chef inom kort.

Om det i september föreligger restriktioner p.g.a. 
smittspridning i samhället som omöjliggör ett fysiskt 
möte blir hela mötet digitalt.

Anmälan för deltagare öppnar inom kort. Deadline 

Efter 2020 års inställda möte samarrangeras Infektionsveckan & Mikrobiologiskt
Vårmöte för sjätte året av Infektionsläkarföreningen, Svenska Intresseföreningen
för Infektionssjuksköterskor och de tre mikrobiologiska föreningarna:
Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, Riksföreningen för Mikrobiologi och
Svenska Föreningen för Mikrobiologi.
Värd och lokal arrangör för mötet är Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
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Infektionsveckan

för inlämning av abstract är den 20 maj, datumet för 
sista inlämning kommer inte att förlängas. Genom 
att anmäla sig i tid slipper du den förhöjda anmäl-
ningsavgiften som gäller fr.o.m. den 13 augusti. 
Anmälningsavgiften är lägre för dig som är medlem 
i någon av de fem föreningarna. 

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

Mer information och fortlöpande uppdatering kom-
mer läggas ut på vårmötets hemsida http://www.
infektionmikro2021.se/.

Varmt välkomna till Uppsala!

Hälsningar organisationskommittén genom

Fredrik Sund, Verksamhetschef VO Infektionssjukdomar
Johan Lindh, Sektionschef Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien

Call for abstract!
Ta chansen att presentera din forskning eller ditt kva-
litetsarbete i Uppsala! Vi vill att alla i Infektionssverige 
ska få ta del av vad som görs i landet. På Infektions-
veckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas 
presentationer ett viktigt inslag i mötesprogrammet 
och vi hoppas att samtliga kliniker kommer att skicka in 
flera abstract. 

Vi välkomnar abstract utifrån alla tänkbara aspekter 
på infektionssjukdomar, forskningsprojekt men även 
andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form.  
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör 
ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga 
arbete som ingår i specialistutbildningen.  Man behö-
ver dock inte vara läkare eller medlem i Infektionslä-
karföreningen för att lämna sitt bidrag. Abstract från 
infektionssjuksköterskor, läkare och sjuksköterskor 
vid vårdhygien och smittskydd uppmuntras. Den som 
skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande 
del i det projekt som presenteras. Vid presentation av 
forskningsprojekt förutsätter vi att Vancouver-reglerna 
respekteras (http://www.icmje.org/icmje-recommenda-
tions.pdf). Tillsammans med de mikrobiologiska fören-
ingarna kommer en postersession (tisdag 14 september) 
och en session med muntliga framträdanden (torsdag 
16 september) att genomföras. Det förutsätts att någon 
av författarna deltar och presenterar sitt arbete vid den 
session som abstractet valts ut till.  

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, t ex 
kan en presentation eller en poster som presenterat vid 

ett större internationellt möte återanvändas, detsamma 
gäller abstract som skickades in till det inställda mötet 
2020. Abstract från etablerade forskare och kliniker 
välkomnas. 

Abstracten kommer att bedömas av Infektionsläkarför-
eningens styrelse och beslut meddelas i början av juni 
2021. Styrelsen avgör vilka som bör presenteras som 
muntlig presentation och vilka som bör presenteras 
som poster. Möjlighet att ange eget önskemål om pre-
sentationssätt kan dock göras i samband med inskickan-
det av abstract.  

Vinnaren av posterpriset får 2000 kronor! 

Abstract skickas in elektroniskt via https://www.ap-
pinconf.com/kas/Abstract?projectName=infektionmik-
ro2021 from 8 februari.  Instruktioner för inskickande 
av abstract finns där. Abstract som är av primärt mikro-
biologisk karaktär och där författarna avser att bedöm-
ningen ska göras av de mikrobiologiska föreningarnas 
styrelser, skall skickas in under ”mikrobiologi”. Abstract 
får vara max 350 ord och bör i första hand vara på 
svenska men engelska kan också accepteras.
Deadline för inlämning av abstract är 20 maj, datumet 
för sista inlämning kommer inte att förlängas.

Mötets hemsida: http://www.infektionmikro2021.se/

Mia Furebring 
Vetenskaplig sekreterare 
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Yngreläkarspalt

Ett hoppfullt 2021

Så var det äntligen nytt år, och sällan 
har väl så mycket hopp och framtids-
tro tillskrivits ett enskilt år som inför 
2021. Det finns en stor förväntan om 
att vi ska lyckas vaccinera en tillräck-
ligt stor del av befolkningen för att 
Covid-19 pandemin äntligen ska ebba 
ut.

För vår specialitet är det en förhoppning 
om att få lite minskad arbetsbelastning, 
att kunna återuppta elektiv verksamhet 
såsom att beta av hepatit C-väntelistorna, 
och framför allt få tid till ledighet, vila och 
återhämtning. För våra ST-läkare handlar 
det om att kanske äntligen kunna kom-
ma iväg på viktiga sidotjänstgöringar och 
kurser, och att få lära sig handlägga andra 
infektionsdiagnoser än Covid-19. För visst 
har ni också noterat en märklig nedgång 
av ”vanliga” infektionssjukdomar under 
både första och andra vågen?

Något man som ST-läkare kan passa 
på att göra när det blivit nytt år, särskilt 
detta år, är att se över och uppdatera sin 
utbildningsplan. Använd gärna vår mall 
för detta som finns på infektion.net där 
checklistan och målbeskrivningen finns 
integrerad i ett Word-dokument så att 
man enkelt kan fylla på med uppnådda 
mål, kurser, sidotjänstgöringar etc.

Apropå framtidstro så har i alla fall 
jag börjat längta efter fysiska möten och 
kurser. Tack vare plattformar som Zoom, 
Skype och Teams har vi kunnat plane-
ra för ett helt digitalt Fallseminarium i 
januari som jag hoppas har blivit bra (i 
skrivande stund har det ännu inte gått av 
stapeln). Och visst känns det bra att även 
fortsättningsvis ha den digitala möjlig-
heten för att minska en del tidskrävande 
och kostsamma resor? När vi nu blickar 
framåt finns dock en viss förhoppning om 
att SILF ska kunna anordna vissa fysiska 
kurser 2021. Vi tvingades 2020 ställa in 
det planerade Fallseminarium på Örtofta 
slott, och bokade Örenäs slott inför ja-
nuari 2021 som ju tyvärr visade sig vara 
för tidigt för att hålla fysiskt. Men nu sat-
sar vi på tredje gången gillt för att hålla 
en kurs i Skåne och har återigen bokat 
Örenäs slott 30-31 augusti. Eftersom det 
är många av er som sökt de senaste gång-
erna men inte kommit med, så anordnar 

vi nu en lite större kurs och tar in 30 del-
tagare.

Tredje gången gillt hoppas vi också på 
för Ungt forum med tema gastroenteriter 
som skulle hållits i samband med Infek-
tionsveckan i maj 2020. Mötet flyttades 
preliminärt fram till maj 2021, men pla-
neras nu istället till september 2021. Även 
denna flytt har gjorts med förhoppning 
om att kunna ses fysiskt i Uppsala. Hur 
det verkligen blir återstår att se, och alla 
förberedelser finns såklart för helt eller 
delvis digitala lösningar.

Det är också hög tid för ett nytt studi-
erektorsmöte, vilket vi i SPUK planerar 
till den 28 maj. Vi tror att det finns ett 
stort behov bland studierektorerna att 
samlas och bland annat diskutera våra 
ST-läkares utbildningsplaner och hur de 
har påverkats av det förändrade arbetet 

under pandemin. Några ST-läkare kan-
ske behöver förlänga sin ST, andra kan 
kanske uppfylla målen ändå genom jus-
tering av den individuella utbildningspla-
nen. Dessutom kommer de nya BT- och 
ST-målbeskrivningarna nu, och hur de 
påverkar oss finns också en del att disku-
tera kring.  

Med det sagt önskar jag er alla en god 
fortsättning på 2021. Jag hoppas att ni alla 
har blivit, eller snart kommer att bli, vac-
cinerade och att vi innan året är slut kom-
mer få möjlighet att ses ”på riktigt”.

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILF

lena-maria.johansson.soder
@regiongavleborg.se
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Fallseminarium

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

30-31 augusti 2021

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom 
infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 30-31 augusti anordnas ett seminarium för 30 
deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till 
ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium 1-2 gånger under sin ST. För 
att delta i kursen ska man vara medlem i SILF, eller ha ansökt om medlemskap innan kursstart.  

Med en inställd kurs, och en som gått digitalt det senaste året, hoppas vi nu på tredje gången gillt för att kunna 
hålla en fysisk kurs i Skåne. Ifall pandemiläget inte tillåter detta kommer kursen att bli digital.

Kurslokal: 
Kurstid: 
Pris: 

Varmt välkommen med anmälan senast den 15:e april via mail till maria.menonen@hansen.se. 

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

Varmt välkomna! 
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PROVSVAREN GER INTE 
ALLA SVAREN

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

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

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

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

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

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

Fortsätt att fråga.  
Det kan förändra ditt liv.

i samarbete med

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

PM-SE-HVU-PPT-190001/201911
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koskopi med borstbiopsier och BAL. För 
ögat sågs inga avvikelser i bronksystemet 
utöver en lätt ökad slemproduktion och 
måttligt rodnad slemhinna. BAL visade 
måttligt ökad mängd inflammatoriska 
celler, negativ direktmikroskopi för TB 
liksom även negativ PCR och TB-odling. 
För att ytterligare kartlägga en eventuell 
lungmalignitet beställdes en 18-fludeox-
yglucose positron emission tomografi 
(18-FDG-PET). Denna avslöjade en hög 
metabolisk aktivitet i lunginfiltratet. I öv-
rigt inget positivt upptag. Med detta av-
bildningsutseende var det fortsatt en hög 
misstanke om lungcancer. För att i detta 
läge driva utredningen framåt gjordes 
en CT-ledd punktion av förändringen. 
Denna visade ett negativt resultat avse-
ende malignitet och inga andra avvikan-
de fynd för diagnostiskt klarläggande. Då 
vi fortfarande hade en hög misstanke om 
lungmalignitet p.g.a. lungförändringen 
och rökanamnes skickades fallet för dis-
kussion på multidisciplinär thoraxrond 
(MDK). Efter MDK togs beslut om att 
man på grund av den höga misstanken 
om primär lungcancer ville gå vidare 
med videoassisterad thorakoskopisk ki-
rurgi (VATS). Vid VATS opererades lung-
förändringen bort. PAD från preparatet 
påvisade ett lungadenocarcinom, men 
oväntat även en caseös granulomatös in-
flammation. 

Med detta histologiska utseende fatta-
des beslut om att utreda vidare även för 
TB. Denna utredning visade positiv PCR 
för mycobacterium TB-komplexet i den 
resekterade lungvävnaden. Patienten fick 
därmed diagnos på både lungadenocar-
cinom och lung-TB bekräftat.  Patienten 
bedömdes radikalt opererad avseende sin 
lungcancer, men dock i behov av adjuvant 
cytostatikabehandling postoperativt som 
vanligtvis ges med kombination Cisplatin 
och Vinorelbin. Patienten fick TB-terapi 
bestående av Rifampicin, Isoniazid, Pyra-
zinamid och Ethambutol. Efter 6 veckor 
inledes adjuvant cytostatikaterapi med 
singel-behandling Vinorelbin veckovis 
för att ge en mindre immunosuppresiv 
behandling. Vid efterkontroller under 5 
år har patienten nu varit fri från cancer-
recidiv och TB bedöms utläkt. 

Det kan vara en utmaning att skilja mel-
lan tillstånd som orsakar hemoptys, hosta, 
dyspné, väsande andning, bröstsmärtor, 
dysfoni, dysfagi, oförklarlig viktminsk-
ning, oförklarlig aptitlöshet och trötthet. 
Dessa tillstånd inkluderar lungcancer, 
sekundära lungmetastaser, lungtuberku-
los, lunginflammation, bronkit, infektiösa 
granulom, polyangiter och Langerhans 
cellhistiocytos. 

TB och lungcancer kan ha liknande 
utseende och har sannolikt blivit feldiag-
nostiserat många gånger i den medicinska 

TB och lungcancer kan ha 
liknande utseende

Fallet rör en 62-årig kvinna med 12 
månaders anamnes av produktiv 
hosta, andningsrelaterad bröst-

korgsmärta och cirka 10 kg ofrivillig 
viktminskning. Hon remitterades till 
vår lung- och infektionsmottagning för 
utredning som led i standardiserat vård-
förlopp för misstänkt lungcancer. Vid ny-
besök framkom det att hon rökt upp till 
40 cigaretter per dag och hade uppskattat 
40 paket/år. Rutinmässiga laboratorieun-
dersökningar, inklusive LPK, SR och CRP 
visade inga avvikelser. Hon fick diagno-
sen KOL stadium II då lungfunktions-
tester visade FEV1 – 2,21 liter (59% av 
referensvärdet) och FVC – 3,72 liter (79% 
av referensvärdet). Slätröntgen av lungor 
visade ett cirka 2 cm stort nodulärt infil-
trat i vänster lunga. Vid fördjupad anam-
nes framkom det att hon känt sig tröttare 
under senaste halvåret, med tidvis lätt 
feberkänsla. Inga färgade upphostningar 
eller misstänkta hemoptyser. Hon berät-
tade att hennes moder vistats på sjukhus 
under ett par månader när hon var liten, 
men patienten hade aldrig känt till orsa-
ken till detta. 

Vidare utredning med datortomografi 
av thorax och buk bekräftade ett infiltrat 
i vänster underlob. I buk och skelett inga 
avvikande fynd. Gränsstora körtlar i me-
diastinum. På klar misstanke om lungma-
lignitet fick patienten genomgå en bron-
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Orsaker till
lungaktiviteter

Differentialdiagnostiska tecken Radiologiska tecken Konfirmera diagnos

Malignitet Äldre man eller kvinna. Rökare
Låggradig feber, Frånvaro av
leukocytos, Systemisk påverkan med
viktminskning, matleda och trötthet
Svarar ej på antibiotika
Hemoptys, vanligtvis förknippat
med bronkogent carcinom

Ofta rundade, spikulerade
parenkymförändringar med tjock
vägg (> 15 mm). 
Sällan ground glass förändringar

Lungbiopsi
Bronkoalveolär sköljcytologi visar
maligna celler

Pulmonell
tuberkulos

Mestadels i endemiska områden
Symtom inkluderar produktiv
hosta, nattliga svettningar, feber
och viktminskning

Lungröntgen och CT visar
håligheter i lungans övre lober

Direktmikroskopi med syrafasta stavar
TB-PCR
TB-odling
IGRA

Nekrotiserande 
pneumoni

Alla åldersgrupper
Akut, fulminant livshotande komplikation
av akut-”kronisk” pneumoni. 
Feber och ev septisk bild
Symtom som pneumoni

Lungröntgen visar en-flera kavitära
lesioner
Empyem är vanligt fynd

Sputumodling
BAL
Ev biopsi

Lokaliserade
empyem
Lungabcsesser

Barn och äldre är i riskzonen
Andningskorrelerad bröstsmärta,
torr hosta, feber med frossa
Perkussionsdämpning Minskade
andningsljud och ljudresonans

Ofta linsformigt empyem/abscess
med tunn vägg

Thoracocentes
Lungbiopsi

Granulomatösa
polyangiter

Kvinnor påverkas oftare än män
Njurarengagemang med hematuri och
progressiv njursvikt
Övre luftvägsbesvär, perforering av
nässeptum, kronisk bihåle-
inflammation, otitis media, mastoidit.
Nedre luftvägsbesvär (t.ex. hemoptys,
hosta, dyspné)

Lungnoduli med kaviteter och
infiltrat är en vanlig manifestation

Positivt för P-ANCA
Biopsi av den involverade vävnaden
visar nekrotiserande granulom

Reumatiska
noduli

Kvinnor i åldersgruppen 40-50 år
Manifestation av reumatoid artrit
Ofta andra systemiska symtom
inklusive symmetrisk artrit i de små
lederna i händer och fötter med
morgonstelhet är vanliga manifestationer

Lungnoduli med kaviteter i ovanlober
(Caplans syndrom) på röntgen

Positivt för reumatoid faktor och
anti-CCP

Sarkoidos Vanligare hos afroamerikanska kvinnor
Ofta asymptomatisk 
Förknippad med restriktiv lungsjukdom
Erytema nodosum
Lupus pernio (hudskador i ansiktet som
liknar lupus)
Bells pares

Grova retikulära lungförändringar
CT thorax visar  hilär och mediastinal
adenopati
HRCT kan visa fibros (bikakemönster, 
ground glass förändringar, förtjockade/
grova bronkioli och bronker), pleura-
förtjockning

Röntgenbild
Biopsi av lungorna visar icke-
nekrotiserande epiteliodcells-granulom 
S-ACE
S-Ca
SR

Kryptogen
organiserande 
pneumoni (COP)

Tillstånd med symtom liknade astma, 
lunginflammation och emfysem
Oklar genes, men det kan orsakas av
exponering för läkemedel eller toxiner,
autoimmuna sjukdomar, virusinfektioner 
eller strålskador
Ökad risk hos industriarbetare/
luftföroreningar
Debuterar med med feber, hosta,
väsande andning och andfåddhet
under veckor till månader

Vanligt utseende på CT är ojämna
och spridda konsolidering, och
”blomkålslika” parenkym-
förändringar/infiltrat

Biopsi av lungan 
Röntgenbild

Langerhans
cellhistiocytos

Drabbar uteslutande rökare i åldern
20–40 år
Debuterar med månader av torr
hosta, feber, nattliga svettningar
och viktminskning
Huden är involverad i 80% av fallen,
fjällande och erytematöst utslag är typiskt

Tunnväggiga cystiska kaviteter är
den vanliga radiografiska manif-
estationen som ses hos över 50%
av patienterna på lungröntgen
eller CT-thorax.

Biopsi av lungan
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historien. Särskilt i länder med låg TB-fö-
rekomst kan det vara en diagnostisk ut-
maning med risk för att endera diagnosen 
initialt missas.

Radiologiska tecken på slätröntgen och 
CT-bilder som visar konsolideringar med 
oregelbundna marginaler, tjockväggiga 
kaviteter samt hög metabolisk aktivitet på 
18-FDG-PET är typiskt för såväl lungtu-
berkulos som lungmalignitet. Diagnosen 
måste därför alltid bekräftas genom pa-
tologiska och mikrobiologiska undersök-
ningar.

Det möjliga sambandet mellan lung-
tuberkulos och den efterföljande ut-
vecklingen av lungcancer har uppmärk-
sammats och tidvis varit kontroversiell 
ända sedan mitten av 1800-talet. Patolo-
gins fader Virchow ansåg att TB till och 
med kunde ha en antagonistisk effekt på 
lungcancer medan andra mer framhävt 
risken för cancerutveckling. Det finns 
många kliniska rapporter om samtidig 

lungcancer och TB (1). Särskilt adeno-
carcinom med perifera tumörer som ut-
går ifrån TB-ärr har uppmärksammats 
(”cancer in scar”) (2). Det är nu etable-
rat att tuberkulos och andra kroniska 
lungsjukdomar ökar risken för lungcan-
cer (3-4). Ofta uppstår samtidig TB och 
lungcancer med få klassiska TB-symtom 
som nattsvettningar, viktnedgång och 
hemoptyser. Mer ofta förekommande är 
DT-bilden med multilobulerade lungför-
ändringar i ovanlober och pleurautgjut-
ning (5).

Denna fallrapport illustrerar hur dessa 
tillstånd kan samexistera samt svårighe-
terna att komma till rätt diagnos och be-
handling.

Jens Eriksson
Visby
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Vid behandling av invasiv 
aspergillos och mukormykos1

 * European Conference on 
Infections in Leukemia 

 Förstahandsval A1-rekommendation av ECIL*,  
vid behandling av invasiv aspergillos.2

 jämfört med Vorikonazol 
vid behandling av invasiv aspergillos.3

Ingen dosjustering till patienter med njur- och/eller  
mild till måttlig leversvikt.1

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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Avhandlingssammanfattning 

Samtidigt som vårblommorna tittar 
fram med sina kronblad kommer 
kyla och vinterfrost. Allt blir inte 

samordnat tidsmässigt i naturen, vi kan 
längta efter vår men ändå ha önskat att 
vintern vore lite mer vintrig med snö och 
kyla lite tidigare under de så kallade vin-
termånaderna med början gärna tidigt i 
december. 

Detta år har vi inom både samhället och 
vården påverkat den sedvanliga vinterepi-
demiologin som syns rörande influensa 
och calicifallen åtminstone fram till mit-
ten av januari och kan bara hålla tummar-
na för att inte en sådan våg kommer efter 
den senaste och pågående covidvågen.

I detta sammanhang passar Martina 
Samsones intressanta avhandlingsresul-
tat som hand i handske-och som Martina 
påpekar ökade intresset markant för de 
resultat som presenteras i hennes arbe-

ten p.g.a. covidpandemin. Avhandlingen 
berör inte just covid men resultaten om 
smittspridning inom vården av luftvägsvi-
rus kan ju sannolikt i mångt och mycket 
direkt översättas till covid. Jag hoppas att 
Martina och medarbetare fortsätter det-
ta viktiga arbete, kanske genom studier 
rörande covid också. Forskningsintresset 
föreligger och Infektionsläkaren är alltid 
mån om av att sprida resultat av veten-
skapliga arbeten via era sammanfattning-
ar eller artiklar. Martina disputerade i 
Göteborg i juni 2020 med Anders Johans-
son från Umeå som opponent och Johan 
Westin som huvudhandledare. Direktö-
verförda resultat till covid kan man säkert 
se från att hindra influensaspridning inom 
vården med isolering, eget rum, medan 
det däremot bekräftades fog för profylax 
till medpatienter rörande influensa, nå-
got som ännu saknas för coronavirus och 

knappast finns i pipeline. I vårt grannland 
Danmark ser man en klar minskning av 
antibiotikaresistenta bakterier inom sjuk-
hus och vi i Sverige kan önska att samma 
effekter syns hos oss. 

Inför nästa nummer av Infektionslä-
karen hoppas jag att det inte bara blivit 
vår på riktigt utan att vi kan glädjas åt att 
de-eskalering och normaliseringsplaner-
na sjösatts. Effekterna av covid kommer 
ju dock påverka oss för lång tid framöver 
inom vården.

Med önskan om fler avhandlingssam-
manfattningar till Infektionsläkaren öns-
kar jag alla läsare en god(are) fortsättning 
på året!

Cecilia Rydén
Helsingborg

Epidemiology of viral respiratory 
infections with focus on in-hospital 
influenza transmission
Den 12 juni 2020 försvarades Martina Sansone på Institutionen för
biomedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Huvudhandledare: Johan Westin

Bihandledare: Lars-Magnus Andersson och Rickard Nordén

Opponent: Docent Anders Johansson, Institutionen för klinisk Mikrobiologi,
Umeå Universitet

Kort sammanfattning: 
Min avhandling syftar till att fördjupa 
kunskapen om spridningsmönster av luft-
vägsvirus med fokus på sjukhusmiljö och 
hur nya molekylärbiologiska tekniker kan 
användas för att klargöra smittvägar och 
detaljstudera utbrott.

I första delarbetet jämfördes retrospek-

tivt fynd av humant rhinovirus (HRV) i 
114 luftvägsprov tagna mellan 2006 - 2010 
i Göteborgsregionen med rapporterade 
fynd av HRV från övriga delar av världen. 
Vi fann en stor variabilitet av subtyper 
och ett globalt spridningsmönster som 
kan vara en delförklaring till varför HRV 
är ett så framgångsrikt virus. 

I delarbete två kartlades ett sjukhusut-
brott av influensa B, där en koppling i tid 
och rum mellan 20 patienter komplette-
rades med helgenomsekvensering och fy-
logenetisk analys av virussekvenser. Sjuk-
husspridning påvisades genom detaljerad 
granskning av nukleotidvarianter i kom-
bination med tidpunkt för symtomdebut 

Avhandling
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och epidemiologisk koppling mellan pa-
tienter. Vi fann betydande stöd för sprid-
ning av influensa även mellan patienter 
som inte delat rum med varandra. 

I delarbete tre genomfördes en retro-
spektiv journalgenomgång av samtliga 
vuxna patienter som vårdats inneliggande 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset un-
der säsongen 2016/17 med laboratorieve-
rifierad influensa A. Vi fann att 114/435 
(26%) av patienterna uppfyllde kriterier 
för vårdrelaterad influensainfektion och 
att dessa hade en hög dödlighet inom 30 
dagar. Genom släktskapsanalys undersök-
te vi även alla fall provtagna inom 7 dagar 
från samma vårdavdelning och fann då 8 
kluster med ≥3 fall och 10 par av sekven-
ser med mycket nära släktskap talande för 
att smitta på sjukhusavdelningar är van-
ligt förekommande. 

I delarbete fyra beskrivs en s k system-
dynamisk modell för smittspridning av 
influensavirus på ett typsjukhus skapat 
utifrån patientflöden, patientfaktorer 
och virusfaktorer. Efter att ha konstrue-
rat modellen användes den för att simu-
lera olika scenarier och studera relativ 
effekt av olika förebyggande åtgärder för 
spridning av influensa inom sjukhuset. 
Av påverkbara faktorer visade sig profy-
lax till samvårdade patienter och vård på 
enkelrum enligt vår modell vara de mest 
effektiva åtgärderna för att minska antalet 
vårdrelaterade influensafall.

Delarbeten:
I. Sansone M, Andersson M, Brittain – 

Long R, Andersson LM, Olofsson S, 
Westin J, Lindh M. Rhinovirus infec-
tions in western Sweden: a four-year 
molecular epidemiology study com-
paring local and globally appearing 
types. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 
2013 Jul;32(7):947-54

II. Sansone M, Wiman Å, Karlberg ML, 
Brytting M, Bohlin L, Andersson LM, 
Westin J, Nordén R. Molecular cha-
racterization of a nosocomial out-
break of influenza B virus in an acute 
care hospital setting. J Hosp Infect. 
2019 Jan;101(1):30-37 

III. Sansone M, Andersson M, Gustavs-
son L, Andersson LM, Nordén R, 
Westin J. Extensive hospital in-ward 
clustering revealed by molecular cha-
racterization of influenza A virus in-
fection. Clin Infect Dis 2020:71 (1 No-
vember)

IV. Sansone M, Holmström P, Hallberg 
S, Nordén R, Andersson LM, Westin 

J. Antiviral prophylaxis was the most 
effective preventive measure identi-
fied by system dynamic modelling of 
healthcare-associated influenza. In 
manuscript.

Kort om mig:
Ursprungligen är jag från från Linköping 
men valde 1995 Göteborg som studieort 
för Läkarprogrammet och har blivit kvar i 
nästan samma korridorer sedan dess. Jag 
blev specialist i infektionssjukdomar 2011 
som kompletterades med tilläggsspeciali-
seringen Vårdhygien 2019. Jag har nu för-
månen att ha en delad överläkartjänst med 
placering både på Infektionskliniken och 
Klinisk Mikrobiologi. 

Slutfasen av mitt avhandlingsarbete 
sammanföll med pandemins första fas och 
helt plötsligt var alla intresserade av det 
jag sysslat med senaste åren - hur smitt-
spridning av luftvägsvirus verkligen går 
till, analys av utbrott, epidemiologi, mole-
kylär virusdiagnostik, genetiska analyser 
och modellering. 

Det bästa med att forska har varit alla 
nya insikter jag fått i hur man bättre kan 
förstå, förklara och beskriva omvärlden. 
I grunden är jag mer intresserad av stora 
perspektiv än detaljer och tycker att det är 
spännande att relatera filosofi, vetenskaps-
teori, psykologi och organisationsteori till 
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alla de utmaningar som finns både i dagens 
sjukvård och universitetsvärlden. Fram-
över önskar jag fler vetenskapliga diskus-
sioner som innefattar annat än kvantitet, 
evidens och p-värden som mått på kvalitet 
Det jobbigaste med forskning är absolut 
allt stillasittande ensamarbete då jag är 
en rastlös person som älskar idrott i all-
mänhet och bollsport i synnerhet. Fritiden 
tillbringar jag helst i köket eller i världens 
största beachvolleyhall som turligt nog 
finns här i Göteborg. 

Martina Sansone

Avhandling
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Krönika

I kristid blottas våra personliga bris-
ter och tillkortakommanden. Mindre 
smickrande sidor exponeras men även 
grundmurade positiva egenskaper 
kommer upp till ytan.

Som infektionsläkare och nybliven ST 
inom anestesi och intensivvård har 
covid-tiden för mig inneburit interak-
tioner med de flesta övriga specialiteter. 
Alltifrån rastlösa kirurger, urologer, gy-
nekologer och ortopeder till tracheosto-
merande öronläkare, överarbetade anes-
tesiologer, medicinare och infektionister. 
Alla har fått tumma på gränserna för sin 
egen comfort-zone och många specialite-
ter har funnits praktisera arbetsuppgifter 
de normalt inte gör. Som en familj som ut-
sätts för prövningar tänker jag. För ibland 
smyger sig känslan på, att vi är som en stor 
sjukhusfamilj. Men vilka roller tar vi och 
vilka är vi själva? Här följer en fördoms-
full och lagom könsstereotyp analys:

Pappan i familjen är barnläkaren. Hål-
ler sig gärna på sin kant och sysslar med 
sitt om ingen ber om hans tjänster, men är 
han behövd står han i givakt dygnet runt. 
Som en hjälte med manteln fladdrande 
kastar han sig in i situationer där de flesta 
andra står handfallna. 

Mamman är internmedicinaren. Den 
som försöker hålla alla bollar i luften och 
ofta agerar sista instans för de problem 
som ingen annan orkar lösa. Jobbar lite 
för mycket. Är lite för bitter 
och ägnar ganska stor del av 
dygnet åt att fundera över 

Sjukhusfamiljen

hur saker hade kunnat vara utan att orka 
eller hinna göra något åt det.

Gammelfarfar är patologen. Står inte på 
akutrummet utan har dragit sig tillbaka och 
trappat ner på tempot betydligt. Sitter dock 
på en guldgruva av livserfarenhet om man 
ids be om hans tjänster. Men man ska inte 
ha bråttom. Svarslatensen är betydande. 

Tonåringen är ortopeden. Lätt att foku-
sera oproportionerligt mycket på sitt eget 
utan att se skogen för träden. En fena på 
sitt huvudintresse och vänder gärna på 
dygnet, men smiter ifrån arbetsuppgifter 
när det blir tråkigt. 

Så vad blir kvar för infektionsläkaren 
och narkosläkaren då? 

Infektionsläkaren blir familjens mor-
mor. Med en något stram attityd och 
ofantligt tålamod ser hon på ett vänligt 
sätt till att barnen inte leker hur som helst 
med bredspektrumantibiotika, det är fak-
tiskt farligt! Hon är en mycket god lyss-
nare och liksom en mormoder ofta har 
fullt sjå med att anpassa vad som erbjuds 
i matväg efter diverse allergier, kostpre-
ferenser och intoleranser hon själv inte 
kan stava till, lägger infektionsläkaren 
stor energi på att klura ut alla tänkbara 
antibiotikakombinationer för att göra alla 

nöjda. När det gäller konflikter är hon ofta 
för snäll och när barnen inte lyder hennes 
goda råd får de lära av sina egna misstag. 
Mormor har skinn på näsan och backar 
inte för nattens faror utanför (sluss-) dör-
ren. På med pannlampan (munskyddet) 
bara så känner hon sig trygg. 

Narkosläkaren slutligen är familjens 
trotsiga treåring. Full med energi och 
närmast outtröttlig när de roligaste leksa-
kerna plockas fram. Kan själv och lever i 
sin egen lilla värld; här ska ingen komma 
och skriva regler om hur saker och ting 
ska skötas. Stökar gärna till för att sedan 
lägga benen på ryggen så någon annan får 
städa. Allmänt lynnig i humöret med sto-
ra toppar och dalar. Lynnigheten till trots 
är treåringen den som alla vill hänga med. 
Toleransen för treåringens galenskaper är 
hög och stämningen blir bättre när hen 
är närvarande. Trots en kaxig attityd är 
treåringen som regel ingen hårding inuti. 
Behöver krypa upp i mammas (whiskey-
ns) knä på kvällarna och gråta ut när in-
tubationen misslyckades eller mormor in-
fektionsläkaren blivit irriterad på riktigt. 
När mörkret faller blir treåringen rädd 
och behöver hålla mormor i handen för 
att våga sig ut.  

Härmed tar jag min snuttefilt och napp-
flaska och tultar vidare. Tackar för dessa 
år som krönikör i Infektionsläkaren. Ta 
hand om er! 

Anna Fornarve
Jönköping

9.30 am - 11.00 am (CET)
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Protokoll

Protokoll 

Organ   Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2020-12-03

Plats    Zoommöte

Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
     Anna Grahn
     Jens Eriksson
     Johan Tham
     Mia Furebring
     Fredrik Månsson
     Simon Athlin

§ 1 Ordförande öppnade mötet

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Simon 
 Athlin.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll godkändes efter ändringar.

§ 5 Ordförandens ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • FoHM
 – Remiss av version 2 av vägledningen ”Antigentester vid 

påvisning av covid-19”.
 • SILF svarar FoHM

 • Sjukhusläkarna/SLF
 – SILF har tilldelats ”Friska sjukvårdspriset” av Sjukhus-

läkarna

 • Nya debattartiklar utgående från SILF föreslås
 –Ämnen: Infektionskunskap i tidigt skede i utbildningen, 

patienter med allvarliga komplikationer i behov av in-
fektionskompetens, epidemiberedskap

 • Artiklar i Dagens medicin och DN planeras under våren

 • Covid-19 Vårdprogram
 – Revision planeras vara färdig i januari 2021.
 – Beslut att under våren 2021 ändra titeln på Covid 19 vård-

program till ”rekommendationer”.

 • Fortsatta webinarier när Covid-19 klingar av 
 – Styrelsen positiva till ca 2 webinarier per termin fram-

gent. Olika ämnen inom Infektionssjukdomar kommer 
då tas upp.

 • Fråga kring vaccination Covid-19 och vilka som beslutar 
kring prioritering av detta. 

 – Mia efterhör med Helena Hervius-Askling som sitter 
som representant i Folkhälsomyndigheten vad gäller 
vaccinationsfrågor.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
 • Läkarförbundet:
 – Remiss ” Kompetensförsörjningspolicy – Förutsättningar för 

en kompetensförsörjning i balans”.
 • Besvarad av SILF

§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
 • Infektionsläkaren: 
 – Infektionsläkaren januari 2021. 
 – Vaccinationstema planerat.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn
 • Vårdprogram:
 – UVI VP färdigt. Beslut av Styrelsen som godkänner att 

det publiceras på hemsidan.
 – Layout VP. UVI VP skickas till Mediahuset för översyn 

och kommentarer avseende layout.

 • Kvalitetsregistren: 
 – Ingen formellt sökande till registerhållare än. Ansök-

ningstiden gick ut 30 nov. Dock finns intresserad, Anna 
Grahn följer upp detta.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria
 Söder (Skriftlig rapport)
 • Fallseminarier:
 – Fallseminarium 28-29 januari planerat. Med extremt 

många sökanden ses det inte som ett alternativ att ställa 
in kursen utan den planerar att hålla kursen digitalt.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 – Infektionsveckan 2021
 – Alla deltagande föreningar förordar att mötet hålls semi-

digitalt och i andra hand i digital version. Ingen förening 
förordar att infektionsveckan ställs in.

 – Genomgång i styrelsen av budgetalternativ
 – Diskussion inom styrelsen kring behov av att förändra 

den vetenskapliga kommittén inför ett digitalt möte.

 • Svenska läkarsällskapet
 – Remiss: ”Rekommendationer för säker kirurgi under 

Covid-19 pandemin” från SLS arbetsgrupp för säker ki-
rurgi under pandemin.

 • SILF har besvarat remiss.
 – Nomineringar till ledamöter:
 • Kvalitetsdelegation
 • Valberedning
 • SILF beslutar att ej nominera delegater detta år.

 • ESCMID
 – On-line kurs.
 – Beslut att ej deltaga från SILF

§ 11 Utbildningsaktiviteter, Johan Tham
 • Vårkurs: 
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Nya medlemmar

 – Opportunistiska infektioner
 • Förhoppning om att kunna genomföra kursen fysiskt 

12-13/4 2021
 • Alternativ lösning blir att flytta kursen till september.

 • Höstkurs:
 – Ortopediska infektioner
 • Planeras en 3 dagars kurs till september 2021

 • SILF-podden
 • Positivt mottagande
 • Planeras att kunna nås via Spotify

§ 12 Rapport från skattmästaren, Simon Athlin
 • Nya medlemmar:
 – Anmälda till styrelsemöte 20 12 03
 
 Ordinarie medlemmar
 Eva Mogard, Karlstad
 Sunitha Wilhelmsson, Sundsvall
 Kristina Rönnbäck, Stockholm
 Klara Sandqvist, Karlskrona

 Gabriel Heyman, Västerås
 Karoline Eklund, Karlskrona
 Christian Kampmann, Lund

 Associerade medlemmar
 Anita Jacobson, Västra Frölunda
 Mats Helfer, Ystad
 Kerstin Osmin, Linköping
 Louise Häggendal, Halmstad
 Kajsa Grafeuille, Stockholm
 Oskar Olsson, Malmö

 • Stadgar:
 – Rätt version av stadgarna ska ligga på hemsidan. Fredrik 

ombesörjer.

§ 13 Övriga frågor
 • Inga anmälda

 Jens Eriksson Lars-Magnus Andersson Simon Athlin
 Facklig sekreterare Ordförande  Protokolljusterare

Nya medlemmar

ANMÄLDA TILL STYRELSEMÖTE 2020-12-03

Ordinarie medlemmar

Eva Mogard, Karlstad

Sunitha Wilhelmsson, Sundsvall

Kristina Rönnbäck, Stockholm

Klara Sandqvist, Karlskrona

Gabriel Heyman, Västerås

Karoline Eklund, Karlskrona

Christian Kampmann, Lund

Associerade medlemmar

Anita Jacobson, Västra Frölunda

Mats Helfer, Ystad

Kerstin Osmin, Linköping

Louise Häggendal, Halmstad

Kajsa Grafeuille, Stockholm

Oskar Olsson, Malmö
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Kongresskalender

Kongresskalender

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 Therapies: an Infectious
Diseases Perspective
12-13 mars
Madrid
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L1_Madrid_ESCMID_course.pdf

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

Update in tuberculosis and non-tuberculous 
mycobacterial infections diagnosis and
clinical management
15-17 april 
Vina del Mar
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L2_Chile_ESCMID.pdf

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

SILF’s vårutbildning:
Infektioner hos immunsupprimerade
20-21 maj
Örenäs slott
Mer information kommer på www.infektion.net

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

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.

Avancerad antimikrobiell terapi
31 maj-4 juni 
Uppsala 
https://infektion.net/wp-content/
uploads/2020/12/kursinforma-
tion-avancerad-antimikrobiell-terapi-2021.
pdf

Translation of recent advances in diagnostic 
methods to clinical microbiology and
infectious 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

Infektionsveckan och
mikrobiologiskt vårmöte
14-17 september
Uppsala 
https://infektionmikro2021.se

NordicAst
20-22 september
Göteborg
http://www.nordicast.org/workshops

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

10th Trends in Medical Mycology (TIMM)
8-11 oktober
Aberdeen
https://www.timm2021.org

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

2nd state of the art covid-19
24-25 november
https://www.sls.se/state-of-the-art-
covid-19/
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POWER  
REIMAGINED

WHY USE 3 IF 2 COULD BE ENOUGH?1

AN INNOVATIVE TREATMENT FOR 
YOUR PATIENTS LIVING WITH HIV

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.1

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

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

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.1,2,5 DTG + 3TC was studied in HBV-negative adult HIV patients with viral loads up to 500,000 
copies/mL.1,2,5 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).1 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.1,3 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).1

POWERFUL, DURABLE EFFICACY1

HIGH BARRIER TO RESISTANCE1,2,3,5

TDF, TAF AND ABC FREE1

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

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

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 och Amning: Säkerhet och effekt för Dovato har inte studerats under graviditet. Fertila 
kvinnor ska få rådgivning avseende den potentiella risken för neuralrörsdefekter med dolutegravir, och 
effektiva preventivmedel ska 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. Dolutegravir utsöndras i små mängder i bröstmjölk. Det finns otillräcklig 
information om dolutegravirs effekter på nyfödda/spädbarn.  

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 
2020-11-18. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com

DOVATO är ett registrerat varumärke som tillhör företagsgruppen ViiV Healthcare. 



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

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

 Detta läkemedel är föremål för utökad 
övervakning.

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

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

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

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

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

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

Proven cure rates,  
even with minimal monitoring2,3

Pan-genotypic3,a–c

and pan-fibrotic3,b–e

Few clinically 
relevant DDIs3,6

1 tablet, once a day, with  
no food requirement3

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

PI-free

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

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


