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Brev från ordföranden

Hoppas allt är ok. SarsCoV-2 
pandemin börjar ta ut sin rätt 
på många sätt. Men samtidigt 

är det svårt att inte bli imponerad av 
allt vi åstadkommit tillsammans. Och 
hur alla erfarna infektionsläkare tol-
kat och sammanfattat den kunskap 
som genererats. Ny diagnostik och 
behandling har snabbt anammats och 
spridits över landet. Extra stort tack 
till er som bidragit till det Nationella 
vårdprogrammet för covid-19, i ar-
betsgrupperna eller när ni skickat in 
kommentarer, förslag och synpunkter. 

Jag tycker att mRNA-vaccinerna mot 
covid-19 är ett osannolikt genombrott. 
Hittills har vi inte sett några ovanliga 
biverkningar (av mRNA-vaccinerna) 
och jag hoppas så många som möjligt 
får sin första dos nu i vår. Det skulle 
ge oss det andrum vi alla känner att 
vi behöver. Har vi tur kommer vi till 
hösten också ha tillgång till ett riktigt 
effektivt antiviralt läkemedel (moln-
upiravir).

Oavsett finns ett stort behov av att 
sammanfatta kunskapsläget och pre-
sentera och diskutera resultat från 
svenska och internationella studier 
av covid-19. SILF, FKM och SHLF ar-
rangerar därför tillsammans med SLS 
ett uppföljande vetenskapligt möte 
den 24-25 november – State of the Art 
Covid-19 2021. Håll utkik efter call for 
abstracts som kommer i maj.

Ännu mer angeläget är att vi så snart 
som möjligt får träffas i verkligheten. 
Anmälan till Infektionsveckan är öp-
pen. Antalet deltagare som kan vara 
med på plats är begränsat (anmäl er 
så snart som möjligt om ni vill vara 
säkra på att komma med). Men mötet 
arrangeras som ett hybridmöte och det 
kommer finnas möjlighet att delta via 
ett webbgränssnitt där föreläsningarna 
också kommer finnas tillgängliga i tre 
månader efter mötet. Enklaste sättet 
att få tillgång till webbdelen av mötet 
är att din klinik löser en klinikbiljett. 

Kära Kollegor!

Vi hoppas att så många som möjligt 
vill delta (fysiskt eller via webbmötet) 
och att vi slår rekord i antal deltaga-
re. Anmälan för abstract är öppen. Ju 
fler som deltar aktivt desto bättre blir 
mötet. Tveka inte att skicka in abstract 
(även abstract som presenterats vid 
andra möten kommer att accepteras). 
Om vi har tur kanske vi allihop kan ses i 
verkligheten i Uppsala i september. Det 
hade varit fantastiskt trevligt!

Årsmötet däremot kommer hållas som 
planerat nu i maj och vara helt web-
baserat. För inbjudan och anmälan 
se  infektion.net. Även om vi känner 
oss lite utmattade just nu är det vik-
tigt att vi börjar fundera på hur vi skall 
återta och utveckla vårt ansvar för pa-
tienter med allvarliga, komplicerade 
och ovanliga infektioner. Hämta gärna 
inspiration från visionsdokumentet. 
Dessa patienter har rätt att träffa en 
infektionsläkare.

Avslutningsvis, för er som inte sett 
webinariet om god samhällsstyrning 
av vården som SILF arrangerade till-
sammans med Statsvetenskapliga In-
stitutionen i Göteborg och SLS den 
9 mars finns det tillgängligt via SLS 
youtubekanal (https://www.youtube.
com/watch?v=f9AtmW4vy88). Ett upp -
följande seminarium på samma tema 
med inbjudna gäster från Sverige, 
Norge, Finland och Danmark är i skri-
vande stund planerat till den 3 maj och 
när ni står med tidningen i handen en 
vecka senare har ni förhoppningsvis 
inte missat det. Annars finns möjlig-
het att även se detta möte i efterhand 
via SLS youtubekanal. Lyssna, disku-
tera med kollegor och fundera på om 
det finns något vi kan lära från andra 
nordiska länder.
 
Vi ses på årsmötet och förhoppnings-
vis i Uppsala!

Lars-Magnus Andersson
Ordförande
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Kallelse till årsmöte

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
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Akademiska infektionsnätverket och ACTION Sweden

Akademiska infektionsnätverket och 
ACTION Sweden – om akademiskt 
samarbete och framtidsvisioner

Sverige är ett litet land. Ja, avlångt 
förstås och fullt av granskog men li-
tet när det gäller hur många som bor 
här och deras sammanlagda betydelse 
i ett globalt perspektiv. Det kan alltså 
finnas goda skäl att samarbeta inom 
många områden för att goda idéer ska 
få större spridning.

Vi har för närvarande sju svenska läro-
säten som utbildar läkare och bedriver 
forskarutbildning och forskning. Dessa 
är som bekant universiteten i Lund, Gö-
teborg, Linköping, Örebro, Stockholm, 
Uppsala och Umeå. Vår specialitet be-
mannar ett trettiotal kliniker från Skåne 
i söder till Norrbotten i norr. Vid många 
enheter utanför universitetsorterna på-
går också både grundutbildning, forskar-
utbildning och forskning. Det kan finnas 
en poäng i att utbilda alla blivande läka-
re på liknande sätt om infektionssjukdo-
mar oavsett utbildningsort. Smittsamma 
sjukdomar smittar på samma sätt på olika 
platser och respekterar inte länsgränser. 
Antibiotika fungerar (eller fungerar inte) 
på likartat sätt oavsett var man bor. Det 
kan finnas anledning för den som ansva-
rar för utbildning eller forskning att emel-
lanåt söka hjälp och stöd av kolleger med 
liknande uppgift på andra orter. Inte säl-
lan har man behov av granskare eller be-
dömare från annat lärosäte i akademiska 
ärenden. Vi som har akademiska arbets-
uppgifter inom infektionsämnet har alltså 
bestämt oss för att samarbeta nationellt 
inom tre olika, delvis överlappande, om-
råden:

1. Forskning
2. Grundutbildning
3. Forskarutbildning

När det gäller forskning har vi skapat en 
centrumbildning med avsikt att samordna 
och bedriva kliniska studier på flera orter 
samtidigt. Detta har fått det spänstiga och 
framåtsyftande namnet ACTION Sweden 

(Alliance for Clinical Trials on acute In-
fectiONs in Sweden). Syftet är att skapa 
en infrastruktur för samarbeten mellan 
Sveriges infektionskliniker, i samverkan 
med andra specialiteter, för att möjlig-
göra högkvalitativ klinisk forskning om 
akuta infektioner. Nätverket kommer att 
underlätta utförandet av kliniska studier 
med fokus på interventioner såsom för-
ändrade arbetssätt, diagnostik och be-
handling, vilket främjar akademisk pro-
duktion, internationell konkurrenskraft 
och god patientvård. Sådana nätverk har 
framgångsrikt gjort gemensamma forsk-
ningsinsatser som fått stort genomslag i 
andra länder, såsom Danmark och Spa-
nien. ACTION Sweden har tilldelats ett 
anslag från Vetenskapsrådet för att bygga 
nätverket under 2021-22.

Vad gäller grundutbildning av läkar-
studenter har ett samarbete funnits gan-
ska länge (lite oklart hur länge) mellan 
landets infektionslärare. Man har träffats 
med ojämna mellanrum för att dryfta 
gemensamma problem, jämföra pedago-
giska modeller och examinationsformer, 
umgås under lättsamma former, utbyta 
sina klurigaste tentafrågor samt för att 
konstatera att det mesta (inkl studenter-
na och deras kunskaper) sannolikt var lite 
bättre förr i tiden. Det senaste av dessa 
möten hölls i Skåne under Bertil Chris-
tenssons värdskap i augusti 2017. Det vik-
tigaste som bestämdes då var nog att vi 
beslöt att tillsammans skriva och ge ut en 
ny fallbaserad lärobok i Infektionsmedi-
cin på svenska. Boken kom ut med sin 
första upplaga, med Bertil som redaktör, 
lagom till terminsstarten hösten 2019 och 
har blivit mycket uppskattad av studen-
terna. Snart är det dags för nästa upplaga. 
Ett nytt kapitel om covid-19 är redan in-
planerat. Om någon har ytterligare förslag 
på ändringar eller tillägg i boken inför 
nästa upplaga eller önskar komma med 
annan återkoppling är Bertil angelägen 
om att få reda på det. Boken används som 
kurslitteratur på alla svenska lärosäten 
såvitt vi vet, även om kurserna ser väldigt 

olika ut och kommer in på lite olika nivåer 
(ibland på flera ställen) i programmet vid 
respektive lärosäte. Tanken var att infek-
tionslärarna skulle träffas igen våren 2019 
vilket av olika skäl inte blev av. Vid infek-
tionsveckan i Jönköping 2019 bestämdes 
att vi skulle träffas för att konstituera ett 
nytt akademiskt infektionsnätverk för att 
avhandla frågor rörande dels grundut-
bildning och dels forskarutbildning med 
ett första möte inplanerat vid infektions-
veckan 2020 i Uppsala. Det mötet har som 
ni vet inte kunnat hållas ännu. Vi träffades 
därför istället första gången på distans via 
zoom 22 oktober 2020 med god represen-
tation från alla lärosäten. Mötet föregicks 
av ifyllande av en enkät för att identifiera 
de områden som var mest intressanta att 
arbeta med. Alla som deltog tyckte att det 
var en god idé att bilda ett nätverk och ett 
formellt beslut om detta fattades. Vår plan 
är nu att träffas fysiskt för första gången, 
i Uppsala i september 2021, för att fort-
sätta arbetet. Vid distansmötet beslöts 
också att upprätta en gemensam filsam-
ling (box) där varje lärosäte har en egen 
mapp med information om sin version 
av grundutbildning och annan informa-
tion som kan vara av nytta eller glädje för 
andra. I förlängningen finns en förhopp-
ning om att kunna enas om vissa kärn-
områden som bör ingå i undervisningen 
inom infektionsämnet vid alla landets 
läkarutbildningar. Johan Westin valdes 
att samordna grundutbildningsfrågor och 
Magnus Rasmussen forskarutbildnings-
frågor. Framtiden får utvisa vad vi därutö-
ver kan komma överens om.

Enkäten identifierade också ett behov 
av att sammanställa en lista med docenter 
inom infektionsämnet verksamma vid de 
olika universiteten. Denna kan vara till 
god hjälp vid sökandet efter handledare, 
bedömare, granskare, betygsnämndsleda-
möter, opponenter eller andra experter. 
Docentpoolen är på god väg att upprättas 
och kommer att göras tillgänglig på lämp-
ligt sätt, förslagsvis via SILFs hemsida.

Vi har deltagit i författandet av delar 
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av SILFs visionsdokument för infektions-
specialiteten. Där framhålls vikten av att 
bedriva internationellt konkurrenskraftig 
forskning om infektionssjukdomar. Må-
let bör vara att en majoritet av läkarna 
på universitetskliniker (och en mindre 
andel på mindre enheter) bör genomgå 
forskarutbildning och disputation. En 
del av dessa bör sedan uppmuntras att gå 
vidare med en självständig forsknings-
linje, docentur och ledarskap för en egen 
forskargrupp. Anställningsförhållanden 

Magnus Rasmussen
Lunds Universitet

magnus.rasmussen@med.lu.se

och tjänstekonstruktioner som medger 
förutsättningar för en framgångsrik fors-
karkarriär bör stödjas. Antalet kliniska 
behandlingsstudier bör öka och nätverk 
för att genomföra dessa bör byggas. Vårt 
nybildade nätverk stödjer förstås och pla-
nerar att fortsätta underhålla och bevaka 
genomförandet av dessa visioner.

I fortsättningen är planen att såväl cen-
trumbildningen ACTION Sweden som 
det akademiska infektionsnätverket ska 
sammanträda årligen, men i separata mö-

ten. Lämpligen bör detta ske i samband 
med infektionsveckan. När det gäller 
akademiska infektionsnätverket anser vi 
att alla lärosäten bör vara representerade 
av någon (eller några) som är insatt(a) i 
grundutbildnings- respektive forskarut-
bildningsfrågor. När det gäller ACTION 
Sweden är alla som har goda idéer och/
eller engagemang för att göra kliniska stu-
dier välkomna att medverka. Hör gärna av 
er till någon av oss om ni har frågor eller 
synpunkter.

Pontus Nauclér
Karolinska Institutet
pontus.naucler@ki.se

Johan Westin
Göteborgs Universitet

johan.westin@gu.se

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

Infektionsläkaren ligger nu på en ny och modernare
plattform. 

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

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

Nu finns också ett artikelarkiv som för närvarande är sökbart
två år bak i tiden. Skriv in vad du letar efter så får du fram alla
artiklar innehållande just de orden du söker.
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Intervju om infektionsframtiden
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Johan von Schreeb – katastrofperspektiv på covid-19
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Katastrofer uppstår i mötet
mellan en fara och sårbarheten
i ett samhälle

Att möta verkligheten är det bästa 
sättet att vaccinera sig mot cynism. 
Det menar Johan von Schreeb som i 
över trettio år har arbetat som kirurg 
och medicinsk koordinator i kriser, 
krig och naturkatastrofer. I maj fyller 
han 60 år och har inga planer på att 
dra ned på tempot.

Över ett år har gått sedan SARS-CoV-2 
slog till med full kraft. De försök som 

gjorts att förutspå utvecklingen har i re-
gel misslyckats och tvärsäkra experter 
har tvingats pudla.

– En sak jag lärt mig är att inte längre 
göra några tvärsäkra uttalanden, säger Jo-
han von Schreeb.

Han är professor i global katastrofmedi-
cin och leder sedan många år Kunskapscen-
trum i katastrofmedicin vid Karolinska 
institutet. Under pandemins första år har 
han varit rådgivare till Socialstyrelsen samt 
stöttat ledningen för Karolinska institutet.

I början av pandemin tog han tillsam-
mans med sina medarbetare snabbt fram 
riktlinjer för triage för vårdcentraler och 
sjukhus, och tillsammans med medicin-
ska etiker tydliggjorde prioriteringsprin-
ciper för respiratorvård. 

Med kort varsel skapades även covid-
kurser online för vårdpersonalen; hittills 
har 160 000 personer tagit del av kurser-
na.

– Katastrofmedicin är en disciplin som 
utgår från att det saknas resurser och att 

Det har gått 27 år sedan Johan von Shreeb startade den svenska sektionen av Läkare utan gränser. Här på uppdrag som fältläkare och medicinsk koordinator.
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Johan von Schreeb – katastrofperspektiv på covid-19

man i en miljö som präglas av tidspress, 
kaos och stora medicinska behov mås-
te fatta optimala beslut för att rädda så 
många som möjligt och minska sjuklighe-
ten. Det handlar om att nyttja strategier 
som ger mest nytta och minst problem. 
Det är en etisk utmaning att gå från ett ar-
betssätt som sätter en människas behov i 
fokus till att ha en hel grupp att prioritera 
mellan. Det kräver andra arbetssätt än i 
vardagen som i sin tur måste läras ut och 
övas.

Katastrofläge i Sverige
Johan von Schreeb har i decennier arbetat 
i katastrofområden med knappa resurser 
och svåra hälsoutmaningar. Ett stort an-
tal artiklar har skildrat hans uppdrag för 
WHO, Världshälsoorganisationen och Lä-
kare utan gränser. I boken Katastrofdok-
torn från 2013 berättar han själv om sina 
intryck och tankar kring sitt arbete som 
fältläkare och medicinsk koordinator.

– Jag får energi av att tillsammans 
med andra arbeta för förändring mot ett 
gemensamt mål. Och jag har vid flera 
tillfällen varit med om att en grupp kan 
förflytta berg. Där ligger passionen och 
entusiasmen. 

Flera av de problem och frågeställning-
ar som han tidigare mött genom åren har 
plötsligt aktualiserats i Sverige under 
pandemin.

– De frågor jag arbetat med under så 
många år har blivit aktuella på ett sätt 
jag inte riktigt kunnat föreställa mig. Det 
finns dock en universalitet kring hur man 
ska hantera situationer när resurser blir 
knappa och det är brist på personal och 
vårdplatser.

Men är det rimligt att använda begrep-
pet katastrof för det som hänt i Sverige 
under det senaste året? Katastrofer för ju 
annars tankarna till konsekvenserna av 
naturkatastrofer som jordbävningar och 
tsunamis eller extremväder som torka 
och översvämningar.

– Det beror på vilket definition man 
använder. Socialstyrelsens definition 
av katastrof är en allvarlig händelse när 
vårdkvaliteten inte kan upprätthållas. 
Enligt WHO handlar det om en allvarlig 
händelse som inte går att hantera med 
tillgängliga resurser utan hjälp utifrån. 
Så med dessa definitioner har vissa regi-
oner i Sverige tveklöst varit i katastroflä-
ge.

På uppdrag av WHO i Libanon
I augusti 2020 reste han till Libanon på 
uppdrag av WHO. Många var skadade ef-
ter den omfattande explosionen i Beiruts 
hamn och Johans roll var att koordinera 

internationella medicinska team och fält-
sjukhus som skickades dit några dagar ef-
ter explosionen.

– Det fanns i Libanon en enorm kapa-
citet att ta emot skadade personer. Sjuk-
vården har under år av inbördeskrig, 
bombningar och skadade från Syrien en 
lång erfarenhet av traumavård. Genom 
snabb mobilisering transporterades ska-
dade till 42 sjukhus runt hela landet. De 
dirigerades via Whats App-grupper som 
snabbt etablerats av frivilliga. Inom någ-
ra timmar var de runt 6 000 som skadats 
omhändertagna. Runt 85 procent hade 
ytliga sårskador som hastigt syddes ihop 
på parkeringen utanför sjukhusen. När 
de internationella fältsjukhusen anlän-
de fanns det inga skadade att behand-
la. Däremot ökade snabbt antalet fall av 
covid-smittade.

Under förra våren var Libanon snabb 

med att stänga gränserna i syfte att kon-
trollera smittan. Men efter att restriktio-
nerna släppts ökade smittspridningen 
snabbt 

– Det saknades erfarenhet av att vårda 
covid-patienter. Men flera av de interna-
tionella medicinska teamen som anlänt 
hade erfarenhet från att ha hjälpt Italien 
under våren med covid-vård. Tre av dem 
hjälpte sex sjukhus att implementera 
hygienrutiner och att stärka och bygga 
IVA-kapacitet. Mitt uppdrag från WHO 
ändrades till att bidra till en övergri-
pande plan som stöttade hälsoministe-
riet med att tredubbla IVA-vårdplatser 
på offentliga sjukhus. Mitt uppdrag var 
också att upphandla material och medi-
ciner och IVA-vård för 1 000 patienter, 
samt via bemanningsföretag anställa 500 
sjuksköterskor till IVA-avdelningarna på 
de offentliga sjukhusen, och att ta fram 

Johan von Schreeb på uppdrag av WHO i Libanon.
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protokoll för att kvalitetssäkra IVA vår-
den. 

Libanon är ett sekteristiskt samhälle 
som även drabbar styrningen av hälsomi-
nisteriet. Förtroendet till myndigheter är 
obefintligt, vilket gör att WHO ses som en 
viktig aktör även från biståndsgivare. Det 
gjorde att det fanns gott om resurser för 
WHO att implementera sitt arbete med 
att stötta den gravt underfinansierade of-
fentliga vården.

Johan von Schreeb har blivit en fena på 
att trolla med knäna och har utvecklat en 
skarp förmåga att snabbt se vad som är 
viktigt för att kunna prioritera bland pri-
oriteringarna.

– Jag kan tycka att det är svårt när 
den svenska sjukvården inte optimalt 
hushåller med resurserna och beställer 
många onödiga prover och undersök-
ningar. Vi äldre måste hjälpa unga kolle-
gor att våga fatta beslut, trots begränsad 
tillgång till information. Att jobba som 
fältläkare ger en god träning i att lita på 
sitt omdöme och sin professionella för-
måga. De bästa lärarna är lokala läkare 
och sjuksköterskor som är experter på 
just detta.

Tilliten svag
Tillit och förtroende är centralt för en 

fungerade covid-strategi, men också 
skört. I Sverige har SOM-institutet se-
dan 1986 genomfört flera undersökningar 
som analyserat svenskarnas förtroende 
för institutioner. Generellt har svenskar 
ett långsiktigt och starkt förtroende för 
våra institutioner. Hur tilliten påverkats 
av pandemin återstår dock att se.

– Det är intressant att få en inblick i 
hur det är i andra länder och ständigt bli 
påmind om hur ett samhälle påverkas 
när tilliten försvagas. I Libanon vårdades 
många svårt sjuka i hemmet med syrgas 
och man tittade efter råd på Youtube för 
att klara av svåra situationer. Kvaliteten 
på den offentliga sjukvården var så pass 
låg, medan de som hade råd betalade cash 
för att få tillgång till bättre vård.

Erfarenheterna påminner ofta Johan 
om vikten av att upprätthålla förtroendet 
för samhällets myndigheter och institu-
tioner.

– Det är bra att människor är kritiska 
och ifrågasättande. Men vissa debatter 
och samtal under året har satt fokus på 
hur media rapporterar och hur vi i fors-
karvärlden kommunicerar. På Karolinska 
institutet leder jag nu en arbetsgrupp som 
tittar just på hur vi ska få till en bättre 
dialog och samarbete med myndigheter. 
Vi måste skapa förtroende, annars är ris-

ken stor att förtroendet för forskare och 
vetenskap undergrävs. Och det vore förö-
dande

I fem månader blev Johan kvar i Li-
banon. När han kom tillbaka till Sverige 
svepte den andra covid-vågen som värst 
över landet och några veckor senare sam-
lades vaccinmotståndare och förnekare av 
pandemin på Mariatorget.

– Sociala medier har gjort det lättare 
för en minoritet att hävda sitt missnöje 
som ofta drivs av kunskapsförakt och brist 
på förtroende för etablerade makthavare. 
Men jag tycker också att en del media har 
hjälp till att undergräva förtroendet för 
myndigheter och samhällsbärande insti-
tutioner.

Det är ingen hemlighet att Johan von 
Schreeb varit öppet kritisk till Dagens 
Nyheters ledarsida. För en tid sedan sade 
han upp sin tidningsprenumeration. Det 
är problematiskt, menar han, att under 
rådande krissituation rikta allvarlig kritik 
och dra alltför skarpa slutsatser av reger-
ingens och myndigheternas hantering av 
pandemin.

– Det finns mycket att lära av det som 
har hänt, men det är för tidigt att dra säk-
ra slutsatser. Att stänga ned samhällen 
som många länder har gjort har uppen-
barligen inte hjälpt. Kina banade vägen 
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och sedan gjorde kringliggande länder 
likadant. Strategierna spred sig på samma 
sätt som viruset gjorde.

Samhällets sårbarhet i fokus
Vilka strategier som är mest framgångsri-
ka är för tidigt att säga, menar Johan von 
Schreeb och hänvisar till Coronakommis-
sionens slutsatser.

– Det ska bli högst intressant att se hur 
vi kommer att hantera lärdomarna från 
den här pandemin

Ett första delbetänkande visar att det 
behövs bättre regelverk, tydligare an-
svarsfördelning och ökad medicinsk kom-
petens i äldreomsorgen. Nästa delredovis-
ning ska presenteras senast sista oktober. 
I slutet av februari 2022 lämnas slutbe-
tänkandet.

– När en katastrof inträffar, som tsuna-
min eller terrorattentatet på Drottningga-
tan, är det nära till hands att man plötsligt 
förändrar saker i relation till erfarenhet-
er man fått just från specifika händelser. 
Men inom katastrofmedicin brukar vi 
använda begreppet all hazards. Man be-
höver skapa förutsättningar för att brett 
hantera alla typer av hot och faror.

Katastrofer uppstår i mötet mellan en 
fara eller ett hot och sårbarheten i ett 
samhälle.

– Det är sårbarheten vi behöver angri-
pa. Exempelvis genom att sluta hantera 
djur som vi gör och att globalt förbjuda  
osanitära djurmarknader. Vi behöver 
göra allt för att minska risken för att 
virus ska hoppa mellan djurarter och 
människa, covid-19-pandemin är inte 
den sista.

Nödvändig omställning
Pandemin behöver även sättas in i ett 
bredare sammanhang. Med klimatföränd-
ringarna och rovdriften på djur och natur 
sprids infektionssjukdomar allt snabbare 
över klotet. Omställningen av hur vi lever 
är nödvändig. I Sverige lever vi som om 
det fanns 4,2 jordklot.

– Att gripa till panikåtgärder som inte 
bygger på evidens skadar på sikt förtro-
ende Det krävs nödvändiga och grund-
läggande förändringar av våra beteenden 
och vårt sätt att leva. Inte bara för kom-
mande pandemier utan också för hela kli-
matomställningen.

– Det handlar även om politiska be-
slut. De internationella ebolainsatserna i 
Västafrika för några år sedan byggde inte 
på solidaritet eller humanitet. Det hand-
lade om global säkerhet och politiska be-
slut för att stoppa smittan från spridning. 
I USA hamnade frågan på Pentagons bord 
och inte på den myndighet som motsvarar 
vårt Sida.

Till sommaren fyller Johan von Schreeb 
60 år. Han tänker mycket på hur han på 
bästa sätt ska lämna över den kunskap 
han erövrat till nästa generation. Det finns 
ett enormt stort intresse för global kata-
strofmedicin bland studenterna på läkar-
programmet, menar han.

– Det känns verkligen roligt att så 
många hör av sig och vill arbeta med frå-
gorna. Katastrofmedicin, som inte är ett 
teoretiskt utan i högsta grad ett praktiskt 
ämne, kommer att finnas med i den nya 
läkarutbildningen.

Själv vill han fortsätta arbeta interna-
tionellt, gärna på uppdrag av WHO, men 

också för Läkare utan gränser. Det är nu 
27 år sedan han och några kollegor starta-
de den svenska sektionen.

Att dra sig tillbaka som sakkunnig på en 
myndighet är ingenting han drömmer om.

– Det går alldeles för långsamt och 
när det inte är katastrofer skulle jag nog 
klättra på väggarna. Jag är ingen förvalta-
re utan trivs bäst i stridens hetta när det 
krävs snabba beslut och prioriteringar.

Vid sidan av arbetet är han ibland krö-
nikör i radioprogrammet Tankar för dagen 
i P1. Sedan 15 år driver han även galleri 
Candyland tillsammans med några konst-
närskompisar. Nyligen startade han en 
skrivcirkel och skulle gärna vilja få mer 
tid att läsa och skriva.

– Att fotografera och skriva är för mig 
viktiga uttrycksformer.

Jag skulle gärna vilja reflektera mer i 
berättande form kring de frågor vi brottas 
med och de utmaningar vi står inför. För-
hoppningsvis blir det en ny bok.

Eva Nordin
journalist

NYFIKEN PÅ
JOHAN von SCHREEB
Arbetar: Leder kunskapscentrum 
för katastrofmedicin Karolinska 
Institutet 

Bor: Vasastan Stockholm

Familj: Gift med Susanne, gyneko-
log. Två barn, en son som gör AT i 
Köpenhamn och en dotter som läser 
till Psykolog

När jag inte arbetar: Driver konst-
närsdrivna konstgalleriet Candyland.
Seglar F18 katamaran. Läser och 
skriver

Oroas av: Ignorans, klimatföränd-
ringar 

Roas av: Att hänga på galleriet och 
spela global dansmusik

Boktips: Knausgårds senaste,
Morgonstjärnan 

Drömmer om: Har med tiden blivit 
allt mer realistisk, det räcker att 
få fortsätta att försöka förbättra 
världen genom att tillse att det finns 
vård på platser där det saknas.
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Vaccinkommentar angående 
bältrosvaccin

Syftet med denna vaccinkommentar är 
att översiktligt presentera tillgängliga 
bältrosvaccin med tanke på att vi nu 
har två tillgängliga vaccin i Sverige.

Bakgrund
Bältros drabbar åtminstone 20% av be-
folkningen någon gång under livet. Med 
stigande ålder ökar risken för såväl bäl-
tros som dess komplikationer, däribland 
postherpetisk smärta. Knappt fem pro-
cent av individerna drabbas dessutom 
av recidiverande bältros. Immunsuppri-
merande sjukdomar eller behandlingar 
medför också en ökad risk för bältros, 
oavsett ålder. Det är därför angeläget att 
om möjligt skydda dessa individer genom 
förebyggande vaccination.

Shingrix är ett nytt vaccin som fick 
marknadsgodkännande i EU i mars 2018 
men som först började introduceras i Sve-
rige under förra året. Zostavax är ett vac-
cin som har funnits tillgängligt i Sverige 
sedan 2013. Båda vaccinen är indicerade 
för prevention av bältros och bältros-as-
socierad postherpetisk neuralgi (PHN) 
men de har delvis olika åldersindikation 
och Shingrix är ett inaktiverat vaccin 
medan Zostavax är ett levande attenuerat 
vaccin. 

Indikation
Shingrix är godkänt för förebyggande av 
bältros och PHN hos vuxna 50 år och äld-
re samt vuxna 18 år och äldre med ökad 
risk för bältros. Vaccinet ska ges till de 
som tidigare haft varicella, men serolo-
gisk undersökning behövs inte innan vac-
cination. Shingrix är inte utprovat för att 
ge skydd mot varicella.

Zostavax är godkänt för förebyggande 
av herpes zoster och PHN men indikation 
gäller för personer som är 50 år eller äld-
re. Vaccinet kan ges oavsett tidigare vatt-
koppsinfektion.

Vaccininnehåll
Shingrix är ett rekombinant subenhets-
vaccin och består av varicella zoster vi-
rus (VZV) glykoprotein E (gE) samt ett 
potent adjuvans, AS01B. Antigenet gE ut-

trycks normalt på viruspartikeln samt på 
VZV-infekterade celler. Två doser ges in-
tramuskulärt med två månaders mellan-
rum, men intervallet kan kortas ner till en 
månad om skydd önskas tidigare till ex-
empel inför planerad immunsuppression.

Zostavax är ett levande försvagat vaccin 
som ges som singeldos i.m. eller s.c. Zo-
stavax innehåller elva gånger mer antigen 
(Oka-Merck stam) av samma sort som in-
går i vattkoppsvaccinen Varilrix och Vari-
vax.

Vaccineffekt som antikroppssvar
Shingrix ger 91–97% effekt efter två vac-
cindoser oavsett ålder. Efter två vaccindo-
ser mer än fördubblas antikroppstitrarna 
(Geometric mean titer (GMT)) mot både 
gE och VZV jämfört med om man bara ger 
en dos.

Zostavax ger 38–71% effekt. Effekten är 
lägre hos äldre och minskar successivt i 
högre åldrar.

Skyddseffekt i befolkningen
Shingrix minskar incidensen av bältros 
med 97% för de som är 50–69 år och med 
mer än 90% för de som är 70 år och äldre 
[1, 2]. Skyddseffekten mot bältros kvarstår 
över tid och är 93% efter 4 år hos indi-
vider över 50 år och 88% hos de som är 
70 år och äldre. Motsvarande siffror för 
skydd mot PHN är 91% respektive 88%. 
Shingrix har också studerats på personer 
18 år och äldre som genomgått autolog 
hematologisk stamcellstransplantation 
respektive fått behandling för hematolo-
gisk malignitet. Även i dessa grupper av 
individer sågs skyddseffekt mot bältros 
på över 67% vid medianuppföljning på 21 
månader respektive 87% vid medianupp-
följning på 11 månader. Ett fåtal studier av 
andra grupper av immunsupprimerade 
patienter, exempelvis njurtransplantera-
de, har publicerats och flera studier pågår.

Zostavax minskar incidensen av bältros 
med 50 – max 70% [3]. Dess skyddseffekt 
minskar med stigande ålder: 70% för de 
mellan 50 och 59 år, 64% för de mellan 
60 och 69 år jämfört med cirka 40% för 
de som är 70 år och äldre. Efter 5 år var 
skyddseffekten mot bältros cirka 45%. 

Skyddet mot PHN var oförändrat kring 
62–71% i alla åldrar från 60 år och äldre 
och denna skyddseffekt kvarstod 5 år ef-
ter vaccination. Studier på patienter med 
lågdos kortisonbehandling samt även väl-
behandlad hiv har visat god immunogeni-
citet och säkerhet.

Biverkningar
Shingrix har analyserats i två randomise-
rade, placebokontrollerade fas III-studier 
med totalt cirka 30 000 deltagare. I den 
ena med individer 50 år och äldre gavs 
Shingrix eller placebo till vardera 7700 
individer [1]. I denna studie sågs lokala bi-
verkningar, såsom smärta vid injektions-
stället, rodnad och svullnad i 81% av fallen 
efter Shingrixvaccination jämfört med i 
11% efter placebo. Systemiska biverkning-
ar såsom muskelvärk, trötthet, huvud-
värk, frossa, feber och gastrointestinala 
symtom var också vanligt förekommande 
och inträffade i 66% av fallen jämfört med 
29% efter placebo. Under fas III-studien 
såg man ingen ökning av allvarliga biverk-
ningar jämfört med placebo och nu flera 
år efter att studien avslutats har man fort-
farande inte påvisat att Shingrix orsakat 
några immunologiskt medierade allvarli-
ga biverkningar [1]. Vid vaccination med 
Shingrix föreligger ingen risk för vatt-
koppsliknande utslag med potential att 
smitta mottagliga individer.

Zostavax har analyserats i två randomi-
serade, placebokontrollerade fas III-stu-
dier med totalt drygt 38 000 respektive 
22 000 individer i åldrarna 60 år och 
äldre respektive 50–59 år [4, 5]. I delstu-
die av individer 60 år och äldre med cir-
ka 3 300 individer i vardera vaccin- och 
placebo-gruppen rapporterades minst en 
biverkan hos 58% efter Zostavax-vaccina-
tion jämfört med 34% i placebogruppen 
[4]. Lokala biverkningar vid injektions-
stället såsom rodnad, smärta, svullnad el-
ler klåda förekom i 48% av fallen jämfört 
med 16 % i placebogruppen. Systemiska 
biverkningar såsom feber eller huvudvärk 
förekom i 24% av fallen efter vaccina-
tion jämfört med 23% i placebogruppen. 
Hudutslag var ovanliga. Mindre än 0,2% 
av försökspersonerna i vardera Zostavax- 
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och placebogruppen rapporterade herpes 
zoster-liknande utslag, som rent teore-
tiskt kan utgöra smittrisk för mottagliga 
individer. Under och efter fas III-studier-
na har man inte sett någon ökning av all-
varliga biverkningar jämfört med placebo. 

Till vem?
Shingrix kan ges till alla, även immunned-
satta, individer enligt indikation beskrivet 
ovan. Tidigare bältrosinfektion utgör inte 
hinder för vaccination, men optimal tid-
punkt för vaccination efter genomgången 
zoster har diskuterats. Behovet av skydd 
mot recidiv ska vägas mot den teoretiska 
risken för ett försämrat svar, om vaccinet 
ges när antikroppsnivåerna efter den ge-
nomgångna zostern är som högst. Center 
for Disease Control (CDC) i USA anser 
att man, i avvaktan på resultat från pågå-
ende studier, kan ge vaccinet direkt efter 
tillfrisknandet. I Canada rekommenderar 
man att avvakta med vaccination i minst 
ett år och enligt vår mening verkar det 
onödigt att boostra åtminstone första året 
efter bältrosepisoden. Man har också gjort 
studier på tidigare Zostavax-vaccinerade 
individer. För dessa kan skyddet sanno-
likt förbättras med Shingrix. CDC rekom-
menderar ett intervall på minst 2 måna-
der. Med tanke på att Zostavax-skyddet 
ändå är tämligen bra under första året kan 

det vara rimligt att ge Shingrix först efter 
1 år, vilket är det tidsintervall som man 
också rekommenderar i Canada. Sverige 
har inga nationella rekommendationer.

Serologisk undersökning behöver en-
ligt rekommendationerna inte utföras 
före vaccination med Shingrix, men om 
en i övrigt frisk person inte tror sig haft 
vattkoppor och dessutom visar sig vara 
serologiskt negativ kan ett alternativ vara 
att ge levande försvagat vattkoppsvaccin 
alternativt Zostavax och eventuellt boost-
ra med Shingrix enligt diskussionen ovan. 
Tills vidare bör man avstå från att vacci-
nera med Shingrix under graviditet.

Zostavax rekommenderas endast till 
immunfriska eftersom det är ett levande 
försvagat vaccin och därmed kan orsaka 
sjukdom hos immunnedsatta. Immun-
suppressiv terapi, inklusive behandling 
med höga doser av kortikosteroider, ut-
gör kontraindikation för Zostavax liksom 
tillstånd med primära och förvärvade 
immunbristtillstånd inklusive cellulär 
immunbrist. Det är dock inte kontraindi-
cerat för användning till personer som får 
topiska/inhalerade kortikosteroider eller 
låga doser av systemiska kortikosteroider 
eller till patienter som får kortikosteroi-
der som ersättningsterapi. Vidare är ett 
antal tillstånd och lågdosbehandlingar 
med ett immunsupprimerande läkeme-

del förenliga med vaccination efter dis-
kussion med ansvarig läkare, exempelvis 
individer med stabil och välbehandlad 
hiv-infektion med CD4+ T-cellantal ≥ 200 
celler/µl (www.janusinfo.se samt FASS). 
Vid behandling med en kombination av 
immunsupprimerande läkemedel bör Zo-
stavax ej användas. Efter genomgången 
zoster hos immunkompetent individ har 
man ofta avvaktat med Zostavax-vaccina-
tion i 3 år eftersom infektionen i sig lett 
till en naturlig booster [6]. Gravida får ej 
vaccineras med Zostavax.

Vem betalar?
I nuläget bekostas Shingrix av individen 
som vaccineras. Enstaka sjukhusanknut-
na infektions- eller specialistkliniker 
har emellertid börjat vaccinera speciella 
riskgrupper t.ex. inför transplantation. 
I övrigt väntar regionerna på beslut från 
Rådet för nya terapier (NT-rådet) innan 
vaccinet kan få bredare introduktion.

Anledningen till den fördröjda intro-
duktionen av Shingrix i Sverige är bland 
annat att NT-rådet redan i juni 2017 be-
slutade att Shingrix ska omfattas av na-
tionell samverkan samt att stor global 
efterfrågan på vaccinet lett till begrän-
sade leveranser till många länder. För att 
NT-rådet ska kunna göra sin bedömning 
av behandlingens värde med hänvisning 
till den etiska plattformen för prioritering 
behövs en hälsoekonomisk värdering som 
beställts av Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket (TLV). Till dess att NT-rå-
det gjort en sammanvägd bedömning och 
kommit med en rekommendation om 
vaccinets användning till regionerna har 
dessa uppmanats att avvakta med infö-
rande av Shingrix för att undvika infö-
rande på osäkra grunder och en ojämlik 
hantering i landet (NT-rådets yttrande till 
regionerna 2020-12-14). Undantag får gö-
ras efter individuell bedömning såsom till 
immunsupprimerade patienter via sjuk-
husanknuten verksamhet. Rekommen-
dationen gäller ej heller Shingrix-vacci-
nation av patient som bekostar vaccinet 
själv.

Dessutom utreder Folkhälsomyndig-
heten sedan 2018 behovet av ett särskilt 
vaccinationsprogram för äldre där bäl-
trosvaccination skulle kunna ingå. Paral-
lellt utreder Folkhälsomyndigheten om 
vaccination mot vattkoppor för barn och 
ungdomar kan inkluderas i ett allmänt 
vaccinationsprogram. De har färdigställt 
ett preliminärt kunskapsunderlag som 
bedömts av Statens medicinetiska råd vil-
ka lämnat ett utlåtande, men inga beslut 
kring detta är fattade ännu.

Zostavax bekostas också av individen Varicella zoster virus. Bild: Adobe Stock
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som vaccineras. Sedan november 2014 
ingår inte Zostavax i högkostnadsskyddet 
baserat på TLVs bedömning eftersom pri-
set är för högt i förhållande till den nytta 
vaccineringen ger.

Sammanfattning
Shingrix är ett effektivt och säkert vaccin 
som kommer att minska sjukdom och li-
dande orsakad av bältros och PHN. Det 
äldre Zostavax ger relativt gott skydd för 
personer i åldern 50–70 år, men skyddet 
avtar efter hand. Eftersom risken för att 
insjukna i bältros liksom komplikationen 
postherpetisk smärta ökar med åldern, 
innebär det att de som behöver skyddet 
bäst inte skyddas. Shingrix ger i gengäld 
ett mycket gott skydd mot både bältros 
och postherpetisk smärta även hos äldre 
och skyddet verkar inte avta lika snabbt 
som för Zostavax. Vi ser således fram 
emot att få se slutsatserna i NT-rådets och 
Folkhälsomyndighetens utredningar och 
hoppas att Shingrix inom de närmsta åren 
kan komma alla äldre och immunnedsatta 
till nytta.

Susanne Woxenius
 infektionskliniken,

Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
Göteborg och SILF:s

Vårdprogramgrupp för Vaccinationer:

Helena Hervius Askling,
ordförande, infektionskliniken,

Karolinska universitetssjukhuset, 
Stockholm

Martin Angelin, infektionskliniken, 
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fredrik Kahn, infektionskliniken, 
Skånes universitetssjukhus, Lund

Anna Ljunghill-Hedberg,
infektionskliniken,

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anja Rosdahl, infektionskliniken, 
Universitetssjukhuset, Örebro

Paul Skorup, infektionskliniken, 
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Simon Werner, infektionskliniken,
Skånes universitetssjukhus, Malmö;

samtliga infektionsläkare

1. Lal, H., et al., Efficacy of an adjuvanted 
herpes zoster subunit vaccine in older 
adults. N Engl J Med, 2015. 372(22): p. 
2087-96.

2. Shah, R.A., et al., Shingrix for Herpes 
Zoster: A Review. Skin Therapy Lett, 
2019. 24(4): p. 5-7.

3. Oxman, M.N., Zoster vaccine: current 
status and future prospects. Clin Infect 
Dis, 2010. 51(2): p. 197-213.

4. Oxman, M.N., et al., A vaccine to pre-
vent herpes zoster and postherpetic 
neuralgia in older adults. N Engl J Med, 
2005. 352(22): p. 2271-84.

5. Schmader, K.E., et al., Efficacy, safety, 
and tolerability of herpes zoster vac-
cine in persons aged 50-59 years. Clin 
Infect Dis, 2012. 54(7): p. 922-8.

6. Cohen, J.I., Herpes zoster. N Engl J 
Med, 2013. 369(18): p. 1766-7.
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Reviderat vårdprogram

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

ERSÄTTNING UTGÅR för arbetad tid vilket beräknas till ca 20% av en heltid och lönen utgår från
Region Örebro då de i nuläget är ägare av registret. Vi ser helst att man innehar registerhållar-
ämbetet under minst 4 år. Du ska ha godkännande från din chef när du
söker uppdraget. Uppdraget tillträdes under hösten 2021 och kommer
innebära att Du initialt slussas in i dina arbetsuppgifter av nuvarande
registerhållare, Per Arneborn.

FÖR MER utförlig information om vad uppdraget innebär hänvisas
till Per Arneborn (per.arneborn@regionorebrolan.se).
Ansökan skickas till Anna Grahn, vice ordförande SILF
(anna.m.grahn@vgregion.se) senast 21-05-20.

Reviderat vårdprogram för 
urinvägsinfektioner hos vuxna

I den reviderade versionen av vårdpro-
grammet har vi gjort en genomgri-
pande förändring av layouten i syfte 

att underlätta läsningen. Tabeller med 
behandlingsrekommendationer har to-
nats i gult medan övriga tabeller har fått 
en grön nyans. Faktarutor med samman-
fattande rekommendationer för empirisk 
peroral antibiotikabehandling av akut 
cystit och febril UVI hos kvinnor och 
män samt inledande empirisk intravenös 
behandling av febril UVI har samlats i ett 
eget avsnitt.

Som tidigare har den amerikanska in-
fektionsläkarföreningens (IDSAs) bevis-
graderingssystem från 2001 valts efter-
som uppdateringen av vårdprogrammet 
påbörjades innan SILF initierade diskus-
sionen om eventuellt införande av GRA-
DE och att en sådan övergång skulle med-
föra ett stort extraarbete.

Avsnitten UVI hos män och UVI hos 
äldre har tagits bort från föregående ver-
sion av vårdprogrammet. Fakta från dessa 
har i stället integrerats med avsnitten akut 
cystit, febril UVI och recidiverande UVI. 
Eventuella köns- och åldersskillnader av-
seende diagnostik, behandling, utredning 
och behov av uppföljning belyses således 
inom respektive diagnosgrupp.

UVI orsakad av multiresistenta bak-
terier utgör ett ökande terapeutiskt pro-
blem, vilket föranlett oss att samla aktuell 
kunskap inom detta område i ett särskilt 
kapitel. Nitrofurantoin och pivmecillin-
am fungerar fortfarande bra vid behand-
ling av män och kvinnor med akut cystit 
orsakad av ESBL-producerande E. coli. 
Vid febril UVI/urosepsis belyses olika 
antibiotikaalternativ för intravenös be-
handling. Preparat som har effekt på oli-
ka typer av ESBLCARBA –producerande 

bakterier finns nu tillgängliga och deras 
plats i terapin diskuteras.

Vid febril UVI vill vi betona värdering 
av både infektionens allvarlighetsgrad och 
om risk finns att den orsakas av resistenta 
bakterier. Om patientens tillstånd tillåter 
poliklinisk behandling, men risk för resis-
tens föreligger, rekommenderar vi att som 
komplement till peroralt antibiotikum ad-
dera en intravenös dos av ett långtidsver-
kande preparat, såsom ertapenem eller 
ceftriaxon, och snar uppföljning av patien-
ten. Aminoglykosidernas roll vid behand-
ling av febril UVI tonas ned något med 
hänsyn till risken för allvarliga bieffekter.

SILFs Vårdprogram för UVI hos vuxna
Maria Furberg, Anita Hällgren, Torsten 

Sandberg, Erik Sörstedt, Anders Ternhag,
Thomas Tängdén, Peter Ulleryd
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Infektionsveckan

Call for abstract!

Vi välkomnar abstract utifrån alla tänkbara 
aspekter på infektionssjukdomar, forsknings-
projekt men även andra utvecklingsprojekt 
kan presenteras i denna form.   Infektions-
veckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör 
ett utmärkt forum för att presentera det ve-
tenskapliga arbete som ingår i specialistut-
bildningen. Man behöver dock inte vara läka-
re eller medlem i Infektionsläkarföreningen 
för att lämna sitt bidrag. Abstract från infek-
tionssjuksköterskor, läkare och sjuksköter-
skor vid vårdhygien och smittskydd uppmunt-
ras. Den som skickar in ett abstract skall dock 
ha gjort en betydande del i det projekt som 
presenteras. Vid presentation av forsknings-
projekt förutsätter vi att Vancouver-reglerna 
respekteras (http://www.icmje.org/icmje-re-
commendations.pdf). Tillsammans med de 
mikrobiologiska föreningarna kommer en 
postersession (tisdag 14 september) och en 
session med muntliga framträdanden (tors-
dag 16 september) att genomföras. Det för-
utsätts att någon av författarna deltar och 
presenterar sitt arbete vid den session som 
abstractet valts ut till.

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”origi-
nal”, t ex kan en presentation eller en poster 
som presenterat vid ett större internationellt 
möte återanvändas, detsamma gäller ab-
stract som skickades in till det inställda mötet 
2020. Abstract från etablerade forskare och 
kliniker välkomnas. 

Abstracten kommer att bedömas av Infek-
tionsläkarföreningens styrelse och beslut 
meddelas i början av juni 2021. Styrelsen av-
gör vilka som bör presenteras som muntlig 
presentation och vilka som bör presenteras 
som poster. Möjlighet att ange eget önske-
mål om presentationssätt kan dock göras i 
samband med inskickandet av abstract.  

Vinnaren av posterpriset får 2 000 kronor! 

Abstract skickas in elektroniskt via https://
www.appinconf.com/kas/Abstract?project-
Name=infektionmikro2021 fr.om. 8 februa-
ri. Instruktioner för inskickande av abstract 
finns där. Abstract som är av primärt mikro-
biologisk karaktär och där författarna avser 
att bedömningen ska göras av de mikrobiolo-
giska 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.infektionmik-
ro2021.se/

Mia Furebring 
Vetenskaplig sekreterare 

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

Infektionsveckans program – dag för dag

• IFIS   • Mikro   • SILF   • SILF & Mikro   • SILF & IFIS   • Alla 5

TISDAG 14/9

• IFIS   • Mikro   • SILF   • SILF & Mikro   • SILF & IFIS   • Alla 5

ONSDAG 15/9

07.30

06.30–07.00

07.30

07.30–08.15

11.30–13.00

14.45–15.30

17.00–

15.30–17.00

08.30–10.00

13.00–13.15

13.15–14.45

08.00–12.00

Obs! Olika tider 09.45–11.15
Studiebesök på
Klinisk mikrobiologi

10.00–11.30
Workshop: Nya IVDR- 
direktivet, hur påverkas 
den kliniska diagnos-
tiken vid våra labora-
torier?
Moderator: Anders 
Bergqvist
Medverkande: Parthena 
Lövgren, Henrik Schiöld 

10.00–12.00
Akademiskt nätverks-
möte för ämnesfö-
reträdare Ansvarig: 
Per-Eric Lindgren

Akademiskt nätverks-
möte för ämnesföre-
trädare.
Ansvariga: Magnus Ras-
mussen, Johan Westin

Ungt Forum: Gastro- 
enteriter inklusive vård-
hygien och smittskydds-
aspekter.
Moderator: Lena-Maria 
Söder
Medverkande:
Pernilla Rundlöf Nygren, 
Carl-Johan Fraenkel, 
Fredrik Månsson, Lena 
Serrander 

Registreringen öppnar

Morgonjogg alternativt Cirkelfys-pass, samling utanför Pumphuset vid Svandammen

Registreringen öppnar

Frukostseminarier

Lunch/kaffe med utställarna i Hall B (utställningshallen)

Eftermiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)

Postersession samt Utställarmingel med mat och dryck i Hall B (utställningshallen)

Symposium: Vad en infek-
tionsläkare behöver veta om 
immunterapier och andra nya 
cancerläkemedel.
Moderator: Amelie Kinch
Medverkande: Gunilla Enblad, 
Honar Cherif, Vanda Friman

Symposium: Bästa Vetenskapliga Arbeten inom infektionssjuk-
domar 2020 + Late breakers.
Moderator: Lars-Magnus Andersson
Medverkande: Magnus Rasmussen

Symposium: Referensdiagnos-
tik vid Akademiska sjukhuset.
Moderator: Kenneth Nilsson.
Medverkande: Anders Berg-
qvist, Björn Herrmann, Carl 
Påhlson

Fria föredrag: Mikrobiologi.
Moderatorer: Åsa Gylfe, Per- Eric Lindgren, Camilla Lagheden

Interaktivt symposium: Anti-
biotikaresistensbestämning i 
förändring - Varför finns det 
inga ”snälla” Pseudomonas 
aeruginosa längre?
Moderator: Anna-Karin Smekal
Medverkande: Christian Giske,
Gunnar Kahlmeter 

Symposium: Microbial patho-
gens in the wild.
Moderator: Stefan Bertilsson
Medverkande: Lionel Guy,
Karin Troell, Anna Szekely 

Invigning: Fredrik Sund, Johan Lindh

Keynote 1: Gensaxen CRISPR – Cas9 – ett nytt verktyg inom infektionsbiologin.
Moderator: Keira Melican. Medverkande: John van der Oost, Claudia Kutter
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Infektionsveckan

10.00–10.45

06.30–07.00

10.45–12.15

07.30

13.15–14.45

12.15–13.15

07.30–08.15

17.00–18.00

14.45–15.30

18.30

10.00–10.45

12.15–13.15

18.15

19.15

10.45–12.15

14.45–14.55

14.55–15.30

15.30–17.00

13.15–14.45

08.30–10.00

15.30–17.00

Förmiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)

Morgonyoga, samling utanför Pumphuset vid Svandammen

Välkommen IFIS / Grand Round. Moderator: Fredrik Sund

Registreringen öppnar

Keynote 2: Covid-19. Moderator: Magnus Gisslén. Medverkande: Marion Koopmans, Gunilla Karlsson Hedestam, Arvid Edén

Lunch/kaffe med utställarna i Hall B (utställningshallen)

Frukostseminarier

Årsmöte: Svensk Förening för Tropikmedicin och
Internationell Hälsa

Årsmöte: IFIS med förfriskningar

Eftermiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen) Postersession IFIS

Fördrink

Förmiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)

Lunch/kaffe med utställarna i Hall B (utställningshallen)

Fria aktiviteter
Planering pågår

Middag

Keynote 3: Utmaningar och vägen framåt inom antibiotikaresistens. Moderator: Thomas Tängdén. Medverkande: Otto Cars

Välkomna till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2022: Martin Sundqvist, Tobias Allander 

Eftermiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)

Symposium: Sepsisnyheter 
Moderator: Patrik Gille-Johnsson
Medverkande: Kristoffer Strålin, Sara 
Cajander

Justus Ström-föreläsning: Sprutbyte – 
från civil olydnad till institution i arbetet 
mot blodsmitta och drogmissbruk
Stipendieutdelning
Moderator: Mia Furebring
Medverkande: Bengt Ljungberg

Fria föredrag: Infektion & mikrobiologi.
Moderatorer: Mia Furebring, Åsa Gylfe

Symposium: Myter och sanningar om luftburna respiratoriska 
virus.
Moderator: Carl-Johan Fraenkel
Medverkande: Martina Sansone, Jakob Löndahl 

Symposium: Utvecklingsmöjligheter för 
Infektionssjuksköterskor
Moderator: Johanna Petersson Viir 
Medverkande: Ewa Carlsson-Lallo,
Katri Manninen, Anna Karin Larsson

Symposium: Infektioner i luftvägar och 
andningsvård
Moderator: Amalia Andersson
Föreläsare: Katja Hanslin,
Anna Aronsson

Symposium: Gastroenterit och elektrolytrubbningar
Moderator: Emelie Härlin
Medverkande: Amalia Andersson, Sandra Myrberg,
Lars Gustavsson 

UPDATE HEPATIT och UPDATE HIV 
Moderator: Ola Weiland, Veronica Svedhem.
Medverkande: Erik Sörstedt, Christina Carlander,
Veronica Svedhem, Peter Lindgren/Sofia Löfvendal,
Ann Sofi Duberg, Johan Westin

Workshop: Zoonotiska infektioner.
Moderator: Åke Lundkvist
Medverkande: Patrik Ellström,
Jenny Hesson, John Pettersson, Johan 
Lennerstrand, Björn Olsen

Symposium: Klamydia trachomatis och 
Mycoplasma genitalium – så lika men 
ändå så olika.
Moderatorer: Martin Sundqvist
Medverkande: Björn Herrman, Magnus 
Unemo, Peter Nolsko

• IFIS   • Mikro   • SILF   • SILF & Mikro   • SILF & IFIS   • Alla 5

ONSDAG 15/9 fortsättning från förra sidan

• IFIS   • Mikro   • SILF   • SILF & Mikro   • SILF & IFIS   • Alla 5

TORSDAG 16/9
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Infektionsveckan

07.30

07.30–08.15

08.30–10.00

10.45–12.15

10.00–10.45

12.15–12.30

12.30–13.15

Registreringen öppnar

Frukostseminarier

Förmiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)

Välkomna till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2022 : Lars-Magnus Andersson, Johanna Petersson Viir

Lunch ”to go”

Symposium: Rävens dvärgbandmask – 
hot eller falskt alarm? Vad vi vet om
E. multilocularis i Sverige idag
Moderator: Hilmir Àsgeirsson
Medverkande: Jonas Bläckberg,
Tore Lier, Erik Ågren

Symposium: Malaria hos resenärer och 
migranter – epidemiologi, klinik och 
diagnostik.
Moderator: Anna Färnert
Medverkande: Andreas Mårtensson, 
Katja Wyss, Andreas Wångdahl,
Silvia Botero-Kleiven

Interaktivt fallseminarium: Rätt preparat 
och dosering vid behandling av cystit, 
pyelonefrit och urosepsis.
Moderatorer: Thomas Tängdén,
Maria Furberg

Symposium: Bakteriella CNS-infektioner.
Moderator: Martin Glimåker
Medverkande: Lisa Arvidsson,
Johanna Sjöwall

Symposium: Endokardit och vård av
patienter med infektion och aktivt 
missbruk.
Moderator: Amelie Lidén
Medverkande: Siri Kurland, Kristina 
Dahmé

Symposium: Komplikationer vid infek-
tionssjukdomar – Tromboembolism.
Moderator: Magdalena Junghage
Medverkande: Ulrika Snygg Martin,
Sofia Ekdahl

• IFIS   • Mikro   • SILF   • SILF & Mikro   • SILF & IFIS   • Alla 5

FREDAG 17/9

Klinikbiljetter Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021
Mötet kommer att arrangeras den 14–17 september och enligt nuvarande planering blir det ett ”hybridmöte”, dvs. fysiskt möte 
i Uppsala + ett virtuellt möte.  Vi erbjuder en digital veckobiljett till våra enheter som ger möjlighet för samtliga medarbetare att 
följa mötet i realtid men föredragen kommer också att spelas in och läggas på en lösenordsskyddad sida under 3 månader. 

Vi erbjuder också våra sponsorer att delta virtuellt; man har alltså möjlighet att träffa sponsorerna digitalt, chatta, boka möten 
och ta del av deras egna möten på webben.

Kostnaden för klinikbiljetten är proportionerlig till antalet läkare på kliniken. Vi hoppas att ni, genom att köpa biljetten, på detta 
sätt vill bidra till mötets fortlevnad!

Boka själv din biljett via länken, själva ifyllandet går fort: https://www.trippus.net/digitala_infektion

För organisationskommittén i Uppsala

Fredrik Sund, Verksamhetschef         Mia Furebring, Vetenskaplig sekreterare SILF
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Pfizerstipendiet

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

Kära tropikvänner

Häromdagen kom ett mail från en 
kollega med fråga kring hand-
läggning av ett komplicerat fall 

av långt gången kronisk schistosomiasis. 
Handläggningen kunde via mail diskute-
ras mellan några kollegor från olika delar 
av landet vilket påminde både om vikten 
av kompetens inom tropikmedicin och 
hur fint det är med ett nätverk av perso-
ner med kunskap och erfarenhet inom 
området. Det är vår ambition att Svensk 

Förening för Tropikmedicin ska kunna 
fungera som ett nätverk kring denna typ 
av frågeställningar. En annan kollega tog 
kontakt angående en patient med okla-
ra leverförändringar och eosinofili som 
visade sig vara en parasitinfektion som 
vi ibland men inte så ofta ser som im-
portfall i Sverige – diagnosen avslöjar vi 
i nästa nummer. Behandling gavs med 
licenspreparat – på vår hemsida finns 
en uppdaterad sammanfattning över de 

viktigaste licenspreparaten för tropik-
medicinska sjukdomar, som är åtkomlig 
för alla.

På vår agenda 2021 finns ett symposi-
um om Echinococcus multilocularis, som 
kommer att hållas på Infektionsveckan 
i september, troligen både på plats och 
med möjlighet till digitalt deltagande be-
roende på corona-situationen. Föreläsare 
på symposiet kommer vara både infek-
tionsläkare med erfarenhet av de svenska 
fallen och en representant från Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA). Vi 
tror att det kan bli ett intressant sympo-
sium, eftersom vi på sistone haft fall med 
misstänkt inhemsk smitta. I övrigt hopp-
as vi framöver kunna ordna ett nationellt 
fallseminarium för att kunna diskutera 
handläggning av t.ex kronisk schistoso-
miasis och andra viktiga ämnesområden, 
mer information om detta kommer. I 
samband med Infektionsveckan hålls för-
eningens årsmöte.

Traditionen att dela ut ett stipendium 
behåller vi även detta annorlunda år, se 
annons på nästa sida. Stipendiet är av-
sett för ung yrkesverksam som planerar 
projekt inom tropikmedicin eller global 
infektion i endemiskt område och vi ser 
fram emot era ansökningar senast 1 juli!

Sist vill vi återigen påminna om den 
europeiska konferensen för Tropikme-
dicin och Internationell hälsa, ECM-
TIH2021 (28 sept–1 okt) som i år arrang-
eras av Centre for International Health, 
Bergens universitet, i samarbete med 
FESTMIH. Årets konferens kommer att 
hållas virtuellt med anledning av pan-
demin och anmälan görs via www.ectm-
ih2021.no. Slå till innan 1 juni för att få 
”early bird” billigare pris! Medlemmar 
får dessutom 10% på anmälningsavgif-
ten.

Vi välkomnar nya medlemmar i fören-
ingen! Anmälan sker via hemsidan, www.
tropikmedicin.se. Har du frågor eller vill 
bidra med något till den här spalten eller 
på hemsidan så kan vi kontaktas på info@
tropikmedicin.se.

Vårhälsningar från
Styrelsen 

Svensk Förening för Tropikmedicin
Schistosoma.
 Foto: Bruce Wetzel. Harry Schaefer (phot, Public domain, via Wikimedia Commons)
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Tropiknytt

Swedish – Ethiopian Course in Tropical Infections
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, infektion
3 veckor: 15-19/11-21, 13-17/12 -21, 10-14/1 -22
+ distansundervisning motsvarande 1v

Studieresa till Etiopien 29/1-13/2 -22.

Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2)

Kursledare: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren.
Kursspråk engelska 

För mer info: www.tropcourse.se. Sista anmälningsdag 29/8 -20

Stipendium i Tropikmedicin
Svensk Förening för Tropikmedicin utlyser härmed ett stipendium
á 30 000 kr för yngre icke disputerad student/yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig
studie eller som startbidrag för att undersöka möjligheter till
större vetenskaplig studie, företrädelsevis i endemiskt område.

Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större
forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade)
eller som bidrag för kurs, kongress eller mötesresa.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna
bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära
resultat, tidsplanering, projektbudget och
nyckelreferenser (max 3 sidor). Kort CV (max 1 sida).

Ansökan mailas till: hilmir.asgeirsson@sll.se
Sista ansökningsdag 2021-07-01
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Yngreläkarspalt

Sista Yngreläkarspalten för mig

Efter fyra år i SILFs styrelse är det 
snart dags för mig att lämna över upp-
draget till en ny Yngreläkarrepresen-
tant. Det innebär att detta blir den sis-
ta Yngreläkarspalten som jag skriver. 
Det har varit fantastiskt givande och 
roliga år i styrelsen. Jag har bland an-
nat haft förmånen att få anordna flera 
kurser och därmed träffa ett stort an-
tal ST-läkarkollegor runt om i landet. 
Nätverkandet och utbytet av erfaren-
heter mellan olika infektionskliniker i 
Sverige är en av fördelarna med sty-
relsearbetet, och jag rekommenderar 
verkligen alla att någon gång under 
yrkeslivet engagera sig i SILF.

Det senaste året har varit speciellt för 
oss alla. Vi i SILF och SPUK har t.ex. fått 
tänka annorlunda kring våra kurser och 
övrig verksamhet, och all planering har 
alltid varit föremål för förändring och ad 
hoc-lösningar. Att vår förening har tagit 
en naturlig roll i det vetenskapliga sam-
manhanget kring covid-19 med vårdpro-
gram och webinarier är jag väldigt stolt 
över, och tacksam gentemot de kollegor 
som varit drivande i det. Själv blev jag 
specialist sommaren 2020, vilket inne-
bar att det sista halvåret av min ST helt 
enkelt handlade till 99% om covid-19. 
Jag hade dessförinnan en noggrant utt-
änkt utbildningsplan där jag skulle an-
vända den sista ST-tiden till allt det där 
man inte riktigt hunnit med tidigare och 
som kändes extra svårt. Jag hade bland 
annat planerat att följa med överläkarna 
på vår ge mensamma ortoped-infektions-
mottagning, IVA- konsulten och hema-
tologkonsulten. Istället var jag ständig 
covid-jour tills jag en dag stod där som 
fullfjädrad (nåja) infektionsbakjour och 
skulle ronda alla patienterna på det över-
fulla covid-IVA samtidigt som telefonen 
ständigt ringde från akuten där man ville 
att jag skulle garantera att olika patienter 
med varierande symtombilder inte hade 
covid-19. Helst utan provtagning, för det 
var ju som bekant bristvara … 

Att börja jobba som infektionsspecia-
list mitt under pandemin har varit både 
svårare och lättare än väntat. Det är svårt 
att vara ny specialist, och det är många 

frågor jag inte kan svara på utan att kon-
sultera SILFs vårdprogram, UpToDate 
eller mina kollegor. Att sedan lägga på 
ytterligare en helt ny sjukdom som ingen 
visste något om gjorde ju inte saken bätt-
re. Men å andra sidan fanns det en tröst i 
att vi alla var lika nya och oerfarna inför 
SARS-CoV-2. Kunskap och erfarenhet 
fick byggas upp under tiden och det gäll-
de oavsett om man var erfaren överläka-
re eller ny ST-läkare. Och att fatta beslut 
ändå, trots att det saknades tillräckligt 
kunskapsunderlag, var det bara att vänja 
sig vid. En slags snabb-KBT för att bota 
den nya specialistens oro och ängslan in-
för ansvarstagande och beslutsfattande, 
kan man se det som.

Nu när vi går mot sommaren ser jag 
fram emot de sista kurserna som jag an-
ordnar i egenskap av Yngreläkarrepre-
sentant i SILF, nämligen Fallseminarium 
i Skåne i augusti och Ungt forum i sam-
band med Infektionsveckan i Uppsala i 
september. Jag hoppas innerligt att det 
kan bli fysiska möten som så många av oss 
längtar efter. Vid årsmötet i maj kommer 

en efterträdare till min post att väljas och 
jag önskar vederbörande all lycka till i det 
framtida styrelsearbetet. Jag kommer att 
sitta kvar i vår specialistutbildningskom-
mitté, SPUK, så ni är även fortsättningsvis 
varmt välkomna att kontakta mig vid frå-
gor som rör ST-utbildningen. 

I övrigt tackar jag för mig, och önskar 
er alla en skön och välförtjänt sommarse-
mester när det väl blir dags!

Lena-Maria Söder
Yngreläkarrepresentant, SILF

lena-maria.johansson.soder
@regiongavleborg.se
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UNGT FORUM
14 SEPTEMBER 2021
Ungt forum anordnas i samband med Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte i Uppsala. SILFs specialistutbildningskommitté (SPUK) välkomnar alla 
ST-läkare och underläkare inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi.

Tema: Gastroenteriter inklusive vårdhygien- och smittskyddsaspekter

Föreläsningar: 
Bakteriella gastroenteriter – Pernilla Rundlöf Nygren, Uppsala
Virala gastroenteriter – Carl-Johan Fraenkel, Lund
Tarmprotozoer – Fredrik Månsson, Malmö
Clostridium difficile – Lena Serrander, Linköping

Tid: 8.00–12.00

Pris: Ingen kostnad för medlemmar i SILF eller FKM.

Anmälan: Anmälan görs elektroniskt samtidigt som anmälan till Infektionsveckan och
mikrobiologiskt vårmöte. Önskas deltagande i enbart Ungt forum kan anmälan också 
göras till lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se.

Ange vid anmälan ditt personnummer och om du går efter 2008 eller 2015 års
målbeskrivning för kursintyg.

Varmt välkomna!
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Svart sesamfrö – interaktionsrisk

Varning till hiv-läkare
– se upp för kombinationen dolutegravir 
och svart sesamfrö, nigella sativa!

Kvinna född 1972, hiv känd sedan 
2013, sannolikt smittad 2010. Tidigare 
arbetat som kurator bl.a. med hiv-pa-
tienter i sitt hemland.
Vid diagnos inlagd med Salmonel-
la-sepsis och behov av blodtransfusi-
on pga Hb 70. Led av flera månaders 
viktnedgång, och dagliga feber- och 
frossaepisoder. Tuberkulos- och mala-
riautredningar negativa. Sänka >110, 
urin-elfores med hög mängd kap-
pa- och landakedjor men lymfom/my-
elom-utredning negativ.

Trots att det var chockande att få hiv-be-
skedet gick det snabbt för henne att ac-
ceptera tack vare hennes goda grundkun-
skaper om såväl infektionens förlopp som 
behandlingsmöjligheter. Hon har alltsedan 
behandlingsstart med darunavir/ritonavir 
och abacavir/lamivudine 2013 uppvisat 
perfekt compliance, se InfCare HIV-graf. 
Hon bor med sin tonårsdotter, har lärt sig 
mycket bra svenska och har fast arbete på 
en svensk myndighet sedan flera år.

Hon hämtade sig även fysiskt ganska 
snabbt, efter påfyllnad av järndepåer och 
behandling av oral candida normalisera-
des blodbilden och SR och hon gick upp 
10 kg första året. P.g.a. instabil angina 2017 
skiftades från abacavir- till tenofovirbase-
rad ART och hon tar dolutegravir och em-
tricitabine/tenofovir sedan hösten 2018.

Nu till orsaken att jag sätter detta fram-
gångsfall på pränt:

Vid provtagning inför sedvanligt åter-
besök i december 2020 förvånande nog 
viremi med hiv-RNA 680 kopior/mL. 
Nytt prov 15 januari 2021 visade hiv-RNA 
12 800 kopior/mL. Hon mådde som van-
ligt vid återbesöket 25 januari och blev 
överraskad då hon fick höra om behand-
lingssvikten. Hon hävdade bestämt att 
hon tog ART precis som vanligt, förutom 
ett ofrivilligt uppehåll då apoteket inte 
kunde leverera dolutegravir i cirka tio da-
gar i början på november 2020.

Vi gick noggrant igenom vad som kun-
de ha hänt, och efter frågor om andra sub-
stanser framkom att hon påbörjat intag av 
svart sesamfrö (Nigella sativa) i oktober 
2019. Det var efter att ha läst en artikel på 
en amhariskspråkig sajt, ”YETM Media”, 
av en etiopisk läkare boende i Kanada, 
där han beskrev hur han fått en obotlig 
cancerdiagnos och åkt till Etiopien där 
han påbörjat intag av bland annat svart 
sesamfrö, i kombination med ingefära och 
annat, och mirakulöst blivit helt botad. I 
artikeln spaltades vad olika örter, rötter 
och fröer var bra för och patienten fast-
nade för just svart sesamfrö. I artikeln 
underströks att man inte skulle sluta med 
bromsmediciner utan att konsultera sin 
hiv-läkare. Hon kan nu inte återfinna arti-
keln som är borttagen från sajten.

Hon intog 1 tsk svart sesamfrö, mortlat 
och blandat med honung, före frukost, 
före lunch och före middag kl. 18. Regel-
bundet intag av dolutegravir + emtricita-
bine/tenofovir kl. 20. Om hon inte hann 
ta sesamfrö två timmar innan dolutegra-
vir tog hon det i stället två timmar efter, 
alltså kl. 22 (hon hade uppenbarligen nå-

gon fundering om att hon inte ville riske-
ra interaktioner). Den 23 december 2020, 
av oro p.g.a. covid-pandemin, ökade hon 
dosen till det dubbla, det vill säga 2 tsk 
svart sesamfrö tre gånger om dagen och 
började även dricka ganska stora mängder 
färskt ingefärste som hon beredde med 
färskriven ingefära, citron och honung i 
kokande vatten och drack flera deciliter 
av per dag till och med 25 januari 2021.

Hiv-RNA bibehölls med omätbara vi-
rusmängder i december 2019 och maj 
2020 (två respektive sju månader efter att 
hon startade med fröna) men i december 
2020 således stigande hiv-RNA 680 kopi-
or/ml och 15 januari 12 800 kopior/ml.

Vid besöket 25 januari 2021 bad jag 
henne att helt upphöra med intaget av 
svart sesamfrö och ny provtagning två 
veckor senare, 9 februari, visade återigen 
helt omätbara virusmängder. CD4-tal 370 
(23 %) vilket är signifikant lägre än i maj 
2020. Resistensbesked från Karolinska vi-
ruslaboratorium på provet 15 januari kun-
de inte påvisa resistens mot några hiv-lä-
kemedel, inkluderat integrashämmare.

Hon har hela tiden mått bra, ingen feber, 
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Svart sesamfrö – interaktionsrisk

viktnedgång eller nattsvettningar, inga 
buksmärtor, diarréer eller andra fokal-
symtom. Den enda händelsen var en oklar 
ryggsmärta i juni 2020 då hon vårdades 
inneliggande några dagar p.g.a. misstänkt 
reaktiverad varicella zoster som genes. 
Det gjordes dock ingen lumbalpunktion 
eftersom huvudvärken släppte spontant. 
Fick aciklovir intravenöst i ett dygn men 
avstod på eget bevåg rekommenderad 
uppföljande peroral valaciklovir då hon 
var rädd för njurbiverkan. Detta redovisa-
de hon spontant för mig, vilket ytterligare 
stärker min bild av en patient som inte 
försöker dölja något.

Efter förfrågan till Uppsala Läkeme-
delsinformationscentral (ULIC) har de 
gjort efterforskningar men inte funnit nå-
gon känd interaktion. Se svaret i sin hel-
het nedan.

GSK som tillverkar dolutegravir har inte 
heller någon information om interaktion 
mellan dolutegravir och svart sesamfrö, men 
eftersom fröna är rika på calcium och oxyla-
ter skulle samtidigt intag av stora mängder 
teoretiskt kunna utgöra ett problem.

Tyvärr kontrollerades inte dolutegra-
virkoncentration i blodet då det inte görs 
på något laboratorium i Sverige. Sedemera 
har jag fått information från GSK om ett 
tyskt laboratorium som kan utföra ana-
lysen men nu hoppas jag inte behöva det 
för denna patient. Det är naturligtvis svårt 
att bevisa sambandet, men tyckte ändå 
att fallet var så bestickande att kan vara 
en tankeställare för oss som arbetar med 
hiv-patienter i Sverige. Särskilt vid patien-

ter från Afrikas horn som kan ha kommit i 
kontakt med tips om detta naturpreparat. 
När man googlar på ”svart sesamfrö” fin-
ner man det lätt att köpa såväl i mataffärer 
som i hälsokostbutiker och på nätet där 
det omnämns ha både antibakteriella och 
antiinflammatoriska effekter.

Svar från ULIC, Ilma Bertulyte och 
Pär Hallberg, kliniska farmakologer; ”Det 
finns flera små studier som tyder på att Ni-
gella sativa eller thymoquinone kan häm-
na cytokrom P450-enzym i mikrosomer i 
lever från människa. Den eventuella kli-
niska betydelsen av detta är dock okänd (1, 
2). Rent teoretisk bör inte hämning av cy-
tokrom P450-enzymer minska effekten av 
dolutegravir eller emtricitabine/tenofovir.

Vi hittar flera djurstudier av möjlig 
interaktion av N. sativa och läkemedel. 
I en studie (3) administrerades N. sativa 
samtidigt med cyklosporin till kanin och 
man observerade att biotillgängligheten 
(absorptionen) av cyklosporin minskade 
signifikant, medan elimineringen inte på-
verkades. Mekanismen och den möjliga 
klinisk relevansen är okänd.

Författarna föreslog att N. sativa kan in-
ducera P-gp och/eller CYP3A4 i tarmen. 
Vi hittar inga experimentella studier som 
kan ge stöd för detta.

Sammanfattningsvis hittar vi inga kli-
niska data som tyder på att Nigella sativa 
kan minska koncentrationen av dolute-
gravir eller emtricitabine/tenofovir. Å 
andra sidan hittar vi inga undersökningar 
som kan bekräfta att det är säkert att kom-
binera dessa preparat.

Rent allmänt kan sägas att effekt och 
säkerhet av produkter som marknadsförs 
som hälsopreparat och kosttillskott är 
mycket dåligt dokumenterad, och det hän-
der att det faktiska innehållet inte över-
ensstämmer med innehållsdeklarationen. 
Information om eventuella interaktioner 
med läkemedel är också som regel mycket 
bristfällig. En generell rekommendation 
är att undvika intag vid samtidig livsviktig 
läkemedelsbehandling.”

Helena Berggren
Infektionskliniken Akademiska, Uppsala

Referenser
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Grattis!

Grattis tillGrattis till
Cecilia Löfgren,Cecilia Löfgren,
verksamhetschef påverksamhetschef på
Infektionskliniken vidInfektionskliniken vid
Helsingborgs lasarettHelsingborgs lasarett
som utsetts av Nordvästra som utsetts av Nordvästra 
Skånes läkareförening Skånes läkareförening 
till Nordvästra Skånes till Nordvästra Skånes 
bästa läkarchef 2020.bästa läkarchef 2020.

Annons
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Fallbeskrivning

Rävens dvärgbandmask

Patienten är en frisk 46-årig man som 
adopterades från ett sydamerikanskt 
land vid två års ålder. Han har ingen 
kännedom om sina biologiska för-
äldrar. Han söker på sin vårdcentral 
14 februari 2020 och önskar utred-
ning av glutenintolerans då han har 
symptom sedan ett halvår tillbaka i 
form av bubblig mage, gaser och di-
arré. Han har vid flera tillfällen sett 
blod när han torkar sig och har gått 
ned i 6 kg i vikt. Han har själv provat 
att avhålla sig från gluten och laktos 
utan förbättring. Dessutom har han 
haft blodtillblandad slemhosta på 
morgnarna, vilket har tilltagit senas-
te tiden.

Laboratorieprover vid besöket visar ane-
mi med Hb 96 g/L, lätt njursvikt med kre-
atinin 126 µmol/l, ALP 4,3 µmol/L, ASAT  
0,81 µkat/L, GT 2,32 µkat/L samt albumin 
34 g/L. DT thorax/buk visar en 8,4 x 7,7 x 
9,6 cm stor tumörförändring centralt i le-
vern, en stor tumörtromb som i stort sett 
ockluderar vena cava inferior, förstorade 
lymfkörtlar i övre delen av buken, mul-
tipla lungmetastaser och en metastas på 
höger binjure (se bild 1).

Patient remitteras till kirurgen och 
prover kompletteras med Alfafetopro-

Bild 1. DT thorax/buk visar en stor tumör-
förändring centralt i levern.

tein och CA19-9 som båda är normala. 
Han bedöms på multidiciplinär rond där 
man misstänker lever/gall/pankreastu-
mör som inte tillgänglig för kirurgisk 
behandling och man föreslår palliativ 
cytostatikabehandling. Patient genom-
går 6 mars biopsi av förändringen i le-
ver utan komplikationer, men försämras 
akut två dagar efter denna och inlägges 
på kirurgkliniken med ökade buksmär-
tor. Proverna är väsentligen oförändra-
de förutom stigande bilirubin och en ny 
datortomografi visar ingen blödning el-
ler gallstas, man ser fortsatt en utbredd 
trombotisering, stor tromb i vena cava 
inferior som sträcker sig upp i höger för-
mak, kraftigt nedsatt kontrastfyllnad i 
vena cava infrarenalt och i iliacavenerna 
bilateralt. Det ses också ett stort venöst 
plexus i övre delen av buken som går till 
vena azygos. Spridda förkalkningar ses i 
den misstänkta tumören. Levervener är 
öppna men centralt ses kontrastdefekter 
som vid inväxt i dessa. Patient bedöms nu 
utifrån allmäntillstånd ej aktuell för cy-
tostatikabehandling och man ser heller 
ingen möjlighet till avlastning endosko-
piskt eller med PTC. Diagnos är primär 
levercancer med metastaser och över-
levnad bedöms till cirka en vecka. Bryt-
punktssamtal genomförs och patienten 
överflyttas 11 mars till hospice. 

PAD från leverbiopsin visar ingen tyd-
lig malignitet men detta kan ej helt ute-
slutas. Tuberkulos kommer upp som en 
differentialdiagnos då man sett jättecel-
ler och granulom i biopsin och TB-PCR 
på PAD skickas. Patienten överflyttas till 
Infektionskliniken för fortsatt utredning.

Den radiologiska bilden är inte typisk 
för tuberkulos. Det finns heller inget 
anamnestiskt talande för detta, ingen 
känd exposition (med undantag för två 
första levnadsåren i Sydamerika) och pa-
tienten blev BCG-vaccinerad vid två års 
ålder.

Det framkommer förutom det som 
nämnts tidigare att patienten är uppväxt 
i Dalarna och plockat stora mängder bär 
och svamp. Han har också jagat mycket 
framför allt rådjur men även älg, hare, 
fågel och har nog skjutit en ”skabbig räv” 
någon gång. Han har ätit vildsvin men 
inte jagat själv. Patienten har rest en del 
i Sydamerika, USA, Kina, Malaysia, Sing-

apore, Tyskland, Spanien och Italien, men 
inte jagat utanför Sverige. 

Arbetsdiagnos är fortsatt levercancer 
och eventuell tuberkulos. Echinococcus 
multilocularis kommer på tal och kontakt 
tas med patolog som eftergranskar PAD 
men finner ingen bild typiskt för detta. 
Kompletterande provtagning HIV (neg), 
Quantiferon (neg), Echinococcserologi. 
Sputumprov tuberkulos (neg i lokal PCR). 
Ny leverpunktion utförs 16/3, skickas för 
PAD, tuberkulosdiagnostik. Patient åter 
till palliativa enheten 17 mars.

Nytt PAD visar som tidigare utbredd 
nekros, fibros och inflammation men ut-
över detta ses i PAS- och Grocott-färg-
ningar närvaro av fragmenterat acellulärt, 
lamellärt material som formar delvis cys-
tiska spatier av olika storlek, vid komplet-
terade färgningar av tidigare preparat ses 
liknande och kan motsvara s.k. kutikulärt 
membran. Sammantaget inger den histo-
logiska bilden stark misstanke om ma-
skinfektion, i första hand Echinococcos. 
Patienten insättes på Albendazole 400 mg 
x 2. PAD prov skickas via Folkhälsomyn-
digheten till ett laboratorium i Holland 
för verifiering och artbestämning med 
PCR. Folkhälsomyndigheten akutkör pa-
tientens Echinococcserologi vilken be-
kräftar diagnosen E. multilocularis. Detta 
bekräftas senare även i prover som skick-
ats till Holland. Samtlig TB-diagnostik 
utfaller negativt. Patient utskrivs till hem-
sjukvård 23 mars.

Patienten försämras och inkommer 
ånyo 26 mars med tillkomst av näsblod 
och svåra buksmärtor. Prover visar fort-
satt anemi, nytillkommen kraftig trom-
bocytopeni och stigande bilirubin. Han 
läggs in på medicinkliniken då infektions-
kliniken börjar fyllas av covid-19 patien-
ter. Man misstänker läkemedelsbiverkan, 
och Albendazole och Fragmin pausas 
tillfälligt. Ny DT-buk visar bild närmast 
som vid Budd-Chiaris syndrom. Kirur-
gisk avlastning är fortsatt inte möjligt och 
patienten är leverencephalopatisk. Då 
läget är kritiskt tas kontakt med KS och 
UAS men bedömningen blir att patient i 
nuläget är för svårt sjuk för någon form 
av åtgärd. Det är ej aktuellt med lokalbe-
handling av det utbredda trombsystemet 
i levern, ej heller med levertransplanta-
tion. Funderingar uppkommer om det rör 
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sig om flera diagnoser. Efter diskussion 
återinsätts ändå Albendazole. Patien-
ten genomgår DT-hjärna som visar ett 
flertal förändringar i vänster frontallob, 
6–10 mm stora cystiska förändringar 
med kontrastladdande kapsel och med 
uttalat perifokalt ödem, förenligt med E. 
multilocularis infektion (se bild 2). Neu-
rokirurg bedömer att det inte är aktuellt 
med kirurgi och behandling med kortison 
insätts för att minska ödemet. Man ser 
fortsatt stigande bilirubin, nu över 500 
µmol/L, pancytopeni, derangerade elek-
trolyter med kraftig hyponatremi.

På natten till 27 mars försämras pa-
tient ytterligare och blir hypoton, ta-
kykard och febril. Insätts efter odlingar 
på bredspektrumantibiotika. Beslut tas 
om ingen HLR eller intensivvård då ing-
et ytterligare finns att erbjuda i behand-
lingsväg.

Ny DT-buk visar tilltagande gallstas 
som öppnar upp för eventuell avlast-
ning. På vitalindikation genomförs ERCP 
31 mars i narkos och trots blödning lyckas 
man avlasta koledokus/högra gallgång-
en. Patienten förbättras dagen efter, är 
mer pratbar och orienterad. Nu tas kon-
takt med kollegor vid Universitetsklini-
ken i Ulm, Tyskland som är ett center för 
E. multilocularisinfektion. De är eniga 
med vår handläggning och att det inte 
är aktuellt med levertransplantation hos 
denna patient med tanke på multiorga-
nengagemang. Vidare får vi veta att det 
är relativt vanligt med toxisk effekt av Al-
bendazole, särskilt vid samtidig kolestas 
och att detta kan ge olika former av blod-
bildspåverkan. Det är viktigt att ta Alben-
dazole ihop med fet mat. 

Blododlingar visar växt av alfastrep-
tokocker och hjärteko visar vegetation/
tromb på CVK-spets, endokardit? Frag-
min återinsätts och dos titreras upp suc-
cesivt. Albendazoledosen justeras i flera 
omgångar på grund av fortsatt pancyto-
peni.

Patienten är fortsatt fluktuerande i 
vakenhet och allmäntillstånd och är un-
der perioder närmast psykotisk, agite-
rad och motorisk orolig. Vid ett tillfälle 
rymmer han från avdelningen och hit-
tas i sjukhuskulverten. Orsaken bedöms 
vara multifaktoriell, dåligt allmäntill-
stånd, cerebrala förändringar och korti-
sonbehandlingen. Patienten har fortsatt 
besvärliga näsblödningar och drabbas 
15 april av generaliserade tonisk/klo-
niska kramper och medvetandeförlust. 
DT-hjärna visar inget nytillkommet, 
dock partiell regress av ödem. Neuroki-
rurgen bedömer patient i princip opera-
bel men man önskar nya undersökningar 
inför eventuell operation. Upprepade 
hjärtekon visar ytterligare progress av 
förändringen i höger kammare, inte sä-
kert om ”bara” en trombos eller om det 
även är tillväxt av själva Echinococcus-
infektionen. Förändringen riskerar att 
täppa till inloppet till höger kammare. 
Läkemedelsmässigt är det svårt att göra 
något ytterligare då patient står på full-
dos Fragmin. Upprepade feberepisoder 
leder till antibiotikaändringar, tillkomst 
av Enterococcus faecium i blododlingar. 
MR hjärna visar fortsatt regress av ödem 
och kortison kan trappas ut.

Läget är kritiskt med den tillväxande 
trombmassan i höger förmak och DT-tho-
rax visar nytillkomna misstänkta septiska 
embolier i lungorna. Patienten övertas 
11 maj till thoraxkirurgen UAS för vidare 
utredning och eventuell kirurgisk åtgärd 
och vårdas där till och med 25 maj. Ing-
en operation utförs då tromben inte anses 
operabel om man inte samtidigt planerar 
för leveresektion vilket har bedömts inte 
vara möjligt utan levertransplantation vil-
ket i sin tur bedömts som kontraindicerat 
p.g.a. spridd sjukdom. Fortsatt växt i blod-
odlingar av Enterococcus faecium samt 
Fusobakterier.

Återkommer till Västerås för fortsatt 
vård, ingen ytterligare växt i blododlingar. 
Behandling i totalt 6 veckor efter senaste 
positiva blododling. Patienten utskrivs till 
hemmet 18 juni med antibiotika i form av 
Linezolid och klindamycin.

Under sommaren fram till dags dato 
svängande kreatinin från normalt upp till 
244 µmol/L. Utredning med DT-urinvä-
gar och ultraljud njurvener utan anmärk-
ning. Laboratoriemässigt ses proteinuri, 

urinsediment visar enstaka hyalina cy-
lindrar, albumin/kreatininkvot är endast 
lätt förhöjd, CK och myoglobin utan an-
märkning. Ingen misstänkt läkemedel-
påverkan. Arbetsdiagnosen i nuläget är 
någon form av immunkomplexmedierad 
glomerulonefrit som finns beskrivet vid 
E. multilocularis. Sekundär amyloidos 
finns också beskrivet men bedöms min-
dre troligt. Njurmedicinare har bedömt 
att det ej är indicerat med njurbiopsi i 
nuläget då tillståndet inte förvärrats och 
behandling består främst i att behandla 
grundsjukdom. Albendazolbehandling har 
kunnat trappas upp till full behandlings-
dos.

Hjärteko i september visar ingen kvar-
varande trombmassa i höger förmak el-
ler vena cavas mynning. DT hjärna/tho-
rax/buk i december utan kontrast visar 
möjligen en viss regress av förändringar 
men relativt stationärt, inget kvarvaran-
de ödem intracerebralt. Patient arbetar 
100% sedan september 2020.

I dagsläget har patienten avlägsnat stent 
i gallvägarna komplikationsfritt. Nytt 
ultraljud levervener visar kvarvarande 
trombotisering i delar av levervener samt 
kraniella delen av V. cava. inferior, Ingen 
trombos i vena porta. Flödet i öppetståen-
de vener som vid centralt hinder. Inväxt 
kan föreligga i trombotiserade vener. Pa-
tienten har känt sig mycket tröttare sedan 
slutet av januari med huvudvärk, yrsel 
och har utvecklat caput medusae (se bild 
3). Gastroskopi är beställd men misstanke 
om tromb i mesenteriet/tarmpaketet finns 
också. Man ser förbättrade prover avseen-
de blod och leverstatus men stigande am-
moniak i blod. Patient insatt på Laktulos 

Bild 3. Caput medusae

Bild 2. DT-hjärna visar flera cystiska förändringar 
i vänster frontallob med kontrastladdande kapsel 
och med uttalat perifokalt ödem förenligt med E. 
multilocularis.
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samt Xifaxan med god effekt samt har 
fortsatt Fragmin i behandlingsdos.

Echinococcus Multilocularis-Alveolär 
Eckinokockos
Rävens dvärgbandmask, Echinococcus 
multilocularis förekommer huvudsakli-
gen på norra halvklotet, vanligast i Cen-
traleuropa. I Sverige har den påvisats i 
Småland, Västra Götaland, Södermanland 
och Dalarna. Värddjur är räv men åter-
finns även hos hundar, lodjur och mård-
hundar. Dessa bär parasiten i tarmen va-
rifrån den utsöndrar ägg via värddjurets 
avföring. Sorkar och smågnagare fungerar 
som mellanvärd när de får i sig dessa ägg. 
I mellanvärddjuret utvecklas maskäggen 
till larver som rävar och övriga huvud-
värddjur får i sig då de äter infekterade 
gnagare. Åter i huvudvärddjuret utveck-
las larverna till maskar som utsöndrar nya 
ägg. Människan smittas likaså av förtäring 
av ägg och kan sedan utveckla sjukdom. 
Inkubationstid är oftast flera år, vanligen 
5–15 år.

Sjukdom börjar nästan alltid i lever, ffa 
i höger leverlob. E. multilocularis bildar 
inte cystor som E. granulosus. Spridning 
från levern sker antingen via inväxt i om-
kringliggande vävnad eller metastasering 
och kan då sprida sig till kroppens alla 
organ men vanligast är lungorna. Till-
växt sker långsamt och symptom börjar 
oftast med ikterus och/eller buksmärta. 
Infektion hittas ibland vid utredning av 
trötthet, avvikande leverprover, viktned-
gång, hepatomegali i endemiska länder. I 
massscreeningsprogram hittar man kalci-
fierade döda lesioner som patient lyckats 
läka ut på egen hand.

Diagnos ställs med kliniska fynd, radio-
logi, serologi och PCR. I vårt fall var det 
den radiologiska bilden som först väckte 
misstanke. Den kunde sedan konfirmeras 
med serologi från blod samt PCR på PAD.

Ultraljud anses som basen för diag-
nostik med typiska fynd i cirka 70% av 
fallen. Datortomografi ger en bra ana-
tomisk och morfologisk karakterisering 
av förändring och visar bäst det typiska 
mönstret av kalcifiering. MR/MRCP 
kartlägger bäst förändringens förhållan-
de till omkringliggande strukturer inför 
eventuell operation. PET kan användas 
för att vägleda/fastställa om aktivitet hos 
parasit.

Serologi viktigt för att konfirmera in-
fektion och för artbestämning. Den har 
en hög sensitivitet på 90–100 % och en 
specificitet på 95–100 %. De flesta sero-
logier kan skilja på E. multilocularis och 
E. granulosis (80–95 %). PAD visar ty-
pisk histologisk bild och i kombination 

med PCR på preparat fastställs diagnos.
WHO har utvecklat ett klassifikationssys-
tem för E. multilocularis, ”WHO-IWGE 
PNM classification system”. Det baseras 
på radiologiska fynd; utbredningen av pa-
rasiten i lever (P), spridning till omkring-
liggande organ (N) samt förekomst av 
metastaser (M). Denna kan användas som 
underlag för behandling.

Behandling
Grunden i all behandling är Albendazole 
under perioder eller livslångt beroende 
på vilka övriga åtgärder som är möjliga. 
I alla fall där radikal kirurgi är möjlig är 
detta förstahandsalternativ i kombination 
med Albendazole. Där radikal kirurgi ej 
möjligt är palliativa interventioner att fö-
redra framför avlastande kirurgi. I utvalda 
fall är levertransplantation ett alternativ. 

Albendazole skall ges i dosen 10–15 mg/
kg/dag delat i två doser, i praktiken of-
tast 400 mg x 2. Risk för påverkan på ffa 
blodbilden. Följ läkemedelskoncentration 
av Albendazole initialt vecka 1, 4 och 12. 
Därefter 2–4 veckor efter eventuell läke-
medelsjustering (referensvärde 0,5–1,7 
mg/L, 4 timmar efter tablettintag). Prov 
skickas till Universitäts klinikum ULM, 
Tyskland och kostar drygt 30 €. Alterna-
tiv om Albendazole ej tolereras är Me-
bendazole. Båda läkemedel skall ges med 
fettrik föda. Amphotericin B har använts 
som salvageterapi hos ett fåtal patienter. 
Användningen av dessa läkemedel i kom-
bination med kirurgi har drastiskt ökat 
överlevnaden de senaste 30 åren från tidi-
gare i genomsnitt 3 år till 20 år.

Kirurgi följer samma principer som 
cancerkirurgi, radikal resektion är må-
let. Förändringar utanför lever innebär 
inte direkt en kontraindikation för kirurgi 
men samma radikala princip gäller. Palli-
ativ kirurgi nästan alltid kontraindicerad 
men kan vara ett alternativ i utvalda fall. 
Kirurgi skall alltid kombineras med Al-
bendazole i minst 2 år.

Levertransplantation har visat en 5-års-
överlevnad på 71 % och 5-årsöverlevnad 
utan återfall 58 %. Långtidsöverlevnad är 
möjlig även hos patienter med återfall el-
ler kvarvarande infektion efter transplan-
tation tack vare Albendazolebehandling.

Endoskopiska och perkutana inter-
ventioner blir aktuellt när kirurgi inte är 
möjligt. Vanliga indikationer är leverab-
cess, ikterus p.g.a. obstruktion av gallvä-
gar, lever eller portavenstromboser och 
blödande esofagusvaricer sekundärt till 
portal hypertension. Nackdelar är risk för 
spridning av parasiten och är kontraindi-
cerat när Albendazolebehandling ej möj-
ligt. Blödningsrisk.

Monitorering av patienter med E. mul-
tilocularis
Följ med ultraljud och komplettera 
vartannat till vart tredje år med DT eller 
MR. Rutinprover efter behov. Patient 
som genomgått radikal kirurgi följs upp 
med serologi då antikroppstitrar ska 
falla snabbt vid radikalt ingrepp. Alben-
dazole är bara parasitostatisk och dödar 
således inte larverna. Efter många års 
behandling och ingen progress/regress 
på kontroller kan dock frågan komma 
upp om behandlingsuppehåll. PET/DT 
kan indirekt bedöma eventuell viabili-
tet och i kombination med serologi kan 
man få hjälp i sådana beslut. Dock svår-
bedömt.

Diskussion
Denna fallbeskrivning tar upp ett fall av 
E. multilocularis. Vi har inga direkta håll-
punkter att patienten smittats i utlandet, 
snarare talar det mesta för att han smittats 
i Sverige. Det finns ett fåtal fall beskrivna i 
Sverige men mig veterligen är detta första 
fallet med avancerad metastaserad sjuk-
dom i Sverige.

Patient har gett sitt tillstånd att publicera 
denna fallbeskrivning.

Tack till Urban Hellgren, Jonas Bläckberg, 
Beate Grüner samt Tore Liers för råd under 
handläggningen.

Göran Åkerblom
Västerås

goran.akerblom@regionvastmanland.se
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Påsken har precis ändat och i vissa 
stycken varit lik så många föregå-
ende påskar. Sol och värme lockar 

oss att tro att våren är här och nära nog 
sommaren. Så kommer annandagen med 
snö, vind och sikt på max 5 meter längs 
fykande vägar i Skåne. Dock inte lika 
mycket snö som 2018 då det kom mäng-
der. Den skärtorsdagen fastnade bilen på 
en höjd när däcken inte längre nådde mar-
ken, vi blev tvungen ta in på ett tursamt 
beläget ställe på Österlen på kvällen, kalla, 
våta upp till höfterna och pinade av stark 
blåst. Styrkta av middag, konstutställning 
på stället samt god nattsömn var allt för-
ändrat på långfredagsmorgonen; stilla 
solsken, klarblå himmel och en under-
bar utsikt ner mot havet från höjden och 
med uppskottade meterhöga snövallar 
som kontrast. Och en lossdragen bil bland 
flera andra. Det yngre par som förärat sig 
en julklapp i form av en ”vårvandring på 
Österlen” med start skärtorsdagen 2018 
meddelade att det var en naturlig ”scrub” 
av ena ansiktshalvan som vätte mot havet 
hela vandringen på 15–20 km längs kusten 
till samma ställe där vi tagit in. Så visst är 
vi vana vid och anpassade till växlingar 
här i Norden! Men nu kommer nog våren 
– tranorna har mellanlandat i tusental i 
vattenriket vid Kristianstad, en mäktig 
syn och det sjungs i buskar och snår, så 
nog är det vår! Och småkrypen är åter 
aktiva! Med detta kom en inlaga i dags-

tidningen om vikten av TBE vaccination 
och anpassning i tid till covidvaccinet. 
Men vem vet när vanliga dödliga ska få sin 
covidspruta? Så när ska TBE-vaccinet på-
börjas – det är hög tid nu! Malin Veje vid 
Sahlgrenska Akademin i Göteborg lade 
5:e februari fram sin avhandling om di-
agnostik av samt följdverkningarna efter 
genomgången TBE sjukdom, Tick-bor-
ne encephalitis, clinical and viorological 
aspects, med Marie Studahl som huvud-
handledare. De kognitiva efterverkning-
arna av TBE är sedan lång tid kända, men 
inte alltid diagnosticerade, varför primär-
infektionen verkligen bör identifieras 
för att hjälpa personer som drabbats att 
få den hjälp och insikt som situationen 
kräver. Däremot har de flesta i samband 
med covid en klar uppfattning om att den 
sjukdomen kan bli både långdragen och 
ge kvarstående nedsättning av olika slag. 
Här försöker vi nu få hela den vuxna be-
folkningen vaccinerad inom några måna-
der, men det gäller att TBE inte glöms bort 
då fästingarna breder ut sig allt mer. Detta 
visades vid den trevliga disputationsakten 
som docent Randi Eikeland från Agders 
universitet i Norge ledde och vi som hade 
tillfälle att följa med via zoom kunde av-
njuta diskussionen. För de av läsarna som 
är mer hiv-intresserade forskningsmäs-
sigt kunde man likaså följa Erik Störstedts 
disputation från Sahlgrenska Akademin 
den 4:e mars på avhandlingen Antiretro-

viral treatment of HIV-1 in Sweden with 
focus on virological aspects med lektorn 
i infektionssjukdomar Aylin Yilmaz som 
huvudhandledare. Opponent denna gång 
i Göteborg kom från Köpenhamns univer-
sitet, professor i infektionsmedicin Niels 
Obel. Med Eriks studier vet vi nu att det 
går att behandla hiv trots NRTI resistens 
med dolutegravirkombination. Likaså be-
höver man inte frukta så kallade blippar 
med plötsliga förhöjda virustal under på-
gående behandling eller mycket höga ini-
tiala virusnivåer. Studierna visar att lång-
tidseffekterna av behandling inte skiljer 
de som inte har något av dessa fenomen 
från personer som har höga initiala virus-
nivåer av hiv och/eller uppvisar blippar 
under behandlingen.

Nu har Göteborg visat sina disputatio-
ner starkt i detta nr av Infektionsläkaren 
så vi på redaktionen inväntar med spän-
ning bidrag från alla andra universitetsor-
ter. Till dess önskar undertecknad alla er 
som läser detta en fortsatt omväxlande, 
fin vår, och framför allt att våra anhöriga 
och alla andra snart vaccineras både mot 
covid och TBE! I naturen kan vi ju umgås 
utan restriktioner!

Cecilia Rydén
Helsingborg

Erik Sörstedt 
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ABSTRACT 
From a clinical standpoint, there are many factors to consider when optimizing 

the care for people living with HIV (PLWH). With help from clinical guidelines, 

most obstacles can be addressed. Expanded knowledge is however in constant 

demand, from local conditions to universal processes. This thesis emerged from a 

demand for both clinical and virological data about the effect of antiretroviral 

treatment (ART) in Sweden. All data were derived from the national InfCareHIV 

database. 
The current goal of ART is to achieve lasting suppression to < 50 HIV RNA 

copies/mL. Transient episodes of viremia up to 500 copies/mL, so-called viral 
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outcome of this phenomenon. Through two large retrospective studies, Paper I 
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baseline viral load and ART based on boosted Protease Inhibitors (PI). Blip 

incidence during Integrase Strand Transfer Inhibitors (INSTI) and Non-

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor-based ART was lower at a similar 

level. In PLWH who reached HIV RNA suppression after initiating their first 

ART, blips were relatively common (10–20% of all participants) but not 

associated with an increased risk of virological failure.  

Before the introduction of the INSTI dolutegravir, PLWH with resistance 

mutations to Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors were often restricted to 

PI-based treatment. PIs are characterized by many drug interactions and often 

tolerability issues. In Paper II, 244 participants with either dolutegravir or 

traditional PI-based ART were retrospectively studied. Dolutegravir has 

pharmacological benefits and we concluded that it was an equivalent alternative. 

Treatment recommendations are not affected by different levels of baseline 

viremia. Most clinical studies compare the outcome in participants with higher 

or lower than 100,000 HIV RNA copies/mL. Considerably higher levels of 

viremia are sometimes observed. In Paper III, we included 2,956 PLWH of 

whom 394 (13%) had baseline > 500k HIV RNA copies/mL. We found that 

participants with that high initial viremia needed longer time to reach viral 

suppression. Initial treatment with INSTIs was associated with faster viral 

decline. Higher baseline viral load was not associated with an increased risk of 
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Sammanfattning på svenska
Tick-borne encephalitis (TBE), fästing-
buren hjärninflammation, orsakas av TBE 
virus (TBEV), som finns i Europa och Asi-
en och huvudsakligen sprids av fästingar.

Den här avhandlingen innehåller stu-
dier på 200 av de 373 TBE-patienter som 
diagnostiserades i Västra Götaland under 
åren 1997-2017. Syftet med arbetet var att 
undersöka vilka symtom som TBE-patien-
ter lider av vid långtidsuppföljning efter 
sjukdomen, för att underlätta behandling 
och rehabilitering. Dessutom önskade vi 
utvärdera den befintliga TBE-diagnosti-
ken och undersöka immunförsvarets re-
aktion på viruset.

I delarbete I, intervjuade vi 92 patien-
ter i mediantid 5,5 år efter sjukdomen. 
TBE-patienterna hade signifikant mer 
problem med minne, koncentration, initi-
ativförmåga och motivation, trötthet, hu-
vudvärk samt finmotorik, balans och ko-
ordination jämfört med en kontrollgrupp. 
För att ytterligare utröna möjliga orsaker 
till tröttheten, utförde vi polysomnografi/ 
sömnundersökning på 22 TBE-patienter 
och 20 kontroller i delarbete II. Vi fann 
att TBE-patienterna led av ökad trötthet 
och var mer påverkade i det dagliga livet 
än kontrollerna, trots likvärdiga sömn-
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mönster och andel sömnapnéer. I del-
arbete III analyserades antikroppar och 
polymeraskedjereaktion (PCR) på 248 
sparade blod- och ryggvätskeprover från 
129 smittskyddsanmälda TBE-patienter. 
Slutsatsen var att den befintliga rutindi-
agnostiken fungerar väl, och att både ana-
lys av IgG-antikroppar i ryggvätska och 
PCR är av ytterligare värde. Delarbete IV 
beskriver sjukdomsförlopp och virologis-
ka provsvar ifrån två patienter med TBE. 
TBE-virus kunde för första gången påvi-
sas i urinprover. I delarbete V undersökte 
vi om komplementsystemet, en del av det 
ospecifika immunförsvaret, var aktiverat 
hos TBE-patienter. I ryggvätskeprover 
ifrån 20 TBE-patienter fann vi signifikant 
ökade koncentrationer av komplement-
faktorer, jämfört med 32 friska kontroll-
personer. Denna upptäckt är ett led i att 
bättre förstå hur immunsystemet reage-
rar på TBE-virus.

Sammanfattningsvis har vi kommit 
fram till att TBE kan leda till ett flertal 
olika restsymtom, som kan kvarstå lång 
tid efter infektionen. Rutindiagnostiken 
fungerar väl, och tillägg av IgG-anti-
kroppsbestämning i ryggvätska samt PCR 
på olika kroppsvätskor kan förbättra diag-
nostiken ytterligare. Den så kallade klas-

siska vägen för aktivering av immunför-
svarets komplementsystem aktiveras vid 
TBE, kunskap som kan bli viktig för fram-
tida, möjliga behandlingsstudier.

I avhandlingen ingående arbeten: 
I. Veje, M, Nolskog P, Petzold M, Berg-

ström T, Lindén T, Peker Y, Studahl 
M. Tick-borne encephalitis sequelae 
at long-term follow-up: a self-reported 
case-control study. Acta Neurologica 
Scandinavica 2016; 134: 434-441

II. Veje M, Studahl M, Thunström E, 
Stentoft E, Nolskog P, Celik Y, Peker Y. 
Sleep architecture, obstructive sleep ap-
nea and functional outcomes in adults 
with a history of Tick-borne encephali-
tis. PLoS One 2021; 16(2):e0246767

III. Veje M, Studahl M, Johansson M, Jo-
hansson P, Nolskog P, Bergström T. 
Diagnosing Tick-borne encephalitis: a 
re-evaluation of notified cases. Europe-
an Journal of Clinical Microbiology & 
Infectious Diseases 2018; 37: 339-344

IV. Veje M, Studahl M, Norberg P, Roth A, 
Möbius U, Brink M, Bergström T. De-
tection of Tick-borne encephalitis virus 
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Kort sammanfattning
Tick-borne encephalitis (TBE), fästing-
Min avhandling syftade till att med hjälp 
av databasen InfCareHIV öka kliniska och 
virologiska kunskaper avseende effekten 
av modern hivbehandling i Sverige.

I delstudie I och IV undersökte vi s.k. 
blippar, ett fenomen där virusnivån plöts-
ligt stiger trots pågående effektiv behand-
ling. Vi upptäckte att dessa finns hos 10–
20% av alla som lever med hiv i Sverige. Vi 
fann även att blipparna var vanligare hos 
personer som i början av behandlingen 
hade högre virusnivåer än genomsnittet, 
samt hos personer som behandlats med 
proteashämmare. Vi visade att om man tar 
sina läkemedel som planerat så är blippar 
ofarliga och utgör med stor sannolikhet 
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Antiretroviral treatment of HIV-1 in Sweden with focus on virological aspects 

ABSTRACT 

From a clinical standpoint, there are many factors to consider when optimizing 

the care for people living with HIV (PLWH). With help from clinical guidelines, 

most obstacles can be addressed. Expanded knowledge is however in constant 

demand, from local conditions to universal processes. This thesis emerged from a 

demand for both clinical and virological data about the effect of antiretroviral 

treatment (ART) in Sweden. All data were derived from the national InfCareHIV 

database. 

The current goal of ART is to achieve lasting suppression to < 50 HIV RNA 

copies/mL. Transient episodes of viremia up to 500 copies/mL, so-called viral 

blips, are not uncommon. We sought to investigate the clinical importance and 

outcome of this phenomenon. Through two large retrospective studies, Paper I 

and IV, we concluded that it is more common with blips in PLWH with higher 

baseline viral load and ART based on boosted Protease Inhibitors (PI). Blip 

incidence during Integrase Strand Transfer Inhibitors (INSTI) and Non-

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor-based ART was lower at a similar 

level. In PLWH who reached HIV RNA suppression after initiating their first 

ART, blips were relatively common (10–20% of all participants) but not 

associated with an increased risk of virological failure.  

Before the introduction of the INSTI dolutegravir, PLWH with resistance 

mutations to Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors were often restricted to 

PI-based treatment. PIs are characterized by many drug interactions and often 

tolerability issues. In Paper II, 244 participants with either dolutegravir or 

traditional PI-based ART were retrospectively studied. Dolutegravir has 

pharmacological benefits and we concluded that it was an equivalent alternative. 

Treatment recommendations are not affected by different levels of baseline 

viremia. Most clinical studies compare the outcome in participants with higher 

or lower than 100,000 HIV RNA copies/mL. Considerably higher levels of 

viremia are sometimes observed. In Paper III, we included 2,956 PLWH of 

whom 394 (13%) had baseline > 500k HIV RNA copies/mL. We found that 

participants with that high initial viremia needed longer time to reach viral 

suppression. Initial treatment with INSTIs was associated with faster viral 

decline. Higher baseline viral load was not associated with an increased risk of 

virological failure. 

Keywords: HIV-1, antiretroviral therapy, transient viremia, viral blip, nucleoside 

reverse transcriptase inhibitor resistance, dolutegravir, baseline viral load, HIV 

RNA, virological failure 
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RNA in urine. Journal of Clinical Mi-
crobiology 2014; 52: 4111–4112

V. Veje M, Studahl M, Bergström T. In-
trathecal complement activation by 
the classical pathway in tick-borne en-
cephalitis. Journal of NeuroVirology 
2019; 25: 397–404

Kort om mig:
Jag kommer ursprungligen från Malmö 
och studerade medicin i Göteborg med 
läkarexamen 2006. Efter AT i Borås vi-
karierade jag på barnkliniken i Göteborg, 
innan jag började jobba på infektionskli-

niken 2011. Min specialistexamen fick jag 
2015. Jag har alltid varit intresserad av 
CNS-infektioner, och valet av TBE som 
forskningsämne har jag aldrig ångrat. Un-
der 2019 och 2020 fick min familj och jag 
chansen att bo i Wien i Österrike, där jag 
jobbade med vaccinationer vid universi-
tetet. Från och med i år är jag tillbaka i 
tjänst på infektionskliniken i Göteborg. På 
fritiden spelar jag beachvolleyboll och är 
ute i naturen.

Malin Veje

inte något tecken på att behandlingen 
kommer att sluta fungera på sikt.

I delstudie II undersökte vi om dolu-
tegravir, ett då nytt läkemedel mot hiv, är 
effektivt även för personer med hiv trots 
NRTI-resistens. Vi upptäckte att kombi-
nationsbehandling med dolutegravir var 
lika bra som det tidigare behandlingsal-
ternativet med proteashämmare och do-
lutegravir utgör därmed ett välkommet 
tillskott till behandlingsarsenalen.

I delstudie III studerade vi hur behand-
lingsresultaten skiljde sig åt beroende på 
hur mycket virus som fanns i blodet vid 
behandlingsstart. Genom att studera data 
från nästan 3 000 personer som samlats 
in under 20 års tid fann vi att personer 
med mer än 500 000 viruskopior per ml 

blodplasma behövde påtagligt längre tid 
för att nå behandlingsmålet jämfört med 
de med färre viruskopior vid start. De 
slutliga behandlingsresultaten var dock 
lika goda och vi såg inte någon ökad risk 
för virologisk svikt hos gruppen med hög-
re virusnivåer.

Sammanfattningsvis fann vi att två re-
lativt vanliga fenomen, blippar och höga 
virusnivåer vid behandlingsstart, inte 
påverkar behandlingsresultaten vid hiv. 
Våra fynd har även visat att personer med 
NRTI-resistens kan erbjudas en enklare, 
men lika effektiv, behandling för hiv.

Delarbeten
I. Sörstedt E, Nilsson S, Blaxhult A, Giss-

lén M, Flamholc L, Sönnerborg A, Yil-
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maz A. Viral blips during suppressive 
antiretroviral treatment are associated 
with high baseline HIV-1 RNA levels. 
BMC infectious diseases. 2016 Dec 
1;16(1):305.

II. Sörstedt E, Carlander C, Flamholc L, 
Hejdeman B, Svedhem V, Sönnerborg 
A, Gisslén M, Yilmaz A. Effect of dolu-
tegravir in combination with nucleo-
side reverse transcriptase inhibitors 
(NRTIs) on people living with HIV who 
have pre-existing NRTI mutations. In-
ternational Journal of Antimicrobial 
Agents. 2018 May 1;51(5):733–8.

III. Sörstedt E, Nilsson S, Nowak P, Treuti-
ger CJ, Månsson F, Änghagen L, Gisslén 
M, Yilmaz A. Less than half of patients 
with chronic HIV-infection and baseli-
ne HIV- RNA > 500,000 copies/mL 
reach treatment goal of < 50 copies/mL 
within six months. Submitted manus-
cript.

IV. Sörstedt E, Nilsson S, Sönnerborg A, 
Svedhem-Johansson V, Treutiger CJ, 

Månsson F, Änghagen L, Berggren H, 
Gisslén M, Yilmaz A. Viral blips are 
more common in patients on antire-
troviral therapy containing protease 
inhibitors in comparison to integrase 
inhibitors and non-nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors – a retrospec-
tive nationwide study in Sweden 2007–
2020. In manuscript.

Kort om mig
Jag är född och uppvuxen strax utanför 
Göteborg. Efter läkarexamen i Linkö-

ping 2008 återvände jag till västkusten 
och sedan 2015 är jag specialistläkare på 
Sahlgrenska universitetssjukhusets infek-
tionsklinik. Intresset för mitt forsknings-
område föddes när jag som läkarstudent 
under en månad fick möjlighet att prak-
tisera på en liten sjukvårdsklinik i Kibe-
ra utanför Nairobi i Kenya. Under denna 
korta tid fick jag på nära håll uppleva hur 
många familjer förlorat medlemmar p.g.a. 
hiv. Jag blev särskilt berörd av att Tabitha, 
sköterskan som jag skulle hospitera hos, 
avled i AIDS under min vistelse på klini-
ken som hon hade startat.

Jag har trivts bra med forskningen och 
bl.a. lärt mig att analysera stora data-
mängder vilket känns väldigt användbart 
både i kliniken och i kommande forsk-
ningsprojekt. 

När sjukhuspyjamasen inte är på um-
gås jag med familjen och trivs särskilt bra 
ute i naturen, gärna på en cykelsadel, över 
natten i en hängmatta eller med en tälj-
kniv i handen.

Erik Sörstedt

Annons
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Krönika

Några funderingar

Nu är det april. Våren försöker göra 
sig försiktigt hörd. Tussilagon kan-
tar vägrenarna och i förrgår såg vi 
några vitsippor som letat sig upp 
mellan fjolårslöven. Men april är 
april och igår kom det både hagel 
och snö som täckte marken igen un-
der några timmar innan den smälte 
bort i solen. Jag finner det hopp-
fullt.

Vad ska man skriva en krönika om under 
den tredje vågen av pandemin? Under ett 
års tid har vi alla kämpat med att lära oss 
en ny sjukdom med allt vad det inneburit i 
form av värdering av ny information, pri-
oritering av resurser och kampen för att 
rädda liv. Infektionssjukvården blev för 
ett år sedan epicentrum i något som på-
verkar hela samhället, något som alla ta-
lar om. Få eller ingen har gått igenom det 
senaste året utan en egen historia om hur 
pandemin påverkat dem personligen. Dä-
remot är historierna om hur våra liv har 
påverkats väldigt olika.

Jag har sedan flera år träffat en grupp 
vänner regelbundet cirka en gång i mån-
aden. Under pandemin har vi fortsatt att 
träffas men över videolänk istället för 
hemma hos någon. Vi har alla olika yr-
ken. Jag är den ende som arbetar inom 
vården. När vi sist sågs diskuterade vi 
hur pandemin hade påverkat oss. Jag satt 
hålögd framför datorn efter en veckas in-
tensivt arbete med att ronda vårt sjukhus 
intensivvårdsavdelningar. Jag kände ett 
starkt behov av att gå ut i en skog där jag 
kunde få tystnad efter att ha pratat med 
en stor mängd människor varje dag. Med 
andra ord hade jag befunnit mig mitt i 
den tredje vågens ökande antal fall av pa-
tienter. En av vännerna beskrev att den 
största effekten pandemin hade haft på 
honom var att han nu arbetade hemifrån, 
i källaren där de inrett en liten arbets-
plats. Hans upplevelse var alltså att han 
utförde samma arbetsuppgifter men mer 
isolerat och med betydligt sämre utsikt 
än vanligt. En annan beskrev att det inte 
egentligen var någon skillnad på det lil-
la kontor där han jobbade. I vanliga fall 
vistades max fyra personer där samtidigt 
men nu oftast bara en eller två. De andra 

på kontoret jobbade hemifrån. Just den 
här stora skillnaden i hur samma hän-
delse påverkar våra liv helt olika tycker 
jag är intressant. Självklart är det inte 
konstigt att en infektionssjukdom får 
en infektionsläkare att jobba mer men 
vi som arbetar inom vården är inte de 
enda yrkesgrupper som inte har valet el-
ler möjligheten att stanna hemma under 
pandemin. Busschaufförer, butiksbiträ-
den och lärare är andra exempel. Sedan 
har vi kulturarbetarna där många har 
sett hela sin möjlighet till försörjning 
försvinna. Just den här skillnaden mellan 
de som har ett arbete som kräver att de 
är på plats och de som kan arbeta på dis-
tans eller där jobben helt enkelt försvann 
kommer att skapa helt olika berättelser 
om pandemiåren. Vad som hände, hur de 
upplevdes. Bland de hemmaarbetande 
har många vittnat om svårigheterna med 
att ha två kontor runt köksbordet eller 
att det inte är helt optimalt att ha video-
möten i garderoben, eller som i exemplet 
här innan, i källaren. Att bo i en mindre 
lägenhet i stadskärnan är plötsligt inte 
lika praktiskt varför intresset för hus har 

ökat. Åter andra har inte möjligheten att 
flytta utan behöver trängas hemma på 
grund av distansundervisning och hem-
maarbete. Motsatsen finns också. De 
som innan pandemin levde ensamma har 
många gånger nu blivit ensammare efter-
som de inte kan träffa vänner på fritiden 
eller kollegor på arbetsplatsen.

Vad spelar dessa funderingar för roll? 
Det viktigaste är väl ändå att vi får bukt 
med pandemin och räddar så många liv 
som möjligt? Det är förstås helt sant. Dock 
tror jag att det är viktigt att fundera kring 
dessa frågor eftersom de bildar basen för 
de framtida berättelserna om pandemiå-
ren. Vad som hände och hur den upplev-
des. Kommer vårt samhälle förändras på 
ett bestående sätt och i så fall hur?

Med de orden vill jag tacka för min tid 
som krönikör i Infektionsläkaren.

Många hälsningar,

Jakob Paues
Infektionskliniken Östergötland
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Organ   Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2021-01-14, 10.00–16.30

Plats    Zoom-möte

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

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Lars-Magnus Andersson.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Mia 
 Furebring.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från styrelsemötet 2020-12-03 godkändes.

§ 5 Ordförandens ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Nationellt vårdprogram för Covid-19
 – Arbete pågår för snar publicering av revision.
 – Info och publicering på ”infektion.net”

 • Coronakommisionen
 – Ordförande Göran Stiernstedt
 – SILF skall försöka inbjuda till möte eller vidare diskus-

sion kring Covid-19.

 • Opinionsbildning
 – Diskussion inom styrelsen kring hur vi framåt bildar opi-

nion kring våra fokusfrågor.

§ 6 Utbildningsaktiviteter, Johan Tham
 • Vårutbildning, Infektioner hos immunsupprimerade, 20–21/5
 
 • Höstutbildning, Ortopediska infektioner

 • SILF-podden
 – Podden är för närvarande pausad.

§ 7 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Svenska läkarsällskapet:
 – Remisser:
 • Rengöring, desinfektion och sterilisering (SIS-remiss 

20796).
 • SILF avstår att besvara remiss.

 • Infektionsveckan:
 – Planeras att genomföras 14–17 september 2021

 – Diskussion inom styrelsen kring olika budgetalternativ 
utifrån scenarion med olika grader av fysiskt och digitalt 
deltagarantal.

 – Diskussion inom styrelsen kring vetenskapligt program.
 – Abstracts
 • Sista dag för att skicka in är 20 maj.
 • Bedömning av abstracts utförs vid styrelsemöte 25 maj.
 – Pfizerstipendium
 • SILF inväntar svar från Pfizer kring Pfizerstipendium 

2021.
 – Beslut:
 • Såväl sittande som tillträdande SILF-styrelse kom-

mer erbjudas att deltaga vid infektionsveckan 2021 på 
SILF:s budget.

 • ESCMID
 – Wien 9–12 juli
 – SILF har kontaktats kring olika sessioner, beslutas att 

SILF inte deltar.
 – Martin Sundqvist. Ordf. FKM kommer deltaga.
 – Samverkan med FKM runt ESCMID

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn
 • Vårdprogram:
 – VP Vaccinationer
 • Gruppen kommer att behandla Covidvaccination och 

välkomnar frågor kring detta direkt till gruppen ge-
nom frågebrevlåda på Infektion.net.

 – Arbete kring revidering och nya vårdprogram pågår i fle-
ra VP-grupper (CNS, sepsis och endokardit).

 – Mediahuset har tillsammans med vårdprogramsgruppen 
för UVI tagit fram förslag till enhetlig layout för SILF:s 
vårdprogram.

 • Kvalitetsregister:
 – Inget att rapportera i nuläget.
 – Ny registerhållare sökes.
 – Arbete kring att söka medel för registerutveckling och 

drift pågår.
 – Arbete behövs framåt för att anpassa kvalitetsregister till 

kravställningar från den nationella kunskapsstyrningen.
 – Per Arneborn håller tills vidare samman arbetet med 

kvalitetsregistren.
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§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria Söder
 • Fallseminarier:
 – Kommer ske digitalt 28–29 januari
 – Många sökande till senaste kurstillfället och deltagar-

platser ökat till 25 (18)
 – Deltagaravgift sänkt till 850 kr och beräknas täcka kost-

nader för det digitala kurstillfället.
 – Nästa fallseminarie planeras till Örenäs Slott 30/8–31/8.
 – Önskvärt med extra fallseminarier och/eller ökat delta-

garantal för att kunna erbjuda alla ST-läkare möjlighet 
att deltaga.

 
 • Studierektorsmöte
 – Stort behov
 – Samtidigt SPUK-möte
 – Önskvärt att det kan anordnas fysiskt under våren (maj).

 • SK-kurser
 – Få kurser under året, då flera ställts in pga. covid-19
 – Obligatorisk tropikmedicinkurs är planerad till v.12, men 

tveksamt om den går att genomföra fysiskt. Kursledning 
har bedömt att den är svår att genomföra i digitalt for-
mat.

 – Diskussion inom styrelsen kring hur vi verkar för en bi-
behållen god ST-utbildning under rådande förhållanden.

§ 10 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
 • Tidningen
 – Nästa nummer: Nr 1 2021.
 – 24/1 manusstopp
 – Tema vaccination

 • Hemsida
 – Funktionsmappar under mappen ”styrelsedokument” är 

nu fungerande.

§ 11 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
 • Uppdatering styrelsens arbetsformer:
 – Styrelsemöte 22 mars kl.10:00–16.00
 • Digitalt möte
 – Styrelsemöte 6 maj kl.13–14
 • Digitalt möte
 – Styrelsemöte 25/5, 10–15
 • Göteborg
 – Årsmöte den 25 maj kl. 17–18
 • Göteborg/Digitalt
 • Styrelsemiddag 19–21
 – Styrelsemöte den 27 maj kl. 17-18
 • Digitalt möte

§ 11 Rapport från skattmästaren, Simon Athlin
 • Nya medlemmar:
 – Ordinarie
 – Andreas Harling, Infektionskliniken, Centralsjukhuset 

Karlstad
 – Martin Lindroth, Infektionskliniken, Östersunds sjukhus

 • Associerade:
 – Ingela Hadell, distriktssköterska, Capio Farsta Vårdcen-

tral
 – Ulf Karlsson, läkare onkologi, USA
 – Laura Martin de la Fuente, läkare onkologi, Skånes uni-

versitetssjukhus

 – Maja Lugnet, läkare pediatrik, Östersunds sjukhus
 – Martin Wohlin, läkare internmedicin och akutsjukvård, 

Uppsala
 – Agneta Larsson, läkare anestesiologi, Gävle sjukhus

 • Ekonomi:
 – Genomgång av SILF:s bokslut 2020.
 • Visst underskott 2020, men fortsatt god ekonomi.
 • Beslut
 • Att underskott från infektionsveckan balanseras mot 

programgruppskonto.
 • Beslut avseende riktlinjer för programgruppsmöten:
 – Att vartannat möte skall genomföras digitalt.
 – Att begränsa antalet deltagare i programgrupp (8–12 

beroende på vårdprogram).
 – Genomgång inom styrelsen kring prenumerationsavgift 

för SJID.
 • Simon Athlin ser över prenumerationsvillkor och åter-

kopplar till styrelsen på kommande styrelsemöte.
 – Diskussion inom styrelsen kring hantering av överskott 

från givna kurser och hur detta hanteras mot Hansen 
Event.

 • Lena-Maria Söder bevakar frågan för SILF:s räkning.
 – Medlemsavgifter:
 • Sveriges läkarförbund hanterar medlemsavgifter. Ge-

nomgång av medlemsregister och avstämning mot 
SLF visar på behov av uppdatering.

 • Simon Athlin arbetar vidare med frågan.

§ 13 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 
 2021
 • Beslutades att firmatecknare för svenska infektionsläkar-

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

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

§ 14 Övriga frågor
 • SLS
 – Nytt möte i samarbete med SILF ”State of the art 

Covid-19” planeras till november 2021.
 – Förslag på ny valberedning SLS årsmöte.
 • Förslag skickas till styrelse

 • Opinion:
 – Kontakt har tagits med Professor Bo Rothstein, samhälls-

vetenskapliga institutionen GU, kring webinarie på tema 
”Hur förvalta sjukvårdsstyrning” och Demokrati och 
professionsunderskott”.

§ 15 Mötet avslutades av ordförande Lars-Magnus Andersson.

 Jan Eriksson Lars-Magnus Andersson Lena-Maria Söder
 Facklig sekreterare Ordförande Protokolljusterare
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Nya medlemmar + Kongresskalender

Nya medlemmar

ANMÄLDA TILL STYRELSEMÖTE 2021-01-14

Ordinarie medlemmar
Andreas Harling, Infektionskliniken,
Centralsjukhuset Karlstad

Martin Lindroth, Infektionskliniken,
Östersunds sjukhus

Associerade medlemmar
Ingela Hadell, distriktssköterska,
Capio Farsta Vårdcentral

Ulf Karlsson, läkare onkologi, USA

Laura Martin de la Fuente, läkare onkologi, 
Skånes universitetssjukhus

Maja Lugnet, läkare pediatrik,
Östersunds sjukhus

Martin Wohlin, läkare internmedicin och 
akutsjukvård, Uppsala

Agneta Larsson, läkare anestesiologi,
Gävle sjukhus

Kongresskalender

Parasitology Workshop
25-26 maj 
Online
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGCP_Course.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.

37th Annual Meeting of the European Soci-
ety for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)
24-29 maj
https://espidmeeting.org/?utm_source=-
google&utm_medium=cpc&utm_campaign=  
early%20bird&gclid=EAIaIQobChMIlbHKzu-
LO7wIVEud3Ch3VGQ3rEAAYASAAEgKX-
ivD_BwE

Antimicrobial stewardship beyond the 
COVID-19 pandemic (a case based approach)
26-28 maj
Online
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGAP_Course_current.pdf

Forts nästa sida ➞
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Kongresskalender

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

Implant associated infection: basic principles 
of diagnosis and treatment
2 juni
Online
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGIAI_Course.pdf

Translation of recent advances in diagnostic 
methods to clinical microbiology and infec-
tious diseases
3-4 juni
Online 
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESC_Translation.pdf

EASL 2021
23-26 juni
Online
https://easl.eu/event/the-international-liv-
er-congress-2021/

Rare Yeasts – A Growing Threat
1-2 juli
Iasi  + online 
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L3_Iasi_ESCMID.pdf

ECCMID
9-12 juli 
Online
https://www.eccmid.org

IAS 2021: 11th Conference of HIV Science 
18-21 juli
Berlin
https://www.iasociety.org/Conferences

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

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

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

Postgraduate Course in Clinical Parasitology
20-24 september
Amsterdam
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L1_Amsterdam_2021.pdf

Paediatric infection management for the 
microbiologist, antimicrobial pharmacist 
and specialist in adult infectious diseases
23-24 september
Online
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGAP_Course0921.pdf

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

Allvarliga akuta infektioner
28 september-1 oktober
Uppsala 
https://www.uu.se/utbildning/
for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/
medicin-vard-omsorg/oppna-utbildning-
ar-medicin-vard/uppsalakurserna-ht21/
allvarliga-akuta-infektioner

SILFs höstutbildning: Infektioner hos
immunsupprimerade
29-30 september
Örenäs slott
ID Week
29 september-3 oktober
Online
https://idweek.org

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

The 52th Union World Conference on Lung 
Health
19-22 oktober
Online
https://theunion.org/our-work/confer-
ences/52nd-union-world-conference-on-
lung-health

Fungal forum
18-19 november
Ulfsunda slott
https://infektion.net/wp-content/
uploads/2021/03/fungalforum-inbju-
dan-2021.pdf

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

2nd State of the Art Covid-19 
24-25 november
https://www.sls.se/state-of-the-art-
covid-19/
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