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Brev från ordföranden

Hoppas att ni alla är ok. Jag 
gissar att det antagligen bara 
är en fråga som är riktigt in-

tressant. Har ni lyckats koppla av och 
återhämta er i sommar? Jag hoppas 
verkligen att ni vandrat, vilat, solat, 
paddlat, fiskat, badat och seglat till-
räckligt och att ni är lite utvilade. Det 
verkar (när jag skriver detta i början 
av augusti) som covid-19 kommer ta en 
stor del av vår uppmärksamhet även i 
höst. Det Nationella vårdprogrammet 
för covid-19 är uppdaterat i samarbete 
med Föreningen för Klinisk Mikrobio-
logi (FKM) och Svenska Hygienläkar-
föreningen (SHLF). Stort tack till alla 
som deltagit i arbetet och för alla re-
missvar som bidragit till att förbättra 
dokumentet.

Vi hoppas förstås att vi skall kunna 
återgå till en mer normal tillvaro under 
det kommande året. Jag tror det kom-
mer vara ett bra tillfälle att framhålla 
vikten av att det finns en välfungeran-
de infektionssjukvård i Sverige. Om 
alla patienter med allvarliga, ovanliga 
och komplicerade infektioner skall ha 
tillgång till specialistvård i infektions-
sjukdomar måste infektionsklinikerna 
stärkas. Variationen är förstås stor i 
landet men det behövs fler vårdplatser 
på infektionskliniker, fler infektions-
konsulter och mer infektionsöppen-
vård (i samarbete med primärvård och 
kommunalvård). Och det är vår upp-
gift att tillsammans argumentera för 
detta så att det blir verklighet (ta gärna 
inspiration i visionsdokumentet).

Infektionsveckan i Uppsala närmar 
sig äntligen. Tyvärr fick planerna på 
ett hybridmöte strykas till förmån för 
ett virtuellt möte. Jag ser oavsett for-
men verkligen fram emot detta och 
möjligheten att få diskutera olika in-
fektionssjukdomar (inte bara luftvägs-
virus) och resonera tillsammans. Trots 
att vi tvingades flytta mötet har vi fått 
in många abstracts (stort tack för allt 
engagemang, det blir alltid mer intres-
sant ju fler som deltar aktivt). Intresset 

Kära Kollegor!

för att boka ”klinikbiljetter” har varit 
stort och vi är väldigt glada för detta. Vi 
hoppas att det ger så många som möj-
ligt tillfälle att delta (dessutom med-
för mötesformen att föreläsningarna 
kommer finnas tillgängliga efteråt). Ser 
fram mot givande diskussioner!

Styrelsen har efter årsmötet fått flera 
nya medlemmar. Jag vill passa på att 
hälsa dem välkomna och är glad att det 
finns energi och en vilja att engagera 
sig i professionsföreningen. Det finns 
förutom vidareutbildning och vårdpro-
gram mycket viktigt arbete att göra. Jag 
är övertygad om att detta engagemang 
är helt avgörande för att vi skall kunna 
fortsätta att utveckla infektionssjuk-
vården i Sverige.
Avslutningsvis en liten påminnelse. 
SILF ordnar nästa webinarium om 
covid-19 den 24 september och, till-
sammans med FKM och SHLF, det 
vetenskapliga mötet State of the Art 
Covid-19 2021 den 24–25 november. 
Håll utkik efter inbjudan!

Till sist ett lästips. Om ni har tid, dam-
ma av ”Thinking, fast and slow” (Da-
niel Kahneman). Den är ett bra stöd om 
man vill reflektera över hur vi bedömer 
risk som individer och på gruppnivå 
(och hur det skiljer sig åt).

Vi ses på Infektionsveckan!

Lars-Magnus Andersson
Ordförande
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Avgående redaktören har ordet

Dags att få tacka för mig!

I och med detta nummer av infek-
tionsläkaren ber jag att få tacka för 
mig och lämna över till min efter-

trädare på posten som redaktör. Det 
har varit fem spännande år som har 
innefattat tidningens 20-årsjubileum, 
rapportering från fyra infektionsveckor 
och avslutning med en pandemi. Jag vill 
tacka alla som har bidragit med materi-
al, kollegor i styrelsen och medarbetare 
på Mediahuset. Det innebär vissa utma-
ningar att redigera och försöka utveckla 
en tidning som bara utkommer med fyra 
nummer per år, särskilt i epidemitider 
när kunskap ofta har korta bäst före-da-
tum som kan ha passerats med råge när 
tidningen väl kommer ut från tryckeriet. 
Det har följaktligen varit mycket värde-
fullt att ha så bra personer att diskutera 
idéer och artiklar med.

Vår nye redaktör heter Erik Sörstedt 
och är från Göteborg. Ni som läste förra 
numret kunde se att Erik är nydispute-
rad inom hiv med fokus på blips och vi 
får se vad som kommer att blippa upp 
i tidningen de kommande åren. Han är 
redan en solid medarbetare i UVI-pro-
grammet vilket gör att han har erfaren-
het av textproduktion och hur man kom-
municerar ut vetenskap och praktisk 
klinisk handläggning på ett tydligt sätt. 
Erik har som ambition att ta ett större 
helhetsgrepp kring det digitala utbudet 
och kommunikationen genom hemsidan 
som ökar i takt med tiden. Han trivs an-
nars bäst ute i naturen och jag tänker att 
ett fokus på den kan komma väl till pass 
när migrerande fästingar och ökande 
badtemperaturer gör att nya infektions-
utmaningar hägrar på våra breddgrader. 

Jag vill gärna i detta mitt sista inlägg som 
redaktör passa på att be om fortsatta bi-
drag från er som sliter och gnetar ute i 
verksamheterna. En rapport från en kon-
ferens, digital eller fysisk (vi håller väl alla 
tummarna för att de snart ska kunna dra 
igång igen). Ett referat av en intressant 
och banbrytande artikel. Eller – de mest 
intressanta sakerna att berätta springer 
ju till syvende och sist ofta ur vår vardag 
på kliniken i möten med patienter – en in-
tressant fallbeskrivning, en tänkvärd re-
flektion – hör av er till Erik för att berika 
era kollegors vardag. 

Bästa hälsningar

Fredrik Månsson
Infektion, SUS Malmö
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Vaccinkommentar angående Meningokockvacciner

Meningokockvacciner

Meningokocker är ökända för att orsaka meningit och 
fulminant sepsis som trots behandling med adekvat anti-
biotika och intensivvård förknippas med hög dödlighet. Här 
följer en sammanfattning hur meningokockvaccin har ut-
vecklats och rekommendationer hur de kan användas.

Lite historia
De första meningokockvaccinen utvecklades i slutet av 1960-ta-
let, först mot grupp C och senare mot grupp A. Dessa vaccin 
baserades på kapselpolysackarider från respektive grupp och 
kunde inducera antikroppar mot den aktuella gruppen och 
användes med framgång vid epidemier. Tetravalenta polysac-
karidvaccin mot grupperna ACWY började testas 1982. Poly-
sackaridvaccinen gav dock enbart en kortvarig immunitet, var 
förknippade med hyporespons vid upprepade doser, skyddade 
inte de yngsta barnen och kunde inte minska bärarskap av me-
ningokocker (1).

Utvecklingen av konjugerade meningokockvaccin i olika for-
mer var ett stort genombrott. Polysackarider från meningokock-
ens kapsel konjugerades med ett T-cells-stimulerande antigen 
såsom difteri- eller tetanustoxin. Dessa vaccin ger en långvarig 
immunitet hos både barn och vuxna, och kan även minska bä-
rarskap av meningokocker, vilket gör dem lämpliga att använda 
på befolkningsnivå och inte enbart vid utbrott. Konjugerade 
meningokockvaccin ingår i nationella vaccinationsprogram 
i flera länder och ges oftast till tonåringar för att både skydda 
de vaccinerade mot sjukdom men även för att minska bärar-
skapet i samhället, då tonåringar utgör den största reservoaren 
för meningokocker. Det första monovalenta konjugerade grupp 
C-vaccinet introducerades i det brittiska vaccinationsprogram-
met 1999, och från 1999 till 2001 minskade grupp C-fallen med 
87 % bland de vaccinerade. Sedan 2005 finns även tetravalenta 
vaccin som täcker in grupperna ACWY (2, 3).

I det så kallade meningitbältet söder om Sahara genomför-
des 2010–2016 en framgångsrik vaccinationskampanj där 280 
miljoner 1–29-åringar fick en dos konjugerat grupp A-vaccin 
(MACV, MenAfriVac™). Därefter har man i området noterat en 
tydlig minskning av meningitfall och även minskat bärarskap av 
grupp A. Sporadiska sjukdomsfall förekommer, framför allt hos 
barn <5 år som inte omfattades av vaccinationskampanjen, vilket 
pekar på behovet av att införa meningokockvaccin i nationella 
vaccinationsprogram (4).

Grupp B-vaccin, en utmaning
Grupp B har under senare årtionden dominerat sjukdomsfal-
len av meningokockinfektioner i flera länder. Som exempel kan 
nämnas att grupp B stått för över hälften av alla invasiva mening-
okockinfektioner i EU/EES 1999–2018. Under samma tidsperiod 
i Sverige har grupp B under samma tidsperiod stått för 20–50% 
av de årliga fallen med lägre andel under senare år. Samtidigt 
som grupp B stått för en betydande sjukdomsbörda har det under 
lång tid inte funnits något effektivt vaccin.

Vaccin baserade på OMV (outer membrane vesicles, yttre 
membranblåsor) innehållande porin A (PorA) användes vid lo-

kala utbrott som orsakats av en enskild meningokockstam, bland 
annat i Nya Zealand 2004. OMV-baserade vaccin har dock en-
bart effekt på specifika meningokockstammar, vilket begränsar 
dess värde eftersom det inte ger ett brett skydd mot grupp B.

Det har funnits svårigheter att utveckla vacciner med bred ef-
fekt mot grupp B, vilket beror på flera orsaker. Kapseln i grupp B 
meningokocker innehåller polysackarider och lipopolysackari-
der som liknar humana molekyler, och att använda dessa antigen 
i vaccin skulle kunna leda till skadliga autoimmuna reaktioner. 
De studier som har utförts på konjugerade kapselpolysackarider 
från grupp B har dessutom endast inducerat ett svagt immuno-
logiskt svar.

Utvecklingen av grupp B-vaccin fokuserade istället på sub-
kapsulära proteinantigen som oftast återfinns hos grupp B. I 
motsats till kapsulära antigen, är dessa antigen inte gruppspe-
cifika och vaccinen kan därför ha effekt även mot andra grup-
per än B. Man har genom s.k. omvänd vaccinologi analyserat 
genomsekvenser och valt proteiner som ofta finns hos pato-
gena grupp B meningokocker. Bexsero innehåller fyra olika 
komponenter, tre proteiner: NHBA, Neisseria heparin binding 
antigen; NadA, Neisseria adhesin A; FHbp, factor H binding 
protein samt OMV, outer membrane vesicle, medan Trumenba 
innehåller två varianter av FHbp, ett protein som finns på me-
ningokockens yta med funktionen att undkomma immunför-
svaret. Både Trumenba och Bexsero har godkänts efter studier 
som uppvisat nivåer av baktericida antikroppar som bedömts 
vara skyddande. 

Vaccinens effekt har studerats i samband med utbrott av 
grupp B där Bexsero eller Trumenba använts, där man sett kon-
troll på utbrotten efter genomförd vaccination. Det är dock svårt 
att avgöra om minskningen av sjukdomsfall i en utbrottssituation 
beror på vaccin eller på andra åtgärder.

Mer intressant är;
Studier som genomförts efter godkännande visar på god effekt 
mot invasiv sjukdom för båda vaccinen, men det saknas jämfö-
rande studier mellan vaccinen. Vaccineffekten är beroende av 
vilka meningokockstammar som cirkulerar i den aktuella po-
pulationen och hur proteinsammansättningen ser ut hos dessa 
stammar (5).

Hittills har man inte sett någon effekt på bärarskap efter infö-
rande av B-vaccin i allmänna vaccinationsprogram. I den största 
studien av Bexseros effekt på bärarskap undersöktes tonåring-
ar i Australien där vaccinerade jämfördes med icke-vaccinerade 
utan att det sågs någon skillnad avseende bärarskap av grupp B 
eller andra meningokocker ett år efter genomförd vaccination 
(6). Det pågår studier av meningokockbärarskap efter vaccina-
tion med Trumenba.

Som en indirekt markör för skydd mot sjukdom kan meningo-
kockernas genom matchas mot B-vaccinens proteiner, för att se 
om meningokockerna t.ex. har FHbp av samma typ som vacci-
nen innehåller. På detta sätt har alla invasiva meningokockisolat 
i Sverige 2014–2018 (n=242) analyserats. Denna studie visade att 
majoriteten (ca 80%) av grupp B-infektionerna (n=39) troligen 
skulle kunna ha förebyggts med något av grupp B-vaccinen. Man 
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Vilket eller vilka meningokockvaccin ska man välja?
Vid vistelse i område med förekomst av grupper som täcks av 
ACWY-vaccin brukar valet vara enkelt. I stora delar av världen, 
inklusive Sverige, utgör dock grupp B ett reellt problem vilket 
motiverar att både ACWY- och B-vaccin ges vid ökad risk för in-
fektion. Hos individer med lägre risk för meningokocksjukdom, 
kan enbart ACWY-vaccin vara ett alternativ. Detta gäller i syn-
nerhet vid begränsad budget eftersom kostnaden för B-vaccin är 
betydligt högre än för ACWY-vaccin. 

Det finns 2021 fyra registrerade meningokockvacciner i Sveri-
ge (Tabell 2). Två av dessa är konjugerade och täcker grupperna 
ACWY; Nimenrix och Menveo. Dessa två vacciner är utbytbara, 
man kan alltså primärimmunisera med ett vaccin och boostra 
med det andra vaccinet. De två vaccinen designade att primärt 
täcka grupp B, Bexsero och Trumenba, är inte utbytbara utan 
samma preparat ska ges vid grundvaccinationsserien och boos-
ter.

Påfyllnadsdos rekommenderas vid fortsatt väsentlig risk för 
allvarlig meningokocksjukdom vilket får bedömas utifrån aktu-
ell epidemiologi och individens immunförsvar. Optimal tidpunkt 
för boosterdos är inte fastställd men kan för de beskrivna me-
ningokockvaccinen i allmänhet rekommenderas efter ca 5 år. 
Skyddet avseende grupp A kan avta redan inom 1 år, vilket mo-
tiverar booster efter 1 år vid särskild risk att exponeras för me-
ningokocker grupp A.

Det är först i efterhand som man kan veta vilket vaccin som var 
rätt häst att satsa på

Vilka meningokockstammar som rör sig i samhället är dyna-
miskt och stammar med . Fördelningen av serogrupper varierar 
och 

Fortsatt övervakning av meningokockinfektioner är därför 
nödvändig för att upptäcka spridning av befintliga och nya bak-
teriestammar.

såg en möjlig effekt även mot andra grupper. Här skiljer sig vac-
cinen åt där Bexsero visade en högre potentiell effekt på grupp 
W-isolaten (n=68) men högre potentiell effekt för Trumenba mot 
grupp Y (n=82) (7). De senaste åren har grupp W och Y domi-
nerat sjukdomsfallen av meningokocksjukdom i Sverige. Dessa 
resultat indikerar att det kan finnas ett värde av att använda 
Bexsero och Trumenba trots relativt låg förekomst av grupp B 
i Sverige under de senaste åren, då vaccinen har effekt även mot 
stammar som inte tillhör grupp B. 

Epidemiologi och riskgrupper
Mellan 50–100 fall av invasiv meningokockinfektion brukar 
ses i Sverige per år. Under 2020–2021 har en tydlig minskning 
av invasiva meningokockinfektioner noterats vilket är relate-
rat till social distansering och restriktioner som införts för att 
minska smittspridningen av covid-19 (9). Det är oklart om den 
minskade incidensen under det senaste året kommer kvarstå. 

De flesta som insjuknar i meningokockinfektion i Sverige 
saknar någon känd nedsatt funktion av immunförsvaret. Dä-
remot sticker tre åldersgrupper ut med högre incidens av me-
ningokockinfektioner; barn under fem år, tonåringar och unga 
vuxna samt äldre över 65 år (10). Eftersom insjuknandet i me-
ningokocksjukdom är spridd åldersmässigt är det svårare att 
bromsa meningokockinfektioner med riktad vaccination av en 
specifik åldersgrupp. Allmän vaccination mot meningokocker 
bedöms i nuläget inte vara aktuell i Sverige på grund av en låg 
incidens. 

Vilka ska vaccineras?
Vaccination rekommenderas vid ökad risk för invasiv meningo-
kocksjukdom. Folkhälsomyndigheten gav 2016 ut rekommenda-
tioner om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfek-
tion vilket inkluderar vaccination (8). Dessa rekommendationer 
omfattar personer med medfött eller förvärvat sämre immuno-
logiskt skydd vid kontakt med meningokocker, personer med 
förväntad ökad exponering för meningokocker, samt i samband 
med utbrott.

Faktaruta 1

Meningokockvaccination rekommenderas vid
wföljande situationer;

• Nedsatt funktion i delar av immunförsvaret 
som kan försvara mot meningokocker. Både 
ACWY-vaccin och B-vaccin rekommenderas.

 – Allvarlig komplementdefekt, framför allt C3-
brist och defekter i sena komplementfaktorer 
(C5-C9). Även ökad risk vid defekter i klassiska 
vägen (C2) och i den alternativa vägen (faktor 
H, faktor D, properdin).

 – Behandling med läkemedel som hämmar kom-
plementsystemet såsom C5-hämmaren eculizu-
mab (Soliris).

 – Splenektomerade eller vid funktionell aspleni. 
Störst risk för infektion med kapslade bakterier 
de första åren efter splenektomi.

 – Eventuellt vid immunbristsjukdomar, individu-
ell bedömning.

• Ökad exponering för meningokocker
 – Laboratoriepersonal som regelbundet expo-

neras för levande meningokocker. ACWY och 
B-vaccin.

 – Resa till högendemiskt område. Val av vaccin 
styrs av lokal epidemiologi.

• Vid utbrott med minst två fall av invasiv sjukdom 
i en avgränsad befolkningsgrupp. Vilka som ska 
vaccineras samt val av vaccin beslutas och sam-
ordnas av smittskyddsläkare. 

• Krav på vaccination
 – Inresa till Saudiarabien under pilgrimssäsong. 

Konjugerat ACWY, ges minst 10 dagar och max 
5 år före inresa.

 – Inför studier på vissa universitet och college i 
bl.a. USA och Nya Zealand. Val av vaccin brukar 
anges av lärosätet, ofta både ACWY och B-vac-
cin.

Kan förekomma vid större sammankomster av ung-
domar. Som exempel har meningokockvaccination 
starkt rekommenderats inför det internationella 
scoutlägret Jamboree efter utbrott på tidigare läger.
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Tabell 1. Meningokockvaccin tillgängliga i Sverige 2021
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Infektionskliniken Örebro

Nimenrix Menveo Trumenba Bexsero

Tillverkare Pfizer GSK Pfizer GSK

Godkänt sedan 2012 2010 2017 2013

Grupper ACWY ACWY B B

Innehåll Polysackarider (A, C, W
och Y) konjugerade till
tertanustoxoid

Oligosackarider (A, C, W
och Y) konjugerade till
C. diphtheriae CRM197
protein

2 varianter av FHbp
(Faktor H bindande protein)

Tre proteiner: NHBA,
Neisseria heparinbindande
antigen; NadA, Neisseria
adhesin A; FHbp, faktor H
bindande protein samt OMV,
yttre membranblåsor)

Nedre åldersgräns 6 veckor 2 år
I USA godkänt från 2 mån

10 år 2 mån

Dosering, primär
immunisering till
immunfriska

Engångsdos Engångsdos 2 doser (med 6 mån intervall)

alternativt 3 doser (2 doser med 
minst 1 mån intervall, följt av 
en tredje dos minst 4 mån efter
dos 2).

Barn 2-5 mån: 2 doser (minst
2 mån intervall), alternativt 3
doser (intervall minst 1 mån),
i båda fallen booster vid
12-15 mån ålder.

Barn 6-11 mån: 2 doser
(minst 2 mån intervall),
samt boosterdos vid
13-24 mån ålder.

Barn 12-23 mån: 2 doser
(minst 2 mån intervall),
samt booster 12-23 månader
efter dos 2.

Barn från 2 år och vuxna:
2 doser (minst 1 mån
intervall).

Dosering, primär
immunisering vid 
nedsatt immunförsvar

2 doser 2 doser Samma dosering som ovan Samma dosering som ovan

Tidpunkt för
boosterdoser

Tidpunkt ej fastställd, ev
5 år. 1 år avseende grupp A.

Tidpunkt ej fastställd, ev
5 år. 1 år avseende grupp A.

Tidpunkt ej fastställd, ev 5 år. Tidpunkt ej fastställd, ev 5 år.
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Ledande covid-19-experter deltar 
på Infektionsveckan i september

Drygt 18 månader har gått sedan Infek-
tionsveckan och mikrobiologiskt vår-
möte sattes på paus när covid-19-pan-
demin drabbade Sverige och världen.

Förhoppningarna är nu stora att ett 
hybridmöte kan äga rum i Uppsala den 
14 –17 september, allt beroende på rå-
dande coronarestriktioner.

Stora delar av det upplägg som spikades 
inför Infektionsveckan och mikrobio-
logiskt vårmöte i maj 2020, står kvar på 
programmet.

– Vi har förstås gjort vissa uppdatering-
ar. Covid-19 har exempelvis fått en stör-
re plats och vi satsar på ett hybridmöte, 
det vill säga både virtuellt och fysiskt. Vi 
hoppas verkligen att pandemisituationen 
tillåter ett fysiskt möte och vi har behållit 
samtliga lokaler i Fyrishov för att göra det 
så coronasäkert som möjligt. Det vi säkert 
vet är att vi inte helt kommer att ställa in 
mötet. Presentationerna kommer vara till-
gängliga digitalt och deltagare kan ta del av 
föreläsningarna i tre månader efter mötet, 
säger Mia Furebring, vetenskaplig sekre-
terare i Svenska Infektionsläkarförening-
en samt överläkare vid Infektionskliniken 
på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Uppsala är en av många regioner som 
drabbats hårt av covid-19. Det första fallet 
bekräftades i slutet av februari 2020 och 
utvecklingen tog snabbt fart. Med hjälp av 
CRUSH-covid, ett forskningsprojekt och 
samarbete mellan Region Uppsala och 
Uppsala universitet, har man kunnat föl-
ja utvecklingen av pandemin ända ned på 
kommun- och stadsdelsnivå.

– Det har varit tufft på många olika sätt 
och efter tredje vågen var vi rätt slutkör-
da. Sedan midsommar i år har vi haft en 
lugn period utan svårt sjuka patienter i 
behov av IVA-vård. Nu håller vi tummar-
na för att vi ska slippa en stor fjärde våg, 
säger Mia Furebring.

Covid-19, antibiotikaresistens
och gensaxen
En av keynote-föreläsarna under In-
fektionsveckan är Marion Koopmans, 
professor i virologi vid universitetssjuk-
huset Erasmus Medical Center i Rotter-
dam. Hon är även rådgivare till EU-kom-
missionen samt ingår i det så kallade 
Outbreak Management Team (OMT), 
ett nationellt rådgivande organ till den 
holländska regeringen i kampen mot epi-
demier, nu senast under covid-19-pande-
min i Nederländerna. Förra året fick Ma-

rion Koopman Machiavellipriset för sina 
tydliga förklaringar i samband med olika 
medieframträdanden.

– Hon kommer att medverka på länk 
och ingå i en panel med experter som 
ska diskutera några av de framsteg som 
gjorts under pandemin, men också dess 
påverkan på samhället, immunitet efter 
genomgången infektion och vaccination 
samt CNS-komplikationer av covid-19, sä-
ger Mia Furebring.

Förutom covid-19 kommer utmaningar 
och vägen framåt inom antibiotikaresis-
tens att diskuteras. Keynote-föreläsare är 
senior professor Otto Cars i Uppsala, in-
ternationellt erkänd och anlitad expert på 
antibiotikaresistens. Symposiet kommer 
bland annat att lyfta pågående initiativ 
för att påskynda utvecklingen av nya anti-
biotika, samt behandlingsalternativ vid 
infektioner med multiresistenta gramne-
gativa bakterier.

Andra utmärkande programpunkter är 
symposiet om gensaxen CRISPR, ett av 
gentekniken skarpaste verktyg som har 
revolutionerat molekylärbiologisk och 
cellbiologisk forskning.

Upptäckten gjordes av Emmanuelle 
Charpentier 2012, då verksam vid Umeå 
universitet. Förra året tilldelades hon No-
belpriset i kemi tillsammans med Jenni-
fer A Doudna vid University of California 
i USA.

– Våra medverkande föreläsare är John 
van der Oost från Nederländerna och 
Claudia Kutter vid SciLifeLab på Karo-
linska Institutet. De kommer att beskriva 
hur verktyget fungerar och används inom 
bland annat infektionsbiologin, säger Mia 
Furebring.

Första sprutbytet och dvärg-
bandmasken
Årets Justus Ström-föreläsare är infek-
tionsläkaren Bengt Ljungberg. Ämnet är 
”Sprutbyte – från civil olydnad till insti-
tution i arbetet mot blodsmitta och drog-
missbruk”. För cirka 35 år sedan, 1986, 
delade han ut den första sprutan till en 
drogmissbrukare på Infektionskliniken i 
Lund. Därmed hade Sveriges första sprut-
bytesverksamhet startat. Det skulle dock Mia Furebring
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dröja ytterligare 20 år innan sprutbytes-
verksamhet blev lagligt i Sverige, men då 
med strikta begränsningar.

Svensk Förening för Tropikmedicin äg-
nar ett symposium åt riskerna och farorna 
med att smittas av rävens dvärgbandmask 
(Echinococcus multilocularis).

– I symposiet beskrivs bland annat en 
patient som insjuknade i bilden av in-
filtrativ levercancer med utbredda me-
tastaser. En infektionsläkare som tog en 
noggrann epidemiologisk anamnes tog 

dock serologi för echinococcus, vilket 
ändrade diagnosen och i stället för en 
förväntad överlevnad på några veckor 
fick han livsuppehållande behandling. 
Även om det är ytterst ovanligt att bli 
smittad och kan ta upp till 20 år innan 
symtom visar sig, har det under senare 
år beskrivits ett antal fall i Sverige. Folk-
hälsoinstitutet menar att man inte kan 
utesluta inhemsk smitta. Vad det betyder 
för infektionsläkare samt svamp- och 
bärplockare, diagnostik och behandling 
kommer att diskuteras av en panel med 
deltagare från Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, mikrobiologer samt kli-
niker med erfarenhet av att handlägga 
patientfall, säger Helena Berggren, spe-
cialistläkare och biträdande överläkare 

vid Infektionskliniken i Uppsala samt 
sekreterare i Svensk Förening för Tro-
pikmedicin.

Erfarenheter av pandemin
Över ett och ett halvt år har gått sedan 
pandemin slog till med full kraft mot In-
fektionskliniken på Akademiska. 

När det första covid-19 fallet bekräfta-
des i början av 2020 var kunskapen och 
osäkerheten stor om hur det nya corona-
viruset smittade och hur farligt det var.

– I början av den första vågen var det en 
nästan ödesmättad stämning på kliniken 
inför vad som skulle hända. Vi arbetade 
i full skyddsutrustning, samma typ som 
används vid bland annat ebola. Fler och 
fler medarbetare kallades in till helgpas-

regionuppsala.se

Antal vårdade covid-19-positiva 
patienter per dag och per 
avdelningstyp:
- Infektionsavdelning
- IVA-avdelning 
- Övrig avdelning

Rävens dvärgbandmask Echinococcus
multilocularis. Foto Karin Troell

Om det kan finnas inhemsk smitta – vad betyder det då för infektionsläkare samt svamp- och 
bärplockare?

Helena Berggren Antal vårdade covid-19-positiva patienter per dag och per avdelningstyp.
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sen och bakjouren satt non-stop i telefon, 
säger Helena Berggren.

Att gå in till patienter utan telefon eller 
journalanteckningar och med full skydds-
utrustning, operationsrockar, plastförklä-
den och dubbla plasthandskar var en svet-
tig utmaning, menar Mia Furebring.

– Det var olidligt varmt. Alldeles i bör-
jan skulle jag med imma på glasögonen ta 
blodgas på en äldre patient. Hon tittade 
försynt på mig och undrade hur jag skulle 
kunna klara det. 

– Vi läkare fick också ställa om och hjäl-
pa till med allt möjligt som att exempelvis 
koppla om dropp, ge matbrickor, ta blod-
socker, allt för att minska antalet besök 
inne hos patienterna (inte minst för att 
spara på skyddsutrustning). Det handlade 
om att hugga i där det fanns behov och se 
till att stötta varandra så gott vi kunde.

Det har framför allt varit undersköter-
skor, sjuksköterskor och underläkare som 
under långa perioder fått bära ett tungt 
lass när det gäller att vistas långa timmar 
inne hos patienterna. Förutom den fysis-
ka utmaningen var också stressen och de 
psykiska påfrestningarna tuffa. Under en 
lång tid fick anhöriga inte besöka sjukhu-
set och många kunde i livets slut inte ta ett 
värdigt avsked av sina nära och kära.

– Det var en fruktansvärd situation. Det 
tärde hårt på personalen som under långa 
perioder bar ett tungt ansvar och gjorde 
ett beundransvärt arbete.

– För oss läkare var det inte riktigt lika 
fysiskt jobbigt efter den första vågen. 
Vi hade andra utmaningar, men behöv-
de inte vistas några längre stunder i full 
skyddsutrustning inne hos patienterna, 
säger Mia.

Lärdomar
Anne Eriksson är specialistläkare i infek-
tion och sedan 2020 bemanningsansvarig 
för läkargruppen. Under pandemin hade 
hon ansvar för att bemanna sjukhusets 
covid-avdelningar med personal från hela 
sjukhuset. 

– Under större delen av pandemin har 
vi haft ett nära och gott samarbete med 
andra kliniker och även med primärvår-
den som varit till stor hjälp. Vi har haft 
flera covid-avdelningar och mindre ko-
horter med särskilda covid-grupper inom 
olika verksamhetsområden. Till en början 
fanns ett visst motstånd, många såg sjuk-
husets covid-patienter som ett renodlat 
uppdrag för infektionskliniken. Men i 
takt med att vi startade flera covid-avdel-
ningar växte förståelsen hos sjukhusets 
specialister om att det handlade om ett 
gemensamt uppdrag.

Även samarbetet med smittskydd och 
labb fungerade väl under pandemin. Flera 
anställda på infektionskliniken har kom-
binerade tjänster på såväl smittskydd som 
på virologen.

– Vi hade ett fint samarbete även innan. 
Men allt sattes på sin spets under pande-
min. Det var oerhört viktigt när vi sorte-
rade patienter på akuten att vi snabbt fick 
provsvar och att vi frikostigt kunna ringa 
labb och få stöd i olika ärenden, säger He-
lena Berggren.

Hon upplever att pandemin svetsade 
samman sjukhusets läkare. Under en pe-
riod lades frustrerade diskussioner mel-
lan kliniker om vem som ansvarar för 
vilken patient åt sidan, fokus skiftades till 
att gemensamt klara av ett svårt och tufft 
uppdrag.

– Vi fick lära känna många andra spe-
cialiteter och det har varit väldigt givan-
de. Nu när pandemins tredje våg i stort är 
över hos oss, har vi tyvärr halkat tillbaka 
i gamla revir och diskussioner om ”mina 
och dina patienter”. Det känns förstås lite 
tråkigt, jag hade hoppats att det fina sam-
arbetet hade hållit i sig längre.

Anne Eriksson menar att den uttalade 
bristen på vårdplatser är ett viktigt skäl.

– Situationen är kanske mer allvarlig nu 
än tidigare. Vi har ett 30-tal patienter på 
akuten på morgnarna som väntar på vård-
plats. Det skapar verkligen frustration hos 
alla inblandade.

Undanträngningseffekter
Den ”vårdskuld” som tidigare fanns på 
grund av pandemin under förra hösten 
har kunnat betas av och det finns för när-
varande ingen väntelista på infektions-
kliniken. Däremot är det uppenbart att 
pandemin skapat stora undanträngnings-
effekter, menar Mia Furebring.

– Vi har svårt sjuka infektionspatien-
ter som väntar på akuten på morgnarna. 
Vi har även utlokaliserade infektionspa-
tienter som rondas av andra specialiteter. 
Det finns inga data ännu som kan styrka 
detta, men vår starka känsla är att många 
patienter har fått en sämre vård under 
pandemin, även inom vår egen specialitet. 
En del öppenvårdspatienter, till exempel 
med hiv, har haft svårare att få sina åter-
besök på plats. Det kan ha inneburit säm-
re vård och risk för missförstånd, särskilt 
för dem med annat modersmål där tele-
fonbesök inte ger samma kontakt.

Infektionskliniken är, trots den tuffa 
pandemin, fortfarande välbemannad på 
läkarsidan. Ingen har slutat av arbetsmil-
jöskäl. Däremot har många sjuksköter-
skor lämnat sina tjänster; endast nio av 
36 tjänster är bemannade med ordinarie 
personal, resten är bemanningssjukskö-
terskor.

– När senaste kullen av sjuksköterskor 
tog examen innan sommaren, var det ing-
en som sökte sig till infektionskliniken. 
Det har inte tidigare hänt, säger Mia.

En viktig förklaring till den svåra vård-
platssituationen är bristen på sjuksköter-
skor, menar Helena Berggren.

– Vi behöver skapa en tydlig karriär-
stege för infektionssjuksköterskor och 
förbättra villkoren för dem, annars kom-
mer vi inte att kunna komma tillrätta med 
platsbristen.

Eva Nordin
journalistAnne Eriksson
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Det blir en digital Infektionsvecka

Årets Infektionsvecka + mikrobiologiskt vår-/höstmöte 
kommer att bli helt digital.

Vår planering var att konferensen skulle genomföras som 
ett hybridmöte, dvs fysiskt möte i Uppsala med plats för 
300 personer kompletterad med digital sändning, men Re-
gion Uppsala beslöt den 12 augusti att vi inte får anordna 
ett fysiskt möte.

Programmet blir emellertid som planerat förutom studiebesöket 
på mikrobiologen som utgår. Följaktligen blir även postersessio-
nen digital och flyttas från tisdag till onsdag kväll och för att sä-
kerställa en hög kvalitet på sändningarna kommer en studio att 
byggas varifrån sessionerna kommer att sändas till den digitala 
plattform som alltså blir årets mötesplats. 

Alla deltagare kommer få en personlig länk till plattformen för 
att kunna ta del av årets föreläsningar samt möjlighet att se allt 
i efterhand. Glädjande nog har de flesta infektionsklinikerna i 
landet köpt en digital gruppbiljett, vilket gör att vi kan förvänta 
ett högt deltagarantal och vi uppmuntrar till att se föreläsning-

arna på klinikerna, gärna i grupp under smittsäkra omständig-
heter.

Organisationskommittén i Uppsala och nationella samverkans-
gruppen hälsar alla välkomna på mötet! 

Klimatkris   
- vad kan doktorn göra? 

 
Klimatkrisen tilltar och för med sig allvarliga effekter på hälsa och sjukdom.                                                                                                                                       
Hälso-och sjukvården spelar en nyckelroll i att uppmärksamma detta, påskynda en 
samhällsomställning, samt minska sin egen klimatbelastning. 
 
Läkare för miljön (LfM) sprider kunskap om detta och undervisar och driver projekt för Hållbar 
sjukvård, informerar om kostens betydelse för hälsa och klimat och läkemedels effekter på miljön. 
 
Vill du hjälpa till eller stödja verksamheten? Bli medlem genom att swisha 200 kr till 123 458 57 09 
(skriv din mejladress i meddelandefältet). 
 
Vi har 10 lokalföreningar inklusive FB (#doctors for future) och Instagram. 
Läs mera på hemsidan: lakareformiljon.se 
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TISDAG 14 SEPTEMBER

STUDIEBESÖK
Välkomna på studiebesök till klinisk mikrobiologis laboratorium! 
Vi slår upp portarna för ett ca 45 minuter långt studiebesök där 
ni guidas runt i vårt nya fina lab och får en översikt över de analy-
ser som vi gör inom odling, molekylär bakteriologi och virologi, 
svamp och parasit, serologi samt vår provmottagning. Studiebe-
söket riktar sig till kollegor på andra mikrobiologiska laborato-
rium i Sverige, vi kan tyvärr inte tillhandahålla studiebesök för 
vårmötets sponsorer.

Du anmäler ditt intresse för studiebesöket i deltagaranmälan.

NYA IVDR-DIREKTIVET – HUR PÅVERKAS DEN KLINISKA
DIAGNOSTIKEN VID VÅRA LABORATORIER?
De nya förordningarna om medicintekniska produkter (2017/ 
745/EU, MDR-förordningen) respektive medicintekniska pro-
dukter för in vitro-diagnostik (2017/746/EU, IVDR-förordning-
en), kommer att ersätta befintliga direktiv inom området. Syftet 
är att användare av medicintekniska produkter får tillgång till 
säkra produkter som är lämpliga för sin avsedda användning 
som förbättrar den kliniska säkerheten och ger ett rättvist mark-
nadstillträde för tillverkare. Jämfört med tidigare direktiv läggs 
det större vikt vid säkerheten under produkternas livscykel med 
stöd av kliniska data. Företrädare från såväl myndighet som till-
verkare medverkar.

UNGT FORUM GASTROENTERITER INKLUSIVE VÅRDHYGIEN 
OCH SMITTSKYDDSASPEKTER
Utbildning för ST- och yngre läkare, föranmälan krävs.
Moderator: Lena-Maria Söder, Gävle

Ungt forum anordnas av SILF och är en halvdagskurs för ST-lä-
kare. Sedan några år tillbaka ligger den i anslutning till Infek-
tionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Innehållet riktas i för-
sta hand till ST-läkare inom infektionssjukdomar, men ST-läkare 
inom klinisk mikrobiologi och vårdhygien är lika välkomna.

Årets tema är gastroenterit; en vanlig åkomma i vår kliniska 
vardag. Under förmiddagen går vi igenom de olika agens som kan 
ge upphov till gastroenteriter: bakterier (inklusive C. difficile), 
virus och tarmprotozoer. Vårdhygien och smittskyddsaspek-
ter kommer att vävas in i respektive föreläsning. Anmälan sker 
i samband med anmälan till Infektionsveckan eller via mejl 
till lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se.

KEYNOTE 1: GENSAXEN CRISPR-CAS9
– ETT NYTT VERKTYG INOM INFEKTIONSBIOLOGIN

13.00-13.15 Invigning: Fredrik Sund, Johan Lindh 
13.15-14.45 Keynote 1: Gensaxen CRISPR- Cas9 – Ett nytt verktyg 
inom infektionsbiologin

Moderator: Keira Melican
Medverkande: John van der Oost, Claudia Kutter

Program
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vår-/höstmöte 2021

This session will give a broad overview of the history and ong-
oing work in the exciting field of CRISPR. A discovery originating 
from microbiology with enormous potential across many fields 

The CRISPR-Cas system is a discovery derived from micro-
biology with enormous potential over many areas. In the session 
Gensaxen CRISPR-Cas9 – A new tool in infection biology, the 
participating keynote speakers John van der Oost (Wageningen 
University, The Netherlands) and Claudia Kutter (SciLifeLab, 
Karolinska Institutet) will describe key discoveries about the 
CRISPR-Cas system's mechanisms, and how the exiting system 
has enabled the development of gene editing tools that are app-
lied in biotechnology, to study human diseases and also in mole-
cular medicine (gene therapy).

CRISPR-Cas-systemet är en upptäckt som härrör från mikro-
biologin med en enorm potential över många områden. I sessio-
nen Gensaxen CRISPR-Cas9 – Ett nytt verktyg inom infektions-
biologin kommer de medverkande talarna John van der Oost 
(Wageningen University, Nederländerna) och Claudia Kutter 
(SciLifeLab, Karolinska Institutet) beskriva centrala upptäckter 
om CRISPR-Cas-systemets mekanismer, och hur det spännan-
de systemet har möjliggjort utveckling av genediteringsverktyg 
som tillämpas inom bioteknologin, för att studera sjukdomar hos 
människor och även inom molekylärmedicin (genterapi).

VAD EN INFEKTIONSLÄKARE BEHÖVER VETA OM
IMMUNTERAPIER OCH ANDRA NYA CANCERLÄKEMEDEL
Moderator: Amelie Kinch
Medverkande: Gunilla Enblad, Per Ljungman, Vanda Friman

Nibs? Mibs? Mabs? CART-T-celler? På senare år har en rad nya 
målinriktade terapier introducerats inom behandling av cancer 
och hematologiska maligniteter. Dessa nya terapier kan i varie-
rande grad leda till infektionskomplikationer men även biverk-
ningar som kan misstolkas som akuta infektioner. Under detta 
symposium får du lära dig mer om dessa nya terapier, vilka infek-
tionskomplikationer man kan förvänta sig, vilken profylax som 
rekommenderas och vilka biverkningar man ska se upp för.

REFERENSDIAGNOSTIK VID AKADEMISKA SJUKHUSET
Moderator: Kenneth Nilsson
Medverkande: Anders Bergqvist, Björn Herrmann, Carl Påhlson

Några utvalda delar av referenslaboratoriediagnostiken kommer 
att belysas som diagnostik av polyoma JC/BK-virus, virus som 
vid immunsuppression kan aktiveras. Vi rapporterar ett patient-
fall med JC-encephalit och ett utvecklingsarbete för BK-sero-
logi. Chlamydia psittaci (papegojsjuka), några aktuella diag-
nostiska aspekter (NAAT detektion, genotypning och serologi) 
samt frågan om denna zoonos blivit vanligare under senare år. 
Värdet av serologisk typning av Legionella species för smittspår-
ning kommer att belysas från en tidigare utbrottssituation med 
L. longbeacheae och från dokumenterade patientfall. Rickettsia 
species, i Sverige oftast fästingburna, deras förekomst, vårt diag-
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nostiska utbud och rekommenderad utredningsgång exemplifie-
ras liksom nya rön

INTERAKTIVT SYMPOSIUM: ANTIBIOTIKARESISTENS-
BESTÄMNING I FÖRÄNDRING – VARFÖR FINNS DET INGA 
”SNÄLLA” PSEUDOMONAS AERUGINOSA LÄNGRE?
Moderator: Anna- Karin Smekal
Medverkande: Christian Giske, Gunnar Kahlmeter

De senaste åren har EUCAST gjort omfattande förändringar av 
SIR-systemet, bl a infört en rad nya begrepp som Area of Techni-
cal Uncertainty (ATU), Brytpunkter inom parentes samt ändring 
av I-definitionen

Resultatet är den nya generationens antibiotikaresistensbe-
sked som det kan vara svårt att känna igen sig i även för de mik-
robiologiska laboratorierna och erfarna infektionskonsulter.

I detta interaktiva symposium förklarar vi bakgrunden till för-
ändringarna, går igenom det viktigaste att kunna om nya I-de-
finitionen inklusive de antibiotika/bakteriekombinationer som 
inte längre kan bli bättre än I och förutspår ett skifte i hur vi 
doserar våra vanligaste antibiotika empiriskt vid tex bukinfek-
tioner.

MICROBIAL PATHOGENS IN THE WILD
Moderator: Stefan Bertilsson
Speakers: Lionel Guy, Karin Troell, Anna Szekely

Microbial pathogens can be transmitted directly between two in-
dividuals, but there is often an intermediate step where dispersal 
and spread is gauged through different environmental matrices 
such as water, air and soil. 

The efficiency of such processes is influenced both by the fea-
tures of the environment, but also the ability of the pathogens to 
survive in nature and their various traits for efficient dispersal 
and in coping with adverse environmental conditions outside 
the host. In this symposium we will learn about environmental 
survival and spread of pathogenic bacteria, microbial eukaryotes 
and viruses from the perspective of scientists active in infection 
biology, microbiology and ecology. 

This session will be held in English

ONSDAG 15 SEPTEMBER

SYMPOSIUM: BÄSTA VETENSKAPLIGA ARBETEN INOM
INFEKTIONSSJUKDOMAR 2020 + LATE BREAKERS
Moderator: Lars-Magnus Andersson
Medverkande: Magnus Rasmussen, Marie Studahl

Förutom ett mycket stort antal vetenskapliga arbeten om 
covid-19 har det inom ämnet infektionssjukdomar publicerats 
många viktiga resultat och observationer om andra infektioner 
som kanske hamnat i skymundan under pandemin. Under detta 
seminarium kommer Professor Magnus Rasmussen och Docent 
Marie Studahl lyfta fram de, enligt deras bedömning, viktigas-
te vetenskapliga publikationerna inom infektionssjukdomar 
som publicerats sedan föregående infektionsvecka. Varje arbete 
kommer presenteras med ett kort referat och tolkning och det 
kommer finnas möjlighet för åhörarna att kommentera och stäl-
la frågor.

Varmt välkomna!

FRIA FÖREDRAG: MIKROBIOLOGI
Moderatorer: Åsa Gylfe,Per- Eric Lindgren och Camilla Lagheden
Denna session består av korta föredrag som presenteras av hu-

vudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet har 
gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare 
för föreningarna FKM, RFM och SFM.

Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion

GRAND ROUND
Moderator: Fredrik Sund, Uppsala samt mikrobiolog (TBD)

Knepiga infektionsfall från hela landet presenteras. Lag beståen-
de av infektionsläkare och kliniska mikrobiologer föreslår utred-
ning och handläggning.

KEYNOTE 2: COVID-19
Moderator: Magnus Gisslén
Föreläsare: Marion Koopmans, Gunilla Karlsson Hedestam,
Arvid Edén

Covid-19 har medfört stora utmaningar för sjukvården och sam-
hället under det senaste dryga året. En pandemi som hittills 
krävt 8–9 miljoner dödsfall globalt och orsakat lidande och svår 
sjukdom för betydligt många mer. Samtidigt har sjukvården och 
forskarsamhället svarat utomordentligt snabbt och effektivt och 
mycket ny kunskap har genererats inom en lång rad olika områ-
den. På detta keynote-symposium skall få ta del av några av de 
framsteg som gjorts under pandemin där där ledande experter 
kommer diskutera pandemins påverkan på samhället, immunitet 
efter genomgången infektion och vaccination samt CNS-kompli-
kationer av covid-19.

SYMPOSIUM: SEPSISNYHETER
Moderator: Patrik Gille-Johnsson
Medverkande: Kristoffer Strålin, Sara Cajander

Ett nytt nationellt vårdprogram för sepsis ser dagens ljus. Sam-
tidigt har ”Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyr-
ning” godkänt ett ”Personcentrerat och sammanhållet vårdför-
lopp för sepsis” utarbetat av en ”Nationell arbetsgrupp” (NAG) 
utsedd av ”Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdo-
mar” och ”NPO akut vård”, som ska implementeras under hös-
ten.

Vi presenterar nyheter, reder ut begreppen och beskriver vad 
som kan förväntas av oss som är verksamma inom infektions-
sfären.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR INFEKTIONS-
SJUKSKÖTERSKOR
Moderator: Johanna Petersson Viir
Medverkande: Ewa Carlsson-Lallo, Katri Manninen,
Anna Karin Larsson

Specialistsjuksköterskeutbildning inom infektionssjukvård 
återupptogs hösten 2020 på Rödakorsets högskola. Hör Katri 
Manninen, högskolelektor berätta om nyheterna i utbildning-
en. Anna-Karin Larsson är hälso- och sjukvårdstrateg och IFIS 
representant i Styrgruppen för LÖF projekt Säker sepsis. Under 
symposiet kommer hon att berätta om Säker sepsis-projektet. 
Ewa Carlsson – Lallo, adjunt, Akademin för vård, arbetsliv och 
välfärd, Högskolan i Boras disputerade under 2019 med avhand-
lingen ”Sexuality in women living med HIV”, hör henne berätta 
om sin avhandling. Samtliga föreläsare är sjuksköterskor med 
bakgrund i Infektionssjukvård och har doktorsexamen. Sympo-
siet avslutas med interaktiv del där att deltagarna ges möjlighet 
att ställa frågor till föreläsarna.
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ZOONOTISKA INFEKTIONER – ORSAK TILL ETT FÖRÄNDRAT 
SJUKDOMSPANORAMA
Moderator: Åke Lundkvist, Björn Olsen
Medverkande: Patrik Ellström, Jenny Hesson, John Pettersson 
och Johan Lennerstrand

Mer information kommer

TORSDAG 16 SEPTEMBER

FRIA FÖREDRAG: INFEKTION & MIKROBIOLOGI
Moderatorer: Mia Furebring och Åsa Gylfe

Huvudförfattarna, till fyra mikrobiologiska arbeten och fyra in-
fektionsarbeten, presenterar sina resultat i korta föredrag med 
en sinsemellan stor innehållsmässig bredd i högt tempo. De 
arbeten som presenteras har valts ut av företrädare för de mik-
robiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM) respektive SILFs 
styrelse. Mellan varje presentation finns tid för frågor och dis-
kussion.

GASTROENTERIT OCH ELEKTROLYTRUBBNINGAR
Moderator: Emelie Härlin
Medverkande: Amalia Andersson, Sandra Egegren,
Lars Gustavsson

Lars Gustavsson är specialistläkare på Infektionskliniken, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset i Göteborg och adjungerad lektor 
vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 

Amalia Andersson, specialistsjuksköterska på Infektionsav-
delning 30F, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Doktorand vid 
Hälso- och sjukvårdsforskningen, Uppsala universitet.

Sandra Egegren, specialistsjuksköterska och gruppchef på In-
fektionsavdelning 30F, Akademiska sjukhuset.

Under denna session kommer ni få en genomgång av de van-
ligaste orsakerna till infektiös gastroenterit i Sverige, hur de 
smittar och hur symtomen uppstår. Det kommer också diskute-
ras omvårdnad, kost och farmakologisk- och icke farmakologisk 
behandling, inklusive vätske- och elektrolytbehandling.

KEY NOTE 3: UTMANINGAR OCH VÄGEN FRAMÅT INOM 
ANTIBIOTIKARESISTENS
Moderator: Thomas Tängdén
Medverkande: Otto Cars

Effektiva antibiotika är en förutsättning för alla hälsosystem och 
ökningen av resistenta bakterier är ett av de största hoten mot 
såväl basal som högspecialiserad sjukvård Antibiotikaresistens 
motverkar också uppfyllelsen av flera av FN:s globala mål. Ses-
sionen kommer att ge en översikt över hur internationella orga-
nisationer har angripit problemet och de framtida globala styr-
ningsmekanismer som föreslås. Orsaker och pågående initiativ 
till lösningar av den långsamma utvecklingen av nya antibiotika 
och restnoteringar kommer att beröras. Behandlingsalternati-
ven vid infektioner med multiresistenta gramnegativa bakterier 
och platsen i terapin för nya antibiotikapreparat kommer också 
att diskuteras mot bakgrund av ESCMIDs nya rekommendatio-
ner.

JUSTUS STRÖM-FÖRELÄSNING
Sprutbyte - från civil olydnad till institution i arbetet mot 
blodsmitta och drogmissbruk
Moderator: Mia Furebring
Medverkande: Bengt Ljungberg

Få frågor inom vår specialitet har delat opinionen så kraftigt 
som när sprutbyte för narkotikabrukare startade i Lund 1986 
som en ren smittskyddsåtgärd. Under mer än tjugo år fick spr-
utbyte inte ske utanför sydvästra Skåne trots att mängder av 
utredningar gjorts och evidensen för goda effekter blivit allt 
tydligare. Efter ett ganska plötsligt åsiktsskifte inom politiken 
har sprutbyte numera blivit en rutinverksamhet som spridits till 
nästan alla regioner i Sverige. Sprutbytena har en viktig roll som 
ingångsport till missbruksvård, vaccination och behandling av 
t ex hepatit C. Vad kan vi lära oss av sprutbytesverksamhetens 
utdragna historia?

STIPENDIEUTDELNING

INFEKTIONER I LUFTVÄGAR OCH ANDNINGSVÅRD
Moderator: Amalia Andersson
Föreläsare: Katja Hanslin, Anna Aronsson

Sessionen inleds med en introduktion till lungfysiologi hos den 
friska personen. Efter detta sker en genomgång av vanliga in-
fektioner i luftvägarna, deras komplikationer och patofysiolo-
giska mekanismer. Medicinsk behandling av luftvägsinfektio-
ner berörs översiktligt. Avslutningsvis kommer behandling av 
respirationssvikt, syrgasbehandling, högflödesbehandling och 
noninvasiv ventilatorbehandling diskuteras med hjälp av pa-
tientfall.

SYMPOSIUM: CHAMYDIA TRACHOMATIS OCH
MYCOPLASMA GENITALIUM - SÅ LIKA MEN ÄNDÅ SÅ OLIKA
Moderatorer: Martin Sundqvist
Medverkande: Björn Herrman, Magnus Unemo, Peter Nolskog

Är det rimligt att Chlamydia trachomatis är en allmänfarlig sjuk-
dom eller ska även Mycoplasma genitalium klassas som det? 
C. trachomatis och M. genitalium är båda intracellulära bakte-
rier, sexuellt överförbara infektioner som behandlas på liknande 
sätt. Allt mer data talar för att även M. genitalium också kan or-
saka de komplikationer med PID och infertilitet som är grunden 
till varför C. trachomatis är klassad som en allmänfarlig sjukdom 
och därmed har smittspårningsplikt. M. genitalium har också till 
skillnad från C. trachomatis ett problem med utveckling av anti-
biotikaresistens. Detta symposium erbjuder fördjupad kunskap 
om dessa båda bakterier, hur de diagnosticeras och behandlas 
samt deras antibiotikaresistens. Vi kommer också diskutera vil-
ken status dessa infektioner bör ha.

SYMPOSIUM: MYTER OCH SANNINGAR OM LUFTBURNA 
RESPIRATORISKA VIRUS
Moderator: Carl-Johan Fraenkel
Medverkande: Martina Sansone, Jakob Löndahl

Varje vinter har vi utbrott i samhället och inom vården av luft-
vägsvirus, medvetna om att det vissa år kommer nya virusvarian-
ter som kan få en större spridning och ibland, sällan, även pande-
mier. Under detta symposium kommer vi få en närmare inblick i 
spridningsmönster av respiratoriska virus och vad vi kan lära oss 
genom att studera utbrott.

Många av våra luftvägsvirus sprids via droppar av olika stor-
lekar genom luften. Smittvägen har kallats droppsmitta om 
spridningen sker via stora droppar och luftsmitta via små drop-
par. Men håller den uppdelningen idag med vad vi lärt oss om 
covid-19?

Vi ska försöka reda upp begreppen och diskutera hur vi kan 
behöva tänka framöver för att förstå och skydda oss mot smitta.



     Infektionsläkaren 3 · 2118

Program för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vår-/höstmöte 2021

UPDATE HEPATIT OCH UPDATE HIV
Moderator: Veronica Svedhem  Registerhållare.

1. Nationella Behandlingsresultat från InfCareHepatit. V Sved-
hem

2. Cost-benefit med DAA behandling i ett bredare samhällsper-
spektiv. Peter Lindgren/Sofia Löfvendal 

3. Registerforskning om HCC. Ann Sofi Duberg
4. Patienter som inte uppnått SVR med sin första DAA behand-

ling. Johan Westin

UPDATE HIV
1. Nationella behandlingsresultat från InfCareHIV. Covid-19 påver-

kade också behandling av HIV. V Svedhem, Christina Carlander.
2. Behandlingsresultat i relation till virusmängd. PhD MD Erik 

Sörstedt Sahlgrenska presenterar sina resultat utgående från 
sin avhandling: Antiretroviral treatment of HIV-1 in Sweden 
with focus on virological aspects

3. Cancerrisk i relation till HIV status. Longitudinell uppföljning 
från 1988 till 2017. Manligt kön är associerat med högre risk för 
infektionsrelaterad cancer och dålig återhämtning av CD4 är 
associerat med generell cancerrisk. Stina Malmström, ST-lä-
kare infektionskliniken Västerås

FREDAG 17 SEPTEMBER

RÄVENS DVÄRGBANDMASK – HOT ELLER FALSKT ALARM? 
VAD VET VI OM E. MULTILOCULARIS I SVERIGE? 

Arrangör Svensk Förening för Tropikmedicin och
Internationell Hälsa

Moderator: Charlotta Rydgård
Medverkande: Hilmir Asgeirsson, Infektionskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Jonas Bläckberg,
Infektionskliniken Malmö Universitetssjukhus,
Tore Lier, Folkhälsomyndigheten,
Erik Ågren, Stavens Veterinärmedicinska anstalt

Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask) är en 
bandmask som kan ge upphov till en mycket allvarlig leversjuk-
dom; alveolär ekinokockos. Folkhälsomyndigheten rapporterade 
i mars 2019 att man inte längre kan utesluta inhemsk smitta. I 
Sverige har tidigare enbart enstaka fall av infektionen upptäckts. 
Den senaste åren har dock totalt minst sex personer diagnost-
icerats med alveolär ekinokockos i Sverige, vilket beskrivits i 
Läkartidningen (nr 7, 2020). Smittorterna för dessa patienter 
har varit okända men inhemsk spridning misstänks. Förekomst 
av dvärgbandmask hos svenska rävar har uppmärksammats på 
senare år. Vad innebär detta för oss som infektionsläkare – och 
för svamp-och bärplockare? Ska vi avråda från bär-och svamp-
plockning i södra Sverige? Hur ser spridning och risker ut? Hur 
diagnosticerar och handlägger vi denna invasiva sjukdom? Dessa 
frågor kommer att belysas i detta symposium med deltagare från 
Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), mikrobiologen och 
kliniker med erfarenhet av handläggning av fallen.

INTERAKTIVT FALLSEMINARIUM: RÄTT PREPARAT OCH 
DOSERING VID BEHANDLING AV CYSTIT, PYELONEFRIT
OCH UROSEPSIS
Moderatorer: Thomas Tängdén, Maria Furberg

Rätt preparat och dosering vid behandling av cystit, pyelonefrit 
och urosepsis

Behandling av urinvägsinfektioner blir en allt större utmaning 

i takt med ökande antibiotikaresistens. Vi diskuterar ändringar 
i SILFs uppdaterade vårdprogram och frågor som ofta blir ak-
tuella vid handläggning av denna patientgrupp. Var går gränsen 
för vad som är en acceptabel resistens vid empirisk behandling 
av infektioner med olika allvarlighetsgrad? Kan vi lita på pre-
parat som svaras ut som ”I” med normal eller högre dosering? 
Vilken plats i terapin har de nya antibiotika som har kommit ut 
på marknaden under senare år? När är det motiverat att över-
väga förlängd/kontinuerlig infusion och TDM för att säkerställa 
adekvata antibiotikakoncentrationer

SEMINARIUM: ENDOKARDIT OCH VÅRD AV PATIENTER 
MED INFEKTION OCH AKTIVT MISSBRUK
Moderator: Amelie Lidén
Medverkande: Siri Kurland, Kristina Dahmén

Långa behandlingstider och risk för allvarliga komplikationer 
kan göra omvårdnad av patienter med endokardit till en utma-
ning, särskilt i kombination med pågående beroendesjukdom. 
Siri Kurland, infektionsläkare Akademiska Sjukhuset, ger en 
fördjupad bild av patofysiologi, behandling och potentiella kom-
plikationer av endokardit ur ett omvårdnadsperspektiv. Kristi-
na Dahmén, sjuksköterska Karolinska Sjukhuset, föreläser om 
strukturerad vård av endokardit och andra infektionssjukdomar 
hos patienter med aktivt missbruk.

Efteråt har vi gemensam frågestund, ta med dina funderingar!

SYMPOSIUM: MALARIA HOS RESENÄRER OCH
MIGRANTER– EPIDEMIOLOGI, KLINIK OCH DIAGNOSTIK
Moderator: Anna Färnert
Medverkande: Andreas Mårtensson, Katja Wyss, Andreas Wång-
dahl, Silvia Botero-Kleiven

Mer information kommer.

BAKTERIELLA CNS-INFEKTIONER
Moderator: Johanna Sjöwall
Medverkande: Olof Säll och Lisa Arvidsson

Vårdprogrammet för bakteriella CNS-infektioner har uppdate-
rats. Olof Säll, infektionsläkare i Örebro, presenterar de viktigas-
te förändringarna i vårdprogrammet. För första gången finns nu 
rekommendationer från SILF avseende neuroborrelios, vilket 
Johanna Sjöwall, infektionsläkare i Östergötland, redogör för i 
sin presentation. Lisa Arvidsson, neurokirurg vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, går igenom de olika typer av infektioner 
som är associerade med neurokirurgi och hur de ska bedömas 
och handläggas

EMBOLISERING VID INFEKTIONSSJUKDOM
Moderator: Magdalena Junghage
Medverkande: Ulrika Snygg Martin, Sofia Ekdahl 

I denna session får vi en djupare grund kring embolisering vid 
infektionssjukdomar. Bakomliggande orsaker och mekanismer 
till embolisering. Varför det ökar vid vissa infektionssjukdomar. 
Vid vilka infektionssjukdomar är det vanligast och vad ska vi 
sjuksköterskor vara uppmärksamma på, symtom och tecken.
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34630 – Införande av CHROMagar STEC ökar isoleringen 
av enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC)

Mikrobiologi
Elin Loo1

Niklas Svedberg1, Malin Grabbe1, Christian Giske1

1. Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet

Introduktion/Introduction: EHEC orsakar asymtomatiskt 
bärarskap till allvarlig sjukdomsbild med multiorgansvikt och 
död. Smittkällan är ofta kontaminerad mat. Isolering och epi-
demiologisk typning av EHEC är avgörande för smittspårning 
och därigenom förebyggande av vidare smittspridning. Bland 
EHEC PCR-positiva prover underskred isoleringsandelen 50 
% på Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, 
år 2017–2018. Vi undersökte om tillägg av en mer selektiv och 
differentierande agar, CHROMagar STEC (STEC), till rådande 
isoleringsmetod där endast Sorbitol MacConkey agar (SMAC) 
används, kan öka isoleringsandelen utan att negativt påverka ar-
betsinsats eller kostnad. 
Metod/Method: En pilotstudie där EHEC-spikade fecesprover 
odlades på SMAC-agar och STEC-agar parallellt indikerade enk-
lare och snabbare isolering från STEC-agar. STEC-agar infördes 
som komplement till rådande EHEC-isoleringsmetod maj-ok-
tober 2019. Alla prover med EHEC-frågeställning odlades på 
SMAC-agar och STEC-agar. Om EHEC-indikativ växt fanns på 
STEC-agar isolerades EHEC därifrån. EHEC-indikativ växt kon-
firmerades med PCR för vt1, vt2 samt eaeA. Om ingen EHEC-in-
dikativ växt fanns eller PCR var negativ genomfördes isolering 
enligt befintlig rutin från SMAC-agar. 
Resultat/Result: Jämfört med motsvarande period 2017 och 
2018 ökade andelen isolerade av EHEC PCR-positiva prover där 
isoleringsförsök utförts från 61% respektive 53% till 77%. 60% 
av EHEC-stammarna isolerades från STEC-agar. Tiden till preli-
minärsvar samt slutsvar för provserien påverkades inte. För pro-
ver där stam isolerats förkortades slutsvarstiden med 20 timmar 
respektive 10 timmar jämfört med 2017 och 2018. Det förekom 
frekvent EHEC-indikativ växt som inte var EHEC på STEC-agar 
(positivt prediktivt värde av EHEC-indikativ växt 35%). 
Konklusion/Conclusion: Att införa STEC-agar har ökat isole-
ringsandelen markant och förkortat slutsvarstiden för isolerade 
prover. Arbetsmängden är oförändrad då många prover kunnat 
isoleras direkt från STEC-agar, men som förväntat genererades 
merarbete p.g.a. lågt PPV hos STEC. I framtiden kommer vi där-
för endast att odla EHEC PCR-positiva prover på STEC-agar, 
vilket förväntas bibehålla isoleringsandelen och även reducera 
materialkostnaden. P.g.a. hög selektiv förmåga hos STEC-agar 
kommer vi att behålla SMAC som primär agar för att inte missa 
EHEC-stammar och bibehålla kort preliminärsvarstid. Nyttan 
av STEC-agar förmodas variera beroende på epidemiologi p.g.a. 
agarns selektivitet för olika serotyper (bl.a. O157, O26, O45, O111, 
O121 och O145) 
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Introduktion/Introduction: Leishmaniasis is endemic in the 
Mediterranean European countries, but is also imported into 
Europe from across the globe. Several specialized hospitals 
and medical centres diagnose and treat visceral, cutaneous and 
mucocutaneous leishmaniasis caused by various species. No in-
tegrated analysis of cases seen across centres in different Euro-
pean countries has been performed to date.  The objective was 
to provide a broad perspective on autochthonous and imported 
leishmaniasis in endemic and non-endemic countries in Europe. 
Metod/Method: We collected records from patients diagno-
sed with cutaneous, mucosal and visceral leishmaniasis from 15 
specialized diagnostic and treatment centres from 2014 through 
2019. Centres, affiliated to the European LeishMan consortium, 
were located in 11 European countries: Belgium, France, Ger-
many, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, 
Switzerland and the United Kingdom. Data on country of infec-
tion, reason for travelling and infecting species were analyzed. 
Resultat/Result: We obtained diagnostic records from 1142 pa-
tients, of which 76%, 21% and 3% had cutaneous, visceral, and 
mucosal disease respectively. Visceral leishmaniasis was mainly 
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acquired in Europe (88%), while cutaneous leishmaniasis was 
primarily imported (77%). Sixty two percent of the latter were 
from the Old World and 38% from the New World. Mucosal di-
sease was caused by Leishmania braziliensis in the New World, 
and primarily the L. donovani complex in the Old World. The 
geographic species distribution largely confirmed the known 
epidemiology. However, some notable exceptions highlighted 
the importance of species typing and raising awareness even in 
areas where the epidemiology is presumably known. 
Konklusion/Conclusion: In most European countries, leishma-
niasis is not a notifiable disease. Surveillance is therefore largely 
dependent on initiatives from reference centres. The LeishMan 
consortium aims to continue with monitoring of imported and 
autochthonous cases in the European territory by continued 
data collection using a new WHO platform. This data will be 
used for improving the diagnosis and treatment of leishmaniasis. 

35463 – Molekylär typning för att utreda nationell ökning 
av cryptosporidios oktober-december 2019

Mikrobiologi
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Gustav Killander1, Jessica Beser1, 4
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Introduktion/Introduction: Cryptosporidios är en gastroen-
terit orsakad av parasiter av släktet Cryptosporidium som of-
tast självläker. Mer än 26 olika arter av Cryptosporidium finns 
beskrivna. De vanligaste arterna som infekterar människor är 
Cryptosporidium parvum (C. parvum) som även infekterar 
främst kalvar samt C. hominis. 
Metod/Method: Under hösten 2019 sågs en kraftig ökning av 
antalet rapporterade fall av cryptosporidios infekterade i Sveri-
ge. Flertalet regioner rapporterade fall varvid en nationell utred-
ning påbörjades och som en del i utredningen kring orsaker till 
ökningen analyserade Folkhälsomyndigheten prover inskickade 
av de kliniska laboratorierna runtom i landet. Art och subtyp 
fastställdes genom sekvensanalys av 60kDa glykoprotein (gp60) 
genen samt vid behov den lilla rRNA subenheten (SSUrRNA). 
Resultat/Result: Totalt rapporterades 462 fall med insjuknade 
under perioden 1 oktober – 31 december. Flest fall rapporterades 
i regionerna Stockholm (n=173), Västra Götaland (n=60) och Öst-
ergötland (n=59). Folkhälsomyndigheten analyserade 300 prover 
och majoriteten av fall var C. parvum (n=285; 95 %). Den vanli-
gaste subtypen var IIdA22G1c (n=122; 41 %) som via den epide-
miologiska utredningen kunde kopplas till ett utbrott orsakad av 
en livsmedelsburen smittkälla (spenat). En annan relativt vanlig 
subtyp var IIdA24G1 (n=67; 22 %), för vilken smittkällan inte 
kunde fastställas. Andra vanliga subtyper var IIdA20G1e (n=23 
fall; 7,7 %) och IIdA21G1* (n=20 fall; 6,7 %). De båda sistnämn-
da subtyperna kunde även kopplas till tre olika livsmedelbruna 
utbrott (grönkål) i samband med julbord. Endast fyra fall av C. 

hominis detekterades, varav tre var IbA10G2, samma subtyp som 
orsakade de stora vattenburna utbrotten i Östersund och Skel-
lefteå. C. cuniculus och C. felis, två mycket ovanliga subtyper, 
detekterades också. 
Konklusion/Conclusion: Molekylär typning visade sig vara av-
görande i utredningen av den nationella ökningen av cryptospo-
ridios, två större samt tre mindre utbrott kunde detekteras och 
därmed bidra till epidemiologiska analyser och smittspårning av 
flera olika livsmedelsburna smittkällor. 

36040 – Candidemi i Östergötland- riskfaktorer och
handläggning
Infektion
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2. BKV Linköpings Universitet

Introduktion/Introduction: Candidemi som ej handläggs och 
behandlas adekvat leder till ökad morbiditet och mortalitet. 
Kända riskfaktorer för invasiv candidainfektion är exempelvis 
intensivvård, genomgången bukkirurgi, neutropeni och central 
venös kateter (CVK). Rekommenderad initial behandling vid 
candidemi är en echinocandin. Fluconazol är ett alternativ till 
icke-kritiskt sjuk patient där misstanken om fluconazolresistent 
candida är låg. Oftalmologisk undersökning rekommenderas i 
alla fall av candidemi.

Syfte:
• Kartlägga demografi, artfördelning, riskfaktorer samt hand-

läggning hos patienter med candidemi i Region Östergötland
• Undersöka om det finns riskfaktorer eller åtgärder som signifi-

kant påverkar 30-dagarsmortalitet

Metod/Method: Strukturerad retrospektiv journalgranskning 
gjordes av patienter med fynd av Candida i blododling, provtag-
na inom Region Östergötland under 2012-2016. Patienter som 
bytte län eller dog inom 72 h exkluderades. Charlson comorbidi-
ty index (CCI) användes för beskrivning av komorbiditet. Logis-
tisk regression användes för att beräkna oddskvoter. 
Resultat/Result: Totalt fanns 145 episoder av candidemi, efter 
exklusion återstod 128 episoder (döda inom 3 d: n=9, ej slutvår-
dad RÖ: n=8) hos 119 patienter. Majoriteten av blododlingarna 
var tagna vid intensivvårdsavdelning (31%), men många var ock-
så tagna på akuten (16%) eller internmedicinska vårdavdelningar 
(12%). Vanligaste arten var Candida albicans (55%). Vanligaste 
riskfaktorerna var föregående intravenös antibiotikabehandling 
(67,2%), TPN ≥1 vecka (35,2%) respektive IVA-vård ≥1 vecka inn-
an candidemin (26,6%). Infektionskonsult kontaktades i 92% av 
fallen.
81,3% erhöll adekvat initial behandling, 81% genomgick ögonun-
dersökning och av dem som hade CVK vid blododlingstillfället 
togs denna bort eller byttes ut i 85,6% av fallen.
Vid analys av 30-dagar mortalitet sågs signifikant skillnad avse-
ende riskfaktorn ålder (OR 1.03, 95%CI (1,003-1,059), p =0,03) 
beräknat per 1-års ökning, njursvikt med dialysbehandling (OR 
3.65, 95%CI (4,05-12,71), p=0,04), immunsuppression (OR 3.21, 
95%CI (1,16-8,90), p=0,025) samt svårighetsgraden av infektio-
nen; eg septisk chock (OR 6.00, 95%CI (1,22-29,45), p=0,027).
Av de åtgärder som granskades föll byte av CVK (OR 0.13, 95%CI 
(0,04-0,43), p=0,001) samt kontakt med infektionskonsult (OR 
0.19, 95%CI (0,05-0,73), p= 0,015) ut som signifikant. 
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Konklusion/Conclusion: Kunskap om riskfaktorer och korrekt 
handläggning kan förbättra mortaliteten hos patienter med can-
didemi. Kontakt med infektionskonsult minskade signifikant risk 
för död inom 30 dagar i denna studie. Detta kan tala för nyttan av 
antifungalt stewardship även inom svensk sjukvård. 

36059 –  Nålen i höstacken - att förutsäga risk för
endokardit. En validering av sex riskstratifieringssystem 
för grampositiva bakterier i blod.
Retrospektiv observationsstudie i Halland 2017-2019
Infektion
Helena Lindberg1

1. Infektionskliniken Hallands Sjukhus Region Halland

Introduktion/Introduction: En av tio patienter med gramposi-
tiva bakterier i blodet har statistiskt sett en komplicerande hjärt-
klaffinfektion (endokardit, IE). Att finna den patienten bland de 
med andra tillstånd är en svår utmaning. IE innebär en förhöjd 
mortalitet, morbiditet och höga vårdkostnader. Såväl antalet fall 
av bakteriemier som antalet fall av IE är i ökande pga en åldrande 
befolkning och tekniskt avancerad vård. Diagnosen IE ställs med 
hjälp av ekokardiografi och helst transesofageal sådan (TEE). 
TEE kan dock inte göras på alla med bakteriemi av individuel-
la skäl eller resursbrist och förbättrade metoder för diagnostik 
har efterlysts. Som screeningverktyg vid bakteriemi i denna hög-
riskgrupp för IE har riskstratifieringsverktyg (RSS) föreslagits. 
Olika RSS har beskrivits för S. aureus, alfastreptokockbakterier 
och E. faecalis vilka har haft en god prediktiv förmåga i original-
studierna. Få validerande studier har dock gjorts för att bekräfta 
fynden i andra grupper.

Förmågan att förutspå risk för IE vid bakteriemi har validerats 
i en regional population. Tre RSS för S. aureus-bakteriemi (PRE-
DICT, VIRSTA, POSITIVE), en för alfastreptokock-bakteriemi 
(HANDOC) och två för E. faecalis-bakteriemi (NOVA, DENOVA) 
har studerats. 
Metod/Method: Journalgenomgång av 445 patienter som vår-
dats i Halland mars 2017 till mars 2019 har gjorts. Retrospektiv 
observationsstudie. 
Resultat/Result: Prevalensen av IE vid S.aureus-bakteriemi var 
10%, vid alfastreptokockbakteriemi 6,8% och vid E. faecalis-bak-
teriemi 3,2%. PREDICT, VIRSTA, POSITIVE visadedenna stu-
die sensitivitet 33-88-100% vid första bedömningen samt speci-
ficitet 95-48-66%. Vid uppföljande bedömning visade PREDICT 
och VIRSTA sensitivitet 92–88% respektive specificitet 49–41%. 
För alfastreptokocker uppvisade HANDOC sensitivitet 100% 
och specificitet 65%. RSS för E. faecalis gav sensitivitet 100% för 
såväl NOVA som DENOVA, men DENOVA uppvisade högre spe-
cificitet (78%) jämfört med NOVA (8%). POSITIVE, HANDOC, 
NOVA och DENOVA hade negativt prediktivt värde 100%. Tidi-
gare beskrivna RSS har validerats. Överensstämmelsen med ori-
ginalarbetena var likartad. 
Konklusion/Conclusion: Risken för IE hos en enskild patient 
med bakteriemi av grampositiver kan med god säkerhet förutsä-
gas av RSS för aktuell bakterie och RSS kan stödja behandlande 
läkare i att vid låg risk för IE avstå TEE eller vid högre risk välja 
tidpunkt för den. POSITIVE, HANDOC och DENOVA faller ut 
som användarvänliga och säkra i denna studie. Vid införande av 
RSS kan behovet av TEE-undersökningar komma att öka. 
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Introduktion/Introduction: Som del i utredning av misstänkt 
prostatacancer genomgår varje år uppskattningsvis 800-1000 
män i Region Östergötland (RÖ) transrektal ultraljudsledd pro-
statabiopsi (TRUL-P). Risken för att drabbas av infektion första 
månaden efter TRUL-P har vid en svensk nationell genomgång i 
början av 2010-talet ökat och visat sig vara 6% [1] där den bakte-
rie som orsakar merparten av dessa infektionskomplikationer är 
Escherichia coli (E.coli) [2]. För att minska risken för infektions-
komplikation ordineras vanligtvis Ciprofloxacin i samband med 
proceduren [3].

Syftet med denna retrospektiva fall-kontroll-studien var att 
jämföra parametrar (kliniska, blododlingsrelaterade och kemis-
ka analyser) hos de patienter som drabbades av bakteremi med 
E.coli efter TRUL-P med en kontrollgrupp som drabbades av 
urinvägsassocierad bakteremi med E.coli under perioden 2015-
2018 i RÖ. Vi sökte även beskriva eventuella skillnader i resis-
tensmönster hos de i blod framodlade isolaten. 
Metod/Method: Studiepopulationen (män födda före 1 janu-
ari 1955 med fynd av E.coli i blododling 2015-2018 tagen i RÖ) 
identifierades retrospektivt vid genomgång av data från Klinisk 
Mikrobiologi i Linköping. I denna population identifierades 
fallen genom registergenomgång av alla genomförda TRUL-P i 
RÖ. Fall var de som utan föregående annan instrumentering av 
urinvägarna hade påvisad E.coli i blododling inom 7 dygn från 
TRUL-P. Kontroller utgjordes av de två individer som kronolo-
giskt på fallen hade fynd av E.coli i blododling med urinvägar-
na som fokus för infektionen. Data avseende vårdtillfällen och 
kliniska parametrar inhämtades via journalgenomgång och med 
WEADD™ROS kunde isolatens resistensdata analyseras. 
Resultat/Result: Fallens blododlingsisolat föreföll ha en kortare 
tid till positivitet och genomgående en mer nedsatt känslighet 
för testade antibiotikum jämfört med kontrollernas isolat. Av 
fallgruppens isolat hade 93% ( jämfört med 32% i kontroll) ned-
satt känslighet mot Ciprofloxacin, 25% ( jämfört med 4%) mot 
Cefotaxim och 46% ( jämfört med 21%) mot Trimetoprim-Sulfa-
metoxazol. Kontrollgruppen tenderade vara mer kliniskt påver-
kade vid tidig bedömning avseende vitalparametrar, i behov av 
längre vårdtid samt hade en högre komorbiditet (skattad utifrån 
Charlson comorbidity index [4]). 
Konklusion/Conclusion: E.coli som orsakar bakteremi efter 
TRUL-P verkar vara mer resistenta mot vanligtvis använda anti-
biotikum men tycks inte orsaka lika svår sjukdom som de E.coli 
som utan föregående instrumentering ger upphov till bakteremi 
vid urinvägsinfektion.

Referenser:
[1] Lundstrom et.al, ”Nationwide Population Based Study of Infections 
after Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy,” J. Urology, pp. 192, 
1116-1122, 2014. 
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Prostate Biopsy in a Euorpean Randomized Trial,” E. Urology, pp. 1110-
1114, Jan 2012. 
[3] Styrke et.al, ”Current routines for antibiotic prophylaxis prior to 
transrectal prostate biopsy: a national survey to all urology clinics in 
Sweden,” F1000Res, p. 28;9:58, Jan 2020. 
[4] Quan et.al, ”Updating and Validating the Charlson Comorbidity In-
dex and Score for Risk Adjustment in Hospital Discharge Abstracts 
Using Data From 6 Countries,” American Journal of Epidemiology, vol. 
173, nr 6, 17 February 2011.
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Introduktion/Introduction: Diagnostik av CNS-infektioner 
kan vara problematiskt då flera samma symptom kan vara tecken 
på olika differentialdiagnostiska alternativ. Snabb och specifik 
behandling är av största vikt vilket kräver skyndsam och kor-
rekt mikrobiologisk diagnos[1, 2]. Filmarray Meningit/Encefalit 
assay (FA/ME), en variant av Multiplex snabb-PCR, infördes i 
klinisk mikrobiolgi Lund, april 2020 för påvisning av Escherichia 
coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisse-
ria meningitidis (inkapslat), Streptococcus agalactiae, Streptococ-
cus pneumoniae, cytomegalovirus (CMV), enterovirus, herpes 
simplex-virus (HSV) typ 1 och 2, humant parechovirus, varicel-
la-zoster-virus (VZV) samt Cryptococcus neoformans/gattii inom 
endast 75 minuter [3]. 
Metod/Method: De 500 första analyserna som genomfördes 
med FA/ME  för diagnostik av CNS-infektioner i Skåne studera-
des observationellt som en del av kvalitetsarbete i samband med 
implementeringen. Resultat från FA/ME jämfördes med fynd i 
andra mikrobiologiska undersökningar och klinisk bedömning i 
journalsystem, samt övriga laboratorieresultat.. 
Resultat/Result: 500 analyser inkluderades i undersökning-
en.Ålder på patienterna var mellan 0 och 93 år (median 46), 
där 56% var kvinnor och 44% män. FA/ME påvisade 31 viru-
sagens (13 VZV, 9 CMV, 6 HHV6, 2 HSV-1 och 1 HSV-2), 15 
bakterieagens (6 S. pneumoniae, 6 S. agalactiae, 1 H. influenzae, 
1 N. meningitidis och 1 E. coli) och ett krytpokock. Av dessa 
var de tre falskt positiva: Ett fall med påvisat S. pneumoniae 
fick diagnos av demyliniserande sjukdom, ett fall med påvisat 
VZV fick diagnos av neuroborrelios och ett fall med H. influen-
zae fick diagnos av subaraknoidal blöding. Inga fall noterades 
där patogener hittades med annan metod men missades med 
Filmarray. I studiepopulationen var positivt prediktivt värde 
94%.
Konklusion/Conclusion: Implementering av FA/ME fyller en 
värdefull nisch med snabb mikrobiologisk diagnos av fjorton vik-
tiga orsaker till CNS-infektioner. Med tanke på att positivt pre-
dikt värde av FA/ME var 94% i den studerade kohorten bör posi-
tivt fynd alltid tolkas ihop med annan mikrobiologisk diagnostik 

(inklusive likvorodling), klinisk, radiologisk och epidemiologisk 
information.

Referenser:
[1] McGill F, Heyderman RS, Panagiotou S, Tunkel AR, Solomon T. Acute 
bacterial meningitis in adults. The Lancet. 2016 Dec 17;388(10063):3036–
3047.
[2] Ellul M, Solomon T. Acute encephalitis - diagnosis and management. 
Clin Med. 2018;18(2):155–159. 
[3] Tansarli GS, Chapin KC. Diagnostic test accuracy of the BioFire® 
FilmArray® meningitis/encephalitis panel: a systematic review and me-
ta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2020 Mar;26(3):281–290. 
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Introduktion/Introduction: Under pandemins första halvår 
blev vi snabbt varse att det fanns stora skillnader i omvårdna-
den av patienter med covid-19, beroende på avdelning och vilken 
erfarenhet ansvarig sjuksköterska hade. Förutom stora utbild-
ningsinsatser i form av digitala föreläsningar (om smittvägar, 
hygienrutiner och omvårdnad vid covid-19) och film om omvård-
nad vid covid-19, fanns ett stort behov av ett dokument att hålla 
sig till i den praktiska vardagen. Detta blev allra tydligast i sam-
band med att flera avdelningar öppnades för att enbart vårda pa-
tienter med covid-19. Dessa avdelningar bemannades av personal 
från olika enheter (både öppen- och slutenvård) som inte kände 
varandra sedan tidigare och som inte hade någon eller väldigt lite 
erfarenhet av att arbeta med isoleringsvård och/eller patienter 
med andningssvikt. 
Metod/Method: En sammanställning av de erfarenheter som 
framkommit under den första tiden med covid-19 gjordes. Även 
en litteratursökning i Pubmed och inläsning av befintliga PM och 
riktlinjer med medicinsk och vårdhygienisk inriktning gjordes. 
Själva dokumentet har justerats flertalet gånger efter provan-
vändning på både infektionsavdelning och covidavdelning. 
Resultat/Result: Slutprodukten blev en riktlinje för omvård-
nad av vuxen patient med Covid-19 på vårdavdelning, som även 
inkluderar en daglig checklista. För en ännu mer systematisk 
bedömning av patienter på vårdavdelning med misstänkt eller 
konstaterad Covid-19 togs det även fram en fickfolder med Head-
to-toe och A till E-bedömning riktad mot patienter med covid-19. 
Konklusion/Conclusion: Omvårdnaden av patienter med 
covid-19 blir mer systematisk och mer jämlik och rättvis. Given 
omvårdnad blir inte beroende på person eller avdelning. En an-
nan slutsats som framkom var att dessa riktlinjer med lätthet kan 
anpassas till och användas vid omvårdnad av patienter med luft-
vägsinfektioner orsakade av andra patogener än SARS-CoV-2. 
Det arbete som nu tar vid är att ta fram en liknande riktlinje för 
omvårdnad av patienter som vårdas på vårdavdelning med post-
covid.

Referenser:
[1] Siemieniuk, R.A.C., Chu, D.K., Ha-Yeon Kim, L., Guell-Rons, M-R., 
Alhazzani, W., Soccal, P.M., … Guyatt, G.H. (2018). Oxygen therapy for 
acutely ill medical patients: a clinical practice guideline. BMJ, 363, k4169. 
doi: 10.1136/bmj.k4169
[2] Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen 
och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. (2021). Nationellt vårdprogram 
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der referensperioden vårdades 82 barn (3478 patientdagar) och 
under interventionsperioden 63 barn (2753 patientdagar). Total 
antibiotikaförbrukning (behandling och profylax) var 534 vs. 
466 terapidagar per 1000 patientdagar under referensperioden 
respektive interventionsperioden, (p<0.001). Antalet behand-
lingsdagar sjönk från 287 (referensperioden) till 197 (interven-
tionsperioden) dagar per 1000 patientdagar (p<0.001). Andelen 
behandlingsdagar med karbapenem sjönk mellan de två tidspe-
rioderna, 69% vs. 44%, (p<0.001). Ingen ökning av mortaliteten 
eller återinsättning av antibiotika noterades. 
Konklusion/Conclusion: Den totala antibiotikaförbrukningen 
minskade, liksom bruket av karbapenemer, hos extremt tidigt 
födda efter interventionen med riktlinjer om antibiotikabehand-
ling och genomförda antibiotikaronder på neonatalenheten. Ing-
en ökad risk för återinsättning av antibiotika eller ökad mortali-
tet noterades. 

Referenser:
[1] Greenberg RG, Kandefer S, Do BT, et al. Late-onset Sepsis in Extre-
mely Premature Infants: 2000-2011. Pediatr Infect Dis J. 2017;36:774-779.
[2] Cotten CM, Taylor S, Stoll B, et al. Prolonged duration of initial em-
pirical antibiotic treatment is associated with increased rates of necro-
tizing enterocolitis and death for extremely low birth weight infants. 
Pediatrics. 2009;123:58-66.
[3] Novitsky A, Tuttle D, Locke RG, Saiman L, Mackley A, Paul DA. Pro-
longed early antibiotic use and bronchopulmonary dysplasia in very low 
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Introduktion/Introduction: Approximately 80% of hospita-
lized patients with Covid-19 report persistent symptoms seve-
ral months after infection onset [1,2]. However, knowledge of 
long-term outcomes among individuals with mild Covid-19 is 
scarce, and prevalence data are hampered by selection bias and 
suboptimal control groups [3,4]. This cohort study investigated 
Covid-19–related long-term symptoms in healthcare professio-
nals.
Metod/Method: The COMMUNITY (Covid-19 biomarker 
and Immunity) study investigates immunity after Covid-19 [5]. 
Between April 15 and May 8 2020, 2149 healthcare workers 
at Danderyd Hospital were included. Participants had blood 
sampling performed every 4 months. Demographics, symptoms 
and severity, and chronic diseases were obtained through ques-
tionnaires at baseline. Participants seropositive for SARS-CoV-2 
anti-spike IgG at baseline and reported severe symptoms were 
excluded, as were initially seronegative participants who sero-
converted during follow-up.

At the 8-month follow-up, participants reported via smart 
phone app the presence, duration and severity of 23 pre-defined 
symptoms. For participants reporting ≥ 1 symptom persistent for 
≥ 2 months, the Sheehan Disability Scale (SDS) [6] was used to 
score functional impairment in work, social and home life. 

för misstänkt och bekräftad covid-19. Hämtad 17 februari, 2021, från infek-
tion.net https://infektion.net/wp-content/uploads/2021/02/nationel-
la-covid-jan-2021-revision-210203.pdf
[3] Thomas, P., Baldwin, C., Bissett, B., Boden, I., Gosselink, R., Granger, 
C.L., … van der Lee, L. (2020). Physiotherapy management for covid-19 
in the acute hospital setting: clinical practice recommendations. Journal 
of Physiotherapy, 66(2), 73-82. https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.03.011
WHO. (2020a). Clinical management of covid-19. (WHO/2019-nCoV/
clinical/2020.5). Från https://www.who.int/publications/i/item/clini-
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Introduktion/Introduction: Sepsis och andra bakteriella infek-
tioner är vanligt hos för tidigt födda barn under de första levnads-
månaderna med en prevalens på cirka 40 % hos extremt tidigt 
födda (1). Överförbrukning av antibiotika till spädbarn med låg 
födelsevikt är associerat med ökad risk för komplikationer som 
nekrotiserande enterokolit och bronkopulmonell dysplasi (2, 3). 
Neonatala intensivvårdsenheter är speciellt utsatta när det gäller 
risk för spridning och utbrott av multiresistenta bakterier. Det är 
därför angeläget att minska antibiotikaförbrukningen. Vårt syfte 
med studien var att utvärdera effekten på antibiotikaförbruk-
ningen före och efter införandet av åtgärder för rationell anti-
biotikaanvändning, så kallad ”antimicrobial stewardship”, hos 
extremt tidigt födda. 
Metod/Method: Samtliga barn födda vid gestationsålder ≤28 
veckor inkluderades på Neonatalenheten på Drottning Silvias 
Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg. En retrospektiv 
analys av antibiotikaförbrukningen under tiden januari – decem-
ber 2014 (referensperiod) utfördes och jämfördes med perioden 
oktober 2017-september 2018 (interventionsperiod) via journal-
granskning.

Interventionen bestod av implementering av specificerade 
riktlinjer för antibiotikaval och terapilängd vid odlingspositiva 
och odlingsnegativa infektioner, stark rekommendation att dra 
centrala infarter vid verifierad infektion och besök av infektions-
konsult som utförde antibiotikaronder två gånger i veckan. Anti-
biotikaförbrukningen, definierad som terapidagar (behandling 
eller profylax) per 1000 patientdagar, jämfördes under de två pe-
rioderna liksom proportionen av bredspektrumantibiotika (kar-
bapenemer) och dödligheten. 
Resultat/Result: Vi inkluderade 145 barn med en födelsevikt 
på median 870 gram (range 440-2080) och gestationsålder me-
dian 26 veckor (range 22-28), av vilka 91 (63%) var pojkar. Un-
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Resultat/Result: This study comprised 323 seropositive and 
1072 seronegative participants. Comparing seropositive vs. se-
ronegative participants, 26% vs. 9% reported ≥1 moderate to se-
vere symptom lasting for ≥ 2 months, and 15% vs. 3% reported ≥ 
1 moderate to severe symptom lasting for ≥ 8 months. The most 
common moderate to severe symptoms lasting for ≥ 2 months in 
the seropositive group were anosmia, fatigue, ageusia and dysp-
nea.

Of the seropositive participants, 8%, 15% and 12% reported 
that their long-term symptoms moderately to markedly disrup-
ted their work, social and home life, respectively, compared with 
4%, 6% and 5% of the seronegative participants. Furthermore, 
11% of seropositive participants reported moderate to marked 
disruption in any SDS category as well as having ≥ 1 moderate 
to severe symptom lasting for ≥ 8 months compared to 2% of the 
seronegative participants.
Konklusion/Conclusion: The study found that a significant por-
tion of low-risk individuals with mild Covid-19 reported a diver-
sity of long-term symptoms, and that these symptoms disrupted 
work, social and home life. Further research is needed to under-
stand the mechanisms underlying Covid-19-related long-term 
sequalae.
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Introduktion/Introduction: Amplifiering av ett segment av 
16SrRNA-genen följt av sekvensering möjliggör artidentifiering 
av bakterier i patientprov även efter att antibiotikabehandling 
har initierats. Syftet med studien var att undersöka hur analys av 
16SrRNA används i klinisk praxis och vilket mervärde analysen 
tillför. 
Metod/Method: Deskriptiv studie av samtliga patientprov 
skickade för 16SrRNA analys under åren 2016-2017 i Region 
Västmanland (n=231) och 2017 i Region Uppsala (n=123). Pa-
tientdata inhämtades genom retrospektiv journalgenomgång 
efter etikprövning. För att beräkna sensitivitet och specificitet 
för 16SrRNA analys användes alla tillgängliga data för att be-
döma om infektion förelåg vid provtagningstillfälle (Basein et 
al). 
Resultat/Result: 326 prov från 294 patienter inkluderades i 
analysen. Bortfallet (n=28) utgjordes av prov där kliniska data 
saknades, prov som var tagna från icke-sterila lokaler, prov 
som ej analyserats och dublettprov. De vanligaste provmateri-
alen var pleuravätska (n=78, 24%), abscessinnehåll (n=62, 19%), 
ben/vävnad (n=62, 19%) och likvor (n=40, 12%). 16SrRNA ana-
lys identifierade minst en bakterie i prov från 70 av 195 prov 
från patienter som bedömdes ha en infektion (sensitivitet 36%). 
Sensitiviteten varierade mellan provmaterial; abscessinnehåll 
60%, likvor 50%, pleuravätska 29%, ben/vävnad 20%. Ingen 
statistiskt signifikant skillnad i sensitivitet påvisades mellan 
16SrRNA analys och traditionell odling för patienter med pågå-
ende antibiotikabehandling. Specificiteten för 16SrRNA analys 
var 97% (103/106). Baserat på retrospektiv journalgenomgång 
gjord av infektionsläkare uppfattades att svar på 16SrRNA ana-
lys påverkade antibiotikabehandlingen för 24 av 294 patienter 
(8%). Den vanligaste förändringen var att antibiotika sattes ut, 
följt av byte till preparat med smalare spektrum. Tiden från 
provtagning till att svar på 16SrRNA analys förelåg var fem da-
gar (median). Utfall av 16SrRNA analys dokumenterades för 
199/327 prov (60%) i patientens journal, i median åtta dagar 
efter provtagning.
Konklusion/Conclusion: Utifrån retrospektiv analys av jour-
naldata var den kliniska nyttan av 16SrRNA analys relativt låg, 
och resultatet förändrade antibiotikabehandlingen för i snitt 1 
av 13 provtagna patienter. Sensitiviteten varierade mellan prov-
lokaler, och var för tex pleuravätska betydligt lägre än i tidigare 
studier. Sammanfattningsvis är vår bedömning att det finns ut-
rymme att optimera användandet av 16SrRNA analys i klinisk 
praxis, såväl avseende indikation för analys som aktiv efterfrå-
gan av resultat. 
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Introduktion/Introduction: Klinisk mikrobiologi på Karolin-
ska Universitetslaboratoriet i Solna är tillsammans med Folk-
hälsomyndigheten Nationellt Referenslaboratorium för diagnos-
tik av infektioner orsakade av TBE (Tick Borne Encephalitis). 
Klinisk mikrobiologi på Karolinska Sjukhuset använder sig för 
närvarande av Virotech IgM och IgG ELISA för att påvisa anti-
kroppar i serum hos patienter med misstänkt TBE. Prover som 
utfallit lågpositiva eller uppvisat gränsvärden avseende IgM med 
Virotech, kompletteras med analys med Reagena ReaScan TBE 
IgM.

Reagena ReaScan TBE IgM kan även användas för analys av 
IgM-antikroppar i cerebrospinalvätska (CSV). För att säkerstäl-
la att antikroppar verkligen är intratekalt producerade, och inte 
beror på läckage av serumantikroppar över blod-hjärn-barriä-
ren, kan ett antikroppsindex beräknas. Då tas först hänsyn till 
albuminnivåer i CSV och serum för att bedöma funktionen av 
blod-hjärnbarriären, och därefter beräknas kvoten av antikropp-
snivåer i CSV och serum. Reagena Reascan IgM använder sig 
dock inte av kvot mellan serum och CSV. Syftet med vår studie 
var att verifiera Reagena Reascan TBE IgM på CSV för bestäm-
ning av intratekal produktion av IgM-antikroppar. 
Metod/Method: Vi analyserade CSV från 33 patienter, varav 20 
st uppvisat IgM-antikroppar och 13 st varit IgM-negativa i se-
rum. Alla prover hade analyserats med Virotech. CSV-proverna 
var tagna inom 3 dagar från serumproverna. Analys utfördes med 
Reagena ReScan IgM i serum och i CSV. En majoritet av proverna 
analyserades sedan med Virotech IgM i CSV och därefter utför-
des beräkning av antikroppsindex med hjälp av Reiber. 
Resultat/Result: Våra data visar att resultaten från Reascan och 
Virotech är samstämmiga vad gäller analys av IgM-antikroppar i 
CSV. Antikroppsindex kunde beräknas endast på ett fåtal av pro-
verna pga brist på provmaterial. 
Konklusion/Conclusion: Resultaten från denna studie ska ana-
lyseras vidare och kommer att presenteras i sin helhet i komman-
de poster. Vår förhoppning är att en metod för analys av intrate-
kala antikroppar ska kunna hjälpa oss i utredningen av oklara fall 
av misstänkt TBE. 
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Introduktion/Introduction: Neurologic manifestations are 
well-recognized features of coronavirus disease 2019 (Covid-19). 
However, the longitudinal association of biomarkers reflecting 
CNS impact and neurological symptoms is not known. We wis-
hed to determine whether plasma biomarkers of CNS injury 
were associated with neurologic sequelae after Covid-19. 
Metod/Method: Patients with confirmed acute Covid-19 were 
studied prospectively. Neurological symptoms were recorded 
during the acute phase of the disease and at six months fol-
low-up, and blood samples were collected longitudinally. Healt-
hy age-matched individuals were included as controls. We ana-
lyzed plasma concentrations of neurofilament light-chain (NfL), 
glial fibrillary acidic protein (GFAp), and growth differentiation 
factor 15 (GDF-15). 
Resultat/Result: We recruited 100 patients with mild (n = 24), 
moderate (n = 28), and severe (n = 48) Covid-19 who were fol-
lowed for a median of (IQR) 225 (187–262) days.   In the acute 
phase, patients with severe Covid-19 had higher concentrations 
of NfL than all other groups (all p < 0·001) and higher GFAp 
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than controls (p < 0·001). GFAp was also significantly increa-
sed in moderate disease (p < 0·05) compared with controls. NfL 
(r = 0·53, p < 0·001) and GFAp (r = 0·39, p < 0·001) correlated 
with GDF-15 during the acute phase. After six months, NfL and 
GFAp concentrations had normalized, with no persisting group 
differences. Despite this, 50 patients reported persistent neu-
rological symptoms, most commonly included fatigue (n = 40), 
“brain-fog” (n = 29), and changes in cognition (n = 25). We found 
no relation between persistent neurological symptoms and CNS 
injury biomarkers in the acute phase. 
Konklusion/Conclusion: The normalization of CNS injury bio-
markers in all individuals, regardless of previous disease severity 
or persisting neurological symptoms, indicate that post-acute 
Covid-19 neurological sequelae are not accompanied by ongoing 
CNS injury. Although injury biomarkers commonly increase in 
severe acute Covid-19, further investigations into the causes of 
post-infectious sequelae are needed. 

36359 – Kan vi gemensamt VACCELERATE?
Nytt kliniskt EU-nätverk för vaccinstudier
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Introduktion/Introduction: Ett sammanhållet akademiskt nät-
verk för kliniska vaccinstudier skulle underlätta större vaccin-
prövningar i en europeisk befolkning och på relevanta subgrup-
per. Kunskap om hur vaccin tillverkas och prövas behövs för att 
skapa tilltro till processen, delaktighet i prövningar och därmed 
förtroende för vacciner. Vi rapporterar om ett nystartat EU-pro-
jekt. 
Metod/Method: VACCELERATE är ett treårigt EU-projekt, 
med målet att utveckla kapaciteten och underlätta möjligheten 
för att fas 2- och 3 vaccinstudier genomförs i Europa. Projektet 
leds av Universitetssjukhuset i Köln och består av sexton europe-
iska länder, inklusive Israel. Det övergripande syftet är att snabbt 
kunna utföra vaccinstudier om covid-19 men strukturen ska på 
sikt ska användas även för andra vaccin genom att skapa en enkel 
ingång till ett nätverk av kliniska studiecenter för både akade-

miska institutioner och läkemedelsföretag. VACCELERATE ska 
också föreslå nya protokoll för obesvarade frågor både avseende 
olika vaccinschema men också i olika subgrupper. Både barn- 
och vuxenkliniker kan registrera sig i EUVAP, European Vaccine 
Trial Accelerator Platform. Som komplement byggs ett frivilli-
gregister upp för intresserade deltagare från alla åldersgrupper. 
En studieförfrågan ska kunna länka närliggande kliniker med 
lämplig person. För att maximera antalet deltagande kliniker 
kartläggas forskningskapaciteten hos klinikerna och utbild-
ningskrav identifieras. VACCELERATE är uppdelat på åtta ar-
betspaket. Svenska partners är Karolinska Universitetssjukhuset 
och Karolinska Institutet som är delaktiga i sju av arbetspaketen: 
koordination, kommunikation, kapacitetsbyggande för kliniska 
studiesiter och laboratorier, folkhälsobehov, immunitetsöver-
vakning och frivilligregister.  
Resultat/Result: Vi har beslutat att i första hand använda oss 
av och förstärka existerande infrastruktur och nätverk, till ex-
empel Kliniska Studier Sverige samt specialistföreningarna. Vi 
arbetar med att få frivilligregistret på plats, kontaktar kliniker 
med information om projektet och kartlägger nuvarande struk-
tur och ingångar för kliniska vaccinstudier. Vidare pågår arbete 
med hemsidan www.vaccelerate.eu samt litteraturöversikter och 
planering av kommunikationsinsatser mot allmänheten. För la-
boratorierna har arbetet påbörjats med harmonisering av anti-
kroppstester. Vår roll är att identifiera intresserade studiecenter 
och facilitera studier, både infektions-och barnkliniker, men 
även andra kan vara aktuella till exempel njurmedicin, reumato-
logi och gastroenterologi. 
Konklusion/Conclusion: VACCELERATE är ett ambitiöst initi-
ativ som alla kan dra nytta av för att stärka Sveriges roll i klinisk 
vaccinforskning genom bättre samordning mellan kliniker, labo-
ratorier och intresserade studiedeltagare. 
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Introduktion/Introduction: Recent reports demonstrate robust 
serological responses to a single dose of messenger RNA (mRNA) 
vaccines in individuals previously infected with SARS-CoV-2. 
Data on immune responses following a single-dose adenovi-
rus-vectored vaccine expressing the SARS-CoV-2 spike protein 
(ChAdOx1 nCoV-19) in individuals with previous SARS-CoV-2 
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infection are however limited, and current guidelines recom-
mend a two-dose regime regardless of preexisting immunity. 
Metod/Method: We compared spike-specific IgG and pseu-
do-neutralizing spike-ACE2 blocking antibodies against SARS-
CoV-2 wild type and variants B.1.1.7, B.1.351, and P1 following two 
doses of the mRNA vaccine BNT162b2 and a single dose of the 
adenovector vaccine ChAdOx1 nCoV-19 in 232 healthcare wor-
kers with and without previous covid-19. 
Resultat/Result: The post-vaccine levels of spike-specific IgG 
and neutralizing antibodies against the SARS-CoV-2 wild type 
and all three variants of concern were similar or higher in parti-
cipants receiving a single dose of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine post 
SARS-CoV-2 infection (both < 11 months post infection (n=37) 
and ≥ 11 months infection (n=46)) compared to participants who 
received two doses of BNT162b2 vaccine (n=149). 
Konklusion/Conclusion: Our data support that a single dose 
ChAdOx1 nCoV-19 vaccine serves as an effective immune booster 
after priming with natural SARS-CoV-2 infection up to at least 11 
months post infection.
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Introduktion/Introduction: Current ESCMID-guidelines re-
commend an algorithm using detection of glutamate dehydro-
genase (GDH) and Toxin A/B for the diagnosis of Clostridioides 
difficile infections (CDI)1, enabling rapid diagnosis. In this study 
three rapid immunoassays that detect both GDH and Toxin A/B 
were evaluated. 
Metod/Method: Fifty-seven consecutive faecal samples from 
patients with suspected CDI and a collection of 47 frozen fae-
cal samples, positive with the molecular assay Alethia C. diffici-
le (Meridian), were included. Samples were analyzed with the 
Alethia assay and three rapid immunoassays: C. diff Quik Chek 
Complete (Abbott/TechLab), Clostridium difficile GDH + Toxin 
A + Toxin B (Certest) and Immunocard STAT! C. difficile GDH-
AB (Meridian), according to manufacturer’s instructions. The 
Alethia C. difficile was used as a reference for CDI and all posi-
tive samples were cultured. Isolates were tested with the C. diff 
Quik Chek Complete to verify toxin production. 
Resultat/Result: All C.difficile isolates (n=60) tested positive for 
GDH and all but three (95%) for Toxin A/B. Results of GDH and 
Toxin A/B detection from fecal samples are presented in Table 1. 
More samples were positive for Toxin A/B using the C.diff Quik 
Chek Complete assay for both frozen and fresh samples. This 
difference, however, was not statistically significant (p=0,21 and 
p=0,46, respectively). 
Konklusion/Conclusion: The sensitivity of GDH detection by 
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the three immunoassays was on par with the molecular assay, 
but the sensitivity of Toxin A/B was considerably lower. When 
used in an algorithm with a sensitive complementary test, these 
rapid immunoassays could enable fast laboratory support of CDI. 

Referenser:
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and Infectious Diseases: update of the diagnostic guidance document 
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Introduktion/Introduction: Infektioner orsakade av stx2-pro-
ducerande Enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC) är starkt 
kopplade till hemolytisk uremisk syndrom (HUS). Uppdelning 
av stx1 och stx2 positiva prover vid diagnostik av EHEC är därför 
av värde. Vid molekylärbiologisk primäranalys med BD MAXTM 
enteric bacterial panel (BD) så särskiljs inte stx1 och stx2. Vi ut-
värderade därför eazyplex® EHEC complete (Amplex), som de-
tekterar och särskiljer både stx1 och stx2 samt två andra viru-
lensfaktorer (intimin/eae och hemolysin/hly). 
Metod/Method: Alla fecesprover som var positiva för EHEC 
i BD MAXTM enteric bacterial panel (BD) under perioder-
na juni-september 2018 och maj-augusti 2019 vid Labora-
toriemedicinska kliniken, Örebro, inkluderades. Proverna 
analyserades med eazyplex® EHEC complete (Amplex) på 
instrumentet Genie® II (Amplex) och skickades även till Cen-
tralsjukhuset i Karlstad för in-house PCR och odling. Framod-
lade EHEC-isolat skickades till Folkhälsomyndigheten för 
molekylär typning.
Resultat/Result: Femtiotvå prover från 35 patienter analyse-
rades. Resultaten visas i Tabell 1. Eazyplex® detekterade stx1/
stx2 med känslighet på 63,5% (95% CI, 49–76,4%) jämfört med 
94,2% (95% CI, 84,1–98,8%) för in-house PCR. Av de proverna 
som var positiva för stx1/stx2 med eazyplex® var resultaten på 
31 av 33 prover (93.9%) överensstämmande med in-house PCR. 
Odling påvisade EHEC i 29 (55,8%) av proven (22 unika stam-
mar).
Konklusion/Conclusion: Eazyplex® EHEC complete visade god 

överensstämmelse med jämförelsemetoden i de fall då testen gav 
ett positivt resultat. Metoden uppvisade dock en mycket lägre 
känslighet där 17 (32,7%) av de prover som detekterats med BD 
MAXTM var negativa avseende stx1/stx2 med eazyplex®. Meto-
den bedöms ändå vara av värde då den ger information till den 
kliniska och smittskyddsmässiga bedömningen av patienter med 
EHEC-infektion. Sammfattningvis anser vi att metoden är bätt-
re lämpad som kompletterande analys än som primär analys på 
grund av den lägre känsligheten. 
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Introduktion/Introduction: Schistosoma är en trematod som 
kan orsaka både akut och kronisk sjukdom och är vanligt före-
kommande i tropiska och subtropiska områden. 2018 rappor-
terade Världshälsoorganisationen att uppemot 240 miljoner 
människor var drabbade av schistosomiasis och att mer än 700 
miljoner människor bodde i endemiska områden. Guldstandard 
för schistosoma-diagnostik är påvisning av ägg genom mikro-
skopi av feces eller urin men det är en okänslig metod, framför 
allt vid låggradiga infektioner. Vid många Schistosoma-infektio-
ner är serologi den enda diagnostiska möjligheten. Serologisk 
diagnostik av schistosomiasis utförs på Folkhälsomyndigheten 
(Fohm) med indirekt immunofluorescens av Gut Associated An-
tigen (IF-GAA) och Somatic Antigen (IF-SA) samt att positivt re-
sultat komplimenteras med ELISA. IF-metoderna är resurs- och 
tidskrävande och det är önskvärt med en enklare metod med hög 
sensitivitet som screeningmetod. 
Metod/Method: Schistosoma ICT (LDBio Diagnostics) är ett 
kvalitativt snabbtest baserat på immunokromatografi och kan 
detektera både IgG- och IgM anti-Schistosoma antikroppar i hu-
mant serum. 30 µl humant serum och medföljande elueringslös-
ning tillsattes till analyskassetten och resultat lästes av efter 20 
minuters inkubering enligt tillverkarens instruktioner. 
Resultat/Result: 232 humana serumprover på Fohm jämfördes 
mot ett referensset där resultat bedömdes som serologi-posi-
tiva vid positivitet i ≥ två av totalt fyra metoder (Schistosoma 
IF-SA och/eller IF-GAA, ELISA och ICT). Sensitiviteten med 
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Wilson-score 95% konfidensintervall (KI) för ICT snabbtest var 
99,2% (95% KI: 95,6–100) och specificiteten 80,7% (95% KI:72,1–
87,7).

46 humana serumprover i Tromsö jämfördes mot Schistosoma 
IF-resultat och sensitiviteten respektive specificiteten var 100% 
samt 95,8%. 
Konklusion/Conclusion: ICT snabbtest har mycket hög sensi-
tivitet. Metoden genererar en del falskt positiva resultat vilket 
påverkar dess specificitet. För att säkerställa hög specificitet 
behöver positivt ICT resultat konfirmeras med minst en annan 
serologisk analys. ICT kommer att inkluderas i analysflödet för 
Schistosoma serologi på Fohm och avsevärt minska ledtiden för 
negativa prover. 
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Introduktion/Introduction: I samband med pandemin har 
nya vacciner utvecklats på rekordtid mot coronaviruset SARS-
CoV-2. Det saknas i dagsläget kunskap om hur länge vaccinernas 
skyddseffekt kvarstår samt hur vaccination påverkar immunitet 
hos individer med tidigare genomgången infektion jämfört med 
covid-19 naiva individer.

För att studera immunsvaret efter vaccination mot covid-19 
startades CoVacc, en öppen multicenter fas IV studie (EudraCT 
2021-000683-30). Syftet är att undersöka bieffekter samt aktive-
ring av det medfödda- och adaptiva immunförsvaret efter vacci-
nation av individer som tidigare haft covid-19 i jämförelse med 
personer som ej haft covid-19. Målsättning är att utvärdera det 
immunologiska minnet 1 år efter olika vaccinstrategier i dessa 
två grupper och om styrkan kan relateras till vaccintyp.
Metod/Method: Inom det pågående nationella vaccinations-
programmet inkluderas forskningspersoner i Umeå, Östersund, 
Eskilstuna, Örebro samt Karlstad. Personer i olika åldersgrupper, 
kön, vaccintyp provtas i samband med vaccination för ”nollprov” 
som kan visa på eventuell tidigare genomgången icke-diagnosti-
serad covid-19 infektion. För att följa immunsvaret följs perso-
nerna med återbesök och provtagning 1 vecka efter första res-
pektive andra vaccindosen och därefter efter 1, 3, respektive 6 
månader. Studiedeltagarna planeras sedan provtas årligen i upp 
till 4 år. Även personer med tidigare verifierad Covid-19 infektion 
inkluderas i studien.

Bieffekter noteras dag 7–10 samt 1 månad efter vaccinationstill-
fälle. Kvantitet av Spike-protein-specifika IgG antikroppar mot 
SARS-CoV-2 analyseras med ELISA (1, 2) och kvalitet mäts ge-
nom virusbaserade neutralisationstest. S-specifika B-cellsanaly-
ser sker med flödescytometri.
Resultat/Result: Preliminära analyser visar att personer med ti-

digare covid-19 infektion svarar kraftfullt med höga antikropps-
nivåer redan efter en dos vaccin medan ytterligare vaccindos inte 
ger någon markant ökning av antikroppstitrar.

Inklusion av forskningspersoner och insamling av prover på-
går och mera utförliga data kommer att presenteras vid mötet. 
Konklusion/Conclusion: Vaccinerna mot SARS-CoV-2 är effek-
tiva och skyddar mot allvarligare sjukdom enligt tidigare studier. 
Hur länge detta skydd varar i olika grupper är mindre känt. Per-
soner med tidigare verifierad Covid-19 förefaller få samma anti-
kroppstitrar redan efter en vaccindos jämfört med två vaccindo-
ser för covid-19 naiva individer.
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Introduktion/Introduction: Efficient triaging and individuali-
zed care based on prognostic variables in patients with moderate 
to severe symptoms of covid-19 could reduce the risk of com-
plications and death. Soluble urokinase plasminogen activator 
receptor (suPAR) is a well-described prognostic biomarker of 
organ damage in various diseases, and it is clinically used in tria-
ge of patients in acute care settings. Recently, suPAR was shown 
to predict respiratory failure and kidney injury in patients with 
SARS-CoV-2 infection (1, 2). 

The aims of this study were to investigate (i) the prognos-
tic value of suPAR in hospitalised Covid-19 patients in need of 
oxygen supplementation (<5 L/min), high-flow nasal oxygen 
(HFNO)/CPAP and mechanical ventilation, respectively, and (ii) 
to identify differences in laboratory variables in patients with 
moderate (oxygen<5L/min), severe (HFNO/CPAP) and critical 
illness (intensive care, ICU). 
Metod/Method: Hospitalised patients with confirmed covid-19 
(n=60; 40 males, 20 females; median age 57.5 years) with a me-
dian symptom duration of 10 days (range 2–30) and matched, 
asymptomatic controls without SARS-CoV-2 infection (n=30) 
were included. Serum suPAR was measured by the clinically 
validated suPARnostic ELISA kit. Baseline blood cell counts, 
neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), C-reactive protein (CRP), 
lactate dehydrogenase (LD), plasma creatinine and the estima-
ted glomerular filtration rate (eGFR) were analysed and oxygen 
demand, level of care and length of hospitalisation recorded. 
Resultat/Result: Patients had significantly higher suPAR levels 
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(median 5.9, IQR 4.8-7.9) compared to the controls (median 2.4, 
IQR 1.7-3.0, p<0.001). suPAR levels were higher in patients trea-
ted with HFNO/CPAP/mechanical ventilation (median 6.6, IQR 
5.5-8.1) compared to patients with oxygen supplementation <5 
L/min (median 4.9 (IQR 4.4-6.9, p=0.007) and in mechanically 
ventilated (median 11.2, IQR 6.8-22.6) compared to non-mecha-
nically ventilated patients (5.9, IQR 4.6-7.1, p=0.03). In addition, 
suPAR correlated with length of hospitalisation (rho=0.35), cre-
atinine (rho=0.34) and eGFR (rho=-0.32). NLR (p=0.001), LD 
(<0.001) and the eosinophil count (p=0.02) were significantly 
higher in severely compared to moderately ill patients. ICU-pa-
tients with critical illness had higher baseline levels of CRP 
(p=0.003) and creatinine (p=0.02) and a higher NLR (p=0.003) 
compared to non-ICU patients.  
Konklusion/Conclusion: suPAR is a predictor of respiratory 
failure and length of hospitalisation and is correlated with renal 
impairment in patients with Covid-19. 

Referenser:
[1] Rovina N, Akinosoglou K, Eugen-Olsen J et al. Soluble urokinase 
plasminogen activator receptor (suPAR) as an early predictor of severe 
respiratory failure in patients with Covid-19 pneumonia. Critical Care 
2020; 24:187. 
[2] Azam TU, Shadid HR, Blakely P et al. Soluble Urokinase Receptor 
(SuPAR) in Covid-19–Related AKI. JASN 2020; 31: 2725–2735.
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Introduktion/Introduction: Det råder brist på tillförlitliga, 
jämförbara kliniska data över sepsisepidemiologi. WHO har 
efterlyst detta och journalgranskning framhålls som ”gold stan-
dard” inom epidemiologisk sepsisforskning (1). Dessvärre är 
journalgranskning arbetskrävande. Majoriteten av studier över 
sepsisepidemiologi använder ICD-koder (International Classifi-
cation of Disease). Då koderna för sepsis, R651 och R572 (direkt 
sepsiskodning) används bristfälligt tillämpas ibland kombinatio-
ner av koder för infektion och organdysfunktion (indirekt sep-
siskodning) i studier. Bägge strategierna har visat dålig överens-
stämmelse med klinisk sepsis (2, 3).

Syftet med denna studie är att visa att journalgranskning 
kan användas för att validera större mängder administrativa 
data baserat på ICD-koder och därigenom beräkna en juste-
rad sepsisincidens och få tillförlitliga, jämförbara estimat. 
Studien är en pilotstudie som skall ligga till grund för en större 
europeisk sepsisincidensstudie initierad av European Sepsis 
Alliance.
Metod/Method: Tre studiesteg genomfördes:
1. Mätning av sepsisincidens utifrån ICD-koder.
2. Validering av ICD-koders förmåga att identifiera sepsis med 

journalgranskning.
3. Beräkning av justerad sepsisincidens utifrån steg 1 och 2. För 

analys användes complex data analysmodul (R survey).
Resultat/Result: ICD-koder för samtliga 295 531 vårdtillfällen i 
Region Skåne inhämtades för 2019.

Av dessa extraherades 637 patientjournaler oproportionerligt 
från 6 olika strata som granskades för att validera ICD-kodernas 
förmåga att identifiera sepsis (se Figur 1).

Sepsisincidensen baserat på ICD-kod för sepsis, R651, R572 
(direkt sepsis), befanns vara 58/100  000 invånare, R-kodernas 
sensitivitet för sepsis var 0.05 (95% konfidensintervall 0.03-0.08) 
och specificiteten 1.0 (95% konfidensintervall 1.0–1.0).

Sepsisincidensen baserat på ICD-kod för direkt och indirekt 
sepsis var 467/100 000 invånare, kodernas sensitivitet för sepsis 
var 0.38 (95% konfidensintervall 0.24–0.55) och specificiteten 
0.99 (95% konfidensintervall 0.98–0.99).

Den justerade incidensen sepsisepisoder var 1110/100 000 in-
vånare (95% konfidensintervall 803-1525/100 000 invånare)
Konklusion/Conclusion: Våra data verifierar att sepsisinciden-
sen i Sverige är minst 800/100 000 invånare när kliniska data 
används (4, 5).

ICD-koder kan inte användas ensamt för att mäta sepsisepi-
demiologi, sepsiskoderna (R-koder) har en sensitivitet på 5%. 
Att validera ICD-data och beräkna en justerad incidens är där-
med en bättre och samtidigt görlig metod som kan användas i 
de flesta länder. Jämförbara kliniska data över sepsisepidemi-
ologi behövs för att åtgärder för att minska sepsis eller för att 
förbättra sepsisvård ska kunna skapas, utvärderas och förbättras 
ytterligare.

Referenser:
[1] WHO. Global report on the epidemiology and burden of sep-
sis: current evidence, identifying gaps and future directions. 
World Health Organization, Geneva. 2020.
[2] Fleischmann-Struzek C, Mellhammar L, Rose N, Cassini A, 
Rudd KE, Schlattmann P, et al. Incidence and mortality of hospi-
tal- and ICU-treated sepsis: results from an updated and expan-
ded systematic review and meta-analysis. Intensive care medici-
ne. 2020;46(8):1552-62.
[3] Wilhelms SB, Walther SM, Huss F, Sjoberg F. Severe sepsis in 
the ICU is often missing in hospital discharge codes. Acta anaest-
hesiologica Scandinavica. 2017;61(2):186-93.
[4] Mellhammar L, Wullt S, Lindberg A, Lanbeck P, Christensson 
B, Linder A. Sepsis Incidence: A Population-Based Study. Open 
forum infectious diseases. 2016;3(4):ofw207.
[5] Ljungstrom L, Andersson R, Jacobsson G. Incidences of 
community onset severe sepsis, Sepsis-3 sepsis, and bacteremia 
in Sweden – A prospective population-based study. PloS one. 
2019;14(12):e0225700
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insatt antibiotikabehandling vid bakteriemi med
Enterococcus faecalis
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Introduktion/Introduction: Enterococcus faecalis i blod-
odlingar kan förekomma vid flera olika kliniska tillstånd. De 
vanligaste underliggande infektionstillstånden är urinvägsin-
fektion, bukinfektioner eller infektiös endokardit (IE). Efter-
som IE är ett allvarligt tillstånd som kräver lång antibiotika-
behandling och ibland även hjärtklaffskirurgi är det viktigt att 
inte missa diagnosen. Transesofageal ultraljudskardiografi bör 
genomföras vid misstanke om IE och sådan undersökning är 
resurskrävande för sjukvården och obehaglig för patienten. 
Riskfaktorer för IE vid bakteriemi med E. faecalis är bl. a. okänt 
primärfokus, monomikrobiell bakteriemi och lång symptom-
duration.

Vid bakteriemi med Staphylococcus aureus, används blodod-
lingar 48–72 timmar efter insatt antibiotikabehandling för att 
värdera risken för IE. Den aktuella studien genomfördes för att 
utvärdera om fortsatt förekomst av E. faecalis bakteriemi efter 
insatt antibiotikabehandling kan förutsäga risken för IE eller an-
nan komplicerad underliggande infektion.

Metod/Method: En prospektiv studie genomfördes i Region 
Skåne juni 2017- november 2018 där patienter med monomik-
robiell bakteriemi med E. faeaclis tillfrågades om medverkan. 
Interventionen bestod i att upprepade blododlingar togs efter 
48-72 timmars effektiv antibiotikaterapi. Förekomst av per-
sisterande bakteriemi noterades och dess samvariation med 
komplicerad underliggande infektion bestämdes genom retro-
spektiv journalgranskning. Komplicerad infektion definiera-
des som IE (enligt Dukes kriterier), infektioner relaterade till 
främmande kroppar, odränerade abscesser och artriter samt 
osteomyelit. 
Resultat/Result: 142 episoder av monomikrobiell bakteriemi 
med E. faecalis förekom under studieperioden och av dessa in-
kluderades 54 episoder hos 49 patienter. Kontrollblododling 
togs i 50 episoder och utföll positivt i fem av dessa (10 %). Av 
de fem episoder som hade positiv kontrollodling befanns fyra ha 
komplicerad infektion. Två hade IE, en hade en port-á-cath-in-
fektion där venporten inte avlägsnades och en patient hade ko-
langit med obstruerade gallvägar. Av de 45 episoder med negativ 
kontrollodling var sex episoder komplicerade, fem hade IE och 
en hade en aortagraftinfektion. Skillnaden i andel komplicerade 
infektioner mellan de med positiviv och negativ kontrollodling 
var statistiskt signifikant (p= 0.004).
Konklusion/Conclusion: Vår studie visar att förekomsten av 
kvarvarande E. faecalis bakteriemi efter inledd behandling är 
relativt ovanlig men att en stor andel av de med kvarstående 
bakteriemi har en komplicerad infektion. Upprepad blododling 
kan ha en plats vid utredning av bakteriemi med E. faecalis, men 
negativ kontrollblododling utesluter inte komplicerad infektion 
såsom IE. 

36424 – Adjunctive corticosteroids for Lyme neuroborre-
liosis peripheral facial palsy – a prospective study with 
historical controls
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Introduktion/Introduction: Lyme neuroborreliosis peripheral 
facial palsy (LNB PFP) and idiopathic peripheral facial palsy, 
Bell’s palsy (BP), are the most common causes of facial palsy in 
borrelia-endemic areas and are clinically similar. Early treatment 
with corticosteroids has been shown to be effective in Bell’s pal-
sy and antibiotics improve outcome in LNB, but there is a lack 
of knowledge on how the addition of corticosteroids to standard 
antibiotic treatment affects outcome in LNB PFP. 
Metod/Method: This prospective open trial with historical con-
trols was conducted at two large hospitals in western Sweden 
between 2011 and 2018. Adults presenting with LNB PFP were 
included in the study group and were treated with oral dox-
ycycline 200 mg b.i.d for ten days and prednisolone 60 mg o.d. 
for five days, then tapered over five days. The historical controls 
were adult patients with LNB PFP included in previous studies 
and treated with oral doxycycline. Both groups underwent a fol-
low-up lumbar puncture and were followed until complete reco-
very or for 12 months. 
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Resultat/Result: Fifty-seven patients were included, 27 in the 
study group and 30 in the control group. Two patients (7 %) in 
the study group and six patients (20%) in the control group suf-
fered from sequelae at end follow up. There was no statistically 
significant difference between the groups, neither in the pro-
portion of patients with sequelae, nor in the decline in CSF mo-
nonuclear cell count. 
Konklusion/Conclusion: Adjunctive corticosteroids neither im-
prove nor impair the outcome for patients with Lyme neurobor-
reliosis peripheral facial palsy treated with doxycycline. Patients 
in whom it is impossible to differentiate between Bell’s palsy and 
LNB as the cause of the peripheral facial can safely be treated 
with a combination of doxycycline and corticosteroids, without 
the risk of impairing the outcome of a potential Lyme neurobor-
reliosis infection. 

36427 – NATIONELLT REFERENSLABORATORIUM FÖR HPV, 
SLIM – Svenskt Laboratorienätverk inom mikrobiologi

Mikrobiologi
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Carina Eklund1, Sara Arroyo Mühr1, Joakim Dillner1

1. Centrum för cervixcancerprevention, Karolinska Institutet 
och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Introduktion/Introduction: Folkhälsomyndigheten utsåg 2017 
nationella referenslaboratoriet (NRL) för Humant Papillomvi-
rus (HPV) för att stötta kvalitetsarbetet inom HPV-diagnostik, 
bl.a. genom att utfärda kvalitetspaneler och genom om-analys av 
HPV-negativa prover från HPV-associerade sjukdomar som liv-
moderhalscancer.

HPV är den viktigaste orsaken till livmoderhalscancer. Det 
finns 222 HPV typer men endast 13 av dessa orsakar cancer. Pri-
mär screening mot HPV är rekommenderat av Socialstyrelsen 
sedan 2015. De flesta HPV-tester riktar sig mot en konserverad 
region i HPV-genomet (L1), medan 2 andra gener (E6 och E7) 
står för onkogen transformation. Nationell HPV-typning av alla 
cervixcancerfall i landet under en 10-årsperiod (1) fann att cirka 
3% av livmoderhalscancer innehöll E6/E7 men saknade L1-re-
gionen.
Metod/Method: NRL analyserar både vätskebaserade, LBC, 
prov (ThinPrep och SurePath) och Formalin-fixerade paraffinin-
bäddade (FFPE) biopsier. Extraktion för LBC prov utförs med 
MagNA pure LC (Roche), Total Nucleic Acid Isolation Kit enligt 
tillverkarens manual. FFPE prov extraheras med DNeasy Blood 
and Tissue kit (Qiagen) med ett extra värmesteg (2, 3), enligt kva-
litetssäkrade rutiner.

Första analysen med bred PCR mot L1 följt av HPV genotyp-
ning med Luminex där 37 olika HPV typer kan påvisas. De prov 
som är HPV negativa efter Luminex helgenomsekvenseras med 
NextSeq (Illumina) utan amplifiering. För bibliotekspreparation 
används SMARTer totRNA (Takara). 
Resultat/Result: NRL har analyserat 15 LBC och 20 FFPE prov 
(28 patienter) som alla varit HPV negativa eller HPV positiva för 
en okänd (”övrig”) HPV typ.

För 15/28 (54%) patienter hittade vi HPV med bred PCR & Lu-
minex. 10 av patienterna var positiva för en onkogen HPV typ 
och 5 för en lågrisktyp. Ytterligare 3 prov som var negativa i Lu-
minex blev HPV positiva med sekvensering (alla med onkogen 
typ). 
Konklusion/Conclusion: Screeningprogrammet är inriktat på 
att hitta och behandla förstadier till livmoderhalscancer innan 

de utvecklas till cancer: Förstadierna är rutinmässigt positiva för 
hela HPV-genomet och kan således påvisas av HPV-tester, oav-
sett vilken region de riktar sig mot. Men för en liten del av inva-
siva tumörer kan delar av HPV-genomet saknas, vilket kan visas 
med sekvensering.

Referenser:
[1] Nationwide comprehensive human papillomavirus (HPV) genotyping 
of invasive cervical cancer. Lagheden et al, Br J Cancer. 2018
[2] Validation of a standardized extraction method for formalin-fixed pa-
raffin-embedded tissue samples Lagheden et al, J of Clinical Virology. 
2016
[3] Efficient DNA Extraction for HPV Genotyping in Formalin-Fixed, 
Paraffin-Embedded Tissues Steinau et al, J Molecular Diagnostics. 2011
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Introduktion/Introduction: Urinvägsinfektioner (UTI) är vik-
tiga hälsovårds problem för sjukhuspatienter och samhälle pa-
tienter. Guldstandarden för diagnos av urinvägsinfektioner är 
urinodling som kräver 24 till 48 timmar. Dessutom ger många 
odlade urinprover ingen eller obetydlig tillväxt av bakterierna. 
Därför för att detektera dessa prover kommer ett snabbt screen-
ingtest att vara ett användbart verktyg för kliniker för att undvika 
att använda onödigt antibiotikum och minska mängden urinod-
ling. Automatiserade urinanalysinstrument som Sysmex UF 
har utvecklats och kan kvantifiera bakteriekoncentration. Dess 
konsekvenser för screening för UTI har undersökts. Syftet med 
denna studie var att utvärdera Sysmex UF-5000 som en screen-
ingmetod för snabbare och enklare detektion av ingen/obetydlig 
bakterietillväxt inom en minut i urinprover utan odling. 

Metod/Method: Studien utfördes genom analys av 1169 kliniska 
urinprover från patienter med misstänkt UTI som skickats till 
avdelningen för mikrobiologi vid Karolinska universitetssjuk-
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huset/Huddinge i Sverige under en period av fyra månader. Alla 
dessa prover odlades enligt referensmetodiken och analyserades 
samtidigt i UF-5000 enligt tillverkarens instruktioner. Bakterie-
tal mättes via flödescytometrisk analys och en cut-off ≤30 bakte-
rie/uL valdes för val av obetydlig bakterietillväxt med Sysmex. 
För att beräkna känslighet och negativa prediktiva värde (NPV) 
av UF-5000 användes olika definitioner av negativa urinprover i 
överensstämmelse med bakteriekoloninivån som följer: (i) ingen 
tillväxt och (ii) bakterietillväxt <103 CFU/ml. 
Resultat/Result: Totalt 354 negativa urinprover hittades och 
den visade en övergripande känslighet på 98% och 97% NPV när 
man jämförde UF-5000 med rutinarbete. 
Konklusion/Conclusion: UF-5000 visade potentiell användbar-
het för snabb screening av negativ bakteriekultur inom en minut. 

Referenser:
[1] Rapid screening of urinart tract infection and discrimination of Gram-
positiv and Gram-negative bacteria by atomoated flow cytometric analy-
sis using Sysmex UF-5000.
Kim S.Y. et al. 2018;56:8. Journal of Clinical Microbiology
[2] Screening for Urinart Tract infection with the Sysmex UF-1000i i uri-
ne flow cytometer. 
Broeren M.A.C. et al. 2011;49:3. Journal of Clinical Microbiolgy
[3] UF-5000 validation protocol in microbiology laboratory.
Sysmex Europe GmbH. Germany. info@sysmex-europe.com
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Introduktion/Introduction: BK-virusinfektion efter njurtrans-
plantation leder till BK-virusnefropati (BKVN) hos upp till 10 
% av mottagarna och är associerad med en ökad risk för funk-
tionsnedsättning eller förlust av transplantatet. Idag finns ingen 
etablerad antiviral terapi mot BK-virusinfektion, men minskad 
immunsuppression vid BK-viremi, har visats kunna minska inci-
densen av BKVN. Målet med studien är att analysera om patien-
ter med förstärkt induktion har en ökad risk att utveckla BKVN 
och som kan motivera mer intensiv screening. 
Metod/Method: Studien omfattade en retrospektiv singelcenter 
kohortstudie. Alla patienter över 18 år som genomgick njurtrans-
plantation eller samtidig njur- och pancreastransplantation vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan 2005 och 2014 inklu-
derades, en period när rutinmässig screening för BK-virus inte 
utfördes på centret. Majoriteten av patienterna fick basiliximab 
och metylprednisolon som induktionsterapi och en kombination 
av takrolimus, mycofenolatmofetil och prednisolon som under-
hållsbehandling. Förstärkt induktion definierades som behand-
ling med thymoglobulin, rituximab, eculizumab, IVIg, glucosorb 
och/eller plasmaferes/aferes. Andra riskfaktorer inkluderade 
i multivariatanalys (Cox proportional hazards model) var kön, 

ålder, cytomegalovirus-mismatch (donator +/mottagare -) och 
rejektionsbehandling.
Resultat/Result: Totalt 44 av 928 (4,7%) patienter utvecklade 
biopsiverifierad BKVN 4,8 (1,5 - 35,0) månader efter transplan-
tation. Förstärkt induktion gavs till 141 (15,2%) patienter. Manligt 
kön var en signifikant riskfaktor för utveckling av BKVN (tabell 
1). Patienter med BKVN hade en signifikant högre risk för graft-
förlust än patienter utan BKVN (hazard ratio 4,4). 
Konklusion/Conclusion: Manligt kön, men inte förstärkt indu-
ktion, är en signifikant riskfaktor för BKVN efter njurtransplan-
tation.
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Introduktion/Introduction: Giardia intestinalis refraktär mot 
nitroimidazoler (metronidazole och tinidazole) är ett ökande 
kliniskt problem och det finns få behandlingsalternativ [1–4, 7]. 
Det gamla läkemedlet quinacrine har börjat ändvändas i ökad 
omfattning som alternativ behandling, men begränsad evidens 
finns kring detta [3–7]. Syftet med studien var att utvärdera ef-
fekten av quinacrine i en större patientkohort. 
Metod/Method: Retrospektiv genomgång av alla behandlade 
patienter med mikrobiologiskt (mikroskopi eller PCR) verifierad 
giardiasis på Karolinska Universitetssjukhuset från januari 2008 
till april 2020. Nitroimidazole-refraktär giardiasis definierades 
som kvarvarande G. intestinalis i feces efter minst 2 behandlingar 
med nitroimidazoler. 
Resultat/Result: Av totalt 201 fall definierades 87 (43%) som 
nitroimidazole-refraktära. Quinacrine användes som alternativ 
behandling för 54 patienter; 51 fick monoterapi och tre i kom-
bination med metronidazole. Uppföljningsprover lämnades av 
49 av 54 patienter (91%) minst 7 dagar efter avslutad quinacri-
nebehandling. 51 patienter hade en klinisk uppföljning på infek-
tionskliniken och ytterligare två patienter hade annan medicinsk 
kontakt efter quinacrinebehandlingen. Endast tre patienter hade 
positiva feacesprover och fortsatta symptom efter behandling 
(94% effektivitet). Alla tre blev botade efter ytterligare en be-
handlingsomgång - en med förlängd quinacrinebehandling och 
två med quinacrine i kombination med albendazole. Milda bi-
verkningar rapporterades av en patient.

Av 87 refraktära fall hade 54 (62%) varit på indiska subkonti-
nenten, jämfört med 32 av 114 (28%) med icke-refrakär giardi-
asis. 
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Konklusion/Conclusion: Quinacrine är en effektiv behandling 
av nitroimidazole-refraktär giardiasis som verkar tolereras väl 
vid kort tids behandling. 

Referenser:
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asis. BMJ 2016; 355:i5369.
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[3] Morch K, Hanevik K. Giardiasis treatment: an update with a focus on 
refractory disease. Curr Opin Infect Dis 2020; 33:355-64.
[4] Nabarro LE, Lever RA, Armstrong M, Chiodini PL. Increased inci-
dence of nitroimidazole-refractory giardiasis at the Hospital for Tropical 
Diseases, London: 2008-2013. Clin Microbiol Infect 2015; 21:791-6.
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36433 – GENSAM - Gemensam nationell hantering av
sekvenseringsdata inom klinisk mikrobiologi
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4. Klinisk Mikrobiologi och Centrum för molekylär diagnostik 
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14. Neogap Therapeutics AB

Introduktion/Introduction: Det pågår ett metodskifte för epi-
demiologisk typning av smittämnen mot next generation sequ-
encing (NGS) och digitaliserad hantering av dess relaterade stora 
datamängder. Behovet har blivit tydligt under covid-19 pande-
min vad gäller övervakning av SARS-CoV-2 virusvarianter där 
hela genomet behövs för att kunna besvara snabbt förändrande 
frågeställningar. I takt med att NGS-tekniken blir mer lättill-
gänglig sker sekvenseringen även allt oftare lokalt på de kliniska 
mikrobiologiska laboratorierna parallellt med att prover skickas 
till större sekvenseringscenter. Arbetssättet förändras och beho-
vet för att dela sekvenseringsdata digitalt ökar. 
Metod/Method: Förutom att förenkla delning av NGS-data, 

möjliggör GENSAM att nationella data samlas på ett strukture-
rat, reglerat och kvalitetssäkrat sätt med tillgång av data på re-
gional och nationell nivå. GENSAM tillhandahåller infrastruk-
turen och utvecklar övervaknings- och visualiseringsfunktioner 
av mikrobiologisk sekvenseringsdata inom smittskyddsområdet 
samt möjliggör samkörningar med register så som det nationel-
la vaccinationsregistret och informationsdelning med SmiNet. 
Plattformen ska sätta standarder för kvalitetssäkring, öka auto-
matisering, möjliggöra fördjupade analyser och nå ut med inno-
vativ teknik till lokal nivå.  
Resultat/Result: Folkhälsomyndigheten tar ett helhetsansvar 
och säkerställer långsiktig förvaltning i linje med myndighetens 
uppdrag, att säkerställa ett effektivt smittskyddsarbete. GEN-
SAM är delfinansierat av Vinnovas projektmedel för ”Utma-
ningsdriven innovation”. Projektet befinner sig i samverkansfa-
sen där databasen och plattformen utvecklas tillsammans med 
projektpartner från smittskydd, vårdhygien, klinisk mikrobiologi 
samt företag. 
Konklusion/Conclusion: Denna utveckling har accelererats 
under pandemin för att säkerställa övervakning av SARS-CoV-2 
virusvarianter där systemet sedan april 2021 samlar respektive 
regions sekvenser för regional och nationell övervakning. På na-
tionell nivå har över 74 000 sekvenser deponerats i GENSAM 
(tom 20 maj 2021) motsvarande sekvensering av upp till 25% av 
bekräftade fall på nationell nivå. Den procentuella förekomsten 
av SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse har under 
perioden gått från 0% till över 90% förekomst på både nationell 
och regional nivå.

Referenser:
GENSAM samarbetspartners är Codon consulting AB, Laboratoriemedi-
cin Region Jönköping, Klinisk Mikrobiologi Region Jönköping, Klinisk 
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Skåne, Smittskydd Region Skåne, Vårdhygien Region Skåne, Karolinska 
Universitetslaboratoriet Region Stockholm, Smittskydd Region Stock-
holm, Laboratoriemedicin, Klinisk Mikrobiologi Region Örebro inkl. 
representanter av Genomics Medicine Sweden Mikrobiologi, NEOGAP 
Therapeutics AB, Unilabs Skövde, Klinisk Mikrobiologi, Molekylär Mik-
robiologi Region Västra Götaland, Vårdhygien Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset.

36441 – Förbättrad molekylär diagnostik av
Legionella species med ny in house
realtids-PCR av 23S-5S rRNA intergena regionen

Mikrobiologi
Lisa Wasserstrom (PhD)1

Yuk Ting Siu1, Gaprielle Massoud1, Eleni Touriki (MD)1

1. Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Region Skåne, Lund

Introduktion/Introduction: Legionella är gramnegativa vatten-
levande bakterier som lever intracellulärt i amöbor och kan orsa-
ka Legionärssjukan och Pontiac feber. Bakterierna sprids genom 
inhalation av vattenaerosoler från t.ex. duschar och bubbelpoo-
ler eller via inandning av jord som innehåller legionella. Infek-
tion orsakas främst av L. pneumophila men andra vanliga arter 
är L. micdadei, L. bozemanii, L.  longbeachae och L. anisa (1). På 
Klinisk mikrobiologi i Lund detekteras Legionella species med 
realtids-PCR av 16S rRNA genen (2). Då metoden är ospecifik 
och ger amplifiering även i vatten utvärderades här en publicer-
ad realtids-PCR metod som amplifierar 23S-5S rRNA intergena 
regionen och detekterar L. species samt artbestämmer L. micda-
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dei, L. longbeachae, L. bozemanii och L. anisa med fem hydrolys-
prober (3). 
Metod/Method: BAL/sputum prov från 43 patienter tidigare 
amplifierade med 16S rRNA PCR (Cq 21-39) analyserades med 
23S-5S rRNA PCR och L. species proben. Positiva prover artbe-
stämdes med 23S-5S rRNA PCR och de artspecifika proberna. 
Diskrepanta prover skickades till Statens Serum Institut som 
amplifierade ett längre fragment av 16S rRNA. Den analytiska 
specificitet av 23S-5S PCR utvärderades med ett urval av luft-
vägsvirus/bakterier och prover från QCMD Legionella paneler 
och den analytiska sensitiviteten med spädningsserier av fra-
modlade stammar. 
Resultat/Result: Trots amplifiering av 16S rRNA i samtliga 43 
prover hade enbart 21 av dem tolkats som positiva medan reste-
rande 22 prover bedömts som negativa/ej bedömbara. Av de 21 
positiva prover kunde 23S-5S rRNA L. species PCR bara verifiera 
9 som positiva prover medan övriga 12 prover gav negativt re-
sultat. Ett prov utsvarat som ej bedömbart och ett som negativt 
blev positiva. Av de 11 positiva proverna (23S-5S rRNA) kunde 9 
artbestämmas till L. longbeachae (n = 6), L. bozemanii (n= 1) och 
L. micdadei (n = 2). Diskrepanta prover positiva med 16S rRNA 
(Cq < 32) men negativa med 23S-5S rRNA konfirmerades på SSI 
som negativa. Den analytiska specificiteten var 100 % med alla 
prober utom L .micdadei som gav viss korsreaktivitet med Serra-
tia. Den analytiska sensitiviteten var 102 - 103 CFU/ml. 
Konklusion/Conclusion: Sammanfattningsvis visar utvärde-
ringen att 23S-5S rRNA metoden är specifik och känslig vilket 
förbättra vår Legionella species diagnostik avsevärt och dessutom 
artbestämmer de vanligast förekommande icke-pneumophila ar-
terna L. longbeachae, L. micdadei, L. bozemanii och L. anisa. 

Referenser:
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36451 – The impact of Covid-19 governmental restrictions 
on testing and incidence of Chlamydia trachomatis and 
Neisseria gonorrhoeae infections

Mikrobiologi
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Åsa Gylfe5, Björn Herrmann1

1. Department of Clinical microbiology, Akademiska sjukhuset, 
Uppsala, Sweden
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3. Centre for Research and Development, Uppsala University/
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Introduktion/Introduction: The global Covid-19 pandemic has 
made governments respond with policy restrictions in a vary-
ing degree. These restrictions have the potential to impact the 

transmission and testing encounters of sexually transmitted in-
fections (STI).

The aim was to investigate what impact government Covid-19 
restrictions have had on testing for and incidence of Chlamydia 
trachomatis (CT) and Neisseria gonorrhoeae (NG) in Sweden and 
other Nordic countries with very different governmental strate-
gies.
Metod/Method: The study is a retrospective analysis of data col-
lected via requests sent to five different regions (Dalarna, Gävle-
borg, Jönköping, Uppsala and Västerbotten) in Sweden and to th-
ree neighbouring countries, Denmark, Finland and Norway. The 
data was collected for the years 2018–2020 and the requested 
data from Sweden was more detailed with respect to age groups, 
gender, individual data and the proportion of self-sampled tests. 
Resultat/Result: Preliminary data (yet only for Sweden) shows 
that in the five regions the number of CT tests were similar in 
January 2020 and 2019, but decreased by ≈20% during the start 
of the pandemic in April/May 2020 and continued to be 10-15% 
lower for the rest of 2020 compared to 2019. The decrease was 
more obvious for men than women. The proportion of inter-
net-based self-sampled tests of all CT-tests increased from 26% 
in January 2020 to 33% in April and was significantly higher 
during the rest of the year compared to 2019. 
The number of detected CT cases were the same in January 2020 
compared to 2019, but decreased in April and continued to be 20-
30% lower during the following months. 
In data analysis no obvious differences were seen between the 
five regions in Sweden. 
Konklusion/Conclusion:
– CT-detection rates decreased during the pandemic.
– The covid-19 pandemic appears to have caused a decrease in 

CT-testing, especially for men. 
– Internet-based self-sampling increased its role for testing 

during the pandemic and possibly compensated for decreased 
access to clinic-based testing facilities.

– ”Social distancing” is relative and warrants further investiga-
tion for its impact on STIs.

36452 – Infektionssjuksköterskors upplevelser av
att ta emot och initialt vårda patienter från IVA
– En intervjustudie

Infektionssjuksköterskor
Sara Adolfsson1

Charlotte Kerrén1

1. IFIS

Introduktion/Introduction: Patienter med komplexa omvård-
nadsbehov och ibland även isoleringsbehov överflyttas ofta med 
kort varsel från intensivvårdsavdelning [IVA] till infektionsav-
delning. Vårdavdelningens förutsättningar och begränsade re-
surser har svårt att möta dessa patienters vårdbehov.

Syftet var att beskriva infektionssjuksköterskans upplevelser 
av omvårdnaden av patienter i samband med överflyttningen 
från IVA till infektionsavdelning och 72 timmar därefter. 
Metod/Method: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med 
semistrukturerade frågor.
Datainsamlingen utgjordes av elva intervjuer och kvalitativ inne-
hållsanalys med induktivt förhållningssätt användes. 
Resultat/Result: Sjuksköterskorna känner sig ensamma, stres-
sade och oroliga i omhändertagandet och omvårdnaden av pa-
tienter i samband med och 72 timmar efter överflyttning. Tids-
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brist upplevs vara den dominerande faktorn. Då riktlinjer och 
rutiner saknas blir omhändertagandet beroende av mottagande 
sjuksköterskas kompetens och erfarenhet vilket påverkar vården 
av patienten. Isoleringsvård upplevs vara en del av det vardagliga 
arbetet och upplevs inte påverka omvårdnadens kvalitet. 
Konklusion/Conclusion: Genom kompetens och erfarenhet ut-
veckla arbetsmiljö och rutiner för att bibehålla patientsäkerhet 
och en god arbetsmiljö.

Framtida forskning: Att undersöka hur överflyttningsproces-
sen upplevs av sjuksköterskor på andra sjukhus i samma region 
men även nationellt. Även hur överflyttningsprocessen upplevs 
efter att intermediärvårdsplatser startats på avdelningen. 

36454 – Tid till positivitet utifrån blododlingar
– en viktig prognostisk faktor för mortalitet vid
Streptococcus pyogenes bakteriemi

Infektion
Anna Bläckberg1, 2

Stina Svedevall1, Katrina Lundberg1, Bo Nilson3, Fredrik Kahn1, 2, 
Magnus Rasmussen1, 2

1. Avdelningen för Infektionsmedicin, Institutionenen för Kli-
niska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet

2. Infektionskliniken, Lund, Skånes Universitetssjukhus
3. Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Enheten för Medicinsk 

Service, Region Skåne 

Introduktion/Introduction: Det finns ett behov av nya meto-
der som kan förutsäga utfall hos patienter med betahemolytiska 
streptokocker (BHS) i blodet (bakteriemi). Prognostiska meto-
der, såsom användande av tid till positivitet utifrån blododlingar 
(TTP) är kända för att kunna förutsäga utfall vid invasiva infek-
tioner orsakade av vissa andra bakterier. TTP är relaterat till bak-
teriekoncentrationen i blodet och målsättningen med studien är 
att bestämma möjlig korrelation mellan TTP och utfall hos pa-
tienter med bakteriemi med Streptococcus pyogenes. 
Metod/Method: Detta är en retrospektiv observationell studie 
som innefattar patienter >18 års ålder med S. pyogenes i blodet 
mellan åren 2015–2018 i Skåne, Sverige. Associationer mellan 
TTP och kliniska karakteristika, emm typer och utfall hos patien-
ter med S. pyogenes bakteriemi analyserades.
Resultat/Result: Totalt 286 patienter med S. pyogenes bakterie-
mi inkluderades i kohorten. Medianåldern var 71 år, 50 % hade 
manligt kön och median för TTP var 10.4 (interkvartilomfång 
8.4–11.4). Trettiodagarsmortaliteten var 10 % och 195 patienter 
hade streptococcal toxic shock syndrome (sTSS), sepsis och eller 
septisk chock. I en multivariabel logistisk regression var kortare 
TTP associerad med ökad mortalitet, justerat för ålder, kön, in-
fektionsfokus och emm typ, OR 3.5 (95% CI 1.4–8.4, p < 0.01). Vi 
fann ingen säker korrelation mellan TTP och utveckling av sTSS 
och/eller septisk chock. Infektionsfokus i lungan var associerat 
till ett sämre utfall, OR 4.3 (95% CI 1.2 – 14.3, p < 0.01). Ingen sä-
ker korrelation etablerades mellan emm typ och utfall eller emm 
typ och infektionsfokus. 
Konklusion/Conclusion: TTP och infektionsfokus i lungan är 
två viktiga oberoende prognostiska faktorer för mortalitet hos 
patienter med S. pyogenes bakteriemi. Information om TTP till-
sammans med den kliniska bedömningen av patienten kan hjälpa 
i utvärderandet av prognosen.

Referenser:
[1] Lamy B. Blood culture time-to-positivity: making use of the hidden 
information. Clin Microbiol Infect. 2019;25(3):268-71.

[2] Kim J, Gregson DB, Ross T, Laupland KB. Time to blood culture posi-
tivity in Staphylococcus aureus bacteremia: association with 30-day mor-
tality. J Infect. 2010;61(3):197-204.

36459 – Utvärdering av HFNO-behandling vid covid-19-
infektion på en infektionsklinik under 12 månader

Infektion
Jakob Martinsson1

Cecilia Magnusson2

1. Underläkare, Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jön-
köping

2. Överläkare, Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönkö-
ping

Introduktion/Introduction: Vid sjukhusvårdskrävande covid-19- 
infektion, som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2, är respirato-
risk svikt en vanlig del i kliniken, där HFNO-behandling (high flow 
nasal oxygen) blivit en betydelsefull del i behandlingsregimen vid 
svår sjukdom. Evidensläget för HFNO vid covid-19 var inlednings-
vis skralt men lovande i de få studier som fanns. Därav fanns ett 
lokalt utvärderingsbehov, dels för att undersöka om behandlingen 
minskat trycket på IVA-vården, dels för bedömning av utfallet för 
patienter där intensivvård ej var aktuellt.
Metod/Method: Journalgenomgång av patienter behandlade 
med HFNO för covid-19 på Infektionskliniken, Ryhov, Jönköping 
mellan maj 2020 och april 2021. HFNO bedömdes indicerat vid 
påvisad eller starkt misstänkt covid-19-infektion med syrgasbehov 
som översteg 5L/min. Totalt identifierades 168 patienter via di-
agnoskod DG028 (syrgasbehandling med högflödesgrimma), vilka 
utgjordes av 107 män och 61 kvinnor. Av dessa var 119 aktuella för 
IVA-vård, medan 49 hade begränsningen 0 HLR och 0 IVA. De 
patienter som inte kunde tillgodogöra sig behandlingen pga bris-
tande compliance (n=5) samt patienter som själv valt att avsluta 
påbörjad HFNO-behandling (n=2) exkluderades från analysen.

Resultat/Result: Av de patienter som var aktuella för intensiv-
vård förbättrades 67 st (56%), medan 52 st (46%) försämrades 
och flyttades till intensivvårdsavdelning. Medelåldern i den 
gruppen var 60 år, med ett spann från 27 år till 87 år.

Av de patienter som inte var aktuella för intensivvård förbätt-
rades 26 st (53%), medan 23 st (47%) avled trots behandling. 
Medelåldern i gruppen med behandlingsbegränsade patienter 
var 83 år, med ett spann från 54 år till 99 år. 
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Konklusion/Conclusion: Vid sjukhusvårdskrävande covid-19-in-
fektion med tilltagande respiratorisk insufficiens har HFNO blivit 
en del av behandlingsarsenalen. Vi ser att många förbättrades med 
HFNO-behandling, varav en del troligtvis hade behövt intensiv-
vård annars. Intensivvården kan därmed ha avlastats till viss del. 
Det har dock medfört en högre belastning på vanliga vårdavdel-
ningar då det krävt en ökad tillsyn av patienterna jämfört med 
vanlig syrgasbehandling vid mildare respiratorisk svikt.

För de patienter som inte var aktuella för intensivvård var 
prognosen dålig vid svår covid-19-sjukdom som krävde HF-
NO-behandling, där avled cirka varannan patient. 

36463 – NGS-baserad detektion av bakterie- och
svamp-DNA direkt från kliniska prover

Mikrobiologi
Reza Advani1

Olov Svartström1, Erja Chryssanthou2, Lina Guerra Blomqvist2, 
Maria Lind Karlberg1, Anna Risberg1, Martin Vondracek2

1. Avdelningen för Mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, Solna.
2. Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet, Ka-

rolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Introduktion/Introduction: Karolinska Universitetslaborato-
riet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten utvecklat och 
implementerat nästa generations sekvenseringsmetodik (NGS) 
för identifiering av bakterier och svampar direkt från kliniska 
prover eller isolat. NGS ersätter därmed traditionella Sanger-
sekvenseringsmetoder som tidigare har använts. Det finns stora 
fördelar med NGS-baserade sekvenseringsmetoder jämfört med 
tidigare metoder så som ökad känslighet och högre kapacitet dvs. 
möjlighet att analysera fler prover samtidigt samt ökad potential 
att detektera flera olika smittämnen i ett och samma prov. 
Metod/Method: Sekvensering av de variabla regionerna, V1-
V2 och V3-V4, i 16S ribosomala RNA (rRNA)-genen utförs för 
att bestämma vilken eller vilka bakterier som finns i provet. 
För att identifiera svamp sekvenseras regionen som omfattar 
båda ”Internal Transcibed Spacer” (ITS)-regionerna samt 5.8S 
rRNA-genen vilket ger bred täckning av svamparter, från jäst-
svampar till trådsvampar inklusive endemiska dimorfa svampar 
och dermatofyter. Metoderna använder dessutom interna kon-
trollsekvenser (spike) som underlättar bedömning av lågpositiva 
och negativa prover samt ger en indikation på halten mikrober i 
provmaterialet.
Resultat/Result: Analyssvaret består bl.a. av en tabell och ett så 
kallat Krona-diagram över databasträffar och en beräknad kvan-
titet jämfört med spike. 
Konklusion/Conclusion: Baserat på fyra års erfarenhet och 
resultatanalys av NGS-baserad 16S-diagnostik och två års av 
NGS-baserad svampdiagnostik är vår slutsats att metoden pre-
sterar väsentligt bättre än klassisk Sangersekvenseringsmetodik, 
både genom ökad sensitivitet och förmåga att identifiera flera 
patogener i samma prov. 

36464 – Kort tid till positiv blododling vid endokardit
orsakad av Enterococcus faecalis
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per, Lunds Universitet
5. Skånes universitetssjukhus, Lund

Introduktion/Introduction: Enterococcus faecalis kan orsaka 
bland annat urinvägsinfektioner, intraabdominala infektioner 
och endokardit (1, 2). Att vid bakteriemi med E. faecalis (EFsB) 
värdera risken för endokardit är viktigt för att avgöra om fortsatt 
utredning behövs. Kort tid till positiv blododling (TTP) - tiden 
från att blododlingsflaskan sätts i inkubatorn till att den larmar - 
är vid bakteriemi med Staphylococcus aureus associerad med en-
dokardit och högre dödlighet (3, 4, 5). I detta arbete utvärderades 
hur TTP vid EFsB påverkas av infektionsfokus, samt huruvida 
det finns en association mellan TTP och endokardit respektive 
mortalitet. 
Metod/Method: I denna retrospektiva observationsstudie inklu-
derades vuxna patienter vårdade i Skåne med monomikrobiell 
EFsB mellan 2015 och 2018. Episoder där blododlingar tagits på 
sjukhus utan utlokaliserade blododlingsskåp exkluderades, lik-
som episoder där patienten hade fått antibiotika inom 7 dagar 
före blododling. Kortaste TTP för de initiala blododlingarna i 
bakteriemiepisoden registrerades. Strukturerad journalgransk-
ning utfördes för aktuella vårdtillfällen. Median TTP jämfördes 
mellan episoder grupperade enligt patientens ålder, kön, komor-
biditet enligt Charlson Comorbidity Score, var infektionen för-
värvats och infektionsfokus. Därefter dikotomiserades TTP till 
≤12 eller >12 timmar. Logistisk regressionsanalys användes för 
att utvärdera koppling mellan ovan nämnda variabler och TTP. 
Associationen mellan endokardit och flera olika variabler inklu-
sive TTP utvärderades, liksom associationen mellan TTP, död på 
sjukhus, inom 30 dagar och 180 dagar, samt recidiv av EFsB inom 
180 dagar. 
Resultat/Result: 367 episoder från 323 patienter inkluderades. 
Median TTP för hela kohorten var 11,6 h (IQR 9,9-14,1). För de 55 
episoder där endokardit identifierades var TTP signifikant kor-
tare, 9,4 h (IQR 6,4-10,6), och i multivariat analys var endokardit 
den enda variabel som var associerad med TTP med statistisk 
signifikans. Vid cutoff  ≤12 h var sensitiviteten för endokardit 
93% (CI 83-97) och specificiteten 51% (CI 45-56). Vid multivari-
at analys med utfall endokardit och exponering TTP, ålder, kön, 
komorbiditet och nosokomialt förvärvad EFsB, förblev associa-
tionen till TTP statistiskt signifikant. Ingen association sågs mel-
lan TTP och mortalitet eller mellan TTP och risk för recidiv av 
EFsB. 
Konklusion/Conclusion: Kort TTP vid EFsB är associerat till 
endokardit och kan vara en faktor att ta hänsyn till vid klinisk 
bedömning. I detta material gav en TTP ≤12 h hög sensitivitet, 
men låg specificitet för endokardit. 

Referenser:
[1] Pinholt M, Ostergaard C, Arpi M, Bruun NE, Schonheyder HC, Gra-
del KO, Sogaard M, Knudsen JD, Danish Collaborative Bacteraemia N: 
Incidence, clinical characteristics and 30-day mortality of enterococcal 
bacteraemia in Denmark 2006-2009: a population-based cohort study. 
Clin Microbiol Infect 2014, 20(2):145-151.
[2] Maki DG, Agger WA: Enterococcal bacteremia: clinical features, 
the risk of endocarditis, and management. Medicine (Baltimore) 1988, 
67(4):248-269.
[3] Marra AR, Edmond MB, Forbes BA, Wenzel RP, Bearman GM: Time 
to blood culture positivity as a predictor of clinical outcome of Staphylo-
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Introduktion/Introduction: Bacteria, viruses, fungi, and parasi-
tes can all cause arthritis of either acute or chronic nature, which 
can be divided into infective/septic, reactive, or inflammatory. 
Septic arthritis (SA) is an acute infection of joint. With early anti-
biotic therapy and aspiration of the synovial fluid, the prognosis 
for return to normal joint function is excellent. Methods that 
may be used for the diagnosis of an infectious arthritis include 
direct microscopy, culture - disk susceptibility test and real-time 
polymerase chain reaction (PCR) tests. 
Metod/Method: In this study, 41 synovial fluid samples from 

patients living in Skåne region of Sweden were identified and 
analysed with two different methods: Culture of synovial fluid 
which is the ”gold standard” reference method and the new Bi-
oFire® Joint Infection Panel, JI Panel (Investigation Use Only 
version).
Resultat/Result: Of the 41 synovial fluid samples tested, 2 were 
positive, 39 were negative, all concordant with culture. In one 
sample Staphylococcus aureus was detected with the BioFire® JI 
Panel, this bacteria could not be grown in agar plates. Further 
investigations are ongoing. Internal controls included in the test 
were used for all samples run on the BioFire® JI Panel. 
Konklusion/Conclusion: Early recognition and therapeutic ma-
nagement of SA are essential to reduce the likelihood of signifi-
cant joint injury. According to the results of this study, BioFire® 
Joint Infection Panel performed similar accuracy to identify pat-
hogens in synovial fluid of patients with acute septic arthritis, as 
the reference culture method. Turnaround time for culture was 
7 days vs about 1h for the BioFire® JI Panel as far as negative 
results is concerned. This fact can have positive impact on un-
necessary use of antibiotics. BioFire® JI Panel cannot perform 
total resistance determination and therefore this analysis should 
always be completed by culture and resistance test separately. 

Referenser:
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Mar;101-B(3):288-296.
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assay for simultaneous detection of Kingella kingae and Staphylococcus 
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Unyvero i60 implant and tissue infection (ITI) multiplex PCR system in 
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aInterkvartilavstånd, bantal episoder och andelen anges inom
parantes, cpneumoni (n=7), other airway infections (n=3).
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Introduktion/Introduction: Urinary antigen tests (UATs) are 
often used to diagnose Legionnaires’ disease as they are ra-
pid and easy to perform on readily obtainable urine samples 
without the need for specialized skills compared to conventional 
methods. Recently developed automated readers for UATs may 
provide objective results interpretation, especially in cases of 
weak result bands. Here, we compared two immunochromato-
graphy UATs, the BinaxNOW Legionella Antigen Card (Abbott) 
and ImmuView S. pneumoniae and Legionella (SSI Diagnostica), 
and two immunofluorescent UATs, the STANDARD F Legionella 
Ag FIA (SD Biosensor) and Sofia Legionella FIA (Quidel), simul-
taneously with their respective automated readers. Automatic 
and visual interpretation of result bands were also compared for 
the immunochromatography-based BinaxNOW and ImmuView 
UATs. 
Metod/Method: A total of 53 patient urine samples were col-
lected. 13 were positive cases comprising of seven cases for 
L. pneumophila serogroup 1, and six cases of Legionella spp. and 
other serogroups, were obtained from Legionella PCR-positive 
patients. 40 negative controls were obtained from patients with 
infections of non-Legionella etiology. Samples were analysed 
simultaneously on the four urine tests with automated readers 
according to the manufacturer’s specifications. 
Resultat/Result: Overall sensitivity and specificity of Legionella 
UATs were 53.9–61.5% and 90.0–94.9%, respectively. When only 
L. pneumophila serogroup 1-positive cases were considered, the 
sensitivity of the UATs was 100%. Most of the UATs failed to de-
tect samples for Legionella spp., or other serogroups. Only one 
positive case of L. pneumophila serogroup 6 tested positive in 
the ImmuView UAT. Automatic results interpretation of results 
was found to be mostly concordant with visual results reading. 
Konklusion/Conclusion: The four Legionella UATs performed 
similarly in detection of Legionella urinary antigen. Results 
between automated and visual interpretation of ICT-based UATs 
were mostly consistent with each other. The use of an automated 
reader also brings increased flexibility and convenience in per-
forming urinary antigen assays in the clinical routine.

36467 – Bakteriemi orsakad av ovanliga enterokockarter
– en retrospektiv studie av incidens, infektionsfokus
och prognos
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tenskaper Lund, Lunds universitet
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Introduktion/Introduction: Enterococcus är ett genus med 
över 50 olika gram-positiva, fakultativt anaeroba bakterie-
arter. Enterokocker tillhör den normala tarmfloran men kan 
orsaka opportunistiska infektioner. E. faecalis och E. faecium 
är de två vanligaste sjukdomsframkallande enterokockarter-
na och de kan orsaka urinvägsinfektioner, intraabdominella 
infektioner, bakteriemi och infektiös endokardit (IE). Infek-
tioner orsakade av de ovanliga, non-faecalis och non-faecium 
Enterococccus species (NFE) har endast beskrivits i ett fåtal 
studier. Denna studie om NFE bakteriemi i Skåne genomför-
des för att beskriva incidens, infektionsfokus, prognos och fö-
rekomst av IE.

Metod/Method: Denna populationsbaserade retrospektiva stu-
die inkluderade alla episoder med bakteriemi hos vuxna orsakad 
av NFE i Skåne mellan 2012 och 2019. Dessa jämfördes med bak-
teriemi orsakad av E. faecalis (132 episoder) och E. faecium (119 
episoder). Episoder identifierades genom Region Skånes Klinis-
ka Mikrobiologis databas. Patientjournaler granskades avseende 
parametrar om mikrobiologi, patientdemografi och komorbidi-
teter samt det kliniska förloppet.
Resultat/Result: Totalt 2263 episoder av bakteriemi med ente-
rokocker hittades. Incidensen för NFE bakteriemi var 13 fall/ 
1 000 000 invånare/år. Totalt studerades 136 episoder med NFE 
bakteriemi: E. casseliflavus (n=45), E. gallinarum (n=34), E. av-
ium (n=29), E. hirae (n=10), E. durans (n=9), E. raffinosus (n=4), 
E. thailandicus (n=3), E. cecorum (n=1) och E. mundtii (n=1). Me-
dianåldern för insjuknandet var 74 år och polymikrobiell bak-
teriemi var relativt vanligt. Ampicillinresistens förekom i 4% 
av NFE isolat jämfört med 87% hos E. faecium. De vanligaste 
fokusen var lever och gallvägsinfektioner samt andra intraabdo-
minella infektioner, dock majoriteten hade ett okänt fokus. Inga 
episoder med IE hittades för bakteriemi med NFE. Samhällsför-
värvade infektioner var signifikant vanligare med NFE i jämfö-
relse med E. faecium, men majoriteten var antingen sjukvårdsas-
socierade eller nosokomiala infektioner. För NFE bakteriemi var 
30-dagars överlevnad 76% jämfört med 87% hos E. faecalis och 
76% hos E. faecium. 
Konklusion/Conclusion: NFE är en ovanlig orsak till, oftast po-
lymikrobiell, bakteriemi som drabbar äldre patienter. Det klinis-
ka förloppet är likartat det med E. faecalis och E. faecium, men IE 
är ovanligt vid NFE bakteriemi. 

36468 – Psittakos- en ”emerging infection” i norra Sverige?
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Introduktion/Introduction: Under åren 2010 till 2018 anmäl-
des enbart ett fall av psittakos från något av Sveriges fem nord-
ligaste län1. I januari 2019 diagnosticerades på klinisk misstanke 
ett fall av psittakos på infektionskliniken, Östersunds sjukhus. 
Detta ledde till ökad medvetenhet om sjukdomen och mer frek-
vent provtagning. Under de följande 28 månaderna (t.o.m. janua-
ri 2021) diagnosticerades ytterligare 14 fall av psittakos. 
Metod/Method: Chlamydia psittaci i luftvägssekret analysera-
des med realtids-PCR vid referenslaboratoriefunktionen för C. 
psittaci, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Retrospektiv journal-
genomgång gjordes av fall med psittakosfrågeställning under pe-
rioden januari 2019 – april 2021 (28 månader). 
Resultat/Result: I prover från 15 av 40 (37%) patienter påvisades 
C. psittaci. Fjorton av de 15 patienterna insjuknade under må-
naderna december till februari. En av patienterna var kvinna, 14 
män. Medianåldern var 71 år (41–87). Två patienter var initialt 
mentalt påverkade, en av dem hade dessutom abducenspares. En 
patient, en 87-årig man, respiratorvårdades och avled i respirato-
risk svikt. Övriga skrevs ut förbättrade. En patient behandlades 
med levofloxacin, en patient behandlades med iv erytromycin, 
en patient levofloxacin och doxycyklin.  De övriga 12 patienter-
na erhöll doxycyklin som slutgiltig behandling. Elva patienter 
uppgav kontakt med fågelbord eller annan närkontakt med vil-
da fåglar, ytterligare tre vistades mycket i naturen (varav två var 
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lantbrukare). För en patient saknades uppgift om fågelkontakt. 
Patienterna kom från olika delar av Jämtland-Härjedalen. Ingen 
av patienterna uppgav kontakt med burfåglar. 
Konklusion/Conclusion: Psittakos var under perioden ing-
en ovanlig orsak till pneumoni hos inneliggande patienter med 
pneumoni på infektionskliniken i Östersund. Psittakosfallen på-
visades under vintersäsongen när fågelmatning sker. Våra data 
talar för att sjukdomen är underdiagnosticerad. Papegojsjuka är 
ett missvisande namn då kontakt med vilda fåglar förefaller vara 
vanligaste smittkälla.

Referenser:
[1] Folkhälsomyndigheten. Statistik A-Ö om smittsamma sjukdomar. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/
statistika-o/sjukdomsstatistik/papegojsjuka-/?t=county (Hämtad 2021-
05-18).
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Introduktion/Introduction: Non-typeable Haemophilus influ-
enzae (NTHi) is a Gram-negative human bacterial species that 
causes infections in the upper and lower respiratory tract. The 
pathogen is associated with bronchitis and exacerbations in 
patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), and frequently causes acute otitis media (AOM) in pre-
school children below the age of 7 years. We have demonstra-
ted that binding of C4b-binding protein (C4BP) is important for 
NTHi complement evasion (1,2).  
Metod/Method: Isolates from the upper respiratory tract were 
obtained from nasopharyngeal samples analyzed at the Clinical 
microbiology laboratory (Laboratory Medicine Skåne, Lund). 
Tonsil specimens were obtained from patients undergoing ton-
sillectomy with the indications hypertrophy or recurrent acute 
tonsillitis at SUS Malmö. NTHi isolates from the lower respi-
ratory tract were obtained from sputum samples of COPD pa-
tients (GOLD stage II-IV, ages 61-84 years) analyzed at Hospital 
Universitari Bellvitge (Barcelona, Spain).  Protein-protein inte-
ractions were measured by biolayer interferometry (OctetRed). 
P5-deficient NTHi were generated and heterologous expression 
of NTHi P5 was made in Escherichia coli. Moreover, bacteria and 
binding to C4BP was analysed by SDS-PAGE and western blot-
ting in addition to flow cytometry. Mutants devoid of P5 were 
subjected to scanning and transmission electron microscopy. Fi-
nally, serum resistance was tested acc. to standard methods (1,2).

Resultat/Result: We identified outer membrane protein 5 (P5) 
of NTHi as a new ligand of C4BP, and observed significant-
ly lower binding to C4BP and a decreased serum resistance in 
NTHi mutants devoid of P5. Surface expression of recombinant 
P5 on E. coli conferred C4BP binding and significantly increased 
bacterial survival in human serum. In addition, P5 expression 
was correlated with C4BP binding in several clinical isolates. We 
revealed a higher density of P5 surface expression and consequ-
ently more C4BP binding in isolates from the lower respiratory 
tract of COPD patients and from tonsil specimens compared to 
isolates obtained from the upper respiratory tract and the blood 
stream (invasive strains). 
Konklusion/Conclusion: Our results prove P5 as a highly im-
portant protein for NTHi serum resistance (3). 

Referenser:
[1] Hallström T, Jarva H, Riesbeck K, Blom AM. Interaction with 
C4b-binding protein contributes to nontypeable Haemophilus influenzae 
serum resistance. J Immunol. 2007 May 15;178(10):6359-66.
[2] Hallström T, Resman F, Ristovski M, Riesbeck K. Binding of com-
plement regulators to invasive nontypeable Haemophilus influenzae 
isolates is not increased compared to nasopharyngeal isolates, but se-
rum resistance is linked to disease severity.  J Clin Microbiol. 2010 
Mar;48(3):921-7.
[3] Riesbeck K. Complement evasion by the human respiratory tract pat-
hogens Haemophilus influenzae and Moraxella  catarrhalis. FEBS Lett. 
2020 Aug;594(16):2586-2597.
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Introduktion/Introduction: Influenzas is a practical and logis-
tical problem for health care settings, leading to an increased 
workload in an already demanding environment. A fundamental 
part of nurse’s role regards patient safety, including risk manage-
ment, infection control and prevention. 
Metod/Method: The aim was to describe nurses' knowledge, 
attitudes and practices regarding influenza care and investigate 
how they relate to each other. Further, to compare these measu-
res between nurses working in infection wards and nurses wor-
king in other, non-infection, units.

A questionnaire was sent to 17 units and answered by regis-
tered nurses (N = 97) working at clinics caring for influenza pa-
tients from two hospitals in the middle region of Sweden.
Resultat/Result: Spearman correlation revealed a significant 
association (rs =.391) between attitude and practise. We further 
demonstrated a significant difference regarding knowledge, 
practices and attitudes between the units was also found, where 
the emergency department seemed to struggle the most with the 
influenza guidelines. 
Konklusion/Conclusion: There seem to be differences in 
knowledge, attitudes and practices in influenza care between 
units, suggesting a structural problem regarding compliance 
to influenza guidelines that might result in a threat to patient 
safety. Though casual relations need to be further investiga-
ted.
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Introduktion/Introduction: Infektion med humant T-lymfotr-
opt virus typ 1 (HTLV-1) är vanligtvis asymtomatisk, men kan 
leda till HTLV-associerade sjukdomstillstånd, t ex adult T-cells-
leukemi (ATL) eller tropisk spastisk pares (TSP). Virusbördan 
vid HTLV-1 kvantifieras genom proviral load (PVL%, provirala 
kopior/lymfocyt). Hög PVL%, över ca 1%, har associerats till 
symtomutveckling. HTLV-1-infekterade celler spontanprolifere-
rar, in vivo och in vitro, vilket har väckt oro för att laboratoriea-
nalysresultat kan påverkas vid långa transporttider. Syftet med 
denna studie var att granska PVL% i relation till HTLV-associe-
rade sjukdomstillstånd och att studera transporttidens inverkan 
på lymfocytandelen (lymfocyter/leukocyt) och PVL%.
Metod/Method: 54 av de 56 HLTV-1-infekterade patienter som 
följdes vid infektionskliniken, Karolinska sjukhuset under pe-
rioden 2013-2019 inkluderades. Diagnosuppgifter hämtades ur 
patientjournal. Prov för PVL% analyserades för lymfocytandel 
vid Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) i samband med 
provtagning och för lymfocytandel och PVL% vid Universitets-
sjukhuset Örebro (USÖ) efter 1-6 dygns transport. Information 
om lymfocytandelvärden och senaste PVL%-värde hämtades 
från laboratoriedatabaser vid KUL och USÖ.

Resultat/Result: 41 (22 kvinnor, 19 män) patienter hade ingen 
känd HTLV-manifestation. 10 patienter (7 kvinnor, 3 män) hade 
TSP, 2 patienter hade leukemi/lymfom och 1 patient hade reu-
matoid artrit.

Till skillnad från tidigare studier sågs ingen skillnad i PVL% 
mellan HTLV-1-infekterade patienter utan sjukdomsmanifesta-

tioner (median 5,9, medel 11,5, range 0 - 57) och hos patienter 
med TSP (median 7,9, medel 13,3, range 0 - 30,5)(p=0,54).

74/108 prov hade transporttider ≤2 dygn. Det senast tagna pro-
vet från respektive patient uppvisade PVL% i median 7,1 (range 
0-57) hos prov med transporttid ≤2 dygn och median 7,0 (range 
0,06-29,7) hos prov med transporttid >2 dygn, men skillnaden 
var inte statistiskt signifikant (p=0,59). Samstämmigheten i upp-
mätt lymfocytandel före och efter transport var god för prov med 
transporttid ≤2 dygn (r=0,979), något lägre för prov med trans-
porttid >2 dygn (r=0,935) och än lägre för prov med transporttid 
>4 dygn (r=0,909). Samtliga lymfocytandelvärden (1-5 värden per 
patient) presenteras i Figur 1.
Konklusion/Conclusion: Transporttider >2 dygn förefaller 
medföra förändringar i lymfocytandelen och bör därför undvi-
kas, även om effekten på PVL% förefaller begränsad. Frånvaron 
av samband mellan PVL% och sjukdomsmanifestationer i denna 
studie bör studeras vidare. 
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Introduktion/Introduction: The pathogenesis and clinical 
consequences of viral blips are not completely understood. The 
aim of this large nationwide study was to investigate viral blips 
and factors associated with them with a special focus on integra-
se strand transfer inhibitors (INSTIs). 
Metod/Method: From the Swedish national InfCareHIV-co-
hort, we included treatment naïve adults who commenced anti-
retroviral treatment (ART) from the year 2007. Viral blips were 
defined as transient plasma HIV RNA levels between 50 and 500 
copies/mL preceded and followed by HIV RNA < 50 copies/mL. 
Viral failure was defined as two consecutive HIV RNA samples 
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> 200 copies/mL or a single sample of HIV RNA > 1,000 copies/
mL, in previously suppressed participants with more than 12 
months since ART initiation. Cox regression was used for event 
analyses.
Resultat/Result: In total, 4,210 participants were included, of 
whom 853 had 1–6 registered blips. Median observation time 
was 5.5 years (range 0.5–13.7). Blip incidence was 4.35 (CI 95% 
4.02–4.69) per 100 person-years. Participants on INSTIs and 
non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) had 
similar risk, while participants on protease inhibitors (PIs) had a 
significant higher risk of developing blips (HR 1.22; CI 95% [1.03, 
1.45]; p = 0.02). 
Konklusion/Conclusion: Individuals on ART with INSTIs and 
NNRTIs had fewer viral blips than those on PI-based ART. Tran-
sient viremia < 500 HIV RNA copies/mL was not associated with 
a higher risk of subsequent viral failure. 

36474 – Helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 för
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Introduktion/Introduction: SARS-CoV-2 har sedan det först 
upptäcktes i slutet av år 2019 globalt orsakat över 150 miljoner 
sjukdomsfall och 3,2 miljoner dödsfall (maj 2021). Parallellt med 
virusets spridning över världen har ett antal varianter uppstått 
som bär mutationer med potentiell effekt på smittspridning och 
immunitet. Helgenomsekvensering (WGS) av SARS-CoV-2 gör 
det möjligt att övervaka hur dessa virusvarianter sprider sig i 
samhället och deras roll i pandemiutvecklingen. 
Metod/Method: På uppdrag av Folkhälsomyndigheten (FOHM) 
etablerade vi ett WGS-flöde för att sekvensera 10% av positiva 
SARS-CoV-2 prover samt prover med indikation vaccingenom-
brott, reinfektion, utlandsvistelse och utbrottsutredning. I detta 
flöde utförs extraktion, cDNA-syntes och amplifiering på Kli-
nisk Mikrobiologi och bibliotekspreparering, sekvensering och 
dataanalys på Clinical Genomics Stockholm, Science for Life 
Laboratory. Två olika amplifierings-kit baserade på ARTIC-pri-
mers1 används i nuläget; QiaSeq (Qiagen) och CovidSeq (Illu-
mina). Sekvensdata analyseras med GMS-ARTIC2, en variant 
av ARTIC-nätverkets bioinformatiska pipeline med integrerad 
klassificering av virusvarianter enligt Pangolinsystemet3. Utö-
ver denna pipeline utvecklades en mjukvara, MUTANT4, som 
automatiskt skapar och överför rapporter och typningsfiler till 
GISAID, FOHM, Klinisk Mikrobiologis LIS och SmiNet. 
Resultat/Result: Från januari till maj 2021 sekvenserade vi fler 
än 3000 SARS-CoV-2 genom. Vi har sett en kraftig ökning av 
den brittiska varianten B.1.1.7 över tid (3% i januari, 97% i maj), 

och även observerat låg förekomst av andra ’variants of concern’ 
(VOC) och ’variants of interest’ (VOI), definierade av ECDC. Vi 
kommer presentera förekomst av varianter i olika urvalskatego-
rier inklusive vaccinationsgenombrott och metodologiska data 
över metodernas prestanda. 
Konklusion/Conclusion: Övervakning av varianter med ökad 
smittsamhet eller minskad känslighet för neutraliserande anti-
kroppar är viktig för effektiv bekämpning av pandemin. 
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Introduktion/Introduction: Nation-wide register-based cancer 
cohort studies controlling for socioeconomic factors are lacking 
in people with HIV (PWH). We assessed incidence and risk of 
cancer in Sweden, by HIV-status, from 1988 to 2017. 
Metod/Method: The study population consisted of all people in 
Sweden, born between 1940 and 2000 (n=8 587 629), identified 
from the Swedish Total Population register, linked to the Natio-
nal HIV Register, the National Cancer Register, and the LISA 
database. The cohort was followed for three periods (1988-1997, 
1998-2007, 2008-2017). We present incidence rates and adjusted 
hazard ratios (adjHR) of infection and non-infection-related 
cancer, and effect of HIV-related factors.  
Resultat/Result: The proportion of cancer attributable to in-
fection remained high at 44%, compared to 9% in HIV-negati-
ve. The incidence rate of infection-related cancer decreased in 
men with HIV (MWH) from 1179 to 303, in women with HIV 
(WWH) from 249 to 170, per 100 000 person-years. Risk of in-
fection-related cancer was higher in PWH than in HIV-negative, 
irrespective of sex and birth region. WWH had lower risk of in-
fection-related cancer than MWH (adjHR 0.6, 95% CI 0.4-0.9), 
mainly driven by lower incidence of Kaposi´s sarcoma (adjHR 
0.1, 95% CI 0.0-0.4). Current viral suppression (adjHR 0.3, 95% 
CI 0.2-0.5, ref unsuppressed) was associated with lower risk, and 
current CD4 count<200 (adjHR 15.3, 95% CI 10.7-21.8, ref CD4 

Abstracts: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vår-/höstmöte 2021



     Infektionsläkaren 3 · 2144

count ≥200) with higher risk of infection-related cancer. CD4 
increases less than 100 cells/βl vs. more post-ART, was associa-
ted with both infection-related (adjHR 6.6, 95% CI 4.2-10.6) and 
non-infection-related cancer (adjHR 2.0, 95% CI 1.2-3.3). 
Konklusion/Conclusion: Current CD4 count and viral supp-
ression predict risk of cancer, stressing the importance of early 
HIV detection and early compliant antiretroviral therapy. Can-
cer screening regiments in people with HIV are warranted, in 
particular in people failing to restore CD4 count despite viral 
suppression. 
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Introduktion/Introduction: Antibiotikaresistens är ett växande 
problem världen över. Att minska spridning av antibiotika och 
antibiotikaresistenta bakterier till miljön är ett av målen i kam-
pen för minskade resistensproblem. Bakterier har utvecklat en 
stor arsenal av resistensgener som kan vara antingen kromoso-
mala eller plasmidburna. Närvaro av antibiotika selekterar för 
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fortsatt tillväxt av de resistenta bakterierna och vi vet att denna 
selektion startar vid extremt låga koncentrationer av antibioti-
ka, långt lägre än nivåerna som krävs för att stoppa tillväxten av 
känsliga bakterier. Även tungmetaller har visat sig kunna selek-
tera för vissa resistensplasmider.  
Metod/Method: En miljö som samlar både bakterier, antibiotika 
och tungmetaller är avloppsvatten. Vi har undersökt om de kon-
centrationer av 12 olika antibiotika, samt tungmetallen koppar, 
som är uppmätta i svenskt avloppsvatten är tillräckligt höga för 
att gynna tillväxten av antibiotikaresistenta Escherichia coli som 
tävlas mot känsliga.  
Resultat/Result: Glädjande nog ser vi att nivåerna av de flesta 
antibiotika i svenskt avloppsvatten är lägre än vad som krävs för 
att selektera för antibiotikaresistenta bakterier. Dock, har vi vi-
sat att nivåerna av ciprofloxacin i avloppsvatten från sjukhus är 
tillräckligt höga för att selektera för tillväxten av bakterier som 
bär på de kromosomala mutationerna gyrA S83L, gyrA D87N och 
parC S80I samt resistensplasmiden pUUH239.2. Vi har dessut-
om visat att de kopparnivåer som har uppmätts i dagvatten och 
avloppsvatten selekterar för tillväxten av bakterier som bär på 
pUUH239.2 även utan närvaro av antibiotika.  
Konklusion/Conclusion: Vi hoppas att resultaten av denna stu-
die kan vara till hjälp i arbetet med att ta fram nya riktlinjer för 
utsläpp av antibiotika, rening av avloppsvatten och spridning av 
tungmetaller. 
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Introduktion/Introduction: Coronavirus disease 2019 (covid-19), 
caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), is a global pandemic. The understanding of the transmis-
sion and the duration of viral shedding in SARS-CoV-2 infection is 
still limited.
Objectives: To assess the timeframe and potential risk of SARS-

CoV-2 transmission from hospitalized covid-19 patients in rela-
tion to antibody response. 
Metod/Method: We performed a cross-sectional study of 36 
covid-19 patients hospitalized at Karolinska University Hospital. 
Patients with more than 8 days of symptom duration were samp-
led from airways, for PCR analysis of SARS-CoV-2 RNA and in 
vitro culture of replicating virus. Serum SARS-CoV-2-specific 
immunoglobulin G (IgG) and neutralizing antibodies titers were 
assessed by immunofluorescence assay (IFA) and microneutra-
lization assay. 
Resultat/Result: SARS-CoV-2 RNA was detected in airway 
samples in 23 patients (symptom duration median 15 days, range 
9-53 days), whereas 13 patients were SARS-CoV-2 RNA negative 
(symptom duration median 21 days, range 10-37 days). Replica-
ting virus was detected in samples from 4 patients at 9-16 days. 
All but two patients had detectable levels of SARS-CoV-2-speci-
fic IgG in serum,  and SARS-CoV-2 neutralizing antibodies were 
detected in 33 out of 36 patients. Total SARS-CoV-2-specific 
IgG titers and neutralizing antibody titers were positively cor-
related.  High levels of both total IgG and neutralizing antibody 
titers were observed in patients sampled later after symptom on-
set and in patients where replicating virus could not be detected. 
Konklusion/Conclusion: Our data suggest that the presence of 
SARS-Cov-2 specific antibodies in serum may indicate a lower 
risk of shedding infectious SARS-CoV-2 by hospitalized covid-19 
patients. 
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Introduktion/Introduction: Vid infektioner i centrala nerv-
systemet (CNS) är ett skyndsamt och korrekt omhändertagan-
de av yttersta vikt. Etablerad mikrobiologisk diagnostik kan ta 
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flera dygn och bred antimikrobiell behandling initieras oftast 
i väntan på provsvar. En kommersiell snabb-PCR, ”FilmArray 
Meningitis/Encephalitis panel” (ME-panelen), finns tillgänglig 
för analys av cerebrospinalvätska (CSV), och ger svar inom en 
timme. I denna ingår analyser för 6 bakterier, 7 virus, och kryp-
tokocker. Syftet med vår studie var att utvärdera prestandan hos 
denna metod i jämförelse med etablerade metoder, framför allt 
realtids-PCR för detektion av virus, och att undersöka klinisk be-
tydelse av diskrepanta svar. 
Metod/Method: I studien inkluderades alla CSV-prover som 
under 34 månader (April 2017 - Februari 2020) inkommit till 
Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för 
virusdiagnostik. Alla prover analyserades med ME-panelen och 
realtids-PCR avseende HSV-1, HSV-2, VZV och enterovirus. 
Övriga patogener i ME-panelen konfirmerades med etablerade 
metoder som odling och PCR. I de fall då resultaten inte stämde 
överens genomfördes diskrepansanalys: Patientjournaler stude-
rades för att fastställa vilken metod som mest sannolikt gav rätt 
svar. Beräkningar avseende ME-panelens prestanda gjordes för 
varje enskild patogen. 
Resultat/Result: Totalt inkluderades 4199 CSV-prover. ME-pa-
nelen rapporterade 315 detektioner och ytterligare 21 detektio-
ner av inkluderade virus gjordes med realtids-PCR. Detektion 
med ME-panelen kunde inte konfirmeras i 34 fall. Vid diskre-
pansanalys konstaterades att 14 av dessa sannolikt var korrekta 
fynd, men resterande 20 detektioner bedömdes som falskt po-
sitiva. Alla 21 detektioner som gjordes med realtids-PCR men 
inte ME-panelen bedömdes som falskt negativa. Sensitivitet för 
HSV-1 beräknades till 82,4% (59,0–93,8) med 3 falskt negativa re-
sultat, däribland ett fall av herpesencefalit. Av särskilt intresse 
var också 3 falskt negativa VZV-resultat, 13 falskt negativa ente-
rovirusresultat och 8 falskt positiva detektioner av Streptococcus 
pneumoniae. För fullständig redovisning av resultat, se tabell. 

Konklusion/Conclusion: Vår utvärdering visar på god prestan-
da hos ME-panelen vid diagnostik av CNS-infektioner. Det finns 
dock en risk för såväl falskt positiva som falskt negativa resultat, 
särskilt tydligt för HSV-1, och vid stark misstanke om viral en-
cefalit bör kompletterande realtids-PCR utföras oavsett resultat 
från ME-panelen. Ytterligare begränsningar utgörs av osäkerhet 
kring tolkning av resultat för enterovirus och Streptococcus pneu-
moniae. 

Referenser
*Artikeln är formellt accepterad för publikation i Clinical Microbiology 
and Infection och finns i skrivande stund tillgänglig som pre-proof:
Lindström J, Elfving K, Lindh M, Westin J, Studahl M. Assessment of 
the FilmArray ME panel in 4199 consecutively tested cerebrospinal fluid 
samples. Clinical Microbiology and Infection. 2021 2021/05/17/. https://
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36482 – Occult hepatitis B infection in children born to
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Introduktion/Introduction: Mother to child transmission 
(MTCT) of hepatitis B virus (HBV) infection is the dominant 
route for new infections on a global perspective. Despite ade-
quate prophylaxis some children become infected. It has been 
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shown that children with negative hepatitis B surface antigen 
(HBsAg), negative hepatitis B core antibodies (anti-Hbc IgG) 
and HBsAg antibodies (anti-HBs) above 10 IU/mL after success-
ful prophylactic measures still can harbour an occult infection 
with detectable HBV DNA. In this study we aimed to examine 
the frequency of MTCT of occult HBV infection (OBI). 
Metod/Method: We investigated 44 children born to HBsAg po-
sitive mothers. They received HBV vaccine directly after birth 
and at 2, 6 and 52 weeks of age; eight with HBeAg-positive moth-
ers also received hepatitis B immunoglobulin (HBIG). HBV DNA 
was analyzed in blood collected at 6 weeks and 12 months of age, 
and HBV antibodies at 12 and 18 months of age. 
Resultat/Result: HBV DNA, but not HBsAg or anti-HBc, was 
detected at 12 months of age in three children. The viral sequ-
ences were almost identical with HBV DNA from their mothers 
who all were HBeAg-positive and had received tenofovir during 
pregnancy. Follow-up at 5-7 years age showed that one of the th-
ree children had become seropositive for HBsAg and anti-HBc. 
This child and one of the other two had detectable HBV DNA at 
the follow-up, with whole genome sequences identical to those 
in HBV from their mothers. 
Konklusion/Conclusion: Mothers-to-child transmission of 
HBV can, despite adequate prophylaxis, lead to OBI which may 
later develop into overt HBV infection. Whether such infections 
are of clinical importance needs to be further investigated.

36483 – Utvärdering av Novodiag C. difficile och
Revogene® C. difficile test för snabb identifiering
av Clostridioides difficile

Mikrobiologi
Lealdina Rebihic1

Sara Karlsson Söbirk1, Ann Cathrine Petersson1

1. Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Region Skåne

Introduktion/Introduction: Clostridioides difficile är den vik-
tigaste orsaken till sjukhusförvärvad diarré och antibiotika-as-
socierade pseudomembranös kolit. Snabb identifiering av toxin 
B-producerande stammar ökar möjligheten för adekvat antibio-
tikabehandling och vårdhygieniska åtgärder. Under det senaste 
decenniet har diagnostiska tester gått från odlings- och cytotox-
inanalyser eller enzymimmunassays (EIA) till snabbare tekniker 
såsom PCR. Syftet med denna studie var att jämföra prestanda 
och arbetsflöde för två molekylära metoder lämpliga för decen-
traliserad snabbdetektion av toxinproducerande C. difficile i av-
föringsprover, med den rutinmetod som används vid det centrala 
laboratoriet i Region Skåne. 
Metod/Method: De två helautomatiska PCR-systemen, Novo-
diag® C. difficile (MobiDiag, Finland) och Revogene® C. difficile 
(Meridian, USA), utvärderades avseende detektion av C. difficile 

toxin B genen (tcdB) direkt från avföring prover, samt avseen-
de analysflöde. Färskfaeces med avföringstyp 5–7 enligt Bristol 
avföringsskala, från patienter >2 år och som kunde analyseras 
inom 48 timmar från provtagning inkluderades. Analyserna ut-
fördes enligt instruktioner från respektive tillverkare. Odling på 
CHROM-agar C. difficile (CHROMagar, Frankrike) och test för 
toxin A och B på framodlade stammar med Vidas (bioMérieux, 
Frankrike), utgjorde referensmetod. Totalt analyserades 212 pro-
ver parallellt med alla tre metoderna. 
Resultat/Result: Båda systemen uppvisade hög överensstäm-
melse (99,1%) med de resultat som erhållits med referensmeto-
den. Totalt var 77 prover positiva för toxinproducerande C. dif-
ficile, 4 uppvisade ej bedömbart resultat och 131 utföll negativa. 
Diagnostisk känslighet och specificitet, jämfört med referensme-
toden, var identiska för båda systemen: 100% respektive 98,5%.  
Utvärderingen av arbetsflödet visade få skillnader mellan Novo-
diag och GenePOC. Skillnaderna var kontinuerlig laddning jäm-
fört med batcher om 1–8 prover, möjlighet att analysera prover i 
eSwab jämfört med endast färska avföringsprover och kalibre-
ring av instrument kontra utvärdering av amplifieringskurvor. 
Konklusion/Conclusion: Både Novodiag® C. difficile och Revo-
gene® C. difficile ger snabba och korrekta resultat, är lätta att han-
tera och är lämpliga för decentraliserad diagnostik av C. difficile 
infektion. 

36484 – Utvärdering av Liat – en snabb PCR-baserad
metod för detektion av SARS-CoV-2

Mikrobiologi
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1. Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
2. Centrum för forskning och utveckling, Uppsala Universitet/

Region Gävleborg

Introduktion/Introduction: Under pågående covid-19 pande-
mi har brist på reagens för diagnostik av SARS-CoV-2 varit ett 
stort problem. Detta har lett till att flera parallella metoder måste 
finnas tillgängliga på laboratoriet. In-house PCR (Corman et al. 
modifierad av FoHM) har stått för stor del av diagnostiken på 
mikrobiologen Gävle sedan mars 2020 eftersom den har hög ka-
pacitet, dock ligger svarstiden på ca 6 h. För att underlätta hand-
läggning av patienter vid höga flöden på sjukhuset har snabbare 
diagnostik av covid-19 varit efterfrågat (snabb-PCR). Tillgången 
på befintlig snabb-PCR har varit mycket begränsad. Analyssyste-
met cobas Liat System (Roche) är ett multiplext realtids-RT-PCR 
system där extraktion, amplifiering och detektion av nukleinsy-
ra, sker automatiserat i en kassett. Liat har inte tidigare använts i 
Sverige för diagnostik av SARS-CoV-2.

Syftet med studien var att utvärdera Liat (Roche) för diagnos-
tik av SARS-CoV-2 mot in-house PCR och snabb-PCR på Gen-
eXpert (Cepheid).
Metod/Method: Verifiering utfördes med 124 patientprover 
som analyserades parallellt med in-house PCR. Ytterligare 21 pa-
tientprover analyserades även med GeneXpert. Två spädnings-
serier med internkontroll av SARS-CoV-2 analyserades samma 
dag med in-house metoden, Liat och GeneXpert där resultaten 
jämfördes. Inköpt kontroll från Zeptometrix analyserades på alla 
tre system. Prestanda, analystid samt användarvänlighet jämför-
des och utvärderades. 
Resultat/Result: Vid patientjämförelsen av SARS-CoV-2 prover 
var prestandan likvärdig, inga avvikande resultat erhölls mellan 
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de tre metoderna. De två spädningsserierna och den inköpta 
kontrollen gav också samstämmiga resultat. Vid jämförelse av 
Ct-värden gav Liat i snitt 3 Ct-steg lägre värde än in-house PCR. 
Vid analys av Liat blev dock 12% av proverna invalid (ej bedöm-
bart resultat), medan inget prov blev invalid med övriga metoder.

Analystiden för in-house PCR är 6h, för GeneXpert 45 min 
samt Liat 25 min.
Konklusion/Conclusion: Prestandan mellan de olika metoderna 
var likvärdig men Liat gav ett lägre Ct-värde.

GeneXpert och Liat är kasettbaserade metoder som kräver lite 
upplärning samt ingen fördjupad kunskap i molekylärbiologi, ef-
tersom instrumentet tolkar resultatet. In-house PCR kräver lång 
upplärning samt goda kunskaper i molekylärbiologi. Svarstiden 
blir avsevärt kortare för de kasettbaserade metoderna jämfört 
med in-house PCR.

Nackdelen med Liat är att 12% av proverna blev invalid vilket 
leder till om-analys och försenad svarstid. 

36488 – Vilka patienter i Östergötland får
pneumocystisinfektioner och hur behandlas de?

Infektion
Sara Oweling1

Anita Hällgren1

1. Infektionskliniken i Region Östergötland

Introduktion/Introduction: Pneumocystis jirovecii är en hu-
manpatogen svamp som kan ge upphov till lunginflammation 
(pneumocystis pneumoni, PCP) hos immunsupprimerade. Från 
att på 80-talet i huvudsak ha drabbat patienter med HIV/AIDS 
har, i och med välfungerande antiviral behandling och en ökad 
användning av immunmodulerande läkemedel, patientklientelet 
förändrats. Högdos kortison, hematologisk malignitet, stamcell-
stransplantation, organtransplantation och rituximab-behand-
ling är beskrivna riskfaktorer för PCP. Profylaktisk behandling 
mot PCP vid förekomst av dessa riskfaktorer varierar. Syftet med 
denna undersökning var att kartlägga patienter i Region Öster-
götland med fynd av pneumocystis i luftvägarna avseende risk-
faktorer, profylax, behandling och mortalitet. 
Metod/Method: En retrospektiv journalgenomgång av patien-
ter med positiva pneumocystisprov under åren 2013-2017 i Re-
gion Östergötland.
Resultat/Result: Sammantaget fanns 139 positiva prov. Efter 
exkludering (upprepade prov; n=18, ej färdigvårdad i RÖ; n=5) 
återstod 116 sjukdomsepisoder (40 kvinnor, 76 män). 10 (8,5%) 
hade positiv immunoflouroscens, resterande (106, 91,5%) hade 
positiv PCR. 31% hade underliggande hematologisk malignitet, 
1,7% hade HIV respektive primär immunbrist, 24,1% reumatisk 
sjukdom och 37,9% hade känd lungsjukdom. Majoriteten (67,2%) 
hade någon typ av pågående immunsupprimerande behandling. 
Endast 2 patienter hade pågående PCJ-profylax, och 23 (19,8%) 
hade nyligen avslutat profylax. Svårighetsgraden graderades en-
ligt ECIL utifrån röntgenfynd, saturation och symtom. 25% be-
dömdes ha en mild infektion, 22,4% bedömdes ha en infektion 
av moderat svårighetsgrad och 52,6 % bedömdes ha en svår in-
fektion. Av de 116 hade 27 (23,3%) definitiv infektion, 46 (39,7%) 
möjlig/trolig infektion, och 43 (37,1%)bedömdes som endast ko-
loniserade. 30-dagarsmortaliteten i respektive grupp var 20,9%, 
45,7% samt 4,7%. Medianåldern var 63, 74 samt 67 år. Av de 69 
(59,5%) som fick behandling för pneumocystis, var mediantiden 
för behandling 12 dagar. 
Konklusion/Conclusion: En mycket liten del av patienterna 

hade profylax mot PCP (<2%). En större andel av patienterna än 
förväntat hade ingen pågående immunosupprimerande behand-
ling (32,8%). Mortaliteten var hög, men detta kan också tänkas 
avspegla att sjukdomen drabbar personer med svåra bakomlig-
gande sjukdomar. 

36490 – Behandling av penicillinkänsliga Staphylococcus 
aureus-bakteriemier med penicillin G ger färre
komplikationer jämfört med cloxacillin

Infektion
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Fredrik Kahn1, 2, Lisa Påhlman1, 2

1. IKVL, avd för Infektionsmedicin, Lunds universitet
2. Infektionskliniken, SUS, Lund, Region Skåne

Introduktion/Introduction: Under de senaste åren har en 
ökande frekvens av penicillinkänsliga Staphylococcus aureus 
(PSSA) uppmärksammats från flera håll i världen. Av blodod-
lingsisolat med S. aureus i Skåne är ca. 30% penicillinkänsliga 1. 
Laboratoriemedicin i Skåne har satt upp resistensbestämnings-
metoden sedan 2018 och svarar rutinmässigt ut penicillin G på 
alla blododlingsisolat med S. aureus. I ett regionalt PM rekom-
menderas penicillin G-behandling för känsliga stammar.

I denna retrospektiva studie ville vi undersöka hur det gått för 
patienter med PSSA-bakteriemi som behandlats med penicillin 
G jämfört med cloxacillin under 2018–2020. 
Metod/Method: Som utfall användes ett sammansatt utfalls-
mått där behandlingskomplikationer registrerades enligt en 
rangordnad ordinalskala: 1) död, 2) recidiv, 3) byte av antibiotika 
pga. svikt eller biverkningar, 4) tillägg av antibiotika pga. svikt 
eller biverkningar, 5) biverkningar samt 6) vid liv efter 90 dagar 
utan komplikationer.

Primärt utfallsmått var död inom 90 dagar och sekundärt ut-
fallsmått var att efter 90 dagar ha drabbats av någon komplikation.

För analys dikotomiserades ordinalskalan med brytpunkt på 
olika nivåer och logistisk regression utfördes, både univariat för 
faktorer som skulle kunna påverka utfallet och multivariat jus-
terad för de faktorer som var ojämnt fördelade mellan behand-
lingsgrupperna, samt de variabler med signifikant betydelse i 
den univariata analysen. 
Resultat/Result: 384 patienter med PSSA inkluderades i stu-
dien. Av dessa fick 316 behandling med cloxacillin och 68 med 
penicillin G.

Det fanns ingen signifikant skillnad i det primära utfallsmåttet, 
90-dagarsmortalitet (cloxacillin 19% vs penicillin G 11%, P=0.26).

Odds ration (OR) att drabbas av någon komplikation (utfall1-5 
i ordinalskalan) för cloxacillin-gruppen var 1.959 (1.111-3.452, 
P=0.020) jämfört med penicillin G i den univariata analysen. I den 
multivariata analysen var OR 2.427 (95% CI 1.299-4.534, P=0.005) 
för cloxacillin-gruppen jämfört med penicillin G-gruppen.

Biverkningar rapporterades i 21% av alla cloxacillin-behandla-
de och 10 % av de med penicillin G-behandling (P= 0.039). 
Konklusion/Conclusion: Vår studie indikerar att patienter med 
PSSA-bakteriemi får ett sämre utfall om de behandlas med clox-
acillin än med penicillin G, men en randomiserad studie välkom-
nas för att säkerställa resultatet. 

Referenser:
[1] Hagstrand Aldman M, Skovby A, L.I. Påhlman, Penicillin-susceptible 
Staphylococcus aureus: susceptibility testing, resistance rates and outco-
me of infection. Infect Dis (Lond) 2017; 49: 454-60.
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36491 – Comparison of Four Streptococcus pneumoniae 
Urinary Antigen Tests Using Automated Readers
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Introduktion/Introduction: Streptococcus pneumoniae is a major 
pathogen that causes community-acquired pneumonia. Commer-
cially available urine tests for the rapid detection of S. pneumoniae 
antigens in urine can speed up patient diagnosis. The BinaxNOW® 
S. pneumoniae Antigen Card (Abbott) and ImmuView® S. pneu-
moniae and Legionella (SSI Diagnostica) provide results that can 
be visually detected, while the STANDARD F S. pneumoniae Ag 
FIA (SD Biosensor) and Sofia S. pneumoniae FIA® (Quidel) are flu-
orescent assays that require a digital reader. Automated readers 
for the visual urine tests have been developed recently to provide 
an objective means of interpreting results. Here, we aim to evalua-
te the performance of these four urinary antigen tests (UATs) and 
their automated readers. For the immunochromatography-based 
UATs, the results obtained from the readers were compared to 
visually interpreted results. In addition, we examined the perfor-
mance of antigen detection after refreezing, and compared time to 
result and user friendliness between the UATs.
Metod/Method: A total of 110 patient urine samples were collec-
ted. 52 positive controls were obtained from patients that were 
blood or respiratory culture positive for S. pneumoniae, while 58 ne-
gative controls were obtained from patients that had blood or respi-
ratory culture results that were negative or of non-pneumococcal 
etiology. Patient samples were tested simultaneously with all four 
UATs and immediately re-frozen. To analyze the effect of long-term 
storage after re-freezing, the urine samples were frozen at −80 °C 
for another 4 months before re-testing with the four antigen tests.
Resultat/Result: The four UATs demonstrated similar sensitivities 
and specificities of 76.9–86.5% and 84.2–89.7%, respectively. A high 
level of agreement was observed between automatically and visual-
ly read test results. The majority of samples retained the same result 
after re-freezing and long storage. Immunochromatographic-based 
assays had longer time to result due to more assay setup procedures 
as well as longer incubation time. 
Konklusion/Conclusion: The four UATs performed similarly and 
are largely in agreement for the detection of S. pneumoniae urinary 
antigen. The use of a reader, availability of barcode scanning, and 
automated sample incubation brings increased flexibility, ease of 
use, and standardization in performing UATs in the clinical routine.

36492 – Modifierad In-house PCR för verifiering av
EHEC inklusive stx2f

Mikrobiologi
Christian Johansson1

Anna Garbe1, Ann Cathrine Petersson1, Sara Karlsson Söbirk1

1. Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Region Skåne

Introduktion/Introduction: Sedan februari 2020 sker diagnos-
tik avseende bakteriell gastroenterit med PCR med Amplidiag® 
Bacterial GE kit (Mobidiag, Finland). Faecesprov, positivt för stx1 
och/eller stx2, anrikas i tryptonbuljong över natt vid 42°C. Efter 
DNA-extraktion med MagnaPure small volume (Roche Diagnos-
tics) av värmeinaktiverad buljong utförs In-House-PCR avseen-
de stx1 och/eller stx2. Positiva buljonger odlas ut på STEC- och 
SMAC-agar.

Under sommar och höst 2020 testades buljongeluat även med 
Amplidiag GE-kit, varvid noterades ett större antal positiva pro-
ver jämfört In-House-PCR. Ett antal ursprungsprov och eluat 
från buljonger och isolat skickades till referenslaboratoriet i 
Halmstad för analys. För ett mindre antal prover och buljonger, 
där In-House-PCR inte identifierade stx1 och/eller stx2, erhölls 
överensstämmande utfall mellan Amplidiag GE-kit och refe-
renslabbet.

Granskning av primers och prober för In-house-PCR mot 
sekvenser för stx1 och stx2 tillgängliga via BLAST, visade att ett 
antal varianter av stx1 och stx2 inte kunde identifieras. Detta be-
kräftades också då en stam, positiv för stx2 med Amplidiag GE-
kit, men negativ i In-House-PCR och Halmstad, rapporterades 
positiv för stx2f av Folkhälsomyndigheten. 
Metod/Method: Nya primers och prober för att identifiera 
samtliga varianter av stx1 och stx2 tillgängliga via BLAST valdes 
ut och testades mot referensstam och kliniskt isolat med stx2f. 
Material från 30 faecesprover och 44 buljonger hade förvarats 
vid -20°C i avvaktan på analys. 
Resultat/Result: Nytt In-house-protokoll uppvisade en analy-
tisk sensitivitet på 102-103 CFU/ml för stx1, stx2 och stx2f. Över-
ensstämmelse mellan Amplidiag GE-kit och nytt In-house-pro-
tokoll erhölls för 27/30 (90%) faecesprover och 43/44 (98%) 
buljonger. Prover med falskt negativt utfall med nytt In-Hou-
se-Protokoll hade uppvisat låg halt av STX-gener (Cq >36) med 
Amplidiag GE-kit. Totalt 34/42 buljonger var stx2-positiva med 
Amplidiag GE-kit varav 10 (23,8 %) gav positivt utfall vid specifik 
analys avseende stx2f.
Konklusion/Conclusion: Nya varianter av stx1 och stx2 rappor-
teras kontinuerligt, varför regelbunden granskning av primers 
och prober bör genomföras. Nytt In-House-Protokoll utformat 
för identifiering av idag samtliga kända varianter av stx1 och stx2, 
inklusive stx2f, visar hög prestanda och kan implementeras som 
komplement till Amplidiag GE-kit för analys av buljonger och 
framodlade kolonier. Förekomst av stammar med stx2f har visats 
vara större i Skåne än vad som tidigare har förväntats.

36494 – Exposure to Perfluorinated (PFAS) substances
increase susceptibility of Caenorhabditis elegans to
Staphylococcus aureus infection

Mikrobiologi
Marios Stylianou1

Jagadish Chandra Kumar Mangu1, Per-Erik Olsson1, Jana Jass1

1. Örebro University

Introduktion/Introduction: Per- and polyfluorinated substan-
ces (PFASs) have emerged as major environmental toxins. They 
are classified as harmful substances due to their increased per-
sistence in the environment, slow rate of degradation and bio-
accumulation. Epidemiological studies have recently linked the 
potential toxic effects of PFASs exposures with altered immune 
responses and increasing occurrence of infections in both hu-
mans and animal models. The nematode Caenorhabditis elegans 
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is a simple and well characterized model for understanding the 
innate immunity and infection response with multitude human 
pathogens. The aim of the study was to investigate the role of en-
vironmentally relevant PFAS mixtures on Staphylococcus aureus 
virulence and C. elegans survival in an infection model. 
Metod/Method: To study the involvement of PFASs on im-
munotoxicity and immune responses, C. elegans were exposed 
to low and high levels of PFASs continuously from L1. The two 
concentrations of PFASs used were within the range of previo-
usly reported exposure concentrations. The PFAS low consisted 
of a mixture of 11 prioritized PFAS at concentrations found in 
the environment and PFAS high was 10 times the concentration 
of PFAS low. Differential gene expression and nematode survi-
val were analyzed using RNA sequencing and S. aureus infection 
model in C. elegans, respectively. Furthermore, the virulence of 
S. aureus in the presence of the PFAS mixture was evaluated 
using gene expression and intestinal permeability assay.
Resultat/Result: Exposure during early life stages and develop-
ment to low and high concentrations of PFAS mixtures showed 
decreased expression of genes involved in innate immunity and 
host defense (C-type lectins, Saponins).  The exposure also sig-
nificantly decreased the survival of the worms by two days in the 
presence of the Gram-positive pathogen, S. aureus. Furthermore, 
growth of S. aureus in the presence of PFASs mixture influenced 
the expression of virulence genes (Co A, EntA, and hlyA) invol-
ved in its ability cause infection. 
Konklusion/Conclusion: Exposure to PFASs directly influenced 
the nematode host through immune suppression, increasing its 
susceptibility to the bacterial pathogen. PFASs indirectly affected 
the nematode host through its influence on pathogen virulence.

Referenser:
[1] Dalsager L, Christensen N, Husby S, Kyhl H, Nielsen F, Høst A, Gran-
djean P, Jensen TK. Association between prenatal exposure to perfluori-
nated compounds and symptoms of infections at age 1-4years among  359 
children in the Odense Child Cohort. Environ Int. 2016 Nov;96:58-64.
[2] Stylianou M, Björnsdotter MK, Olsson PE, Ericson Jogsten I, Jass 
J. Distinct transcriptional response of Caenorhabditis elegans to diffe-
rent exposure routes of perfluorooctane sulfonic acid. Environ Res. 2019 
Jan;168:406-413.

36496 – Empirisk behandling av samhällsförvärvad
pneumoni – följer vi riktlinjerna?
En retrospektiv och deskriptiv registerstudie av patienter 
behandlade vid specialiserad medicin i Helsingborg

Infektion
Anna Säll1

Anna-Karin Lindgren1

1. Infektionsenheten Helsingborg

Introduktion/Introduction: Antibiotikaresistens ökar i både Sve-
rige och världen. Restriktiv antibiotikaanvändning är en viktig 
åtgärd för att minska ökningstakten. Pneumoni kan i de flesta 
fall i Sverige behandlas med smalspektrumpreparat. Nationel-
la vårdprogrammet för pneumoni rekommenderar behandling 
med PcG/PcV vid lindrig eller medelsvår pneumoni (0-2 poäng 
på CRB-65-skalan). Nationellt finns också en målsättning om 
empirisk behandling med smalspektrumantibiotika i >75% av fall 
av lindrig pneumoni. Trots det är användningen av bredspektru-
mantibiotika alltför hög, enligt rapporter från nationella kvali-
tetsregistret för pneumoni. 

Metod/Method: Vi vill med denna studie kartlägga antibiotika-
användningen vid empirisk behandling av lindrig till medelsvår 
pneumoni vid specialiserad medicin i Helsingborg under första 
halvåret 2018. Vi har utgått från data i infektionsverktyget, där 
ordinerande läkare anger arbetsdiagnos vid insättande av anti-
biotika. Kompletterande information har hämtats från journal-
systemet Melior. Redovisningen är av deskriptiv karaktär. 
Resultat/Result: Efter genomgång utifrån exklusionskriterier 
(sjukhusvård senaste månaden, immunsuppression, CRB-65 ej 
definierbart, pneumoni ej tydlig arbetsdiagnos) kunde 165 pa-
tienter inkluderas. Resultatet visar att vi inte når de nationellt 
uppsatta behandlingsmålen. Andelen patienter med 0-1 poäng 
på CRB-65-skalan som behandlas med PcG/PcV är 70%, och för 
hela gruppen med 0-2 poäng är andelen 67%. Näst vanligaste 
preparat är Cefotaxim, som är förstahandsval i 25% av fallen. Vid 
journalgranskning gör vi bedömningen att största anledningen 
till avsteg från rekommenderad behandling är på slentrianmäs-
sig grund. Vår genomgång av tagna odlingar visar att majoriteten 
av dessa är från blod och nasofarynx, där endast en liten andel 
utfaller positiva. I luftvägsprover dominerar fynd av S. pneumo-
niae och H. influenzae. Av S. pneumoniae är alla 12 isolat peni-
cillin-känsliga, och av H. influenzae har 13 av 24 någon form av 
resistens. 
Konklusion/Conclusion: Även om vi inte når de nationella må-
len har vi en bättre nivå av behandling med smalspektrumanti-
biotika än förväntat. Med tanke på den välselekterade gruppen 
kan man dock förvänta sig att andelen kan bli större. Näst van-
ligaste preparat är cefotaxim, vilket var förväntat. Vi ser här en 
tydlig förbättringspotential med möjlighet att göra mer medvet-
na antibiotikaval. Granskningen av odlingsfynd visar en högre 
andel resistens hos H. influenzae än Skåne generellt. Vårt materi-
al är dock för litet för att dra några långtgående slutsatser. 

36502 – Panel med fenotypiskt definierade Streptococcus 
pneumoniae för validering av resistensbestämning

Mikrobiologi
Liselott Svensson Stadler1

Erika Matuschek2, Gunnar Kahlmeter2, Elisabeth Inganäs1,
Maria Ohlen1, Sofia Cardew1, Susanne Jensie Markopoulos1,
Edward Moore1

1 CCUG (Culture collection University of Gothenburg), Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, Göteborg

2 EUCAST Development Laboratory, Växjö

Introduktion/Introduction: Sedan ungefär ett år tillbaka er-
bjuder CCUG och EUCAST i ett samarbete, en panel bestående 
av tio stycken Streptococcus pneumoniae med väldefinierad feno-
typisk resistensprofil för validering av resistensbestämningsme-
toder.

Det är känt att gradienttester (Etest och MTS) systematiskt 
underskattar MIC-värden för bensylpenicillin för S. pneumo-
niae och EUCAST har utfärdat en varning för användning av 
gradienttester för detta ändamål (https://www.eucast.org/ast_
of_bacteria/warnings/). Detta är särskilt kritiskt i området kring 
brytpunkten för resistens (>2 mg/L), och isolat med MIC-värden 
mellan 0,5 och 2 mg/L med gradienttest bör därför kontrolleras 
med buljongspädning. 
Metod/Method: Dessa S. pneumoniae stammar är framtagna 
av EUCAST och resistensbestämda på EUCAST-laboratoriet 
i Växjö. MIC-värdena är bestämda med referensmetoden bul-
jongspädning, vid flera tillfällen, både före och efter frystork-
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ning. På detta sätt har vi försäkrat resistensmarkörerna stabilitet. 
EUCAST har skickat stammarna till CCUG som odlat upp och 
frystorkat i stora batcher och sedan skickat tillbaka ampuller till 
EUCAST-laboratoriet som ånyo testat stammarna. Först däref-
ter har de slutgiltigt givits resistensnivåer och gjorts tillgängliga 
som ett paket för metodkalibrering. 
Resultat/Result: CCUG erbjuder nu en panel om tio S. pneumo-
niae stammar med varierande nivå av resistens mot bensylpe-
nicillin (och andra beta-laktamantibiotika). Referensvärden för 
beta-laktamantibiotika, men även för relevanta antibiotika inom 
andra klasser (t ex kinoloner, makrolider och tetracykliner), 
finns tillgängliga på EUCASTs hemsida https://www.eucast.org/
ast_of_bacteria/strains_with_defined_susceptibility/).

Man beställer dessa stammar som ett paket från CCUG och de 
distribueras enbart som en panel (tio stammar). 
Konklusion/Conclusion: Distributionen började 2020 och har 
fortsatt under 2021 i liten skala men vi förväntar oss en ökad ef-
terfrågan post covid-19-pandemin. Förutom S. pneumoniae pane-
len, har vi i samarbete med Statens Seruminstitut, Köpenhamn, 
paneler för Candida, Aspergillus och Trichophyton och inom 
kort görs en panel av Pseudomonas aeruginosa med definierad 
resistens tillgänglig. 

Referenser:
https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/
Warnings/ Warnings_docs/ Warning_-_gradient_for_benzyl_and_
pnc_21nov2019.pdf

36504 – Vaccination av hemodialys patienter mot covid-19

Infektion
Karlis Pauksens1

Maria Svensson2, Bo Albinsson3, Ola Winqvist4, Jan Melin1

1. Jan Melin
2. Maria Svensson
3. Bo Albinsson
4. Ola Winqvist

Introduktion/Introduction: Hemodialys(HD)patienter utgör 
en riskgrupp för att utveckla svår Covid-19 sjukdom. Dessutom 
utsätts dessa patienter för smitta i högre grad än andra grupper 
på grund av täta sjukvårdskontakter. Vi kunde därför inleda vac-
cinationerna med BNT162b2 redan 201228.  Syftet med studien 
var om dessa patienter utvecklade antikropps och T-cellsvar ef-
ter vaccination mot covid-19. 
Metod/Method: Serologi: IgG antikroppstest mot covid-19 
(SARS-CoV-2 ) gjordes mot Nukleokapsidantigenet (anti-N)  
som blir positiv endast efter sjukdom och mot Spike-antigen 
(anti-S) som kan mätas både efter sjukdom och efter vaccination 
(kvantitativ metod i rutindiagnostik på mikrobiologen Uppsala).

T-cells test mot Spike-proteinet med ELISPOT-teknik som 
mäter Interferon-gamma aktivitet utfördes på ABC-labs, Solna. 
Resultat/Result: PCR-covid-19 prov (NPH, svalg) talande för 
covid-19 sjukdom:

Av de 50 HD patienter i studien hade 3 (6%) testats PCR-
covid-19 positiva före vaccination någon gång, 2 (4%) blev positi-
va mellan dos 1 och 2. Efter dos 2 hade 4 (8%) positiv test och de 
utvecklade alla endast en mild sjukdom.

Antikroppssvar efter vaccination:
IgG antikroppar mot anti-S påvisades totalt hos 37 (74%) av 50 
patienter, 5 (10%) hade gränsvärde och 8 (16%) var negativa.

IgG antikroppar mot anti-N talande för genomgången covid-19 
sjukdom efter 2 doser vaccin påvisades hos 7 (14%) av 50 patien-
ter.

T-cellssvar mot Spike-proteinet:
Totalt påvisades T-cellssvar hos 29 (58%) av 48 patienter (2 svar 
ej klara) och hos 19 (38%) kunde det inte påvisas efter 2 doser 
vaccin.

Samband antikroppssvar och T-cellssvar efter vaccination:
Av de 37 med antikroppssvar mot anti-S hade 25 (68%) även 
ett mätbart T-cellsvar, 2 (40%) av 5 med gränsvärde för anti-
kroppsvar och 2 (25%) av 8 utan antikroppssvar. 

Konklusion/Conclusion: Majoriteten av patienter med HD ut-
vecklar både ett B- och T-cellssvar efter vaccination mot covid-19 
och att de som trots allt insjuknade i covid-19 efter 2 doser vaccin 
hade en mild sjukdom. Detta talar för att det är väl motiverat att 
vaccinera patienter med HD mot covid-19. Det är även motiverat 
att mäta antikroppsvaret efter vaccination för att identifiera vilka 
patienter som inte är skyddade och där man kan behöva vidta 
andra åtgärder för att skydda dem mot smitta eller tidig behand-
ling vid symptom. 

36505 – Karakterisering av Streptococcus pneumoniae
i kliniska luftvägsprover i Skåne två till fyra år efter
introduktion av PCV13

Infektion
Fabian Uddén1

Linda Yamba-Yamba1, Elisabeth Rünow1, 2, Hans-Christian Slot-
ved3, Kurt Fuursted3, Jonas Ahl1, 2, Kristian Riesbeck1

1. Klinisk mikrobiologi, Inst. för Translationell Medicin, Medi-
cinska Fakulteten, Lunds Universitet, Malmö

2. Sektionen för Infektionssjukdomar, Inst. för Translationell 
Medicin, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Malmö

3. Department of Bacteria, Parasites and Fungi, Statens Serum 
Institut, Köpenhamn, Danmark

Introduktion/Introduction: Det 13-valenta konjugatvaccinet 
mot pneumokocker (PCV13) ersatte PCV10 i barnvaccinations-
programmet i Skåne 2014. Kunskapsläget är begränsat avseende 
vaccinens direkta och indirekta effekter på vilka serotyper som 
orsakar mukosala infektioner i befolkningen. För att kartlägga 
serotypsdistribution och antibiotikaresistens genomfördes den-
na studie av pneumokocker associerade till luftvägsinfektioner i 
Skåne två till fyra år efter införandet av PCV13. 
Metod/Method: Bakgrundsinformation och antibiotikaresis-
tensdata för alla övre och nedre luftvägsodlingar (inklusive pro-
ver från konjunktiva och mellanöresekret) positiva för växt av 
Streptococcus pneumoniae som identifierades i Skåne under pe-
rioden oktober 2016 till mars 2018 (18 månader) sammanställ-
des (n=2,131). Majoriteten av motsvarande isolat sparades pro-
spektivt och var tillgängliga för serotypning med PCR och/ eller 
antisera (n=1,858). För att fastställa deras genetiska bakgrund 
helgenomskvenerades de tillgängliga isolat som vid screening 
uppvisade nedsatt känslighet för ≥5 relevanta antibiotika (n=26). 
Resultat/Result: Totalt 17% (n=313) av alla serotypade isolat 
uppvisade en serotyp som ingår i PCV13, den största andelen av 
dessa utgjordes av serotyp 3 (9%) och serotyp 19A (5%). En mul-
tivariat regressionsanalys visade att fynd av PCV13 serotyper var 
vanligare i prover från sjukhusvårdade patienter (OR 1.43; 95%CI 
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1.11-1.85) och mindre vanliga i prover från barn i åldersgruppen 
som erhållit PCV13 (OR 0.46; 95%CI 0.32-0.67). De vanligaste 
icke-vaccinserotyperna var 11A (10%), 23B (10%), 15A (6%) och 
35F (5%). Serotyp 15A och 23B uppvisade ofta multiresistent fe-
notyp (21%) respektive nedsatt känslighet för penicillin (38%). 
Majoriteten av isolat som hade nedsatt känslighet för ≥5 antibio-
tika tillhörde globalt dominanta multiresistenta stammar (73%).  
Konklusion/Conclusion: Andelen isolat som uppvisade sero-
typ 19A var halverad jämfört med en tidigare observationsperi-
od (2011-2013) (1,2), vilket tyder på ökande flockimmunitet mot 
denna serotyp relaterat till införandet av PCV13. I motsats till 
detta noterades ingen minskning av proportionen av serotyp 3, 
vilket talar emot att PCV13 har någon effekt på spridningen av 
denna serotyp i befolkningen. De flesta prevalenta icke-vaccin-
serotyper som var associerade till mukosala infektioner orsakar 
sällan invasiv pneumokocksjukdom, men specifika antibiotikare-
sistenta stammar kan utgöra ett kliniskt problem.  

Referenser:
[1] Littorin N, Ahl J, Uddén F, Resman F, Riesbeck K. Reduction of Strep-
tococcus pneumoniae in upper respiratory tract cultures and a decreased 
incidence of related acute otitis media following introduction of child-
hood pneumococcal conjugate vaccines in a Swedish county. BMC Infect 
Dis. 2016 Aug 11;16(1):407.
[2] Littorin N, Rünow E, Ahl J, Resman F, Riesbeck K. Decreased preva-
lence of Moraxella catarrhalis in addition to Streptococcus pneumoniae 
in children with upper respiratory tract infection after introduction of 
conjugated pneumococcal vaccine: a retrospective cohort study. Clin Mi-
crobiol Infect. 2021 Apr;27(4):630.e1-630.e6.

36506 – Undersökning av SARS-CoV-2 seroprevalens
i Sverige 2020-2021

Mikrobiologi
Charlotta Nilsson1

Sharon Kühlmann Berenzon1, Nina Lagerqvist1, Teodora Aktas1, 
Teghesti Tecleab1, Cecilia Hellström2, Peter Nilsson2,
Mia Brytting1, Jonas Klingström1, Katherina Zakhikany1,
Andreas Mörner1

1. Folkhälsomyndigheten, Solna
2. KTH och SciLifeLab, Solna

Introduktion/Introduction: För att följa utvecklingen av 
covid-19 pandemin i Sverige genomfördes under 2020 och 2021 
upprepade tvärsnittsundersökningar för att skatta andelen i be-
folkningen med antikroppar mot SARS-CoV-2. 
Metod/Method: Provmaterial insamlades från nio regioner 
(Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, 
Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro). Överblivet 
serum eller plasma från öppenvården (0–95 år) och från blod-
givare undersöktes med multiplex metodologi (SciLifeLab, Sol-
na) avseende IgG antikroppar mot olika SARS-CoV-2 spike- och 
nukleokapsidantigen. Skattningarna viktades för regionens ål-
dersfördelning och korrigerades för analysmetodens sensitivitet 
och specificitet. 
Resultat/Result: Under perioden 16 mars 2020 till 12 mars 2021 
genomfördes totalt 13 tvärsnittsundersökningar. Vecka 12 och 13 
(16–27 mars 2020) undersöktes i genomsnitt 381 blodgivarpro-
ver per vecka. Vecka 17–24 (20 april–12 juni 2020) undersöktes i 
genomsnitt 1305 öppenvårdsprover och 398 blodgivarprover per 
vecka. För att få bättre precision i skattningarna utökades däref-
ter antalet prover. Vecka 42 och 43 (12–24 oktober 2020) under-

söktes 4646 öppenvårdsprover och 1369 blodgivarprover. Vecka 
48 och 49 (23 november till 4 december 2020) undersöktes 4232 
öppenvårdsprover och 3183 blodgivarprover. Vecka 9 och 10 (1–12 
mars) 2021 undersöktes 4749 öppenvårdsprover och 3067 blod-
givarprover. I den undersökta öppenvårdspopulationen 0–95 år 
ökade SARS-CoV-2 seroprevalensen från 5% till 21% under pe-
rioden 20 april 2020 till 12 mars 2021. Lägst seroprevalens hade 
äldre vuxna 65–95 år, ökande från 4,7% till 15,0%. Bland vuxna 
20–64 år ökade andelen antikroppspositiva från 7,0% till 21,9% 
och bland barn 0–19 år från 1,6% till 22,5%. Bland blodgivarna 
steg seroprevalensen från 0% i mars 2020 till 22,4% i mars 2021. 
Stora initiala skillnader mellan storstadsregionerna hade i början 
av mars 2021 jämnats ut då 25,3% av blodgivarna i Stockholm och 
Västra Götaland och 19,5% i Skåne var antikroppspositiva. 
Konklusion/Conclusion: Sammanfattningsvis visar resultaten 
att seroprevalensen mot SARS-CoV-2 ökat under pandemins 
första år, men att större delen av befolkningen i början av mars 
2021 saknade antikroppar mot SARS-CoV-2 och därmed var po-
tentiellt mottagliga för covid-19. 

36507 – Korrelation mellan persisterande bakteriemi
och komplicerad Staphylococcus aureus-infektion
– en retrospektiv kohortstudie

Infektion
Martin Strömdahl1

Charlotta Millbourn1, Johan Ursing1

1. Infektionskliniken Danderyds Sjukhus

Introduktion/Introduction: Incidensen av Staphylococcus au-
reus-bakteriemi är 30–35 fall per 100  000 invånare och år och 
mortaliteten 20–30%. Komplicerad infektion bestående av en-
dokardit eller spondylodiskit är förenat med en sämre prognos. 
Syftet var att utvärdera korrelation mellan persisterande växt i 
blodet trots adekvat antibiotikabehandling och komplicerad in-
fektion. 
Metod/Method: Blododlingar med växt av S. aureus tagna på 
Danderyds sjukhus 2017–2019 hos patienter >18 år identifierades 
retrospektivt från Karolinska Universitetslaboratoriets databas. 
Kliniska data som medicinsk bakgrund, insjuknande och utfall 
inhämtades från journaler. Korrelation mellan endokardit, spon-
dylodiskit samt komplicerad infektion och växt i kontrollodling 
tagen inom 96 timmar utvärderades med Fishers exact test bland 
patienter som överlevde mer än 96 timmar. Positiva och negativa 
prediktiva värden beräknades. 
Resultat/Result: S. aureus-bakteriemi påvisades hos 572 patien-
ter (64% män). Medianålder var 75 år (interquartile range [IQR] 
65-85). Median Charlson score var 2 (IQR 1-4). Mortalitet inom 
96 timmar var 48/572 (8%). Den totala 30-dagarsmortaliteten 
var 138/572 (24%). Vidare analyser gjordes på de som överlevt 
>95 timmar. Hjärtultraljud utfördes på 404/524 (77%) och en-
dokardit påvisades hos 62/404 (15%). Magnetresonanstomografi 
gjordes på 65/524 (12%). Spondylodiskit påvisades hos 28/524 
(5%). Kontrollblododlingar inom 96 timmar togs på 219/524 
(42%) patienter varav 28 med endokardit och 16 med spondylo-
diskit. Persisterande växt trots behandling påvisades hos 91/219 
(42%). Positivt prediktivt värde av växt i kontrollodling för en-
dokardit, spondylodiskit respektive komplicerad infektion var 
19/85 (22%), 10/25 (40%) och 29/85 (34%). Negativa prediktiva 
värden var 103/112 (92%), 8/14 (57%) och 95/112 (85%) för endo-
kardit, spondylodiskit och komplicerad infektion. Ingen signifi-
kant skillnad i 30-dagarsmortaliteten påvisades mellan kontrol-
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lodlade 32/219 (15%) och ej kontrollodlade 58/305 (19%) (p=0.2). 
Konklusion/Conclusion: Preliminär analys av denna patient-
grupp med S. aureus-bakteriemi visar att mortalitet och kompli-
kationsfrekvens överensstämmer med vad som beskrivits natio-
nellt och internationellt. Negativ kontrollodling inom 96 timmar 
indikerade okomplicerad infektion. Data begränsas av att kon-
trollodlingar inte genomfördes konsekvent.

36508 – Glycan receptors as barriers for interspecies
transmission of Influenza A virus

Mikrobiologi
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9. Department of Pathology and Wildlife Diseases, National Ve-
terinary Institute (SVA) , SE-75189 Uppsala, Sweden

10. Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Sys-
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Introduktion/Introduction: Influenza A virus (IAV) pandemics 
result from interspecies transmission events within the avian re-
servoir and further to mammals including humans. Investigating 
molecular virus–host interactions dictating this process and the 
adaptations to the new hosts that follow is vital to understand 
zoonotic IAV spread. Receptor incompatibility has been sugge-
sted to limit zoonotic IAV transmission from the wild bird re-

servoir. Other barriers to interspecies transmission, particularly 
within the avian system, largely remain elusive.  
Metod/Method: Through assessment of infection dynamics of 
mallard origin IAV in two different avian hosts, coupled with stu-
dies of receptor expression and host response we aimed to reveal 
the host-pathogen interactions in a cross-species transmission 
event. 
Resultat/Result: We found that shedding patterns and innate 
immune responses were highly dependent on viral genotypes, 
host species and inoculation routes, but less dependent on re-
ceptor expression. Further, in contrary to the prevailing dogma 
we demonstrate that mallards and chickens can produce a wide 
range of different sialylated structures also found in mammals, 
e.g. extended N- and O-linked Neu5Acα2,6 terminated glycans. 
Konklusion/Conclusion: Overall, receptor incompatibility is 
not the sole transmission barrier for IAV between birds and to 
humans, but other host-pathogen factors deserve dedicated stu-
dies to achieve proper pandemic preparedness. 

36509 – BK polyomavirus after kidney transplantation
– antibody-mediated immunity and protective genetic
variants in IL28B/IFNL3 gene

Mikrobiologi
Justina Zigmantaviciute1

Camilla Lorant1, 2, Anders Bergqvist1, 2

1. Clinical Microbiology and Hospital Infection Control, Uppsala 
University Hospital, Uppsala, Sweden.

2. Clinical Microbiology, Department of Medical Sciences, Upp-
sala University, Uppsala, Sweden.

Introduktion/Introduction: A major complication for kidney 
transplant patients (KTPs) is persistent replication of BK polyo-
mavirus (BKPyV) and BKPyV-associated nephropathy. To better 
understand why the immune system is not able to control the 
virus after the immunosuppressive therapy is reduced, we as-
sessed the antibody-mediated immune response in patients with 
different BKPyV replication kinetics based on duration of viral 
persistence and amount of viral DNA in plasma or urine. In addi-
tion, frequencies of rs12979860 polymorphism in IL28B/IFNL3 
gene were analyzed in BKPyV positive and negative patients. 
Metod/Method: IgG antibody response to BKPyV VP1 capsid 
protein was analyzed during 1.5-year post-transplantation pe-
riod in plasma samples of 102 Swedish KTPs. IgG titers against 
genotypes Ib2, IVc2 and III were measured using Luminex be-
ad-based quantitative assay. The group with active BKPyV repli-
cation consisted of 36 patients with viral load over 104 copies/
ml in plasma, 16 patients with viral load under 104 copies/ml, 
and 10 patients with virus detected in urine only. Plasma samp-
les from 50 BKPyV-negative KTPs, 44 healthy blood donors and 
18 young children (seronegative nonresponders) were used as 
controls. C/T polymorphism in IL28B gene was analyzed in 177 
KTPs using TaqMan genotyping assay. 
Resultat/Result: Patient groups with active BKPyV replication 
had a significant increase of IgG antibody titers compared to 
controls. The highest IgG titers were detected over 30 days af-
ter the peak in viral load. In 60 out 62 BKPyV-positive patients 
IgG titers remained increased at 1.5 years after transplantation. 
The frequencies of rs12979860 polymorphism were 61.1% C/C, 
37.5% C/T, 1.4% T/T in 72 BKPyV-positive patients, and 56.2% 
C/C, 32.4% C/T, 11.4% T/T in 105 negative patients. 12 out of 13 
patients with T/T alleles were in BKPyV negative group. 
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Konklusion/Conclusion: Statistically significant increase in IgG 
response was seen in BKPyV-positive KTPs, including the pa-
tients without clinically significant BKPyV reactivation (under 
104 copies/ml in plasma or viral detection in urine). Minor allele 
T/T may offer protective phenotype against BKPyV reactivation 
after kidney transplantation. 

36510 – Förbättrad sensitivitet vid blododing:
Vilka patientgrupper ska vi särskilt tänka på?

Mikrobiologi
Claes Henning1

Nilsu Aygul2, Patrik Dinnertz3, Karin Wallgren4, Volkan Özenci2, 4

1. Sahlgrenska Univsrsitetssjukhuset Regional Laboratariemedi-
cin SÄS

2. Klinisk mikrobiologi Laboratoriemedicin Karlolinska Institu-
tet Stockholm

3. School of Natural Sciences Technology and Environmental 
Studies Södertörn University Stockholm

4. Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset Hudd-
dinge

Introduktion/Introduction: Blodvolymen är den mest be-
tydelsefulla variabeln för att hitta baktertier vid   blododling. 
Standardrekommendationen är 40 till 60 mL blod per prov-
tagningsomgång med 8 till 10 mL blod per flaska. Verkligheten 
ser annorlunda ut med mindre än 1/5 inom det rekommen-
derade intervallet och nästan hälften med mindre än 8 mL/
flaska.
Metod/Method: För att förbättra kunskapen om orsaken till för 
låga blododlingsvolymer mätte vi blodvolymen i drygt 10 000 
flskor från tre olika sjkuhs och analyserade associationen till 
sjukhus, flasktyp, veckodag, provtagningstid, patientålder och 
kön samat odkingsresultat.
Resultat/Result: Blodvolymen var signifikant större i flaskor 
med växt än utan växt och i aeroba än i aneroba flaskor. Voly-
men var signifikant lägre vid provtagning under natten och vid 
provtagning på äldre patienter. Det var signifikant störe volym i 
flaskor från män än från kvinnor. Oddsen för att erhålla växt i en 
flaska ökade  med 13% för varje extra mL. 
Konklusion/Conclusion: Genom att informera om faktorer som  
påverkar volymen vid provtagning för blododling och sannolik-
heten att påvisa bakteriemi finns förutsättningar att förbättra 
metodens sensitivitet.

Referenser:
Hening C, Aygul N, Dinnertz P, Wahlgren K, Özenci V. Detailed analy-
sis of the characteristics of sample volume in blood culture bottles. 2019 
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36511 – Outer membrane protein P5 of nontypeable
Haemophilus influenzae contributes to bacterial cell
wall integrity and outer membrane composition that
regulate the interaction with the human host

Mikrobiologi
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Kristian Riesbeck1

1. Clinical Microbiology, Dept. of Translational Medicine, Facul-
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2. Department of Molecular Biology, Umeå University, Umeå, 
Sweden
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Introduktion/Introduction: Nontypeable Haemophilus influ-
enzae (NTHi) is a human pathogen that causes various airway 
diseases such as otitis media, conjunctivitis, and exacerba-
tions in patients with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD). NTHi utilizes multiple mechanisms to establish suc-
cessful infection within the human host. P5 is an outer mem-
brane protein and composed of two domains, four external 
loops-containing a beta-barrel domain, and a peptidoglycan 
network (PGN)-anchoring periplasmic domain. Our previous 
work demonstrated that P5 plays an important role in NTHi 
evasion of host complement-mediated killing by binding to 
human complement regulator C4b-binding protein (C4BP). 
Here, we characterized the role of P5 in bacterial cell-wall in-
tegrity, regulation of the bacterial outer membrane proteome 
composition, vesiculation of outer membrane vesicles (OMVs) 
and virulence.
Metod/Method: The role of P5 was studied by generating P5 
mutants and analysed regarding their impact on cell-wall inte-
grity, secretion of OMVs, composition and morphology of cell-
wall and OMVs by SDS-PAGE, Nanosight, mass spectrometry 
and transmission electron microscopy. Impact of P5 mutations 
on NTHi interaction with host extracellular matrix proteins 
(ECM), serum resistance and deposition of complement factor 
C9 was also investigated. 
Resultat/Result: We found that deletion of P5 in NTHi 3655 
alters the protein constituents in the bacterial cell-wall and 
OMVs compared to the wild type (WT). Several virulence pro-
teins known to be involved in serum survival and adhesion to 
host cell were affected in the mutant devoid of P5. Interesting-
ly, deletion of the P5 periplasmic domain also displayed simi-
lar protein profiling as seen in the full mutant. Furthermore, 
both mutants exhibited similar reduced virulence phenotypes 
including adherence to host proteins and serum resistance. P5 
mutants showed enhanced sensitivity when exposed to a hy-
po-osmotic conditions. This further suggested compromised 
cell wall integrity as a result of weakened interaction between 
outer membrane and peptidoglycan in the mutants. In addition, 
we also found an increased release of OMVs in P5 mutants com-
pared to the WT. 
Konklusion/Conclusion: The interaction between NTHi P5 
and PGN affects the bacterial membrane proteome, OMV pro-
duction and composition that could ultimately influence NTHi 
virulence. 

Referenser:
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36512 – Punktprevalens av covid-19 i Sverige vid
sex tidpunkter under 2020
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Introduktion/Introduction: För att beräkna förekomsten av 
SARS-CoV-2-infektion i Sverige genomförde Folkhälsomyndig-
heten en serie prevalensundersökningar, med stöd från Försvars-
makten, mellan mars och december 2020. 
Metod/Method: Material för egenprovtagning i övre luft-
vägarna och instruktioner om hur provtagningen skulle utfö-
ras levererades till slumpvis utvalda deltagares hem och prover 
hämtades upp av Försvarsmakten. Proverna analyserades med 
realtids-PCR för närvaro av SARS-CoV-2. 
Resultat/Result: De första fem undersökningarna inkluderade 
en befintlig panel med slumpvis valda deltagare medan den sjätte 
undersökningen inkluderade deltagare från ett nytt slumpmäs-
sigt urval av befolkningen. Den första undersökningen genom-
fördes i Stockholmsregionen, omfattade 738 deltagare och visade 
att 2,5 % av befolkningen där bar på viruset i sina övre luftvägar 
vid den tiden. Den andra, tredje, fjärde, femte och sjätte under-
sökningen genomfördes på nationell nivå med 2 571, 2 957, 2 518, 
2 461 och 2 983 deltagare och resulterade i prevalenser på 0,9%, 
0,3%, 0,0%, 0,0% respektive 0,7%. 
Konklusion/Conclusion: Prevalensundersökningarna används 
för att bedöma prevalensen av sjukdomen och därmed öka kun-
skapen om mörkertalet avseende faktiskt antal fall vid en given 
tidpunkt. Resultaten från de olika prevalensundersökningarna 
kompletterar således det underlag som utgörs av antal inrappor-
terade fall och används för att kalibrera modeller för att bättre 
förstå spridningen av sjukdomen. Jämförelsen av det uppskatta-
de antalet fall med det antal inrapporterade fall visade att under-
rapporteringen var större i region Stockholm jämfört med övriga 
Sverige och att mörkertalet, både i Stockholm och i landet, var 
stort i början av pandemin men att det succesivt har minskat med 
tiden. 

36513 – Det är inte lätt att upptäcka polymikrobiell
bakteriemi

Mikrobiologi
Alan Hussein1

Josephine Collin1, Claes Henning1

1. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regional Laboratoriemedi-
cin SÄS

Introduktion/Introduction: För att undersöka förmågan hos 
kliniskt mikrobiologiska laboratorier att påvisa polymikrobiell 
bakateriemi skickade Equalis  ut prov med frystorkade mikroor-

ganismer. I prov med E. coli och Candida albicans och prov med 
Staphylococcus aureus och C. albicans upptäcktre 23/23 labora-
torier växt av E. coli och S. aureus både i aeroba och anaeroba 
flaskor. C. albicans missades av 21/23 laboratorier. Vid ett annat 
utskick innehöll provet Klebisella aerogenes och Bacteroides 
thetaiotaomicron. 23/24 laboratorier påvisade K. aerogenes men 
endast 1/24 påvisade B. thetaiotaomicron. 
Metod/Method: Vi har undersökt om mikroorganismerna i oli-
ka koncentrationer motverkar varandras växt i blodlingsbuljong-
er, konkurerar om tillväxtsubstanser eller har olika tillväxtkur-
vor. De automatiska blododlingssystem som används signalerar 
för deltaförändring av pH, huvudsakligen genom produktion av 
koldioxid. Vid signal odlas 20-100 mikroliter till chokladplatta, 
blodplatta och anaerobplatta. 
Resultat/Result: Signal för E. coli 10 h, S. aureus 12 h, och C. 
albicans 19 h. C. albicans kunde inte upptäckas på choklad- blod 
eller anaerobplatta. C. albicasn kunde upptäckas på Cled- och 
Candidaplatta. Signal för K. aerogenes efter 12 h och B. thetai-
otaomicron efter 70 h. B. thetaiotaomicron kunde påvisas efer 
48 h på en platta med tillsatts av antibiotika slom hämmade K. 
aerogenes. 
Konklusion/Conclusion: C. albicasna och B. thetaiotaomicron 
kan inte påvisas med nuvarande rutiner för blododling när de 
finns i blodprov tillsammans med E. coli, S. aureus eller K. aero-
genes. Innan rutinerna ändras med utodling på substrat lämpliga 
för att påvisa jästsvamp och med förnyad utodling efter fortsatt 
inkubation i två dygn efter signal till selektiva substrat för anae-
roba bakterier, behöver det undersökas när det är viktigt att upp-
täcka polymikrobiella infektioner med snabbväxande bakterier 
och jästsvamp eller anaerober. 

Referenser:
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36514 – The Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine (RZV) 
Confers Long-term Protection Against Herpes Zoster up to 
8 years after vaccination: Interim Results of an Extension 
Study of Two Clinical Trials

Infektion
Johan Sanmartin Berglund1

1 Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Sweden.

Introduktion/Introduction: Two large-scale phase 3 clinical 
trials (ZOE-50 [NCT01165177] and ZOE-70 [NCT01165229]) 
demonstrated that, the adjuvanted recombinant zoster vaccine 
(RZV) efficacy against HZ compared to placebo was 97.2%(95% 
CI,93.7-99.0;P<0.001) in adults ≥50YOA and 91.3%(95%CI,86.8-
94.5;P<0.001) in adults ≥70YOA. Efficacy was consistent across 
age groups (50-59;60-69 and ≥70YOA) and persisted without 
significant waning for at least 4 years after vaccination. In this 
extension study (ZOSTER-049 [NCT02723773]), RZV-induced 
long-term immunogenicity and vaccine efficacy (VE) against HZ 
were evaluated; we report interim results after at least 2 years of 
follow-up (up to 8 years after vaccination). 
Metod/Method: Primary objective: VE against HZ over the ZO-
STER-049 study. Secondary objectives: VE against HZ from 1 
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month post-dose 2 in ZOE-50/-70 until the end of observation 
for year (Y)2 of ZOSTER-049, persistence of vaccine-induced 
humoral immunogenicity (HI) in terms of anti-gE antibody con-
centrations (by ELISA) and persistence of cell-mediated immu-
ne (CMI) response in terms of frequency of gE-specific CD4+ 
T-cells. 
Resultat/Result: Of the 7,413 participants enrolled in ZOS-
TER-049, 7,277 were included in the VE analysis and 6,972 
reached pre-defined interim analysis at Y2 The overall VE aga-
inst HZ during at least 2 years of follow-up in ZOSTER-049 was 
84.0% (95% confidence interval [CI]: 75.9–89.8%). From 1 month 
post-dose 2 in the ZOE-50/-70 studies until the end of observa-
tion for Y2 of ZOSTER-049, the overall VE was 90.9% (95% CI: 
88.2–93.2%). Anti-gE antibody concentrations persisted »6 times 
above pre-vaccination levels up to Y8 after vaccination, and the 
frequency of gE-specific CD4(2+) T-cells remained above baseli-
ne from Y6 to Y8 after vaccination. 
Konklusion/Conclusion: RZV demonstrated high VE against 
HZ until the end of the observation period for this Y2 interim 
analysis equating to 8 years post initial vaccination. The HI and 
CMI responses remained stable and high until the end of obser-
vation. 

Referenser:
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Introduktion/Introduction: Testning är en grundpelare i pan-
demibekämpningen av Covid-19 och behovet av snabb och till-
förlitlig diagnostik för SARS-CoV-2 är av stor vikt för korrekt 
omhändertagande av patienter och för att förhindra smittsprid-
ning. Antigentester erbjuder korta svarstider men sensitiviteten 
jämfört med PCR har visat sig vara lägre.

Syftet med studien var att utvärdera prestandan för SARS-
CoV-2 Rapid Antigentest, Roche, gentemot PCR.
Metod/Method: Utvärderingen gjordes i december 2020 och 
utfördes i två delar, en del på laboratoriet och en klinisk del i 
samarbete med akutmottagningarna i Region Gävleborg. Utvär-
deringen utfördes när prevalensen av SARS-CoV-2 var hög (och 
situationen på sjukhusen var mycket ansträngd?).

Laboratoriedel: 112 prov som varit positiva i in-house PCR 
(Corman et al.) och 20 PCR-negativa prov re-analyserades med 
antigentest. En spädningsserie från ett PCR-positivt prov ana-
lyserades med antigentest, in-house PCR och två kommersiella 
snabb-PCR-metoder (Genexpert, Cepheid och Liat, Roche).

Klinisk del: 1282 patienter som sökte någon av regionens tre 
akutmottagningar (Gävle, Hudiksvall och Bollnäs) inkluderades. 
Patienterna provtogs från nasopharynx och svalg för antigentest 
och PCR (ffa in-house PCR utfördes men i vissa fall Genexpert). 
Tid för antigentest, symtom talande för covid-19 och eventuell 
symtomduration dokumenterades.

Resultat/Result: Laboratoriedel: God överensstämmelse mel-
lan antigentest och PCR sågs för prov med låga och medelhöga 
CT-värden men för prov med CT>25 sjönk sensitiviteten ner till 
31 %. Samma mönster sågs vid analys av spädningsserien.

Klinisk del: 95 patienter (7%) var positiva både i antigentest 
och PCR och 1138 (89%) var negativa i antigentest och PCR. 43 
patienter var positiva i PCR men negativa i antigentest och 5 var 
negativa i PCR men positiva i antigentest. Sammantaget gav det-
ta en sensitivitet på 68,8% och specificitet på 99,6% för antigen-
testet. Tio (10,5%) av de 95 patienter som var positiva för både 
antigentest och PCR uppvisade inga covid-symptom. Medel-CT-
värdet för dessa prover var 20 (intervall CT 17-29). 
Konklusion/Conclusion: SARS-CoV-2 Rapid Antigentest har 
godtagbar sensitivitet för prov med höga virusnivåer (CT<25) 
och god specificitet.

Antigentesten ger ett snabbt svar som möjliggör att symtom-
fria personer med höga virusnivåer kan fångas upp på ett tidigare 
stadium vilket kan minska risk för smittspridning. 

36516 – Utvärdering av metoder för diagnostik av
Pneumocystis jirovecii
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Introduktion/Introduction: Diagnostik av Pneumocystis jiro-
vecii (Pj) infektion på Karolinska Universitetssjukhus (US) ut-
förs med PCR följt av immunfluorescensfärgning (IFL) när PCR 
Ct-värdet understiger 33. Positivt PCR-resultat ger inte alltid 
tillräckligt stöd för att kunna skilja mellan klinisk infektion och 
kolonisation. En positiv IFL är däremot specifik för klinisk infek-
tion men metodens känslighet är mindre än 75%. PCR- och even-
tuell IFL- analysen kompletteras i vissa fall med detektion av Be-
ta-D-glukanantigenet i serum (BDG, Fungitell®). Projektets mål 
var att jämföra resultat från Pj- PCR-positiva prov med respekti-
ve resultat från IFL- och resultat för den diagnostiska biomarkö-
ren BDG i serum hos patienter med misstänkt Pj-infektion. 
Metod/Method: Analysresultat från 685 patienter med Pj 
PCR-positiva prov (sputum, BAL) analyserades retrospektivt på 
Karolinska US 2017–2020 och delades i 2 grupper. I den första 
gruppen jämfördes resultat från prov hos PCR-positiva patien-
ter med respektive IFL -resultat. I den andra gruppen jämfördes 
resultat från prov hos PCR-positiva patienter med BDG-resultat 
i serumprov taget under samma infektionsepisod (inom 7 dagar 
från utförd PCR). Resultatet av positiva Pj-PCR prov bedömdes 
utifrån en tidigare etablerad Ct-värdeintervallbaserad semikvan-
titativ tolkning av Pneumocystis-DNA mängden i provet: hög 
(Ct-värde ≤ 27), intermediär (Ct >27 - <33) eller låg (Ct-värde 
≥33). 
Resultat/Result: Vid jämförelse mellan Pj PCR-, IFL- och 
BDG-resultat var den totala IFL-positivitet hos samtliga 
PCR-positiva prov enbart ca 30%. 75% av högt positiva prov blev 
positiva i IFL medan ca 95% av patientprov inom samma Ct-vär-
deintervall uppvisade ett positivt BDG-resultat. Hos patienter 
med PCR resultat inom det intermediära intervallet var IFL 
och BDG positivitet 16,5 % respektive 66,7%. Jämförelse mellan 
IFL- och BDG-resultat hos alla PCR-positiva patienter oavsett 
Ct-värde visade att positivitet var dubbelt så högt för BDG-ana-
lysen som för IFL. Över 70% av de patienter som hade ett högt 
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positivt PCR-prov också visade höga BDG-nivåer (>500 ng/mL) 
i sina serumprov. Patienter med fynd av endast Pj som orsak till 
lunginfektionen dominerade också (> 60%) bland patienter med 
hög BDG-nivå inom alla Ct-värdeintervaller. 
Konklusion/Conclusion: Sammanfattningsvis uppvisar BDG 
-metoden en bättre prestation än IFL-metoden för diagnostik av 
klinisk Pj-infektion. 

Referenser:
[1] Pneumocystis jirovecii pneumonia: still a concern in patients with 
haematological malignancies and stem cell transplant recipients/ J Anti-
microb Chemother 2016; 71: 2379–2385 doi:10.1093/jac/dkw155 Advance 
Access publication 12 May 2016.
[2] Pneumocystis jirovecii  pneumonia in  non-HIV-infected patients: 
new risks and diagnostic tools/ Reid, Alistair B.a; Chen, Sharon C.-A.b; 
Worth, Leon J.a Current Opinion in Infectious Diseases:December 
2011-volume 24-Issue 6. doi: 10.1097/QCO.0b013e32834cac17.
[3] Festic E, Gajic O, Limper AH, Aksamit TR. Acute respiratory failure 
due to Pneumocystis pneumonia in patients without human immunode-
ficiency virus infection: outcome and associated features. Chest 2005; 
128:573–579.
[4] Sepkowitz KA. Opportunistic infections in patients with and patients 
without acquired immunodeficiency syndrome. Clin Infect Dis 2002; 
34:1098–107.
[5] Williams KM, Ahn KW, Chen M, et al. The incidence, mortality and 
timing of Pneumocystis jirovecii pneumonia after hematopoietic cell 
transplantation: a CIBMTR analysis. Bone Marrow Transplant 2016; 
51:573–80.

36518 – In-depth genomic insights into hemolytic uremic 
syndrome-causing STEC strains

Mikrobiologi
Andreas Matussek1, 2, 3

Xiangning Bai1, 2, Timo Jahnukainen4, Saara Salmenlinna5,
Ji Zhang1, Elisa Ylinen4, Jani Halkilahti5, Harri Saxen4

1. Oslo University Hospital
2. Karolinska Institutet
3. Region Jönköpings län
4. Helsinki University Hospital
5. Finnish Institute for Health and Welfare

Introduktion/Introduction: Shiga toxin-producing Escherichia 
coli (STEC) are causative pathogens of diseases ranging from 
asymptomatic carriage, mild diarrhea to bloody diarrhea (BD) 
and even life-threatening hemolytic uremic syndrome (HUS). 
The underlying pathogenesis mechanism is not fully understood 
thus far. Here we performed an in-depth comparative genomic 
analysis on clinical STEC strains isolated from STEC-infected 
patients with HUS and non-HUS from 2000 to 2016 in Finland, 
with the aim to identify the bacterial genetic factors that can be 
used to predict the risk of development of HUS and severe pa-
tient outcomes. 
Metod/Method: Whole genome sequencing was performed on 
262 STEC isolates, among which 58 were from HUS patients. 
Serogenotypes, Shiga toxin gene stx subtypes, virulence factors 
genes, and antimicrobial resistance genes were characterized 
by using our in-house whole genomics pipelines. Comparative 
genomics and Genome-Wide Association Study was performed 
utilizing the clinical data to identify genetic factors/variants as-
sociated with development of HUS and severe outcome. 
Resultat/Result: O157 was the most frequent serogroup among 
HUS-STEC isolates, followed by O26 and other 11 different sero-

groups. Fifty one out of 58 HUS-STEC strains carried stx2 only, 
with stx2a being the most predominant subtype. Most of the 
HUS cases (88%) carried intimin-encoding gene eae. Using com-
parative genomics and Genome-Wide Association Study, a num-
ber of genes were significantly enriched in HUS-STEC isolates 
compared to non-HUS STEC isolates. We analyzed the genetic 
diversity of these genetic markers, and found certain gene va-
riants were significantly correlated to severe outcomes. Further 
results will come with ongoing in-depth analyses. 
Konklusion/Conclusion: Here, we performed an in-depth com-
parative genomics and Genome-Wide Association Study on a lar-
ge collection of HUS and non-HUS STEC strains in Finland. Our 
data unraveled that various bacterial genetic factors/variants 
are significantly associated with development of HUS and seve-
re outcome. Further functional studies are essential to validate 
these findings. 
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Introduktion/Introduction: Streptococcus pyogenes är en pato-
gen känd för att orsaka en rad olika infektioner hos människa. 
Postpartum endometrit är en allvarlig komplikation till förloss-
ning vanligen orsakad av S. pyogenes som kan leda till livshotan-
de komplikationer särskilt i låginkomstländer. S. pyogenes kan 
delas in i olika emm-typer baserat på sekvensen av genen som 
kodar för M proteinet. I den aktuella studien undersöks betydel-
sen av emm-typen för risk för postpartum endometrit. Vidare un-
dersöks emm-typens betydelse för sjukdomsutfall och utbrotts-
förekomst. 
Metod/Method: En retrospektiv journalstudie genomfördes 
där studiepopulationen bestod av patienter som vårdats på kvin-
nokliniker i Region Skåne 2012-2020, med fynd av S. pyogenes i 
odling tagen vaginalt eller cervikalt. Isolaten artbestämdes och 
emm-typades av det mikrobiologiska laboratoriet i Lund. Patien-
ter med en blododling med växt av S. pyogenes 2012-2020 inklu-
derades för jämförelse. 
Resultat/Result: Den slutgiltiga studiepopulationen bestod av 
120 kvinnor med endometrit och 642 patienter med S. pyogenes 
bakteriemi. I populationen med endometrit hade infektionen fö-
regåtts av vaginal förlossning i 95 fall, akut kejsarsnitt i två fall, 
medicinskt abort i fem fall, kirurgisk abort i två fall, spontanabort 
i två fall, insättning av spiral i tio fall samt kirurgi i fyra fall. När 
distributionen mellan emm-typerna vid endometrit jämfördes 
med emm-typerna vid bakteriemi kunde en signifikant skillnad 
påvisas ( p<0.001). Den vanligast förekommande emm-typen vid 
endometrit var emm89 (21%), och vid bakteriemi emm1 (33%). 27 
patienter uppfyllde kriterierna för sepsis, 14 patienter behövde 
kirurgiska interventioner, och fem patienter lades in på intensiv-
vårdsavdelning. Fem utbrott observerades under uppföljningen 
och involverade totalt 12 patienter. Ingen signifikant skillnad på-
visades mellan emm-typerna gällande sjukdomssvårighetsgrad 
och utbrott.
Konklusion/Conclusion: Vår studie visar en signifikant skillnad 
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i emm-distributionen vid endometrit jämfört med bakteriemi ty-
dande på att vissa emm-typer har större benägenhet att orsaka 
endometrit. Vår studien hade för liten statistisk kraft för att kun-
na hitta signifikanta skillnader mellan emm-typerna avseende 
sjukdomsutfall samt utbrottsförekomst.  

36521 – Kliniknära diagnostik av SARS-CoV-2 varianter
under pågående pandemi

Mikrobiologi
Anders Bergqvist1, 2

Priya Devi1, 2, Justina Zigmantaviciute1, Christina Larsson1, 2, 
Saiedeh Berenjian1, Midori Kjellin1, 2, Bo Albinsson1, 3,
Kåre Bondeson1, 2
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Introduktion/Introduction: Under vintern 2020–2021 upp-
märksammades tre SARS-CoV-2 varianter av särskild betydelse 
(VOC): B.1.1.7 (“brittisk variant”), B.1.351 (“sydafrikansk variant”) 
och P1 (”brasiliansk variant”). Dessa kännetecknas av förhöjd 
smittsamhet, virulens eller förändrad känslighet för neutralise-
rande antikroppar. För att förbättra övervakning och möjliggöra 
riktade åtgärder i form av smittspårning eller kohortvård etable-
rades en klinknära diagnostik att användas för snabb typning av 
positiva prover. Eftersom helgenomsekvensering är tidskrävan-
de och erforderlig kapacitet saknades utvecklades en PCR-base-
rad typningsdiagnostik, vilken medför hög kapacitet och snabb 
svarstid. 
Metod/Method: För påvisande av punktmutationer i S-genen 
direkt associerade till förändrade egenskaper (E484K, N501Y) 
användes allelspecifik typnings-PCR med dubbla prober. För 
påvisande av pseudomarkörer associerade med B.1.1.7 i form av 
deletion i S genen (dl69-70) eller substitution i N-genen (D3L) 
användes realtids RT-PCR riktade mot respektive mutation. Den 
senare utfördes parallellt med ordinarie PCR-diagnostik, vilket 
ger en preliminär indikation direkt vid positivt provsvar. 
Resultat/Result: Vid jämförelse med sekvensering identifiera-
des 35 av 36 prover korrekt med avseende på VOC. Under vecka 

8–19 2021 genomfördes vid Akademiska Sjukhuset 5600 typ-
ningar, vilket motsvarar hälften av alla positiva prover som på-
visats under perioden. Medan andelen B.1.1.7 ökade från 40 till 
mer än 95%, sjönk andelen ”Ej VOC” från 40 till mindre än 5%. 
Andelen B-351/P1 förblev stabil över tid och översteg aldrig 7%. 
Konklusion/Conclusion: PCR-baserad typning har jämfört med 
helgenomsekvensering flera fördelar: kortare svarstid, högre 
känslighet och högre kapacitet, vilket sammantaget möjliggör 
riktade åtgärder baserat på förekomst av specifika varianter. 
Medan upplösningen är lägre ger dess fokus på relevanta muta-
tioner oftast tillräcklig information för att med hög specificitet 
fastställa genotypen i fråga. För bredare övervakning och moni-
torering av nya varianter krävs dock helgenomsekvensering. 

36522 – Jämförelse av tre kommersiella
multiplexanalyser för SARS-CoV-2, influensa A/B
samt respiratory syncytial virus

Mikrobiologi
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Introduktion/Introduction: Luftvägsvirus som SARS-CoV-2, 
influensavirus och respiratory syncytial virus (RSV) kan ge lik-
artade symtom. Inför vintersäsongen 2020/21 fanns även en 
farhåga om att det samtidigt skulle förekomma stor samhälls-
spridning av SARS-CoV-2, influensavirus och RSV. För att på ett 
effektivt sätt kunna analysera luftvägsprover för dessa luftvägs-
virus utvärderades och infördes tre kommersiella multiplexan-
alyser.
Metod/Method: De analyser och instrument som utvärderades 
var Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (GeneXpert DX), Neu-
MoDx Flu A-B/RSV/SARS-CoV-2 Vantage Test (NeuMoDx 288 
Molecular system), samt TaqPath Covid-19, Flu A/B, RSV (HAM-
TILTON STARlet/KingFisher Presto, ABI 7500 FAST). Samtliga 
är IVD-märkta multiplexanalyser baserade på realtids-RT-PCR. 
TaqPath avviker från övriga metoder genom att inte särskilja 
mellan influensavirus A och B. Ingen av metoderna särskiljer 
mellan RSV A och B.

Utöver rekommenderade provmaterial (nasofarynxsekret och 
-aspirat) utvärderades även bronkoalveolärt lavage, trakealse-
kret med alla dessa metoder, samt sputum med NeuMoDx och 
TaqPath.

Metoderna utvärderades genom analys av externa panelprov 
(QCMD/Instand), samt patientprov med resultat från tidigare 
etablerade metoder, Xpert Xpress Flu/RSV och Xpert Xpress 
SARS-CoV-2 (GeneXpert Dx) samt in-house-metod för analys av 
SARS-CoV-2. Metodernas känslighet jämfördes också inbördes 
genom analys av spädningsserier av isolat av virusstammar, och/
eller patientprov.
Resultat/Result: Metoderna skiljer sig med avseende på målge-
ner, utförande och analystid. Trots detta visar metoderna myck-
et god samstämmighet i resultat och tolkning av patientprover, 

Abstracts: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vår-/höstmöte 2021



Infektionsläkaren 3 · 21 59

både jämfört med varandra och tidigare etablerade metoder för 
analys av SARS-CoV-2, influensavirus A/B och RSV.

Vid jämförelse av känsligheten finns dock små skillander, och 
Xpert Xpress visar den högsta känsligheten för influensavirus 
A(H1N1)pdm09, medan alla metoderna visar samma känslighet 
för influensavirus A(H3N2). NeuMoDx och TaqPath visar högre 
känslighet för influensavirus B Yamagata än Xpert Xpress, med-
an Xpert Xpress visar den högsta känsligheten för influensavirus 
B Victoria.
Konklusion/Conclusion: Alla tre analysmetoderna visar bra 
prestanda, med hög känslighet och god överrensstämmelse mel-
lan metoderna. De har samtliga använts för rutindiagnostik av 
luftvägsvirus på Karolinska Universitetslaboratoriet sedan bör-
jan av 2021, och planeras att användas även under kommande sä-
song 2021/22 då SARS-CoV-2, influensavirus A och B, samt RSV 
förväntas cirkulera i Sverige. 

36523 – Effects of a national infection control program on 
incidence rates of periprosthetic joint infection: a study of 
45 438 primary total knee arthroplasties
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Introduktion/Introduction: Strenuous efforts to minimize 
postoperative infection rates have been made, including the 
Swedish nation-wide initiative Prosthesis Related Infections 
Shall be Stopped (PRISS). The aim of this study was to calcula-
te the incidence rate of periprosthetic joint infection (PJI) fol-
lowing primary total knee arthroplasty (TKA) before and after 
PRISS. 
Metod/Method: All 45,438 primary TKAs registered in the 
Swedish knee arthroplasty register (SKAR) during 2007–2008 
and 2012–2013 were included. Matched data on antibiotic pres-
criptions were obtained from the Swedish Prescribed Drug Re-
gister (SPDR). All patients with ≥28 days of continuous antibio-
tic treatment within 2 years of primary surgery had their medical 
charts reviewed to identify cases of PJI. The incidence rate was 
calculated by dividing the number of PJIs with the total time at 
risk during each time period and presented as percent with 95% 
confidence interval (CI). 
Resultat/Result: 644 PJIs were identified, equaling a 2-year 
incidence rate of 1.45% (CI: 1.34-1.57). The incidence rate was 
1.44% (CI: 1.27-1.61) before PRISS and 1.46% (CI: 1.31-1.61) after. 
Diagnosis was made within 30 days of primary TKA in 52%, and 
within 90 days in 73% of the cases. 603 cases were re-operated 
or revised. Debridement with exchange of the insert was per-

formed in 32% and 63% of cases before and after PRISS, respec-
tively.
Konklusion/Conclusion: Similar incidence rates before and af-
ter the PRISS initiative without statistically significant differen-
ce. The project might have contributed to increased compliance 
to treatment protocols.  

36524 – Prehospital fördröjning – en förbisedd riskfaktor 
för mortalitet vid bakteremi
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Introduktion/Introduction: Tidig upptäckt och adekvat anti-
biotikabehandling är viktigt för att minska mortaliteten vid bak-
teremi och sepsis. Mycket fokus har legat på att spara tid på akut-
mottagningen. Få studier berör den prehospitala vården.

Syftet med studien var att identifiera prehospitala och tidiga 
hospitala riskfaktorer för mortalitet vid samhällsförvärvad bak-
teremi. 
Metod/Method: En retrospektiv fall-kontrollstudie av samhälls-
förvärvade bakteremier i Östergötland under 2015–2016. Alla 
som avlidit inom 30 dagar från den positiva blododlingen inklu-
derades (fall) och matchades 1:1 mot överlevande vid 30 dagar 
(kontroller) för ålder, kön och mikroorganism. Alla vårdkontak-
ter upp till 7 dagar före den positiva blododlingen registrerades. 
Med prehospitala kontakter avses här vårdkontakter före ambu-
lans eller ankomst till sjukhus. 
Resultat/Result: Vi identifierade 1624 episoder av samhällsför-
värvad bakteremi. Av dessa avled 195 patienter inom 30 dagar, 
vilka matchades mot 195 överlevande. De som avled var svåra-
re sjuka vid ankomst till akuten (SOFA score 4,2 (SD: 2,3) och 
2,3 (SD: 1,7) p <0.01 för fall respektive kontroller), 75% av fallen 
och 52% av kontrollerna uppfyllde kriterierna för sepsis, enligt 
Sepsis-3, (p <0,01). Den initiala handläggningen på sjukhus av-
seende antibiotika och vätska skiljde sig inte signifikant mellan 
grupperna.

Av de 390 patienterna hade 61 % (115 fall och 121 kontroller) 
haft någon prehospital kontakt. Mediantiden från första, infek-
tionsrelaterade prehospitala kontakt, till ankomst till sjukhus var 
13 h för avlidna (Q1-Q3: 6–52) och 7 h för överlevande (Q1-Q3: 
3–24) p <0,01. Prehospital fördröjning >24 h var en stark risk-
faktor för mortalitet med OR 6,17 (CI: 2,19–17,38) i den justerade 
analysen.  

Var man hade sin första prehospitala kontakt skiljde sig också 
signifikant. Kontakt med 1177 var vanligare bland överlevande 
(7% vs 31% för fall respektive kontroller, p <0,01) och telefon-
kontakt med primärvården mer förekommande bland de som 
avled (41% vs 17% för fall respektive kontroller, p <0,01). Även 
tiden från första prehospitala kontakt till ankomst till sjukhus 
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skiljde sig mellan de olika kontaktvägarna, med kortast tid efter 
kontakt med 1177 (3.8 hours (Q1-Q3:1.3-7.7) jämfört med telefon-
kontakt med primärvård (24 h (6,8-48) respektive 11,3 (6,7-72), 
p <0,01. 
Konklusion/Conclusion: Prehospital fördröjning är en viktig 
och påverkbar riskfaktor för 30-dagarsmortalitet vid bakteremi. 
Tidig, prehospital identifiering förbättrar möjligheten till snabb 
handläggning och överlevnad. 
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Introduktion/Introduction: En diagnostisk förmåga som 
snabbt kan etableras och anpassas utifrån ett behov är av central 
vikt i hanteringen av nya infektionssjukdomar. Vid en utbrotts-
situation är tillgången på adekvat diagnostik avgörande för att 
kunna identifiera sjukdomsfall och därigenom förhindra fortsatt 
spridning av sjukdomen. Detta är av särskild betydelse i samband 
med högsmittsamma allvarliga infektionssjukdomar, dvs. pato-
gener som orsakar allvarlig sjukdom hos människor, som kan 

smitta mellan individer, och för vilka det saknas effektiv behand-
ling eller vaccin. 
Metod/Method: Här beskriver vi en civil-militär övning som 
involverade flera myndigheter, vilken innefattade etablering och 
diagnostisk anpassning av Försvarsmaktens mobila laboratorium 
under inledningen av covid-19-pandemin. 
Resultat/Result: Mobiliseringen av laboratoriet initierades 
som en beredskapsövning i slutet av januari 2020, när den glo-
bala utvecklingen avseende spridningen av SARS-CoV-2 ännu 
var oklar. Genom samarbete med Folkhälsomyndigheten och 
Akademiska sjukhuset i Uppsala, sattes analysmetod för SARS-
CoV-2 rRT-PCR-diagnostik upp i Försvarsmaktens mobila labo-
ratorium, som hade förflyttats till en flygbas utanför Uppsala, 
och en funktionell analyskedja avseende provtransport, remiss-
hantering och diagnostik etablerades och utvärderades. I an-
slutning till detta organiserades och utvärderades även mobila 
provtagningsteam, vilka senare kom att användas i större skala 
vid nationella epidemiologiska övervakningsinsatser avseende 
covid-19. 
Konklusion/Conclusion: Vi anser att lärdomarna från den be-
skrivna övningen och samarbetet mellan flera myndigheter 
kommer att vara värdefulla i uppbyggnaden av beredskap för 
framtida utbrott, så väl som under den fortsatta hanteringen av 
covid-19 pandemin. 
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Introduktion/Introduction: The aim of this study was to evalu-
ate patients requiring in-patient care due to a periprosthetic 
joint infection (PJI) considering bacterial agents, surgical treat-
ment methods, antibiotics, and outcome. 
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Metod/Method: We retrospectively identified all infected total 
hip arthroplasties (THA) in a Swedish regional hospital during a 
7-year period (2012–2018).  Medical records and microbiological 
data were reviewed for a follow-up time of at least two years for 
all cases. 
Resultat/Result: A total of 89 infected THA were identified in 
87 patients. Debridement with retention of the implant and anti-
biotics (DAIR) was initially performed in 53 cases (60%), one 
or two stage revisions in 33 cases (37%), and an immediate Gi-
rdlestone in 3 cases (3%). Infection eradication was seen in 77 
PJIs (87%) while six patients (7%) ended up with a permanent 
but uninfected Girdlestone. All six patients with manifest failu-
re requiring life-long antibiotic suppression were infected with 
Staphylococcus Aureus. Cutibacterium Acnes was identified in 18 

of 89 patients (16%) and distributed in15 uncemented implants 
but only in 3 hybrids and cemented arthroplasties, while remai-
ning pathogens were equally distributed in uncemented THA (n 
= 31) and THA with at least one cemented component (n = 40; p 
= 0.003). Eradication was achieved in all 18 patients when Cuti-
bacterium Acnes was the only (n =14) or predominant bacterium 
(n = 4; growth in a majority of the tissue cultures and always ≥ 2).  
In selected postoperative infections, DAIR was successful up to 
six months after primary THA.
Konklusion/Conclusion: Cutibacterium Acnes infections in hip 
arthroplasty may be underdiagnosed. Cemented components in 
THA seem to protect from colonization with Cutibacterium Ac-
nes.
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Tropiknytt

Vi delar med oss av tropikfall

Fasciola hepatica – Leverflundra

I förra numret av Infektionsläkaren 
lovade vi avslöja diagnosen på ett fall 
med oklara leverförändringar och 

eosinofili – vi håller vårt löfte och i detta 
nummer får vi svaret och en spännande 
fallpresentation med fördjupning skriven 
av Paula Gyllemark och Jessica Ögren på 
infektionskliniken respektive mikrobiolo-
gen Länsjukhuset Ryhov, Jönköping. Det 
är alltid väldigt roligt med bidrag från oli-
ka håll där vi kan dela med oss av de tro-
pikfall vi ser och handlägger, då en del av 
oss inte ser så många fall och vi kan lära 
av varandra.  

Vi ser nu fram emot att äntligen få 
hålla vårt tidigare aviserade symposium 
på Infektionsveckan i Uppsala i septem-
ber! Svensk Förening för Tropikmedicin 

Efter kontakt med infektionsläkare kom-
pletteras prover med cystor och maskägg 
i feces och serologi för amöba och echino-
coccer. Det visar sig att patienten besökt 
Djibouti längre tid både 2018 och 2019 
och är relativt nyligen hemkommen från 
sex veckors vistelse i Addis Abeba, Etio-
pien.

Magnetisk resonanstomografi över 
övre buk ser utbredda förändringar i le-

(SFT) håller ett symposium om Rävens 
dvärgbandmask, Echinococcus multilo-
cularis den 17 september kl 8.30–10.00. I 
symposiet deltar infektionskollegor, mik-
robiolog och en representant från Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och vi 
tror det kan bli en spännande diskussion – 
välkomna! På Infektionsveckan hålls även 
ett malariasymposium samma dag och det 
känns roligt att tropikmedicin får en hel 
förmiddag på veckan!

SFT inbjuder även till ÅRSMÖTE 16 
september kl 17–18 i anslutning till In-
fektionsveckan. Kallelse med mer infor-
mation kommer att finnas på hemsidan 
och även mailas ut till våra medlemmar. 
Om du är intresserad av styrelsearbete så 
kontakta vår valberedning, se hemsidan. 

Vi ser gärna nya medlemmar i vår fören-
ing. Anmälan sker på vår hemsida, www.
tropikmedicin.se.

Vi hoppas att några av er anmält er till 
ECTMIH2021 (28 sept-1 okt) som ju blir 
helt virtuell i år. Det går fortfarande att 
anmäla sig och för den som är medlem i 
SFT ges 10% rabatt på anmälningsavgif-
ten, se ectmih2021.no

Trots orosmoln om en 4:e våg så hopp-
as vi tack vare vaccinationerna på en ljus-
nande höst och möjligheter för oss att ses 
mer ”normalt” framöver. 

Hälsningar från Styrelsen
via Charlotta

ordförande

vern ff a av inflammatorisk art, varken 
typiska för echinococcer eller metastaser. 
Tumörmarkörer såsom alfa-fetoprotein, 
CA 19-9 samt CEA utfaller normala. Efter 
kontakt med vårt parasitlab kan man via 
mikroskopi hysa stark misstanke om Fas-
ciola hepatica alt Fasciolopsis buskii och 
vi kompletterar med färsk avföring utan 
tillsatser för mikroskopi och PCR samt 
skickar serologi för fasciola. Patienten 

förbättras något, erhåller enstaka doser 
analgetika och går hem men följs upp på 
Infektionsklinikens mottagning efter någ-
ra dagar. Han har då fortsatta krampar-
tade smärtor under höger arkus oavsett 
aktivitet, även nattliga smärtor. Aptit nu 
bättre och avföring fortsatt normal. Kon-
takt tas med tropikkunnig kollega i Stock-
holm som samtycker till arbetsdiagno-
sen Fasciola hepatica och triklabendazol 
(Egaten) i dosering 750 mg x 2 (vikt 71 
kg) beställes via lokal apotekare. Patient 
sjukskrives och går hem i väntan på trik-
labendazol som planeras ges inneliggande 
då det kan ge en del buksmärtor. 

Med en PCR-metod, som inte än är ack-
rediterad på vårt mikrobiologilab, påvisas 
Fasciola spp-DNA och med mikroskopi 
påvisas Fasciola-ägg i fecesprov.

Efter tio dagar, slutet december, läggs 
vår patient in och har då LPK 11,1 (x 
109/L) varav eosinofila 6,3. CRP är nor-
malt och leverprover har gått ner väsent-
ligt (ALAT 1,7 µkat/L, ALP normalise-
rats). Han får de två doserna som ges med 
måltid (fet mat) med 12 timmar emellan 
och upplever under behandlingen ringa 

Vår patient är en frisk 37-årig man som kommit som flykting från Eritrea 2014. 
I hemlandet har han behandlats mot tuberkulos några år före ankomst till Sve-
rige. Han jobbar nu som undersköterska och söker i november sin vårdcentral 
för smärta lumbalt efter ett pass med tungt lyft. Det framkommer inga andra 
symtom än ryggont, varför det hela tolkas som lumbago efter kliniskt status med 
ömhet över muskulatur och ordinerad symtomatisk behandling.

Mannen söker dock ånyo början december med nytillkomna generella inter-
vall artade buksmärtor och nedsatt aptit. Buken palperas med generell ömhet, 
han spänner sig. Prover visar bl a CRP 15 mg/L, LPK 19 (x 109/L), övrigt blodstatus 
normalt. Patienten skickas till akuten där datortomografi (DT) över buken visar 
multipla, lågattenuerade förändringar i levern, starkt metastasmisstänkta, inga 
skelettdestruktioner. Leverprover visar bl a ALAT 4,5 µkat/L, ALP 2,4 µkat/L. Dif-
ferentialräkning visar eosinofili på 13,9 (x 109/L).
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buksmärtor och blir allt mindre öm i ma-
gen. Han går hem efter två dagar. I början 
av januari ankommer serologin för Fasci-
ola hepatica ELISA med titer 0,4 (cut-off 
0,3) respektive immunmorfologi (IF) med 
titer 320 (cut-off 160). 

Under de följande fyra veckorna in-
träder två episoder med mycket kraftiga 
buksmärtor som får vår patient att söka 
akut på hemorten, men smärtorna kling-
ar av spontant inom någon timme och 
prover är stationära avseende LPK, CRP 
och leverprover. Inom en månad har 
buksmärtorna minskat i frekvens och 
intensitet och han kan återgå till arbete. 
Vid besök två månader efter behandling 
har samtliga leverprover normaliserats 
och eosinofila är nu 2,6 (x 109/L). Fem 
månader efter behandling är vår patient 
i princip besvärsfri och förnyad DT buk 
visar ställvis heterogen attenuering vid 
platsen för de tidigare multipla lågatte-
nuerade förändringarna som nu gått i 
påtaglig regress. Eosinofila är nu norma-
liserade och uppföljande serologi visar 
Fasciola hepatica ELISA titer 0,7 (cut-off 
0,3) respektive IF titer 160 (cut-off 160). 

Fasciola hepatica – Leverflundra
Fascioliasis orsakas av leverflundrorna 
Fasciola hepatica respektive Fasciola gi-
gantica. Dessa parasiter är plattmaskar 
eller trematoder, som drabbar ff a får och 
nötkreatur men även getter, hästar, åsnor 
m fl betesdjur och även vilda djur kan in-
fekteras. Människan blir accidentiell värd 
för smittan. F. gigantica finns ff a i tropiskt 
klimat och F. hepatica i tempererade om-
råden. Parasiten finns således endemiskt 
i Central -och Sydamerika, Afrika, mel-
lanöstern, Asien och södra Europa (ff a 
Portugal, Frankrike, Spanien och Turki-
et). Kliniskt går det inte att skilja F. he-

patica från F. gigantica. Infekterade djur 
utsöndrar ägg via avföring som sprids i 
sötvatten där snäckor utgör mellanvärd. 
Smittan sprids till människor ff a genom 
förtäring av grönsaker med riklig kontakt 
med färskvatten såsom mest känt vatten-
krasse eller vattenkastanjer. När djur el-
ler människor får i sig metacerkarier, det 
infekterade stadiet av masken, migrerar 
de över tunntarmslemhinnan och lever-
parenkymet till gallgångarna där de mog-
nar till könsmogna och äggproducerande 
maskar vilket kan ta tre-fyra månader i 
anspråk. Äggen frigörs med avföring och 
just i sötvatten kan de utvecklas till mira-
cidium, ett larvstadium, som kan infekte-
ra snäckor där de utvecklas vidare till cer-
karier och som kan lämna snäckor i form 
av metacerkarier.

Det kliniska förloppet speglar mask-
bördan och kan yttra sig på flera olika 
sätt, allt ifrån asymtomatiskt till symtom 
av akut eller kroniska karaktär. Akut fas 
inträder vanligen 6–12 veckor efter för-
täring av metacarier och kan ge feber, 
smärtor under höger arkus, anorexi, il-
lamående, kräkning och hosta. Ibland 
t.o.m. ikterus. Uttalad eosinofili finns 
nästan alltid. Prover i övrigt kan visa 
anemi, förhöjda transaminaser, förhöjd 
sänka och hyperammaglobulinemi. Ext-
rahepatiska manifestationer är vanligen 
relaterade via en immunologisk eller al-
lergisk mekanism med Löffler-liknande 
syndrom med eosinofilrik pleurautgjut-
ning alt urticaria med klåda och der-
matografism. Även perikardit, kardiella 
rytmrubbningar, meningeala symtom, 
fokala neurologiska symtom och kram-
per finns beskrivna, men är ovanliga. De 
akuta symtomen ger vanligen med sig 
inom 6 veckor och går över till en kronisk 
fas om obehandlad.

Kronisk fas inträder vanligen flera må-
nader efter infektion och kan vara flera 
år, med allt ifrån inga symtom till vida 
spridda bukbesvär såsom epigastriel-
la besvär, smärtor under höger arkus, 
kräkningar, viktnedgång, ”wasting”, he-
patomegali och ikterus. Gallvägarna kan 
obstrueras och kolangit kan uppträda. 
En hög maskbörda och lång duration 
kan öka risken för både skleroserande 
kolangit, biliär cirrhos och kolangiocar-
cinom. 

Extrahepatiska manifestationer, s.k. 
ektopisk fasciola kan sätta sig i princip 
var som i kroppen  där parasiten ger in-
flammation. Vanligen sätter den sig så 
småningom subkutant i bukväggen al-
ternativt i peritoneum, tarmvägg, lungor, 
hjärta, hjärna, muskler, urogenitalorga-
nen eller ögonen. Lokaliserade kliande 
noduli kan uppstå som utvecklas till ab-
scesser.

Diagnostik
Det finns ingen laboratoriemetod som 
ensamt med säkerhet kan diagnostise-
ra Fasciola hepatica, utan olika metoder 
används i kombination tillsammans med 
den kliniska bilden och olika typer av 
bilddiagnostik. 

Mikroskopi utgör fortfarande en vä-
sentlig del av diagnostiken av masksjuk-
domar. Fynd av ägg i feces (man kan också 
ibland hitta ägg i duodenum- eller gal-
laspirat) ger förstås en definitiv diagnos 
men mikroskopi är en metod som kräver 
mycket kompetens och erfarenhet, och 
det kan vara en begränsande faktor när 
det gäller ovanliga masksjukdomar. Ägg 
av Fasciola utsöndras också intermittent 
och ofta sparsamt så därför bör upprepad 
provtagning ske vid misstanken. Genom 
att bifoga tydliga kliniska data till beställ-

Ägg av Fasciola hepatica. Foto: Jessica Ögren
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ningen kan laboratoriet ledas till misstan-
ken och mer material kan efterforskas för 
att öka träffsäkerheten.

Ägg av Fasciola hepatica är förhållan-
devis stora och mäter ca 120–150 x 60–90 
(µm). De har en tunn vägg och är till fär-
gen gula till bruna och ofta ses ett oper-
culum (”lock”). De kan inte med säkerhet 
morfologiskt särskiljas från Fasciolopsis 
buskii som är intestinal trematod.

Eftersom äggutsöndringen kan vara 
så låg är olika typer av serologiska tester 
för påvisning av antikroppar mot Fasciola 
användbara både för att bekräfta och för 
att ställa diagnos. Folkhälsomyndighe-
ten (via Schweizerisches Tropeninstitut 
i Basel) tillhandahåller serologisk analys 
för Fasciola hepatica. Serologiska meto-
der är den enda laboratoriemetoden för 
att diagnostisera fascioliasis under den 
akuta infektionsfasen, innan maskarna 
är vuxna och börjar producera ägg (det 
tar tre–fyra månader) samt vid ektopisk 
infektion, där ägg inte utsöndras med 
avföring. Antikroppar kan påvisas så ti-
digt som två veckor efter smittotillfället. 
Med antikroppspåvisning kan det dock 
vara svårt att skilja på genomgången eller 
aktuell infektion och viss korsreaktivitet 
kan förekomma.

I det här fallet hade vi också hjälp av en 
kommersiell multiplex PCR-metod som 
laboratoriet utvärderar. Molekylärbiolo-
giska metoder som PCR finns inte allmänt 
tillgängliga än, i någon stor skala, men är 
under utveckling. Denna var till nytta ef-
tersom det bekräftade misstankarna om 
just Fasciola (och inte Fasciolopsis) och 
det var en fördel att ha metoden på plats i 
jämförelse med att skicka till annat labo-
ratorium (i annat land) för serologi, vilket 
tar längre tid. Inte alla prov och inte alla 
alikvoter av samma prov var positiva i 

PCR, vilket återigen visar vikten av upp-
repad provtagning och på utmaningar 
med PCR. För även om metoden i sig är 
väldigt känslig så måste det fortfarande 
finnas ägg i den lilla mängd som under-
söks.

Eftersom äggutsöndringen kan vara så 
låg att både mikroskopi och PCR kan gå 
bet, pågår mycket utveckling och forsk-
ning kring metoder för påvisande av olika 
maskantigen (både i serum och feces) för 
att öka känsligheten och kunna påvisa ak-
tiv infektion.

Behandling
Förstahands behandlingen utgörs av oralt 
triklabendazol, ett imidazol derivat vars 
verkningsmekanism är att det förhindrar 
polymerisationen av tubulin till mikrotu-
buli vilket stör all cellnybildning hos pa-
rasiten. Preparatet är verksamt mot alla 
stadier av fasciola, är mycket effektivt 
och doseras 10 mg/kg x 2 med 12 timmars 
emellan doserna. Behandlingen brukar to-
lereras väl och komplikationer till behand-
lingen utgörs ff a av döda maskar i gall-
trädet, vilket kan uppstå upp till en vecka 
efter behandling vilket kan kräva ERCP. 

Efter behandling bör serologin följas 
upp för att se en titersänkning så små-
ningom liksom att eosinofilin försvinner. 
Övriga i hushållet ska mycket liberalt 
provtas och behandlas för att undvika 
framtida komplikationer. 

Att det gick så bra för vår patient beror 
sannolikt mest på den snabba diagno-
sen, där reseanamnesen var, som alltid, 
intressant. Men det som fick avgörande 
betydelse var att man initialt utförde en 
differentialräkning följt av snabb kontakt 
med infektionsläkare som i sin tur kunde 
sätta bollen i rullning mot en snabb och 
kompetent mikroskopering. 

Patienten har gett sitt tillstånd att pub-
licera denna fallbeskrivning.

Tack till Charlotta Rydgård för hjälp 
med handläggning av fallet.

Paula Gyllemark
Läkare, Infektionskliniken,

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
paula.gyllemark@rjl.se

Jessica Ögren
BMA, Mikrobiologiska laboratoriet, 

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
jessica.ogren@rjl.se
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Allvarlig Malaria med 
komplikationer och återfall

Patienten är en 25-årig, sedan tidi-
gare frisk och medicinfri kvinna som 
flytt till Sverige från Somalia genom 
flera länder i Afrika. Hon har varit i 
Sverige i en vecka när hennes vänner 
larmar ambulans då hon sedan någ-
ra dagar har över 40 graders feber 
och huvudvärk. Hon bedöms i hem-
met av ambulanspersonal som de-
hydrerad och lämnas i hemmet med 
råd om att ta antipyretika och att 
dricka mycket vätska. Ett dygn sena-
re larmas ambulansen ut på nytt till 
samma adress. Patienten mår säm-
re, klagar nu på buksmärta och har 
kräkts upprepade gånger. Hon tas 
till akutmottagningen vid Ljungby 
lasarett och bedöms på akutrummet 
av medicinjouren.

Väl på akuten är patienten mycket med-
tagen. Hon är högfebril, takykard och 
har ett blodtryck på 75/45 mmHg. Man 
hittar vid undersökning inga fokala sta-
tusfynd. Blodprover visar Hb 154, TPK 
13, PK-INR 1,5, bilirubin 70, CRP 140 och 
laktat 4,8. Initialt misstänks sepsis och 
hon får behandling med flera liter ringe-
racetat utan förbättring. Medicinjouren 
tillkallar MIG-teamet och tar kontakt 
med infektionsjouren som finns i hemmet 
med telefonberedskap för konsultation. 
Huvudmisstanken blir nu malaria med 
sepsis som differentialdiagnos. Patienten 
är för instabil för att transporteras till 
infektionskliniken eller IVA i Växjö och 
läggs därför in på IVA i Ljungby för stabi-
lisering med vasopressorbehandling och 
sätts in på meropenem samt artesunat in-
travenöst.

Snabbtest för malaria analyseras i Kro-
noberg bara i Växjö så ett blodprov sätts 
i en taxi för transport de 6 milen från 
Ljungby till Växjö. Samtidigt skickas i 
andra riktningen artesunat och första do-
sen kan ges klockan 23.00, kort efter att 
snabbtestet utfallit positivt för P. falcipa-
rum.

Nästa morgon kan man mikroskopiskt 
bekräfta P. falciparum med 21% parasi-

temigrad. Klockan 16.30 (17h efter första 
dosen artesunat) görs ett nytt utstryk med 
1,9% parasitemigrad. 36h efter insatt be-
handling är utstryket negativt. 

Patienten stabiliseras på IVA och mår 
successivt bättre. Två dagar efter an-
komst till sjukhuset kan hon flyttas till 
en vanlig infektionsavdelning och sätts 
efter tre doser artesunat över på arteme-
ter/lumefantrin (Riamet). Hon är fort-
satt lågfebril, har dyspne och behöver 
några liter syrgas. En lungröntgen visar 
en vänstersidig perihilär pneumoni samt 
bilateral pleuravätska och det växer 
pneumokocker i hennes nasopharynx-
odling. Hon behandlas med cefotaxim 
samt furix.

Därefter börjar patientens Hb sjunka 
successivt till som lägst 70 g/L, tio da-
gar efter given artesunat intravenöst. Det 
bedöms vara hemolys orsakad av arte-
sunatbehandlingen, en ”post artesunate 
delayed hemolysis”, och hon behöver 
transfunderas med totalt 6 enheter er-
ytrocyter.

Efter 16 dagars inneliggande vård kan 
patienten utskrivas till hemmet. Kontroll-
prover 3 veckor senare visar stigande CRP 
och ånyo sjunkande Hb och TPK. Patien-
ten berättar om successiv försämring med 
kräkningar, svimningar och buksmärta 
i hemmet. Hon återinläggs och ett ma-
lariautstryk visar på nytt P. falciparum 
med 0,3% parasitemi. Man gör också en 
lungröntgen som visar oförändrat status 
med ett vänstersidigt pneumoniskt infil-
trat. Försämringen bedöms vara orsakad 
av ett återfall (recrudescence) i malariain-
fektionen. Man väljer nu behandling med 
meflokin (Lariam) för att täcka för even-
tuell läkemedelsresistens. Behandlingen 
genomförs med gott utfall och patienten 
skrivs hem välmående. 

Kontrollröntgen efter 2 månader visar 
oförändrat ett vänstersidigt pneumoniskt 
infiltrat, och en uppföljande DT thorax 
påvisar kaviteringar. Patienten läggs in 
på nytt, den här gången för TB-utred-
ning. Ventrikelsköljningsvätska är positiv 
i mikroskopi och PCR för mykobacterium 
tuberculosis och patienten sätts in på sed-
vanlig tuberkulosbehandling. Efter detta 

förlöper vidare vård utan komplikationer 
och patienten mår idag väl.

Denna patient med allvarlig malaria 
orsakad av P. falciparum drabbades av två 
komplikationer – post artesunate delayed 
hemolysis (PADH) och återfall (recru-
descence) i malaria. Samtidigt visar sig 
patienten ha en öppen lungtuberkulos 
där diagnosen sannolikt fördröjs till följd 
av den samtidiga malarian. 

Post artesunate delayed hemolysis är 
en övergående hemolytisk anemi som 
uppkommer mer än en vecka efter be-
handling med artemisininpreparat mot 
malaria, oftast flera dagar efter negativ 
mikroskopi när det skett en förbättring 
hos patienten. Fenomenet har främst 
beskrivits efter behandling med intra-
venöst givet artesunat men kan även ses 
efter behandling med orala ACT (arte-
misinin-based combination therapy). 
Mekanismen bakom hemolysen är inte 
helt kartlagd, men man brukar förkla-
ra fenomenet med att artesunat har en 
snabb antiparasitär effekt där parasiten (i 
ringform) dödas och elimineras från sin 
erytrocyt i mjälten. Erytrocyterna över-
lever detta om än morfologiskt föränd-
rade och med förkortad livslängd, 7–21 
dagar. PADH uppkommer när dessa er-
ytrocyter hemolyserar ungefär vid sam-
ma tidpunkt. Risken för PADH ökar vid 
höggradig parasitemi, där fler erytrocy-
ter varit infekterade.  Tillståndet är själv-
begränsande men kan kräva transfusion 
och man bör därför följa upp patienter 
behandlade med artesunat och ACT med 
Hb i minst 4 veckor. 

Postartesunate delayed hemolysis is a pre-
dictable event related to the lifesaving ef-
fect of artemisinins (nih.gov). 

Intravenous Artesunate for Severe Malaria 
in Travelers, Europe (nih.gov), Emerg In-
fect Dis. 2011 May; 17(5): 771–777.

Hemolysis after Oral Artemisinin Combi-
nation Therapy for Uncomplicated Plasmo-
dium falciparum Malaria (nih.gov), Emerg 
Infect Dis. 2016 Aug; 22(8): 1381–1386

Fallbeskrivning
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Återkomst av symtom efter initial förbätt-
ring vid malariainfektion kan ha olika ge-
nes. Vid malaria orsakad av P. vivax eller 
P. ovale, malariavarianter som bildar hyp-
nozoiter, kan patienten drabbas av relaps 
om dessa reaktiveras. Vid återfall av P. fal-
ciparum är orsaken antingen reinfektion 
av ny parasitstam (förutsatt att patienten 
finns kvar i endemiskt område) eller åter-
fall (recrudescence) där infektionen åter-
kommer efter att parasiten överlevt i sin 
värd trots odetekterbara nivåer efter gi-
ven behandling. Oftast inträffar det inom 
några veckor men har beskrivits flera år 
efter den initiala infektionen eller resan 
ut ifrån ett endemiskt område.

Risken för återfall efter behandling 
med Artemeter/lumefrantin är upp till 
4% och kan orsakas av läkemedelsresis-
tens, otillräcklig läkemedelsexponering 
som följd av till exempel dålig complian-
ce, underdosering eller farmakokinetis-
ka faktorer. Diagnos ställs med förnyad 
mikroskopi då snabbtest kan vara fortsatt 
positiva i flera veckor efter den initiala 
infektionen. 

Behandling med ett alternativt mala-
riapreparat kan behövas för att ta höjd för 
eventuell läkemedelsresistens. De flesta 
fallen uppkommer mellan 2 till 6 veckor 
efter första behandling givits.

Vid behandlingssvikt inom 28 dagar 
rekommenderar WHO behandling med 
en alternativ artesemininbaserad kombi-
nationsbehandling, då sannolikheten för 
recrudescence bedöms som hög. Efter 28 
dagar ökar sannolikheten att det rör sig 
om en ny malariainfektion om man befin-

ner sig i endemiskt område. Situationen 
är så klart annorlunda i ett icke-ende-
miskt område där sannolikheten för att 
förnyad påvisning av malariaparasiter av 
samma art som tidigare, även efter 28 da-
gar är orsakad av recrudescence.  

Enligt behandlingsriktlinjer från 
Swiss TPH (Swiss Tropical and Public 
Health Institute) kan man vid recru-
descence ofta behandla patienten med 
samma regim som första gången, men 
om återfallet kommer efter en standard-
behandling med 3 dagars artemeter/
lumefantrin bör man överväga förlängd 
behandling till 5–6 dagar med arteme-
ter/lumefantrin. 

Om återfallet följer efter malaria från 
sydostasien och den initialt behandlades 
med artemeter/lumefantrin, kan det var 
lämpligt att överväga behandling med 
atovakvon/proguanil på grund ökande 
grad av artemisininresistens i regionen.

I en studie av Klara Sondén et al från 
2017 konstateras en relativt hög andel av 
behandlingssvikt (5,3%) efter behand-
ling med artemeter/lumefantrin i stan-
darddosering hos icke-immuna vuxna. 
Det är därför viktigt att alltid informera 
patienten om risken med behandlings-
svikt efter behandling med artemeter/
lumefantrin.

Plasmodium falciparum malaria recru-
descence occurring 2.5 years after leaving 
an endemic country – PubMed (nih.gov), 
Neth J Med2013 Oct;71(8):426-8 

Plasmodium falciparum Recrudescence 

Two Years after Treatment of an Uncom-
plicated Infection without Return to an 
Area Where Malaria Is Endemic | Antimi-
crobial Agents and Chemotherapy, Ameri-
can Society for Microbiology, Antimicro-
bial Agents and ChemotherapyVolume 
62, Issue 2, February 2018

Plasmodium falciparum malaria recru-
descence after treatment with artemether–
lumefantrine | Journal of Travel Medicine 
| Oxford Academic (oup.com), Journal of 
Travel Medicine, Volume 27, Issue 1, Ja-
nuary 2020

Guidelines for the treatment of Malaria, 
WHO 

Malaria Treatment Recommendations 
2020, Swiss TPH

High Rate of Treatment Failures in 
Nonimmune Travelers Treated With Ar-
temether-Lumefantrine for Uncompli-
cated  Plasmodium falciparum  Malaria 
in Sweden: Retrospective Comparative 
Analysis of Effectiveness and Case Serie. 
Clinical Infectious Diseases, Volume 64, 
Issue 2, 15 January 2017, Pages 199–206,

Julia Persson
ST-läkare

Kristofer Soldan
Överläkare, infektionskliniken Växjö.

Malarians livcykel.
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En infekterad Mosquito 
sticker en person som 

blir smittad.

Infekterad
lever.

Infekterade
blodceller.

Mosquiton sticker en smittad
person och blir själv smittad.
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Första Yngreläkarspalten för mig

”I dessa tider”. Det måste vara årets 
mest överanvända uttryck, eller hur? 
Vare sig det handlar om rimliga restrik-
tioner som att hålla avstånd, eller min-
dre rimliga såsom trägrossisten som inte 
längre erbjuder måttsågat virke, så har 
uttrycket haglat från alla håll och kan-
ter. Förhoppningsvis kan vi snart lämna 
uttrycket likväl som pandemin bakom 
oss. Det mesta har ju redan skrivit och 
sagts om den senare, så det torde väl 
kunna lämnas därhän för stunden.

Även i pandemitider ska dock stafettpin-
nen lämnas vidare, och det är därför jag 
nu författar denna kolumn. Mitt namn är 
Oscar Forsman, och jag är er nya yngre 
läkarrepresentant i SILF. Jag ska försöka 
fylla rollen efter Lena-Maria Söder, även 
om jag fortfarande jobbar med att greppa 
uppdragets omfattning. Bosatt i närheten 
av landets näst nordligaste infektionskli-
nik, Umeå. Björkarnas stad bjuder utöver 
en årlig dos av sorkfeber återkommande 
på besvikelser från ortens hockeylag. Så 

även i år. Trots detta är jag givetvis en hän-
given supporter, vilket jag till min stora be-
svikelse insett att jag är ganska ensam om 
i mitt kollegium. Meritlistan är tämligen 
koncis, utöver ST-tjänstgöring från hösten 
2017 har jag inte några större akademiska 
meriter att komma med. Det finns visser-
ligen en lyckad myggjakt i skogarna kring 
Lövånger 2013 som renderade i, det något 
suggestiva, “Lov(e)anger-strain" av Sind-
bisviruset. Bortsett från detta har det se-
dan examen mest handlat om klinikarbete.

Hursomhelst, likt min föregångare är 
jag givetvis intresserad av huruvida den 
rådande situationen påverkat er ST-tjänst-
göring. Kurser via distans kanske är fram-
tidens giv, alternativt ett nödvändigt ont. 
Själv har jag inte riktigt bestämt mig ännu 
vad jag tycker. En ökad tillgänglighet 
torde ju inte vara av ondo i alla fall. Era 
synpunkter i ämnet är mycket välkomna. 
En annan välkommen nyhet är att det nu 
finns möjlighet att delta på distans i Ungt 
forum under infektionsveckan. 

Vidare planeras för närvarande nästa 
fallseminarium, vilket kommer infalla i bör-
jan av februari 2022. I närmast lokalpatrio-

tisk anda kommer detta att för första gång-
en äga rum i Norrland, närmare bestämt i 
Sundsvall på hotell Södra Berget. Ytterli-
gare en nyhet är att kursen kommer hållas 
med omvänd turordning. Detta i ett försök 
att förverkliga visionen om deltagande un-
der två fallseminarier under en och samma 
ST-tjänstgöring (rak turordning återkom-
mer till höstens kurs). Anledningen till 
detta är lika enkel som självklar. Tycker 
det faller sig passande att bjuda våra nyaste 
kollegor på en spa-weekend i samband med 
kurstillfället, efter året som varit.

I dessa tider, så att säga.

Oscar Forsman
Yngreläkarrepresentant, SILF

Yngreläkarspalt

MÅL
– Ge insikt i viktiga bakomliggande principer i handläggningen av Implantat-
associerade ortopediska infektioner
– Uppnå nödvändiga kunskaper för att på konsult- och bakjoursnivå kunna
hantera frågeställningar om Implantatassocierade ortopediska infektioner

KURSUPPLÄGG: Stor tyngd kommer att läggas på falldiskussioner,
uppblandat med katedrala föreläsningar.
Målgrupp är i första hand specialistläkare. För bästa utbyte rekommenderas
”parvis ansökan”, dvs infektionsläkare och ortoped från samma organisation

KURSLEDNING: Bo Söderquist, Staffan Tevell, Jonatan Tillander (SILF),
Stergios Lazarinis, Anna Stefánsdóttir (SOF)
Vi har plats för 40 kursdeltagare (20 SILF och 20 SOF).
Först till kvarn, men vi prioriterar parvis anmälda över specialitetsgränserna, och 
tar också hänsyn till så att det blir viss spridning på kliniker i landet.

Svenska Infektionsläkarföreningen och Svensk Ortopedisk Förening
inbjuder till gemensam vårutbildning
Varmt välkommen att möta våren i Örebro 6-8 april 2022!

ARRANGÖR: SILF: Johan Tham, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. (johan.tham@med.lu.se) SOF: Anne Garland, Ortopedkliniken, Visby Lasarett 
(utbildningsansvarig@ortopedi.se).
ANMÄLAN TILL: Maria Menonen på Hansens på mejl: maria.menonen@hansen.se
ANGE: Namn, klinik, mobilnummer, specialkost, fakturaadress samt fakturareferens

Implantatassocierade ortopediska infektionerImplantatassocierade ortopediska infektioner
6-8 April 2022 i Örebro6-8 April 2022 i Örebro
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Avhandlingar

Under sommaren har det blivit en 
positiv utveckling vad beträffar 
covidsituationen med endast 

enstaka sjukhusvårdade patienter, vilket 
varit tacknämligt med tanke på den syn-
nerligen pressade vårdplatssituationen 
som rått över hela landet. Olika nödlös-
ningar kommer till stånd, ofta i elfte eller 
snarare tolfte timman, med allt negativt 
det medför ur säkerhetssynpunkt liksom 
arbetsmiljömässigt med ökade krav på 
samtliga medarbetare i vården. Under 
pandemin har sannolikt en hel del forks-
ningstid frusit inne men disputationer 
har trots allt genomförts även om de har 
känts avskalade och stympade på all sin 
glans och spänning under pandemin. 
Den enda fördelen är att det har gått att 
delta i aktiviteter på avstånd när den di-
gitala tekniken utvecklats och framför 
allt tagits i bruk snabbt. Även undrvis-
ningen har skett på distans-synnerligen 
tråkigt, torftigt och ansträngande för 
oss lärare. Det uppdraget i Helsingborg 
lämnar jag och är nytillträdd kursort-
sterminsansvarig i Helsingborg för den 
termin som förutom infektionsmedicin 
även rymmer bl.a. reumatologi. Därför 
var det med lite extra intresse jag tog del 
av resultaten av Per Niveds forsknings-

arbete. Per har studerat effekterna av 
pnemokockvaccination hos personer 
med reumatiska sjukdomar och sple-
nectomerade. Det känns extra viktigt 
i dessa tider av vaccinationstvivel hos 
en ökande del av befolkningen att det 
visats att själva de reumatiska sjukdo-
marna i sig inte försämrar immunsvaret 
av vaccin. Per försvarade sin avhandling 
6 maj med Vanda Friman från Sahlgren-
ska i Göteborg som opponent, den tid 
då vaccinationerna mot covid pågick 
som intensivast och restriktioner fortfa-
rande rådde. Likaledes försvarade Olof 
Elvstam sin avhandling under pandemi-
restriktioner, men med opponent från 
Danmark, Ole Kirk från Rigshospitalet. 
Olof disputerade 12 juni och har i sin 
forskning funnit att låggradig HIV-vi-
remi ökar risken för hjärtkärlsjukdom 
med underlag från patienter både i 
Sverige och Sydafrika. Olof har således 
också ett vidare medicinskt perspektiv 
än enbart det infektionsmässiga. Även 
om ett vaccin mot HIV självklart vore 
tacknämligt, men fram till dess är aktiv 
behandling och motivation att fullfölja 
denna till punkt och pricka viktigt i ett 
längre perspektiv hos dessa patienter. 
Risker för framtida sjuklighet är något vi 

alla gärna skjuter ifrån oss till och med 
i relativt hög ålder. Motivation är något 
vi måste lära oss, och den måste integre-
ras hos den det berör, ingen utomståen-
de, hur välvillig den personen än är, kan 
göra annat än upplysa och påminna. I 
hopp om att covidvaccination ska leda 
till ett återöppnat samhälle finns verkli-
gen motiv för oss alla. Inom infektions-
medicin och mikrobiologi i Sverige ser 
vi förväntansfullt fram emot att äntligen 
åter få delta i ett fysiskt möte-om än 
med viss begränsning av antalet deltaga-
re. Mötet i Uppsala i september kommer 
sändas digitalt, en nytillkommen fördel 
för de som är på sina arbetsplatser till 
följs av pandemin. Det ska bli mycket 
spännande att få ta del av nya rön och i 
hopp om på att ni som disputerat under 
året på andra orter än den sydligaste tar 
kontakt med undertecknad gärna i sam-
band med mötet i Uppsala! Med önskan 
om fortsatt skön sensommar och höst 
full av produktivt vetenskapligt arbete!

Cecilia Rydén
Helsingborg
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Sammanfattning
Antiretroviral behandling leder oftast till 
omätbara nivåer av hiv-RNA i plasma, 
men vissa patienter har låggradig viremi 
i upprepade mätningar. I denna avhand-
ling har jag studerat långtidseffekter av 
låggradig viremi samt undersökt vilka 
mekanismer som kan spela in. Jag har 
använt data från InfCareHIV, Socialsty-
relsens register samt en forskningskohort 
från Sydafrika.

I delarbete I observerade vi att per-
soner med viremi 200–999 kopior/ml 
i minst två mätningar hade ökad risk 
för senare virologisk svikt (i detta ar-
bete definierat som ≥1000 kopior/ml). 
Vi kunde vidare visa att personer med 
hiv-RNA 50–999 kopior/ml i upprepade 
mätningar hade ökad mortalitet jämfört 
med personer med suppression (del-
arbete II). Den ökade mortaliteten gäll-
de även personer med låggradig viremi 
50–199 kopior/ml, men endast om virus-
nivåerna var >50 kopior/ml vid >25% av 
mättillfällena. Viremi på nivån 200–999 
kopior/ml var förenat med ökad risk för 
allvarlig icke-aidssjukdom (hjärt- och 
kärlsjukdom var den vanligaste typen). 
I delarbete III fann vi att grad av vire-
mi under pågående behandling inte var 
kopplat till risk för invasiv cancer; detta 
gällde både för viremi som analyserat 
som tidsuppdaterad kategori (som i del-

Low-level HIV viremia during 
antiretroviral therapy

Olof Elvstam disputerade 12 juni 2021

Huvudhandledare: Professor Per Björkman,
Lunds universitet, Malmö

Bihandledare:
Professor Patrik Medstrand, Lunds universitet, 
Professor Magnus Gisslén, Göteborgs universitet,
Docent Gaetano Marrone (Karolinska institutet)

Opponent: Professor Ole Kirk, Rigshospitalet, Köpenhamn

arbete I och II) och med kumulativt mått 
(viremia-copy-years). Däremot var höga 
virusnivåer innan start av antiretroviral 
behandling associerat med förhöjd risk 
för infektionsrelaterad cancer (de två 
vanligaste var lymfom och livmoderhal-
scancer). 

I delarbete IV (patienter från InfCa-
reHIV) och V (EndoAfrica-NWU, Syd-
afrika) fann vi att låggradig viremi inte 
var kopplat till förhöjda markörer för 
inflammation och immunaktivering; den 
sydafrikanska studien inkluderade även 
mått på kardiovaskulär funktion och risk 
(exempelvis carotis intima–media-tjock-
lek) där vi inte heller fann någon skillnad. 
I delarbete IV observerade vi däremot 
förhöjda nivåer av GDF-15 (growth dif-
ferentation factor 15) och D-dimer hos 
personer med låggradig viremi, vilket kan 
innebära en förhöjd risk för hjärtkärlsjuk-
dom. 

Sammanfattningsvis ger avhandlingen 
stöd för att låggradig viremi är associe-
rat med ökad risk för framtida virologisk 
svikt, allvarlig sjukdom och död.  

Delarbeten
I. Elvstam O, Medstrand P, Yilmaz A, Is-

berg PE, Gisslén M, Björkman P. Viro-
logical failure and all-cause mortality in 
HIV-positive adults with low-level vi-
remia during antiretroviral treatment. 

PLOS One. 2017; 12(7). doi: 10.1371/
journal.pone.0180761. 

II. Elvstam O, Marrone G, Medstrand P, 
Treutiger CJ, Sönnerborg A, Gisslén M, 
Björkman P. All-Cause Mortality and 
Serious Non-AIDS Events in Adults 
with Low-level Human Immunodefi-
ciency Virus Viremia During Combi-
nation Antiretroviral Therapy: Results 
From a Swedish Nationwide Obser-
vational Study. Clin Infect Dis. 2021; 
72(12): 2079-86. 

III. Elvstam O, Marrone G, Medstrand P, 
Treutiger CJ, Svedhem V, Gisslén M, 
Björkman P. Associations Between 
Plasma Human Immunodeficiency Vi-
rus (HIV) Ribonucleic Acid Levels and 
Incidence of Invasive Cancer in People 
With HIV After Initiation of Combina-
tion Antiretroviral Therapy. Open Fo-
rum Infect Dis. 2021; 8(6). doi: 10.1093/
ofid/ofab131. 

IV. Elvstam O, Medstrand P, Jansson M, 
Isberg PE, Gisslén M, Björkman P. Is 
low-level HIV-1 viraemia associated 
with elevated levels of markers of im-
mune activation, coagulation and car-
diovascular disease? HIV Med. 2019; 
20(9): 571-80. 
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Sammanfattning
Inflammatoriska reumatiska sjukdo-
mar är förenade med en ökad risk för 
allvarliga infektioner, dels beroende på 

Pneumococcal vaccination in 
inflammatory rheumatic disease 
and in splenectomy patients
– From antibody response to memory cells

Per Nived vid institutionen för
kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet,
disputerade 6 maj 2021

Handledare: Meliha C. Kapetanovic, Lunds universitet

Bihandledare: Göran Jönsson, Lunds universitet och
Bo Settergren, Centralsjukhuset Kristianstad

Opponent: Vanda Friman, Göteborgs universitet

grundsjukdomen, men även till följd av 
komorbiditeter och immunosuppres-
siv behandling. En betydande andel av 
dessa infektioner orsakas av pneumo-

kocker och kan potentiellt förbyggas ge-
nom vaccination. Kunskapen kring olika 
antireumatiska behandlingars eventuel-
la inverkan på vaccinsvar är bristfällig. 

V. Botha-Le Roux S, Elvstam O, De Boever 
P, Goswami N, Magnusson M, Nilsson 
PM, Strijdom H, Björkman P, Fourie 
CMT. Cardiovascular profile of South 
African adults with low-level HIV-1 
viraemia during antiretroviral therapy. 
Submitted manuscript.

Kort om mig
Jag är född och uppvuxen i Kalmar och 
bor sedan 2019 i Växjö, där jag arbetar 
som ST-läkare på infektionskliniken. 
Jag har velat arbeta med infektions-
sjukdomar sedan grundutbildningen i 
Malmö, och det var också där jag kom 
i kontakt med Per Björkman och detta 
projekt. En rolig sak med mitt dokto-

randprojekt är att det har varit väldigt 
allmänbildande – jag har lärt mig myck-
et om hiv och antiretroviral behandling 
men också frågor kring samsjuklighet 
med hjärt- och kärlsjukdom och can-
cer. Dessutom har jag fått arbeta mycket 
med statistik och att hantera stora da-
tamängder, vilket säkert kommer vara 
användbart framöver. 
Utanför arbetet ägnar jag mig oftast åt 
musik – även om det mest fått bli vid pia-
not hemma nu under covid-19. Förhopp-
ningsvis kommer livemusik och konserter 
snart tillbaka!

Olof Elvstam
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Splenektomerade patienter är också en 
viktig målgrupp för pneumokockvacci-
nation pga den livslångt ökade risken för 
infektioner orsakade av kapslade bakte-
rier.

Det övergripande syftet med avhand-
lingsarbetet var att undersöka anti-
kroppssvar efter immunisering med 
pneumokockvaccin hos patienter med 
inflammatorisk reumatisk sjukdom, i re-
lation till antireumatisk behandling, och 
hos splenektomerade patienter.

I delarbete I, undersöktes följsamhet 
till vaccinationsrekommendationer i en 
kohort av splenektomerade patienter som 
också erbjöds uppdaterad immunisering. 
Graden av pneumokockvaccination var 
ganska god (81 %), medan vaccination 
mot meningokocker var klart bristfällig, 
där endast 23 % av patienter hade do-
kumenterad vaccination. Deltagare som 
tidigare enbart fått 23-valent polysack-
aridvaccin (PPV23), immuniserades men 
en dos 13-valent konjugatvaccin (PCV13) 
och antikroppssvar mättes före och 4-6 
veckor efter vaccination. Höga nivåer av 
pneumokockspecifika antikroppar sågs 
efter tidigare immunisering med PPV23 
(medel 5 år) och PCV13 var immunogent 
med ökningar av antikroppar för 9/12 stu-
derade serotyper.

Akuta infektioner är en viktig orsak 
till ökad mortalitet vid systemiska vas-
kulitsjukdomar. I en andra delstudie av 
konsekutiva patienter under uppföljning 
för systemisk vaskulit genomfördes vac-
cination med PCV13 under pågående im-
munosuppressiv ”standard of care”-be-
handling. Antikroppssvaret hos patienter 
jämfördes med svaret efter immunisering 
av en grupp friska kontroller. Kvantitativt 
antikroppssvar var numeriskt något lägre 
hos patienter med cytostatikabehandling 
(främst ANCA-associerad vaskulit) och 
funktionalitet av antikroppar (s.k. opso-
nofagocytos) var nedsatt hos alla patien-
ter jämfört med kontroller. Studien ger 
stöd för att pneumokockvaccination kan 
vara immunogent i patientgruppen trots 
pågående immunosuppressiv behand-
ling.

Tidigare studier har visat att behand-
ling med methotrexat (MTX) vid artrit-
sjukdom nedsätter antikroppssvar efter 
pneumokockvaccination, men det har 
inte varit känt huruvida RA i sig påverkar 
vaccinsvaret. I delstudie III inkluderades 
patienter med RA och patienter med pri-
märt Sjögrens syndrom (pSS) utan aktiv 
antireumatisk behandling, RA patienter 
med methotrexate (MTX) samt friska 
kontroller. Samtliga vaccinerades med en 
dos PCV13. Antikroppssvar vid RA och 

pSS utan antireumatisk behandling vi-
sade sig vara jämförbara med friska kon-
troller, medan opsonofagocytos var något 
nedsatt. 

I delstudie IV jämfördes antikropps-
svaret efter ”prime-boost”-vaccination 
(PCV13 + PPV23) med enbart PCV13 hos 
patienter med reumatisk sjukdom och 
friska kontroller. Det fanns tre behand-
lingsgrupper: (1) rituximab, (2) abatacept 
(modulerare av T-cellsaktivitet) och (3) 
konventionell antireumatisk behandling 
(cDMARD, främst MTX). Patienter med 
rituximab uppvisade som väntat kraftigt 
nedsatt antikroppssvar efter PCV13 och 
boosterdos PPV23 förbättrade inte sva-
ret. Patienter med abatacept svarade nå-
got bättre på PCV13 och möjligen fanns 
en liten tilläggseffekt av PPV23. Däremot 
sågs hos patienter med cDMARD en tyd-
lig förbättring av antikroppssvaret efter 
PCV13+PPV23 jämfört med singeldos 
PCV13. 

Studierna understryker vikten av att 
RA patienter påbörjar vaccination före 
starten av immunosuppressiv behand-
ling. 

Delstudie V syftade till att undersöka 
effekten av MTX på cirkulerande B- och 
T-celler, och efter antigenstimulering 
med PCV13. Patienter med RA som pla-
nerades för start av MTX, utan aktiv 
behandling repsektive friska kontroller 
inkluderades. Flödescytometri användes 
för att analysera B- och T-cellsfenotyper. 
Alla immuniserades med en dos PCV13, 
men RA patienter fick vänta >6 veckor ef-
ter start av MTX innan vaccination gavs. 
Efter start av MTX sågs en minskning av 
Th17 celler. Efter immunisering sågs tyd-
liga ökningar av plasmablaster och min-
nes-B-celler hos kontroller och RA-pa-
tienter utan behandling men ökningarna 
uteblev hos patienter med MTX. Vår tolk-
ning är att MTX har effekter på både 
B-celler och T-celler, vilket kan påverka 
både antikroppssvar och minnescellbild-
ning vid vaccination.

Delarbeten
1. Nived P, Jorgensen CS, Settergren B. 

Vaccination status and immune respon-
se to 13-valent pneumococcal conjugate 
vaccine in asplenic individuals. Vacci-
ne. 2015;33(14):1688-94.

2. Nived P, Nagel J, Saxne T, Geborek P, 
Jonsson G, Skattum L, et al. Immune 
response to pneumococcal conjugate 
vaccine in patients with systemic vas-
culitis receiving standard of care thera-
py. Vaccine. 2017;35(29):3639-46.

3. Nived P, Saxne T, Geborek P, Mandl T, 
Skattum L, Kapetanovic MC. Antibody 
response to 13-valent pneumococcal 
conjugate vaccine is not impaired in 
patients with rheumatoid arthritis or 
primary Sjogren's syndrome without 
disease modifying treatment. BMC 
Rheumatol. 2018;2:12.

4. Nived P, Jonsson G, Settergren B, Ei-
narsson J, Olofsson T, Jorgensen CS, 
et al. Prime-boost vaccination strategy 
enhances immunogenicity compa-
red to single pneumococcal conjugate 
vaccination in patients receiving con-
ventional DMARDs, to some extent 
in abatacept but not in rituximab-tre-
ated patients. Arthritis Res Ther. 
2020;22(1):36.

5. Nived P, Pettersson A, Jonsson G, 
Bengtsson AA, Settergren B, Skattum 
L, et al. Methotrexate reduces circu-
lating Th17 cells and impairs plasma-
blast and memory B cell expansions 
following pneumococcal conjugate 
immunization in RA patients. Sci Rep. 
2021;11(1):9199.

Kort om mig
Jag är född och uppvuxen i Lund, där 
jag läste till läkare med examen 2007. 
Gjorde AT och ST vid Centralsjukhuset 
i Kristianstad och blev specialist i infek-
tionsmedicin 2015. Jag fastnade för det 
tvärvetenskapliga doktorandprojektet 
om pneumokockvaccination eftersom 
det rör sig i gränslandet mellan infek-
tion, reumatologi och immunologi. Fri-
tiden ägnas mest åt familjeliv med fru 
och fyra döttrar, hund, matlagning och 
resor.

Per Nived
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Krönika

Het potatis till midsommar

Kvalitetspriset 2020

Semester! Bara midsommarhelg, 
uppgiften att packa inför två veckor 
i Skåne och 72 timmars bakjour lig-

ger i vägen för ledigheten. Semester är ju 
efterlängtad i allmänhet, men 2021 i syn-
nerhet. Jag och sambon (ingen fara, han 
är också infektionsläkare) ska dela upp 
helgen, men i ärlighetens namn är ingen 
av oss speciellt sugen. Tidvis känns det 
som vi skickar bakjourstelefonen mellan 
oss som en het potatis. I vanlig ordning 
är det ojämnt spridda skurar av samtal 
fördelade ungefär som regnet en ordinär 
svensk sommar. Ibland undrar man dock 
om det ändå finns någon typ av sjätte sin-
ne hos dem som ringer eller om det trots 
allt sitter en övervakningskamera i telefo-
nen? Hur kommer det sig annars att det 
ringer fyra gånger mitt i frukosten eller 
tre gånger under ett försök att avnjuta 
midsommarlunch efter långa perioder av 
lugn under mitt pass? Orättvist! 

Jag är ändå nöjd över att slippa dividera 
med medicinbakjouren kring nödvänd-
igheten att göra LP på en förvirrad her-
re på akuten. För att senare själv behöva 
brottas med det faktum att IVA-patienten 
med tredje dagen högdos sulfa mot PCP 
nu tempar 39 grader och blommar som 
ett vallmofält och absolut inte kan ha en 
sond. Tack för den liksom. 

I sedvanlig tradition delades kvalitetspriset ut på CHÖL-mötet även år 2020 
och det tillföll infektionskliniken i Skövde, för berömvärd rapportering till 
kvalitetsregistret. Här ser ni Erik Backhaus, medicinskt ledningsansva-

rig, hålla upp det specialdesignade diplomet. Bilden råkade dock fastna i en 
sms-konversation i min telefon och publicerades inte som avsett förra hösten, 
vilket jag ber om ursäkt för. Bättre sent än aldrig så därför instämmer även jag 
äntligen i gratulationerna.

Fredrik Månsson

Under det mycket korta besöket vid 
havsbadet får den som just då inte befin-
ner sig i det 17-gradiga vattnet svara. Det 
blir ändå tre samtal allt som allt. (Överva-
kade igen?)

Bland rutinfrågorna glimmar det ändå 
till. Medicinjouren på länsdelssjukhuset 
ringer om en 74-årig man med CRP 200, 
ingen feber, synlig fästing i knävecket och 
personlighetsförändring sedan 1 vecka. 
Hjärnan som intagit semester-mode vak-

nar till: ”CT och sedan LP och därefter 
ny kontakt.” Även sambon som just nu 
inte har den heta potatisen spottar ur sig 
fästingburna agens och talar sig varm för 
Doxyferm. 

Kvällen går vidare, liksom packandet. 
Balsamvinäger, badmintonset, bikini och 
badhanddukar. Dotterns gummistöv-
lar står dock kvar på hyllan på grund av 
påringning från ortopedjouren. Skönt 
ändå att kunna skylla på någon …

Medicinjouren återkommer och medde-
lar att CT visade en 5x6 cm stor förändring 
frontoparietalt, lite medellinjeförskjut-
ning. Det blir hjärnabscessbehandling i 
väntan på MRT. ”Men vad spännande!”, 
utbrister jag. ”Spännande?” undrar en lätt 
skeptisk jour. ”Ja, att det inte bara är en 
vanlig pnuvi. Eller covid för den delen.” Vi 
önskar fortsatt trevlig midsommar och läg-
ger på. Jag tycker mig höra att hon ler lite i 
luren över min entusiasm. 

Måndag morgon rapporterar jag över 
en gravid kvinna med möjlig neuroborre-
lios och PCP-mannen. Sedan slänger jag 
mentalt ut potatisen genom fönstret och 
drar söderut!

Cecilia Eklund
Gävle
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Organ   Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2021-05-06

Plats    Videomöte

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

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Lars-Magnus Andersson.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Simon  
 Athlin.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från styrelsemötet 2021-03-22 godkändes med  
 ändringar.

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

mötet.
 – Webinarium ”Vetenskaplig uppdatering Covid-19” kl 

16–17 före årsmötet.

 • Vetenskapligt möte för Covid-19 ”State of the art Covid-19 
2021”

 – Samarbete mellan SLS, SHLF, FKM och SILF kring ve-
tenskapligt program. Planeras till 24-25/11.

§ 6 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Infektionsveckan 2021 kommer att hållas i Uppsala 14–17/9
 – Genomgång av vetenskapligt program.
 – Diskussion kring få inkomna abstract. Beslut om att 

skicka ut ny påminnelse till verksamhetschefer om att 
skicka in bidrag.

 – Diskussion kring upplägg av digital postersession.

§ 7 Utbildningsaktiviteter, Johan Tham
 • Vårutbildning: ”opportunistiska infektioner” flyttas till 

september
 
• Höstutbildning: ”Ortopediska infektioner” planeras till vå-

ren 2022.
 
• Podden.
 – Tillfälligt pausad.

§ 8 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
 • Genomgång av verksamhetsberättelse för SILF 2020–2021.

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

§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria 
 Söder
 • Studierektorsmöte kommer att ske digitalt 28/5.
 
 • Diskussion inom styrelsen kring upplägg och genomföran-

de av vetenskapligt arbete under ST-utbildningen.

§ 11 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
 • Hemsidan: 
 – Uppmaning till styrelsen att lägga upp sina dokument i 

gemensamma funktionsmappar.

 • Infektionsläkaren: 
 – Nästa tidning planeras till början september inför infek-

tionsveckan med manusstopp 1/8.

§ 12 Rapport från skattmästaren, Simon Athlin
 • Nya ordinarie medlemmar:
 – Anmälda till styrelsemötet 21-05-06.
  Ordinarie:
  Wilhelm Hedin, Stockholm
  Elis Ölfvingsson, Linköping
  Lars Edling, Örebro
  Lovisa Krantz, Stockholm
  Viktoria Söderlind, Jönköping
  Thorny Linda Haraldsdottir, Gävle
  Gabriel Gustafsson Hall, Visby
  Lars Olaison, Göteborg
  Ylva Mattisson, Helsingborg

  Enligt stadgarna associerade:
  Anncharlotte Oksanen, Örebro
  Bengt Larsson, Helsingborg
  Clairy Wiholm, Uppsala
  Elin Brodin, Västerås
  Eman Smoka, Södertälje
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  Gunnar Ejvinsson, Stockholm
  Malin Björsing, Ängelholm
  Meri Liljegren, Stockholm
  Johanna Rubin, Stockholm

§ 14 Övriga frågor
 • Inga övriga frågor.

§ 15 Mötet avslutades av ordförande Lars-Magnus Andersson.

 Jens Eriksson Lars-Magnus Andersson Simon Athlin
 Sekreterare Ordförande Protokolljusterare

Organ   Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2021-05-25

Plats    Digitalt möte Zoom

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

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Lars-Magnus Andersson.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Mia 
 Furebring.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet 21-05-06 gran- 
 skades och godkändes.

§ 5 Ordförandens ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Nationella vårdprogrammet för covid-19
 – Revision pågår. Nytt möte 31/5 och sannolik publicering 

under mitten av juni.
 – Samverkan med SILFs vårdprogramsgruppen för pneu-

moni som adjungeras till möte.

 • Coronakommisionen
 – Åsa Hallgårde utsedd till utredare avseende klinisk 

handläggning av covid-19 inom svensk slutenvård.
 – Verksamhetschefer har fått enkät utskickad kring olika 

kliniska frågeställningar.
 – SILF har en kontinuerlig diskussion med kommissionen 

kring gemensamma frågor.

 • Chefsmöte
 – Oförändrad planering.

 – Påminnelse till landets verksamhetschefer kring arrang-
emang.

 – Kontakt med NYSAM kring samordning.

 • Webinarier
 – Nytt planeras till 11 juni, som blir sista för säsongen.
 – Sedan nystart från september.
 – Planering att sedan fortsatt hålla 2 webinarier per halv-

år.

 • "State of the art covid-19"
 – Planering fortgår. Stort intresse från flera sektioner inom 

SLS att medverka. 
 – SILF skall ha ett eget program.
 • Johan Tham arbetar vidare med innehåll till detta.

 • "Opinion"
 – Diskussion inom styrelsen kring olika former av opini-

onsdrivande aktiviteter.
 • Lyfta undanträngningseffekter mot övrig infektions-

medicin under pandemi.
 • Konsekvenser av brett införande av SVF som del av 

kunskapsstyrningen.
 • Konsekvenser av brett införande av kunskapsstöd från 

SKR med tveksam förankring mot profession och pro-
fessionsföreningarna. Önskan om samverkan med SLS 
kring dessa frågor.

 • RAV
 – Ledamot Rune Wejståhl avgår under hösten.
 – SILF behöver föreslå ny kandidat.
 – Diskussion med RAV, ordförande Anders Sönnerborg 

kring detta.
 – Öppet nomineringsförfarande och anslag kring detta på 

hemsida och infektionsläkaren.

 • SoS
 – Diskussion har förts mellan SoS och ordförande Lars-

Magnus Andersson kring hur kommunikation kring nya 
läkemedel förs gentemot SILFs medlemmar och hur vi 
hanterar denna fråga.

 – Fortsatt analys behövs. Frågan får åter lyftas framåt.

 • Mediahuset
 – Arbete med nytt avtal from 2022 pågår

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
 • Genomgång av verksamhetsberättelse inför årsmötet.

 • Sveriges läkarförbund.
 – Remisser och möten tas upp på konstituerande styrelse-

möte 27/5 .

§ 7 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Svenska läkarsällskapet.
 – SLS fullmäktige.
 – SILF företräds av Ulf Ryding (Östersund) och Maria 

Furberg (Umeå).

 • Remisser.
 – Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22).
 • Besvaras ej.
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 – En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvår-
den (SOU 2021:19).

 – ”Hippokratesrevision”- Professionell granskning och revi-
sion

 • Svenska Läkaresällskapet (SLS) har på uppdrag av SLS 
fullmäktige i ett pilotprojekt tagit fram ett ramverk för 
kvalitetsutveckling, professionell granskning och kli-
nisk revision som fått arbetsnamnet ”Hippokratesrevi-
sion”.

 • SILF svarar SLS
 • Lars-Magnus Andersson tar diskussionen med SLS 

ordförande Tobias Alfvén
 – Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinations-

program för personer 75 år och äldre (S2021/03381).
 • SILF besvarar remiss via vårdprogramsgrupp för vac-

cinationer.
 – ”Snabbremiss Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – väg-

ledning om sjukskrivning för covid-19 respektive post-
covid”.

 • SILF har besvarat remiss.
 – God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 

2021:6).
 • Besvaras ej.
 – Kunskapsstöd för hälso- och sjukvården, 13 nationella 

vårdprogram..
 • SLS har fått 13 nationella vårdprogram som tagits fram 

av nationella programområden (NPO) på remiss.
 • SILF svarar SLS och önskar att opinion skapas kring 

frågan.
 • Lars-Magnus Andersson tar diskussionen med SLS 

ordförande Tobias Alfvén.

 • Infektionsveckan.
 – Vetenskapligt program klart.
 – De flesta kliniker i landet har tecknat klinikbiljetter till 

digitalt deltagande i infektionsveckan.
 – Få fysiskt anmälda. Information kring möjligheter att 

även anmäla sig fysiskt kommer gå ut i informationsmail 
och till verksamhetschefer.

 – God uppslutning av sponsorer och man är snart i mål för 
att täcka kostnader.

 – Fortsatt satsning på att kunna genomföra hybridmöte.
 – Postersession
 • Möte med plattformsleverantör Trippus kring upp-

lägg av digital redovisning av posters.

§ 8 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
 • Infektionsläkaren:
 – Manusstopp 1/8
 – Nya krönikörer utsedda.
 • Johan Westin, Göteborg
 • Cecilia Eklund, Gävle

§ 9 Programgrupper och kvalitetsregister, Anna Grahn
 • Kvalitetsregistren:
 – Rekrytering av ny registerhållare.
 – Beslut: SILF utser Gabriel Westman, Uppsala, till ny re-

gisterhållare för infektionsregistret.
 • Intro av Per Arneborn.
 • Start från juni.

 • Programgrupperna:
 – VP Virala CNS-infektioner

 • Nya medlemmar sökes.
 • SILF utser Johan Lindström, Göteborg.
 – VP Bakteriella CNS-infektioner
 • Gruppen behöver förstärkas med nya medlemmar till 

hösten.
 • Ny revision på gång.
 – VP Endokardit
 • Nytt vårdprogram 
 • Önskar presentera detta under SILF-webinarie till 

hösten.
 – Styrelsen ställer sig positiva till detta initiativ.
 – VP Sepsis
 • Nytt vårdprogram snart färdigt.
 – VP Vaccinationer samt TB
 • Vaccinationsgruppen har haft ett intensivt arbete runt 

Covidvaccination. 
 • VP TB har tillfälligt fått pausa sitt arbete under pande-

min.
 • Beslut att vi publicerar gruppmedlemmar under res-

pektive flik för dessa vårdprogram för att medlemmar-
na lätt skall kunna komma med inspel och frågor till 
vårdprogramsgrupperna under deras arbete med att 
skapa dessa nya vårdprogram.

 – Jävsdeklarationer
 • Alla vårdprogramsgrupper har fått utskickat dessa. 
 • Även Nationella vårdprogramsgruppen för Covid-19 

skall få dessa utskickade för redovisning.
 • Anna Grahn har tagit fram skrivning kring jäv att bifo-

ga vårdprogram.
 • Jävsdeklarationer skall kunna erhållas via respektive 

ordförande i vårdprogramsgrupper.
 – VP layout
 • Ny gemensam layout har fallit väl ut och varit lätt att 

arbeta med och blivit väl integrerad i kommande vård-
program.

§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria
 Söder
 • Fallseminarier
 – Nästa fallseminarie går av stapeln 30-31/8.
 – Fullbokat trots ökar deltagarantal.
 – Fortsatt oklart om det kan ske fysiskt.

 • Vetenskapligt arbete under ST
 – Ny ST-målbeskrivning (2021) med ny skrivning kring 

målet om medicinsk vetenskap.
 – Krav på självständigt vetenskapligt arbete tas bort, mer 

öppet hur man ska uppfylla målet om medicinsk veten-
skap.

 – Krav på deltagande i kurs kring vetenskaplig metodik tas 
bort.

 – SPUK uttrycker ståndpunkt att det är viktigt att verka 
för fortsatt kvalitet gällande måluppfyllelse och att fort-
satt rekommendera ST-läkarna att göra ett självständigt 
arbete och gå kurs i vetenskapsmetodik även fast det inte 
är krav enligt Socialstyrelsen.

 – SILFs styrelse stödjer ovanstående hållning.

§ 11 Utbildningsfrågor, Johan Tham
 • Höstutbildningen
 – Planeras till 29-30/9.
 – Endast 28 anmälda. Ökar antal behövs för genomföran-

de. Påminnelse till verksamhetschefer.
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ANMÄLDA TILL STYRELSEMÖTE 2021-05-06

Ordinarie medlemmar
Wilhelm Hedin, Stockholm
Elis Ölfvingsson, Linköping
Lars Edling, Örebro
Lovisa Krantz, Stockholm
Viktoria Söderlind, Jönköping
Thorny Linda Haraldsdottir, Gävle
Gabriel Gustafsson Hall, Visby
Lars Olaison, Göteborg
Ylva Mattisson, Helsingborg

Associerade medlemmar
Anncharlotte Oksanen, Örebro
Bengt Larsson, Helsingborg
Clairy Wiholm, Uppsala
Elin Brodin, Västerås
Eman Smoka, Södertälje
Gunnar Ejvinsson, Stockholm
Malin Björsing, Ängelholm
Meri Liljegren, Stockholm
Johanna Rubin, Stockholm

 • Vårutbildningen:
 – Samtal VP-grupp ortopediska infektioner.
 – Preliminärt kurs v.14 2022.

 • Podden.
 – Planeras att återstarta inom kort.

 • UEMS.
 – Rapport från SILFs representant Jonas Ahl.
 – Diskussioner kring europeisk ST-tentamen.
 – Vidare diskussion kring detta bör hållas mellan UEMS 

och SPUK kring vår hållning och hur det skall värderas i 
den svenska ST-utbildningen i infektionssjukdomar.

§ 12 Skattmästarens ärenden, Simon Athlin
 • Anmälan till styrelsemötet 21-05-25:
 – Ordinarie
  Lisa Påhlman, Lund
  Magnus Engberg, Uppsala
  Susanne Fälth, Uppsala

 – Associerade
  Chaterine Isitt, Stockholm

 • Medlemsregister
 – Kontakt med kanslichef Peter Johansson, SLS, kring vårt 

medlemsregister. SLS kan sortera ut vilka som är läkare 
och på så sett se till att vår röstlängd blir rätt.

 – SLS kommer återbetala de medlemsavgifter som blivit 
feldebiterade i samband med att SILF blivit anslutna 
SLS.

 • Ekonomi
 – En del ökade utgifter 2021 pga. uteblivna utbildningar 

och möten. Viss ökning av kursavgifter kommer bli nöd-
vändig för att parera för kostnadsökningen.

§ 13 Övriga frågor
 • Planering inom styrelsen kring överlämning till ny styrelse.
 
 • Planering inför senarelagd infektionsvecka.
 – Såväl nuvarande som kommande styrelse kommer när-

vara vid infektionsveckan 2021 på SILFs bekostnad.

§ 14 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet.

 

 Jens Eriksson Lars-Magnus Andersson Mia Furebring
 Facklig sekreterare Ordförande Protokolljusterare

ANMÄLDA TILL STYRELSEMÖTE 2021-05-25

Ordinarie medlemmar
Lisa Påhlman, Lund
Magnus Engberg, Uppsala
Susanne Fälth, Uppsala

Associerade  medlemmar
Chaterine Isitt, Stockholm
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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.

Overcoming future pandemics: Tools to 
control viral threats
1-3 september
Online 
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
FuturePandemicsCourse21.pdf

ST-kurs, Antiviral behandling med monitore-
ring samt diagnostik vid HIV, hepatit B och C 
virus infektion (4 dagars hybridkurs)
6-9 september
Uppsala + online
https://www.lipus.se/kurs/antiviral-be-
handling-med-monitorering-samt-diag-
nostik-vid-hiv-hepatit-b-och-c-virus-infek-
tion-4-dagar-hybridkurs/

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte 2021
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
27-29 september
Online
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

Höstutbildning i Infektioner hos immunsup-
primerade
29-30 september
Örenäs slott 
För information, se infektion.net

ID Week
29 september-3 oktober
Online
https://idweek.org

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

Infections in the elderly - from bench to 
(beyond) bed
14-15 oktober
Online
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGIE_Course21.pdf

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

Crash course on invasive fungal infections
21 oktober, 4 november, 18 november
Online
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
EFISG_Course21.pdf

Second ESCMID course on zoonosis
20-22 oktober
Sainte Maxime
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
St_Maxime_2021_Flyer.pdf

SK-kurs Avancerad antimikrobiell terapi 
25-29 oktober
Uppsala 
mer information kommer

Better Methods for Clinical Studies in Infec-
tious Diseases and Clinical Microbiology
25-27 oktober 
Utrecht
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
L2_Utrecht.pdf

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
22-23 November 
Online
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/

HIV & Hepatitis Nordic Conference
15-17 december 
Stockholm
https://hivnordic.se

ECCMID
23 - 26 April 
Lissabon
https://www.eccmid.org/congress_informa-
tion/eccmid_2022/

Infektioner hos immunsupprimerade
5-8 april
Uppsala
Mer information kommer (Uppsala universi-
tets uppdragsutbildningar)

Hygiendagarna 2022
26-28 april 
https://sfvh.se/hygiendagar

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte 2022
10-13 maj 
Stockholm
Mer information kommer senare
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