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Avsett för behandling av vuxna infekterade med humant immunbristvirus 1 (hiv-1) utan 
nuvarande eller tidigare tecken på virusresistens mot integrashämmare, emtricitabin 
eller tenofovir. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller 
mot något hjälpämne. Ska inte ges samtidigt med rifampicin och johannesört. Varningar 
och försiktighet: Biktarvy bör undvikas hos patienter med beräknad kreatininclearance 
på  15 ml/min och < 30 ml/min, eller < 15 ml/min, som inte står på kronisk hemodialys. 
Rekommenderas inte vid gravt nedsatt leverfunktion. Biktarvy bör i regel undvikas men 
kan användas hos vuxna med terminal njursjukdom (beräknad CrCl <15 ml/min) som står 
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Njurfunktionen bör bedömas hos alla patienter innan eller i samband med att behandling 
med Biktarvy påbörjas. Utsättande av Biktarvy-behandling hos patienter med samtidig 
hiv- och HBV-infektion kan vara associerad med svåra akuta exacerbationer av 
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Baseras på tenofovir alafenamid med erfarenhet från >�1�000�000 patientår1

82% av patienterna uppnådde odetekterbar virusnivå vid vecka 144 (behandlingsnaiva patienter)2

Ingen resistens vid vecka 1442

En liten tablett (8�mm × 15�mm) som ska tas en gång om dagen2

Kan tas med eller utan mat när som helst under dagen2

2% av patienterna avslutade behandlingen vid vecka 1442

De vanligaste biverkningarna i kliniska studier: huvudvärk, diarré och illamående2
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Dalbavancin 500 mg, IV
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1 dos Xydalba ger dina patienter

2 veckor effektiv behandling genom endast en 

30-minuters infusion

Xydalba förenklar 
administreringen genom en 
fullständig behandling i en 
enda 30-minuters infusion

*ABSSSI, Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infection

Produkresumé
Xydalba™ (dalbavancin) Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 
500 mg ATC-kod J01XA04 Rx, EF
Indikation Xydalba är avsett för behandling av akuta bakteriella hud- och 
mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer 
för lämplig användning av antibakteriella medel. Kontraindikationer 
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av de 
hjälpämnen som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen. Dosering 
Rekommenderad dos av dalbavancin till vuxna patienter med ABSSSI är 
1 500 mg administrerat som en enstaka infusion eller som 1 000 mg följt av 
500 mg en vecka senare. Administreringssätt Xydalba måste rekonstitueras 
och spädas ytterligare före administrering som intravenös infusion under 
en 30-minuters-period. Anvisningar om rekonstituering och spädning 
av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Särskilda anvisningar för 
destruktion och övrig hantering. Varningar och försiktighet Dalbavancin 
ska administreras med försiktighet till patienter med känd överkänslighet 
för andra glykopeptider eftersom korsöverkänslighet kan förekomma. Om 
en allergisk reaktion mot Xydalba uppstår bör behandlingen avbrytas och 
lämplig behandling för allergisk reaktion påbörjas. Xydalba rekommenderas 
inte under graviditet, såvida inte den potentiella förväntade nyttan tydligt 
överväger den potentiella risken för fostret. Förpackningsinformation Pulver 
till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg. Vitt till blekgult pulver. 
500 milligram injektionsflaska. Innehavare av godkännande av försäljning 
Allergan Pharmaceuticals International Ltd., Clonshaugh Business & 
Technology Park, Dublin 17, D17 E400, Irland. Produktresumé 10/2020.
För fullständig information hänvisas till FASS.se 
Vid medicinska frågor kontakta: medicalinformation@advanzpharma.com 
eller Tel. 08 408 38440.

Indikerat för behandling av akuta 
bakteriella hud- och mjukdelsinfek-

tioner (ABSSSI*) hos vuxna.

Endast för vårdpersonal.
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HOPPAS NI ÄR OK. När detta skrivs i januari 2022 är pan-
demin inte över. Men kanske har vi nått toppen av årets säsong 
och kan hoppas att det vänder. När ni läser detta tror jag att det 
är lugnare och allt är mer normalt. Stort tack för allt engage-
mang och kloka reflektioner under de senaste åren. Jag tycker 
att ni skall se till att belöna er själva och vara stolta över era 
insatser under pandemin.

Planeringen för Infektionsveckan i Stockholm är i full gång. 
Anmälan och möjlighet att lämna in abstract är öppen. Jag ser 
verkligen fram emot att ses på riktigt och att diskutera och um-
gås med er alla i Infektionssverige. Om ni inte anmält er redan 
så passa på att göra det nu. Jag hoppas också att så många som 
möjligt har skickat in abstract. Ju fler som deltar aktivt desto 
roligare blir det. Jag är övertygad om att Stockholm håller fanan 
högt och gör ett riktigt spännande program. 

Efter Infektionsveckan behöver vi se till att vi kan ta hand om 
alla patienter med allvarliga och komplicerade infektioner igen. 
På många ställen har undanträngningseffekterna varit väldigt 
stora och patienter i behov av expertkunskap i infektionssjuk-
domar har inte fått tillgång till det. Jag tror det är väldigt viktigt 
att vi alla påtalar detta när vi får möjlighet och ser till att verka 
för att stärka infektionssjukvården de närmsta åren.

Stort tack till alla experter som ställer upp och undervisar 
och föreläser när SILF ordnar utbildningar och webinarier. Och 
till infektionsklinikerna som gör det möjligt. Riktigt bra vida-
reutbildning av specialister och utbildning av ST-läkare är helt 
avgörande för att vi skall kunna ge en god vård. SILFs utbild-
ningar är mycket populära och håller fantastiskt hög kvalitet. 
Som sagt stort tack till er alla!

Flera vårdprogram kommer uppdateras under året. Håll ut-
kik på Infektion.net efter de uppdaterade versionerna. Några av 

vårdprogramgrupperna söker nya medlemmar (se utlysning att 
nominera nya medlemmar). Nominera gärna personer som ni 
tycker är lämpliga att delta i arbetet. Det är väldigt värdefullt att 
vi har tillgång till uppdaterade svenska rekommendationer som 
kommer direkt från oss infektionsläkare.

SILF är nu medlemsförening i Svenska läkaresällskapet 
(SLS). Det innebär att vi tillsammans med övriga medlemsför-
eningar behöver engagera oss i vad SLS gör och vilka områden 
SLS prioriterar. Vi behöver vara med och bestämma hur och 
vem som leder SLS och väljs in i nämnden (SLS styrelse). Det 
är också mycket viktigare för oss medlemsföreningar att SLS 
kansli leds på ett ändamålsenligt sätt och har rätt kanslichef 
som kan hjälpa till att föra professionsföreningarnas talan och 
framföra våra åsikter. Jag tror det är en stor styrka om vi som 
läkare kan enas över specialitetsgränserna i viktiga frågor kring 
hur svensk sjukvård leds och utvecklas och att vi tillsammans 
kan verka för att vårt perspektiv (att göra gott för patienten med 
utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet) är starkare 
än andra mindre ändamålsenliga förslag och krafter.

Avslutningsvis, ett boktips. Läs (eller läs om) ”Den snillrike rid-
daren Don Quijote av La Mancha” av Miguel De Cervantes Saa-
verdra i översättning av Jens Nordenhök. Fantastisk språkupp-
levelse förstås men också bra om man vill reflektera över hur vi 
berättar en historia.

Vi ses i Stockholm,

LARS-MAGNUS ANDERSSON
Ordförande

Kära Kollegor!
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1 dos Xydalba ger dina patienter

2 veckor effektiv behandling genom endast en 

30-minuters infusion

Xydalba förenklar 
administreringen genom en 
fullständig behandling i en 
enda 30-minuters infusion

*ABSSSI, Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infection

Produkresumé
Xydalba™ (dalbavancin) Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 
500 mg ATC-kod J01XA04 Rx, EF
Indikation Xydalba är avsett för behandling av akuta bakteriella hud- och 
mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer 
för lämplig användning av antibakteriella medel. Kontraindikationer 
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av de 
hjälpämnen som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen. Dosering 
Rekommenderad dos av dalbavancin till vuxna patienter med ABSSSI är 
1 500 mg administrerat som en enstaka infusion eller som 1 000 mg följt av 
500 mg en vecka senare. Administreringssätt Xydalba måste rekonstitueras 
och spädas ytterligare före administrering som intravenös infusion under 
en 30-minuters-period. Anvisningar om rekonstituering och spädning 
av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Särskilda anvisningar för 
destruktion och övrig hantering. Varningar och försiktighet Dalbavancin 
ska administreras med försiktighet till patienter med känd överkänslighet 
för andra glykopeptider eftersom korsöverkänslighet kan förekomma. Om 
en allergisk reaktion mot Xydalba uppstår bör behandlingen avbrytas och 
lämplig behandling för allergisk reaktion påbörjas. Xydalba rekommenderas 
inte under graviditet, såvida inte den potentiella förväntade nyttan tydligt 
överväger den potentiella risken för fostret. Förpackningsinformation Pulver 
till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg. Vitt till blekgult pulver. 
500 milligram injektionsflaska. Innehavare av godkännande av försäljning 
Allergan Pharmaceuticals International Ltd., Clonshaugh Business & 
Technology Park, Dublin 17, D17 E400, Irland. Produktresumé 10/2020.
För fullständig information hänvisas till FASS.se 
Vid medicinska frågor kontakta: medicalinformation@advanzpharma.com 
eller Tel. 08 408 38440.

Indikerat för behandling av akuta 
bakteriella hud- och mjukdelsinfek-

tioner (ABSSSI*) hos vuxna.

Endast för vårdpersonal.
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Vårdprogram

Våra viktiga gemensamma 
vårdprogram
Vårdprogrammen som finns publicerade på SILF´s hemsida är 
mycket uppskattade och viktiga i det dagliga arbetet med in-
fektionspatienter.  De används av ett stort antal infektionslä-
kare men även av läkare med andra specialiteter. Detta såg vi 
tydligt när vårdprogrammen av misstag under ett par dygn bara 
var synliga för medlemmar i SILF. Vi fick då ett 30-tal ansök-
ningar från icke infektionsläkare om medlemskap i föreningen. 

Vårdprogrammen håller hög vetenskap-
lig kvalité och uppdateras regelbundet av 
vårdprogramgrupperna som utgörs av 7-10 
personer med stort intresse och kunskap 
inom respektive område. Gruppdeltagar-
na nomineras av klinikerna och godkänns 
av SILF´s styrelse tillsammans med vård-

programgruppen. Det är läkare från oli-
ka delar av landet med stor erfarenhet av 
kliniskt arbete och med hög vetenskaplig 
meritering som väljs ut. Detta gör att vård-
programmen är användbara i det kliniska 
arbetet. Arbetet i vårdprogramgrupperna 
möjliggörs av deltagarnas hemkliniker.

Förutom uppdatering av tidigare vårdpro-
gram så har det under 2021 tillkommit ett 
Nationellt vårdprogram för misstänkt och 
bekräftad covid-19 och ett nytt dokument 
med Riktlinjer kring vaccin mot covid-19 
till vuxna patienter med immunsupp-
ressiv sjukdom och immunmoduleran-
de behandling. Under 2022 kommer ett 
Vårdprogram om tuberkulos som kommer 
presenteras närmare i nästkommande 
nummer av tidningen.
Programgruppen för bakteriella CNS-in-
fektioner söker nu 3–4 nya deltagare och 
gruppen för pneumoni söker 2 deltagare. 
Det är av stor vikt att fylla på grupperna 
med nya inspirerade deltagare för att upp-
rätthålla den höga kvalitén.

Vårdprogramgruppen
för pneumoni söker 2 medlemmar
Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och kli-
nikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya 
medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det 
är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en 
grupp med god vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfa-
renhet, som täcker hela kunskapsfältet. Medlemmarna bör representera 
hela landet. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning. Nya medlemmar bör 
innan sitt inträde i programgruppen ha fått bekräftelse från respektive 
klinikchef att tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen.

För mer information kan sammankallande för programgruppen, Simon 
Athlin, Infektionskliniken i Örebro kontaktas (simon.athlin@oru.se).
Intresseanmälan skickas till styrelsens vice ordförande Maria Norrby 
(maria.norrby@regionstockholm.se) senast 2022-03-31.
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För COVID-19 patienter med risk för utveckling av svår sjukdom*

BEHANDLA TIDIGT MED XEVUDY 
INNAN DET KOMMER 
TILL ETT SVÅRT FÖRLOPP 
AV COVID-191

Förebygger progression av covid-19.1

Aktivt mot aktuella cirkulerande 
variantstammar.1-4 

    Xevudy (sotrovimab) Rx, EF, J06 Immunsera och immunglobuliner. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Koncentrat till infusionsvätska 
innehållande 500 mg sotrovimab, lösning Indikation: XEVUDY är avsett för behandling av vuxna och ungdomar (från 12 års ålder som väger minst 40 kg) med 
coronavirussjukdom 2019 (covid-19) som inte behöver syrgastillförsel och som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid-19.  Kontraindikationer: 
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Administreringssätt: Xevudy bör administreras på vårdinrättningar där patienter kan 
övervakas under administrering samt under minst en timme efter administrering, Det rekommenderas att Xevudy administreras inom 5 dagar från uppkomna 
symtom av covid-19. För intravenös användning. Detta läkemedel måste spädas innan administrering. Efter spädning rekommenderas det att lösningen 
administreras i 30 minuter med ett 0,2 mikrometer in-line-filter. Xevudy får inte administreras som intravenös tryck- eller bolusinjektion. Anvisningar om beredning, 
spädning och infusion av läkemedlet finns i avsnitt ”Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering”. Varningar och försiktighet: För att underlätta 
spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi har 
rapporterats vid administrering av sotrovimab (se avsnitt ”biverkningar”). Om tecken eller symtom på en kliniskt signifikant överkänslighetsreaktion eller anafylaxi 
uppstår, bör administreringen stoppas omedelbart och lämpliga medicinska behandlingar och/eller understödjande vård bör ges. Infusionsrelaterade reaktioner 
(IRR) har observerats vid intravenös administrering av monoklonala antikroppar (se avsnitt ”biverkningar”). Dessa reaktioner kan vara allvarliga eller livshotande. 
Fertilitet, Graviditet och Amning: Det finns inga data om effekterna av sotrovimab på manlig eller kvinnlig fertilitet. Effekter på hanars och honors fertilitet har inte 
utvärderats i djurstudier. Det finns inga data från användning av sotrovimab hos gravida kvinnor. Djurstudier har inte utvärderats med avseende på 
reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). I ett test av korsreaktiv bindning med en proteinuppsättning som anrikats för humana embryofoetala proteiner upptäcktes 
ingen bindning utanför målet. Eftersom sotrovimab är ett humant immunglobulin G (IgG) kan det potentiellt överföras via placenta från mamman till fostret. 
Den potentiella risken eller behandlingsnyttan med överföring av sotrovimab via placenta till fostret är inte känd. Sotrovimab bör endast användas under 
graviditet om den förväntade nyttan för mamman motiverar den eventuella risken för fostret. Det finns inga data om utsöndring av sotrovimab i bröstmjölk. 
En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avstå från behandling med Xevudy 
efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. Interaktioner: Inga interaktionsstudier har utförts. 
Sotrovimab utsöndras inte via njurarna och metaboliseras inte av cytokrom P450 (CYP)-enzymer; därför är interaktioner med terapier som ges samtidigt och 
utsöndras via njurarna, eller som är substrat, inducerare eller hämmare av CYP-enzymer osannolika. In vitro-farmakodynamiska studier visade ingen antagonism 
mellan sotrovimab och remdesivir eller bamlanivimab. Biverkningar: De vanligaste behandlingsorsakade biverkningarna var överkänslighetsreaktioner (2 %) 
och infusionsrelaterade reaktioner (1%). Den mest allvarliga biverkningen var anafylaxi (0,05 %).

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2021-12-21. GSK, 
Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com  Om du vill rapportera en biverkning på något av våra 
läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. 
Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten). Brev: GSK AB, Box 516, 169 29 Solna.

© 2022 GSK group of companies or its licensor. All rights reserved.  
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna
02/22, PM-SE-SOT-ADVT-22000

  

* XEVUDY är indicerat för behandling av vuxna och ungdomar (från 12 års ålder som väger minst 40 kg) med coronavirussjukdom 2019 
(covid-19) som inte behöver syretillskott och som har ökad risk att utveckla allvarlig covid-19.1  

Referenser: 1. Produktresumé för Xevudy, www.fass.se. 2. Cathcart AL, Havenar-Daughton C, et al. bioRxiv. Preprint updated June 24, 2021.doi:
10.1101/2021.03.09.434607. 3. DeFrancesco L. Nat Biotechnol. 2021;39(2):246. doi:10.1038/s41587-020-0732-8. 4. Pinto D, Park YJ, et al. Nature. 2020;583(7815):
290-295. doi:10.1038/s41586-020-2349-y.  

LÄR DIG MER OM 
XEVUDY (sotrovimab) 

Annonssida
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Symtom och förlopp
Kristoffer Strålin, överläkare vid Medi-
cinsk enhet Infektionssjukdomar på Ka-
rolinska Universitetssjukhuset, redogjor-
de för symtom och förlopp i olika faser av 
pandemin och olika varianter av SARS-
CoV-2-virus. 

Det kliniska förloppet vid covid-19-in-
fektion inleds vanligen med lindriga be-

Den 24–25 november 2021 arrangerade Svenska Läkaresäll-
skapet (SLS) och dess medlemsföreningar för andra året i rad 
”State of the Art Covid-19”, ett webbaserat vetenskapligt 
möte med föreläsningar av nationella och internationella le-
dande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter 
från andra hälsoprofessioner. Här sammanfattas ett axplock 
av föreläsningarna.

svär. Hos majoriteten klingar dessa av 
efter någon vecka men hos en mindre 
grupp inträder istället en försämring som 
föranleder sjukhusvård. Av dessa blir de 
allra flesta bättre på vanlig vårdavdelning 
medan några försämras ytterligare, oftast 
omkring dag 9–10, utvecklar akuta and-
ningsbesvär och i vissa fall behöver inten-
sivvård.1

I Sverige registrerades 1 006 974 för-
stagångspositiva individer mellan no-
vember 2020 och september 2021; av 
dessa slutenvårdades 41 902, dvs 4,2% 
(Socialstyrelsen, opublicerade data). An-
delen patienter i slutenvård var högst i 
januari 2021 för att därefter sjunka i takt 
med vaccinationstäckningen för att se-
dan åter öka från och med juli 2021. Av 
de sjukhusvårdade vårdades totalt 11,5% 
på IVA. Mortaliteten, beräknad som död 
inom 45 dagar från positivt test, uppgick 
under samma period till 0,9%. Högst siff-
ror sågs i december–januari, för att däref-
ter sjunka kontinuerligt tills deltavarian-
ten tog över i juli och siffrorna åter vände 
uppåt.

I en svensk studie som omfattade drygt 
42 000 sjukhusvårdade patienter med 
covid-19 under det första pandemiåret 
(från 1 mars 2020 till 28 februari 2021) 
var 60-dagarsmortaliteten 17,4% totalt 
och 27,3% bland IVA-vårdade patienter.2 
En tydlig korrelation sågs mellan antalet 
sjukhusinläggningar per månad och mor-
taliteten bland sjukhusvårdade covid-pa-
tienter per månad, även efter korrigering 
för ålder, kön, samsjuklighet och hjälpin-
satser. 

– Orsaken till sambandet är inte helt 
klarlagd, men man har sett att mindre 
sjuka patienter blivit inlagda i större ut-
sträckning under perioder med låg belast-
ning. Under perioder med hög belastning 
var dessutom tiden på sjukhus längre och 
andningsfunktionen hann försämras mer 
innan inläggning på IVA, sa Kristoffer 
Strålin.

Sjukdomsförloppet skiljer sig delvis åt 
vid olika virusvarianter. Detta har bland 
annat visats i en svensk jämförelse mellan 
alfa-positiva personer och personer som 
inte hade någon virusvariant av särskild 
betydelse (variant of concern, VOC).3 Här 
visades alfa-varianten medföra mer än 
dubbelt så hög risk för sjukhusinläggning 
och nästan tre gånger så hög risk för svår 
sjukdom, även efter korrigering för kön, 
ålder och vecka för positivitet. 

Vaccination minskar sjukdomens all-
varlighetsgrad. Exempelvis visar en ame-
rikansk studie en vaccineffekt på 91% 
avseende sjukhusinläggning och 90% av-
seende IVA-vård.4

Under sommaren/hösten 2021 har all-
varlighetsgraden ökat väsentligt i Sveri-
ge. Exempelvis visar en studie på ovacci-
nerade SARS-CoV-2-positiva vuxna <70 
år utan komorbiditet eller hjälpinsatser 

Kristoffer Strålin
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ett kraftigt ökat behov av såväl sjukhus-
inläggning som intensivvård (Social-
styrelsen, opublicerade data). Efter jus-
tering för ålder, kön och socioekonomi 
framträdde ett mönster med tre platåer 
av ökande behov av sjukhusvård och in-
tensivvård: en fas utan någon VOC, en fas 
med alfa-varianten och en fas med del-
ta-varianten.

– Detta mönster ses även i andra länder, 
konstaterade Kristoffer Strålin.

Akut handläggning
Sara Cajander, överläkare vid Örebro Uni-
versitetssjukhus, redogjorde för det aktu-
ella kunskapsläget avseende akut hand-
läggning av allvarlig covid-19. 

De behandlingar som har visats ha ef-
fekt på mortaliteten vid covid-19 är anti-
viraler, glukokortikoider, JAK-hämmare 
och IL6-receptorantagonister. Vilken 
behandling som har effekt beror i hög 
grad på i vilken sjukdomsfas patienten 
befinner sig; de antivirala läkemedlen har 
effekt tidigt i sjukdomsförloppet då virus-
replikationen är hög, medan de immun-
modulerande och de antiinflammatoriska 
läkemedlen är effektiva under den hyper-
inflammatoriska fasen.5

Rekommendationerna nedan är häm-
tade från det nationella vårdprogrammet 
för covid-19 (https://infektion.net/natio-
nellt-vardprogram-covid19/#).

Antiviraler
Remdesivir är en nukleotidanalog med 
hög antiviral aktivitet vars effekt generellt 
bedöms som måttlig. Hos sjukhusvårda-
de patienter som behandlas med vanlig 
syrgas är effekten dock väsentligt bättre. 
Enligt vårdprogrammet kan remdesivir 
därför övervägas till sjukhusvårdade pa-
tienter med betydande/ökande syrgasbe-
hov och kort sjukdomsduration (≤7 dagar) 
där pågående signifikant virusreplikation 
kan förväntas förekomma.

Monoklonala antikroppar binder till 
den receptorbindande domänen på spike-
proteinerna och blockerar därmed virus 
från att binda till ACE-receptorn. Enligt 
vårdprogrammet bör behandlingen över-
vägas till seronegativa patienter med kort 
symtomduration och hög risk för utveck-
ling av svår sjukdom. Immunfriska indi-
vider med antikroppar mot S-antigen är 
inte aktuella för behandling.

Konvalescentplasma är ett alternativt 
sätt att överföra immunitet, men koncen-
trationen av neutraliserande antikroppar 
är lägre än vid behandling med monoklo-
nala antikroppar. I en Cochrane-analys av 
tolv randomiserade, kontrollerade studier 
(RCT) med sammanlagt ca 40 000 patien-
ter sågs ingen effekt på vare sig mortalitet 
eller sjukdomsprogress.6

Molnupiravir och Paxlovid är två lo-
vande antiviraler som dock inte är till-
gängliga ännu och som därför inte tas 
upp i vårdprogrammet. Molnupiravir är 
en oralt administrerad nukleosidanalog. 
I fas III-studien MOVe-OUT påbörja-
des behandling av polikliniska patienter 
med mild eller måttlig covid-19 inom 
fem dagar från första symtom, vilket 
enligt ett pressmeddelande minskade 
risken för sjukhusinläggning eller död 
med närmare 50%. Paxlovid består av 
två proteashämmare, nirmatrelvir och 
ritonavir, ges peroralt och minskar en-
ligt ett pressmeddelande risken för 
sjukhusvård eller död med 86% vid tidig 
behandling.

Bland övriga antiviraler bedöms varken 
hydroxyklorikin/klorikinfosfat eller lopi-
navir/ritonavir vara effektiva. Detsamma 
gäller IFN-beta i injektionsform, medan 
däremot inhalationsformen har uppvisat 
positiva resultat. TMPRSS2-hämmaren 
camostat är inte effektiv vid sjukhusvår-
dad covid-19. Ivermektin har rönt stor 
uppmärksamhet men evidens saknas.

Immunmodulerande behandling
Avseende kortikosteroider rekommende-
rar vårdprogrammet dexametason 6 mg 
x 1 i upp till tio dagar till sjukhusvårdade 
patienter med ihållande syrgasbehov och 
inflammationstecken (feber, CRP-ste-
gring) om mer än sju dagar har gått sedan 
symtomdebut. 

När det gäller IL-6-hämmare hade 
man då vårdprogrammet skrevs inte 
sett några effekter på de primära utfalls-
måtten i de fem RCT som fanns tillgäng-
liga. Kort därefter publicerades dock 
REMAP-CAP-studien, som visade signi-
fikant minskad mortalitet och färre da-
gar med organstödjande behandling då 
behandling med tocilizumab eller sarilu-

mab gavs inom 24 timmar efter påbörjad 
organstödjande behandling.7 Den goda 
effekten ansågs först kunna förklaras med 
att behandlingen sattes in i exakt rätt tid, 
men kort därefter publicerades även RE-
COVERY-studien, som visade god effekt 
av tocilizumab i ett betydligt bredare tids-
fönster.8 I RECOVERY stod dock mer än 
80% av patienterna på samtidig behand-
ling med kortikosteroider, som enligt en 
metaanalys förbättrar effekten av IL-6 
hämmare.9

– En nackdel med IL-6 hämmare är att 
CRP-reaktionen uteblir, men enligt me-
taanalysen i JAMA föreligger ingen ökad 
risk för sekundärinfektion, sa Sara Cajan-
der.

JAK-hämmare
I en RCT har baricitinib plus remdesi-
vir visats förkorta tiden till klinisk för-
bättring jämfört med enbart remdesivir, 
framför allt hos patienter i behov av 
högflödesbehandling eller non-invasiv 
ventilation.10 Studien saknar dock sta-
tistisk styrka för att påvisa effekter på 
mortalitet. En RCT på enbart barcitinib 
visade minskad mortalitet både med och 
utan samtidig behandling med kortison, 
men ingen effekt på sjukdomsprogres-
sen.11

Enligt vårdprogrammet bör baricitinib 
eller tocilizumab som engångsdos över-
vägas som tillägg till kortikosteroider hos 
allvarligt sjuka vuxna patienter med be-
tydande/ökande syrgasbehov och pågå-
ende kraftig inflammation under klinisk 
försämring.

– Bland övriga inflammationsdämpan-
de läkemedel ses IL-1-hämmare av många 
som teoretiskt tilltalande för behandling 
av covid-19, men de studier som hittills ge-
nomförts har haft varierande resultat, sa 
Sara Cajander.

Sara Cajander
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Covid-vaccin
Helena Hervius-Askling, överläkare vid 
Karolinska Universitetssjukhuset och Ka-
rolinska Institutet, presenterade interna-
tionella erfarenheter och nya utmaningar 
med Covid-vaccin. 

I november 2022 då symposiet hölls 
hade delta-varianten tagit över i hela värl-
den utom i Sydamerika, där även Mu-va-
rianten förekom. Samtliga vacciner har 
sämre effekt på delta-varianten, men 
lyckligtvis är skyddet mot svår sjukdom 
och död fortsatt bra och förstärks av en 
booster-dos. En brittisk studie på vacci-
neffektivitet mot symtomatisk sjukdom 
visade högst effekt (~85%) under de första 
veckorna efter den andra dosen, för att 
sedan minska successivt och därefter sti-
ga ytterligare något efter booster-dosen. 
Effektiviteten minskar snabbare hos per-
soner över 65 år samt hos kliniskt mycket 
känsliga personer och personer med un-
derliggande sjukdom.12

I Israel, där vaccinationerna kom igång 

mycket tidigt, var man även tidig med att 
ge booster-dos sedan antalet inlagda fall 
och dödsfall ökat kraftigt i samband med 
att delta-varianten fick fäste i landet i juli 
2021. Boosterdosen visades ge en drama-
tisk ökning av skyddseffekten; risken för 
allvarlig sjukdom var 19,5 gånger högre 
hos dem som inte fått booster-dos.13 Det 
minskade skyddet mot infektion kunde 
dock även tillskrivas en successivt mins-
kad skyddseffekt av vaccinet över tid. Per-
soner som insjuknade trots vaccination 
hade lägre virusmängder än de ovaccine-
rade, men effekten började avta två måna-
der efter vaccinationen och var helt borta 
efter sex månader.14

– Som tur är kan skyddet åtminstone 
tillfälligt återfås med en booster-dos, sa 
Helena Hervius-Askling. 

Äldre och immunsupprimerade per-
soner har inte bara högre risk för svår 
covid-19 utan även sämre vaccinations-
effekt. I en svensk studie visades endast 
72% av immunsupprimerade patienter 

serokonvertera efter vaccination, jämfört 
med 100% i en kontrollgrupp. Andelen 
med serokonversion var lägst bland or-
gantransplanterade patienter (43%) och 
patienter med kronisk lymfatisk leukemi 
(63%).15

– Immunsupprimerade patienter behöver 
informeras om att de trots vaccination 
inte har ett fullgott skydd och att de bör 
söka vård tidigt vid symtom. Vidare ska 
familjemedlemmar och vårdpersonal som 
sköter dessa patienter vara fullvaccinera-
de, betonade Helena Hervius-Askling. 

Allvarliga biverkningar av covid-19-
vaccin är sällsynta men har upptäckts och 
kan även fortsatt komma att upptäckas. 
Trombotisk trombocytopeni har upp-
täckts i samband med Vaxzevira, medan 
myokarditer och perikarditer främst har 
kopplats till mRNA-vaccinerna, Comir-
naty och Spikevax, och främst i den yngre 
åldersgruppen. 

Vaccintveksamhet är av WHO definie-
rat som ett av tio stora hot mot den globala 
hälsan. Oviljan att vaccinera sig har dock 
minskat kontinuerligt sedan vaccinerna 
introducerades, dels tack vare minskad 
rädsla för biverkningar i och med den 
ökade erfarenheten, dels till följd av res-
triktioner för ovaccinerade, exempelvis 
krav på vaccinpass. 

Ett stort antal nya vacciner är under ut-
veckling. Mest aktuella för Sveriges del är 
två proteinbaserade subunit-vaccin med 
adjuvans (Novavax och Vidprevtyn) och 
ett inaktiverat helvirionvaccin (Valneva). 
Vidare har olika heterologa vaccinsche-
man prövats, där olika former av priming 
med en viral vektor har visats vara fram-
gångsrikt, åtminstone i form av serolo-
giskt svar. 

– Det finns även prototyper för variant-
specifika vacciner för samtliga nu rele-
vanta virusvarianter, men hittills har det 
inte bedömts nödvändigt att ta till dessa, 
sa Helena Hervius-Askling.

En viktig lärdom inför nästa pandemi 
är att det som (inte) fungerar i fredstid 
(inte) fungerar i krigstid: förtroende för 
myndigheter och vaccin, tillgänglighet/
språk, logistik, beredskap, kompetens, 
forskningsmiljöer, politisk makt och glo-
bal rättvisa. 

Antivirala läkemedel
Överläkare Piotr Nowak vid Karolinska 
Universitetssjukhuset och Karolinska 
Institutet redogjorde för antiviral be-
handling vid SARS-CoV-2-infektion. Han 
framhöll att framgångsrik antiviral terapi 
utöver effektiva läkemedel kräver att be-
handlingen ges i rätt tid, dvs i virusfasen, 
och fungerande logistik för diagnostik, 
behandling och profylax. 

– Det finns idag tre olika angreppssätt 

Helena Hervius-Askling

Piotr Nowak
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för antivirala läkemedel vid covid-19: neu-
tralisering av viruset med monoklonala 
antikroppar, hämning av virusreplikatio-
nen med RNA-polymerashämmare och 
blockering av proteolysen före virusrepli-
kationen med proteashämmare, sa Piotr 
Nowak.

Polymerashämmaren remdesivir är 
en prodrog av en nukleosidanalog. Un-
der 2021 publicerades ett stort antal stu-
dier på remdesivir med varierande effekt 
på covid-19, och många kom att betvivla 
att behandlingen alls har någon effekt.16 
Under hösten 2021 presenterades dock 
resultaten från PINETREE-studien, som 
visade att tre dagars tidig behandling med 
remdesivir av icke sjukhusvårdade pa-
tienter med minst en riskfaktor för svår 
covid-19 signifikant minskade risken för 
svår sjukdom och död.17

Utöver vårdprogrammets rekommen-
dation bör man överväga behandling med 
remdesivir till immunsupprimerade pa-
tienter, hos vilka virusreplikationsfasen 
förväntas vara förlängd.

De första godkända monoklonala anti-
kropparna var en kombination av bam-
lanivimab och etesevimab, men den be-
handling som har fått störst användning 
är en kombination av casirivimab och im-
devimab. Andra monoklonala antikrop-
par av intresse är sotrovimab, regdanvi-
mab och tixagevimab/cilgavimab. 

Ett tiotal studier har kunnat påvisa 
minskad risk för sjukhusvård och död 
vid tidig behandling med monoklonala 
antikroppar hos patienter med minst en 
riskfaktor för svår covid. Det finns även 
evidens för att behandlingen kan fungera 
profylaktiskt vid exposition, med en rela-
tiv minskning av risken för symtomgivan-
de covid på omkring 80%.18

Det är således motiverat att använda 
monoklonala antikroppar för tidig be-
handling av patienter med risk för svår 
covid. Det vore även av största intresse 
att undersöka effekterna av behandlingen 
på inneliggande patienter som behandlas 
med syrgas, i första hand immunsuppri-
merade patienter hos vilka en längre vire-
mifas kan förväntas och patienter som har 
svårt att utveckla antikroppar efter vacci-
nation. De data som finns på dessa patien-
ter kommer från RECOVERY-studien, 
som undersökte effekterna av standardbe-
handling med eller utan tillägg av casiri-
vimab plus imdevimab.8 Patienterna hade 
minst en riskfaktor för svår sjukdom, om-
kring 90% krävde syrgas och mer än 90% 
hade fått steroidbehandling. I gruppen 
som helhet medförde behandlingen ingen 
effekt på mortalitet, men bland de som var 
seronegativa vid behandlingsstart mins-
kade 28-dagarsmortaliteten från 30% till 
24%. Utifrån dessa resultat har brittiska 

NHS utfärdat en policyförklaring där de 
rekommenderar att kombinationen av 
casirivimab och imdevimab övervägs till 
inneliggande covid-patienter. Även WHO 
har uttalat sig positivt om behandlingen.19

I november 2021 utfärdade den europe-
iska läkemedelsmyndigheten EMA en re-
kommendation om godkännande av både 
casirivimab/imdevimab och regdanvimab 
för tidig behandling av covid-19 hos patien-
ter med risk för svår sjukdom. Kombinatio-
nen imdevimab/regdanvimab rekommen-
derades även för prevention av covid-19. 

De två perorala antiviralerna moln-
upiravir och paxlovid kan komma att an-
vändas i behandlingen av covid-19 inom 
en snar framtid. I Storbritannien har 
molnupiravir godkänts för behandling 
av patienter med risk för svår sjukdom 
inom fem dagar från symtomdebut, och 
substansen genomgår även prövning hos 
den amerikanska läkemedelsmyndighe-
ten FDA. Paxlovid har i en interimsanalys 
av EPIC-HR-studien visats minska risken 
för sjukhusvård eller död med 85–90% 
hos patienter med minst en riskfaktor för 
svår sjukdom som behandlades inom fem 
dagar från symtomdebut.

HELENA NORDLUND
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Infektionsveckan

07.30–08.30

10.45–12.15

13.15–14.45

15.30–17.00

17.15–18.30

08.30–10.00

10.00–10.45

12.15–13.15

14.45–15.30

Thoraxkirurgiska infektioner 
och ECMO
Moderator: Anders Ternhag
Medverkande: Jan van der 
Linden, Christian Olsson, 
Gisela Otto

Hur mår den svenska HIV-ko-
horten? Aktuella resultat och 
forskning från InfCareHIV
Moderator: Christina Carlander
Medverkande: Isabela Möller,
Olof Elvstam, Åsa Mellgren

Nytt vårdprogram om tuber-
kulos och kortare behandling 
inom räckhåll
Moderator: Jerker Jonsson
Medverkande: Katarina 
Niward, Lina Davies Forsman, 
Ingrid Selmeryd, Gabrielle 
Fröberg, Judith Bruchfeld

På vaccinfronten
alltid något nytt
Moderator:
Helena Hervius Askling
Medverkande: Ann-Marie 
Svennerholm, Bernice Arons-
son

Nyupptäckt HIV
med AIDS
Moderator: Piotr Nowak
Medverkande:
Jan Vesterbacka, Xinling Xu

How emerging technology 
is advancing basic infection 
research
Moderator: Keira Melican
Medverkande:
Agneta Richter-Dahlfors,
Georgios Sotitiou,
Antonio Rothfuchs

INVIGNING
KEY NOTE: Mold infection in patients with severe influenza or COVID-19: Aspects on epidemiology an diagnostics.
Moderator: Ola Blennow. Medverkande: Paul E. Verweij, Cornelia Lass-Flörl

Fria föredrag i mikrobiologi
Moderatorer: Åsa Gylfe, Per-Erik Lindgren, Camilla Lagheden

Bästa vetenskapliga artiklar inom infektion
Moderator: Lars-Magnus Andersson
Medverkande: Magnus Rasmussen, Marie Studahl

Snabbare resistensbesked och dess konsekvenser
Moderator: Anna Åkerlund
Medverkande: Oskar Ekelund, Mia Furebring, Viktoria Söderlind

FÖRMIDDAGSFIKA MED UTSTÄLLARNA

LUNCH

EFTERMIDDAGSFIKA MED UTSTÄLLARNA

ÅRSMÖTEN SFM, SILF, RFM, FKM

Frukostseminarium 1 Frukostseminarium 2

Infektionsveckans program
– dag för dag
• SILF   • SFM   • Mikro   • SILF & Mikro   • Infektionssjuksköterskor, SILF   • IFIS & Mikro   • SILF & FKM

TISDAG 10/5

ONSDAG 11/5 fortsätter på nästa sida

10.45–12.15

08.30–10.00

10.00–10.45

10.00–12.00

10.00–12.00

Ungt forum – handläggning av protesinfektioner
Moderator: Oscar Forsman
Medverkande: Bo Söderquist, Christian Giske, Anna Stefánsdóttir

Ungt forum – handläggning av
protesinfektioner
Moderator: Oscar Fosman
Medverkande: Bo Söderquist,
Christian Giske, Anna Stefánsdóttir

Studie-besök 1
Moderator: Linda Jervelius

Workshop i biosäkerhet med fokus på 
riskbesömning
Medverkande: Åsa Björndal och Joakim 
Bergqvist

REGISTRERING 10.00–12.00

Akademiskt nätverksmöte mikrobiologi Moderator: Per-Eric Lindgren

Akademiskt nätverksmöte infektion Moderatorer: Johan Westin, Magnus Rasmussen
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Infektionsveckan

• SILF   • SFM   • Mikro   • SILF & Mikro   • Infektionssjuksköterskor, SILF   • IFIS & Mikro   • SILF & FKM

ONSDAG 11/5 forts från förra sidan

13.15–14.45

15.30–17.00

17.00–18.00

14.45–15.30

18.00–19.00

19.00–

MRSA-hantering i regionerna
Moderator: Maria Norrby
Medverkande: Bibi Fundell, 
Eva Gustavsson, Malin Hag-
strand Aldman, Olov Aspevall

Tropisk feber – nytt om epide-
miologi, klinik och diagnostik
Moderatorer: Anna Färnert,
Silvia Botero Kleiven
Medverkande: Klara Sondén, 
David Edkvist, Christopher 
Sundling, Hilmir Àsgeirsson

Preexpositionsprofylax i 
Sverige - möjligheter och 
utmaningar
Moderator: Fredrik Månsson
Medverkande: Finn Filén, 
Susanne Strömdahl,
Petra Tunbäck

Interaktivt fallseminarium om
kärlgraftsinfektioner
Moderator: Mia Furebring
Medverkande: Jonas Ahl, 
Nono Dias

Infektionssjukvård för
utsatta grupper
Moderator: Matilda Persson
Medverkande: Henry Ascher,
Lau Dahgren,
Elisabet Lönnemark

Protesinfektioner –
Hur vi arbetar med att
förebygga dem
Moderator: Alexander Weman
Medverkande: Staffan Tevell, 
Vendela Scheer

Precisionsmedicin inom infektionssjukdomar –
vad är det?
Moderator: Christian Giske 
Medverkande: Peter Bergman, Thomas Schön, Paula Mölling,
Judith Breuer

EFTERMIDDAGSFIKA MED UTSTÄLLARNA

MINGEL OCH POSTERSESSION SAMT MÅLTID BLAND UTSTÄLLARNA

TORSDAG 12/5

07.30–08.30

10.45–12.15

13.15–14.45

15.30–17.00

17.00–18.00

08.30–10.00

10.00–10.45

12.15–13.15

14.45–15.30

18.00–19.00

19.00–

Studiebesök 2
Moderator: Linda Jervelius

Postakut Covid-19 syndrom 
– ett sjukdomstillstånd med 
många ansikten
Moderator: Judith Brucheld
Medverkande: Marcus Ståhl-
berg, Malin Nygren Bonnier, 
Michael Runold, Anette
Bruchfeld, Patientföreningar

Världen i väntrummet – Behövs 
en utökad parasitologisk scre-
ening av migranter?
Moderatorer: Charlotta
Rydgård, Hilmir Ásgeirsson
Medverkande: Ana Requena-
Mendez, Mats Ericsson,
Caroline Rönnberg.

Egen-initierad provtagning: 
hur ska den användas?
Moderator: Björn Herrman
Medverkande: Miriam
Elfström, Johan Normark,
Björn Herrman

Fria föredrag i omvårdnad
Moderator: Katri Manninen
Lisa George Swahn, Sara 
Adolfsson och Charlotte 
Kerrén, Sofia Jacobsson Blixt 
och Susann Gamalielsson

InfCare Hepatit – aktuella 
resultat och forskning
Moderator: Magdalena 
Ydreborg
Medverkande: Magdalena 
Ydreborg, Susanne Ceder-
berg, Soo Aleman, Ann-Sofie 
Duberg, Charlotte Lybeck

Njursvikt vid infektionssjukdomar
Moderator: Cindra Währborg
Medverkande: Maria Tydén, Anna Sjöberg

Justus Ström föreläsning + Stipendieutdelning
Moderator: Mia Furebring
Årets Justus Strömföreläsare: Gunnar Kahlmeter

Grand Round.
Moderator: Markus Birk

Fria föredrag i mikrobiologi och infektion
Moderatorer Åsa Gylfe, Mia Furebring

FÖRMIDDAGSFIKA MED UTSTÄLLARNA

LUNCH

EFTERMIDDAGSFIKA MED UTSTÄLLARNA

MIDDAG VASAMUSEET

ÅRSMÖTE IFIS

Frukostseminarium 3 Frukostseminarium 4
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Mötet kommer att arrangeras den 10-13 maj i Stockholm, men det kommer också att finnas möjlighet till 
digitalt deltagande. Vi erbjuder en digital veckobiljett till våra enheter som ger möjlighet för samtliga medar-
betare att följa mötet i realtid men föredragen kommer också att spelas in och läggas på en lösenordskyddad 
sida under 3 månader. Kostnaden för klinikbiljetten är proportionerlig till antalet anställda på kliniken. Vi 
hoppas att ni, genom att köpa biljetten, vill bidra till att fler av era medarbetare kan ta del av det vetenskap-
liga programmet.

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

För organisationskommittén i Stockholm

 Annika Tiveljung Lindell Markus Birk
 Verksamhetschef Klinisk Mikrobiologi Verksamhetschef Infektion

Klinikbiljetter
Infektionsveckan och 

Mikrobiologiskt Vårmöte 2022

• SILF   • SFM   • Mikro   • SILF & Mikro   • Infektionssjuksköterskor, SILF   • IFIS & Mikro   • SILF & FKM

FREDAG 13/5

07.30–08.30

10.45–12.15

08.30–10.00

10.00–10.45

12.15–13.15

Opportunistiska infektioner 
hos nya riskgrupper
Moderator:
Helena Hammarström
Medverkande: Ola Blennow, 
Amelie Kinch

Key note: Implementations of new treatment options in infective endocarditis:
When and how and wha is the next step?
Moderator: Ulrika Snygg-Martin
Medverkande: Emil Fosbøl, Lars Olaison, Magnus Rasmussen

Hepatit B och C – positivt 
provsvar, vad händer sen?
Moderator:
Magdalena Junghage
Medverkande: Charlotta 
Millbourn, Katarina Rosén och 
Annika Olsson,
Veronica Woxén

Laboratoriernas pandemiberedskap
– erfarenheter och framtidsplaner
Moderator: Jan Albert
Medverkande: Claus Nielsen, Karin Tegmark Wisell,
Tobias Allander

FÖRMIDDAGSFIKA MED UTSTÄLLARNA

AVSLUTNING SAMT VÄLKOMMEN TILL HALMSTAD 2023

Frukostseminarium 5 Frukostseminarium 6
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Abstract

Call for abstract!
Ta chansen att presentera din forskning eller ditt kvalitetsarbete i Stock-
holm! Vi vill att alla i Infektionssverige ska få ta del av vad som görs i landet. 
På Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas presenta-
tioner ett viktigt inslag i mötesprogrammet och vi hoppas att samtliga klini-
ker kommer att skicka in flera abstract.

””

Vi välkomnar abstract utifrån alla tänkbara 
aspekter på infektionssjukdomar. Forsknings-
projekt men även andra utvecklingsprojekt 
kan presenteras i denna form. Infektions-
veckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör 
ett utmärkt forum för att presentera det ve-
tenskapliga arbete som ingår i specialistutbild-
ningen.  Man behöver dock inte vara läkare eller 
medlem i Svenska Infektionsläkarföreningen 
för att lämna sitt bidrag. Abstract från infek-
tionssjuksköterskor, läkare och sjuksköterskor 
vid vårdhygien och smittskydd uppmuntras. 
Den som skickar in ett abstract skall dock 
ha gjort en betydande del i det projekt som 
presenteras. Vid presentation av forsknings-
projekt förutsätter vi att Vancouver-reglerna 
respekteras (http://www.icmje.org/icmje-re-
commendations.pdf). Tillsammans med de 
mikrobiologiska föreningarna och Intresseför-
eningen för Infektionssjuksköterskor kommer 
en postersession att hållas kl 17 onsdagen den 
11 maj. Torsdagen den 12 maj kl 8.30 kommer 
en session med åtta muntliga framträdanden 
att hållas tillsammans med de mikrobiologiska 
föreningarna. Det förutsätts att någon av för-
fattarna deltar och presenterar sitt arbete vid 
den session som abstractet valts ut till.

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”origi-
nal”, t ex kan en presentation eller en poster 
som presenterats vid ett större internationellt 
möte återanvändas. Abstract från etablerade 
forskare och kliniker välkomnas.

Abstracten kommer att bedömas av Infek-

tionsläkarföreningens styrelse och beslut 
meddelas i början av april 2022. Styrelsen av-
gör vilka som bör presenteras som muntlig pre-
sentation och vilka som bör presenteras som 
poster. Möjlighet att ange eget önskemål om 
presentationssätt kan dock göras i samband 
med inskickandet av abstract.

Abstract skickas in elektroniskt via https://
www.appinconf.com/kas/Abstract?project-
Name=infektionmikro2022 from 1 januari. In-
struktioner för inskickande av abstract finns 
där. Abstract som är av primärt mikrobiologisk 
karaktär och där författarna avser att bedöm-
ningen ska göras av de mikrobiologiska fören-
ingarnas styrelser, skall skickas in under ”mik-
robiologi”. Abstract får vara max 350 ord och 
bör i första hand vara på svenska men engelska 
kan också accepteras.

Deadline för inlämning av abstract är 28 feb-
ruari, datumet för sista inlämning kommer inte 
att förlängas.

Mötets hemsida:
http://www.infektionmikro2022.se/

MIA FUREBRING 
Vetenskaplig sekreterare 

Vinnaren av
posterpriset får

2 000 kronor!

””
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Internetmedicin

Internetmedicin – välbesökt
kunskapsdatabas med över
500 000 besökare i veckan
tar sikte på framtiden

Det har gått 22 år sedan Internetmedicin 
lanserades. Förberedelserna pågick under 
en period då IT–bolagen rusade på värl-
dens börser och banade väg för en ny form 
av företag. 

– Det var en spännande tid med stora 
möjligheter och visioner. På 90-talet arbe-
tade jag som överläkare i Varberg och gick 
omkring med en massa papper i fickan på 
min läkarrock. Det var stundtals rätt frus-
trerande att hålla koll på alla dokument 
som PM, stenciler och kompendier, och 
jag såg att det fanns en möjlighet att göra 
det mycket enklare och mer lättillgängligt.

Steven Shev, flyttade från USA till Sve-
rige för att läsa medicin vid Umeå univer-
sitet i slutet av 70-talet. I grunden var det 
kärleken som lockade och efter 45 år bor 
han fortfarande kvar i Sverige, numera i 
Varberg.

Sneglade på USA
Efter sin läkarexamen 1983 gjorde Steven 
Shev AT på Hallands sjukhus Varberg och 
specialiserade sig därefter inom invärtes-
medicin, infektionssjukdomar och gastro-
enterologi. 

I början av 90-talet började han sin 
överläkartjänst i Varberg och varvade 
klinisk tjänst med forskning. I mitten på 
1990-talet disputerade han på en avhand-
ling om hepatit C, men valde sedan att 
avsluta sin fortsatta forskarkarriär för att 
i stället satsa på den nyfunna affärsidén.

– En inspirationskälla var eMedicine.
com som lanserades i slutet av 1990-ta-
let. Det var en av de första webbplatserna 
med databaserade behandlingsöversikter 
för läkare i USA och jag insåg tidigt att en 
liknande utveckling var möjlig även i Sve-
rige.

Internetmedicin, en kunskapsdatabas för hälso- och sjuk-
vårdspersonal, föddes på Hallands sjukhus Varberg i slutet på 
1990-talet. Fröet till affärsidén såddes av överläkaren Steven 
Shev i en brytningstid då datorer gjorde sitt intåg på läkarex-
peditionerna och kliniker suckade över otympliga kompendier 
och PM i överfulla läkarrockar.

På Hallands sjukhus Varberg arbeta-
de i början av 1990-talet även AT-läka-
ren Lars-Magnus Andersson. Steven och 
Lars-Magnus fann varandra och tillsam-

mans med Johan Elverfors, läkare och 
journalist, bestämde de sig för att vida-
reutveckla idén om att överföra relevan-
ta kunskapsdokument för läkare till en 
databas.

– Vi knöt till oss drivna och duktiga 
medarbetare och med Annika och Erik 
Ekholm, ägare till mediebyrån Skapa Di-
gital Design, grundade vi Internetmedi-
cin som lanserades år 2000. En annan 
viktig medarbetare från starten var även 
gastroenterolog Erik Alestig som blev 
webbansvarig.

Grundtanken bakom Internetmedicin 
var att skapa en oberoende, uppdaterad 
utrednings- och behandlingsinformation, 
baserad på nationella riktlinjer, skrivna av 
experter och granskade av ett vetenskap-
ligt råd.

Vid samma tid gick även Läkarförbun-
det i liknande tankar. Nästan samtidigt 
med Internetmedicin lanserades den in-
ternetbaserade läkarportalen Ronden. 
Miljontals kronor investerades, men efter 
drygt två år avvecklades projektet.

– I början av 2000-talet hölls läkar-
stämman i Göteborg. Vi hade en monter 
i utställningslokalen och mitt emot hade 
Ronden sin monter. Det som Läkarför-
bundet ville skapa hade vi redan gjort, vi 
var redan steget före och Ronden avveck-
lade sin verksamhet bara en kort tid sena-
re, säger Steven Shev.

Tio-i-topp
Före lanseringen av Internetmedicin be-
fäste företaget ytterligare sin position 
när det deltog på Venture Cup 1999, en 
tävling där morgondagens entreprenörer 
får möta olika experter från näringslivet. 
Venture Cup grundades 1998 på initia-
tiv av McKinsey & Company i samarbete 
med Chalmers Universitet, Göteborgs 
Universitet och Innovationsbron. 

– Vi kom bland de tio bästa av flera 
hundra sökanden och fick skaka hand 
med Ingvar Kamprad. Det stärkte oss na-
turligtvis ännu mer att så många trodde 
på oss och vår affärsplan, säger Steven 
Shev.

Steven Shev

Lars-Magnus Andersson
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I juryn för Venture Cup satt Olle Isaks-
son, då professor vid Sahlgrenska akade-
min. Han såg genast den stora potentialen 
med Internetmedicin och den kunskaps-
databas som skulle kunna skapa mervär-
den, inte bara för sjukvården utan även 
för patienterna.

– Vid den här tiden fanns olika diagnos-
tik- och behandlingstraditioner, beroende 
på var i landet man befann sig och den 
praxis som gällde på närmsta universi-
tetssjukhus. Det var strax före de natio-
nella riktlinjernas tid, säger Olle Isaksson.

Han blev tidigt tillfrågad om att bli del-
ägare i Internetmedicin och är tillsam-
mans med investerare som Peppe Skog-
lund, Roberth Emanuelsson och Petter 
Wingstrand kvar i bolaget efter 22 år. 

Olle Isaksson sitter sedan många år i 
Internetmedicins styrelse. Han är ock-
så en av ett 60-tal vetenskapliga råd som 
granskar underlagen till behandlings-
översikterna. Det rör sig om totalt cirka 
1 200 översikter.

– Alla våra dokument är författade av 
cirka 500 svenska experter inom respek-
tive specialistområde och uppdateras 
kontinuerligt. Innehållet kvalitetsgran-
skas sedan av det vetenskapliga rådet. 
Trovärdigheten är hög och det finns ett 
starkt förtroende för Internetmedicin 
från myndigheter som SBU och Social-
styrelsen. Vi har gjort det som staten och 
regionerna kanske borde ha gjort, men av 
olika skäl inte kunnat. Och det finns flera 
fördelar med att det är grundat och ut-
vecklat av läkare för läkare.

Behandlingsrekommendationerna byg-
ger på nationella riktlinjer, men presente-
ras på ett mer tillgängligt och koncentre-
rat sätt. 

– Det är inte möjligt för en kliniker att 
snabbt ta del av vad som står i de natio-
nella riktlinjerna, de är alltför omfattande 
och omständliga. Ett traditionellt patient-
besök är kort och det finns ingen chans i 

världen att hinna läsa nationella riktlinjer. 
Internetmedicins syfte är att göra det en-
kelt och lättillgängligt för kliniker, säger 
Olle Isaksson.

Elin Ivanoff är ST-läkare på medicinkli-
niken på Alingsås lasarett.

– Jag använder ofta Internetmedicin 
för att få en snabb överblick om en aktu-
ell diagnos, möjliga differentialdiagnoser 
och lämplig behandling, både på akuten 
och vid avdelningsjobb.

Hennes bild delas av Annika Holmgren, 
vikarierande underläkare på infektions-
kliniken på Sahlgrenska universitetssjuk-
huset.

– Jag ser det som en bra stödfunk-
tion för att bekräfta en preliminärdiag-
nos, samt för att få vägledning kring fort-
satt utredning, säger hon.

Effektivt och pedagogiskt
verktyg
Sedan starten har flera av grundar-
na gått vidare med sina egna karriärer. 
Lars-Magnus Andersson, överläkare 
och verksamhetschef inom infektion vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt 
ordförande för Infektionsläkarförening-
en, lämnade Internetmedicin 2006. 

– Min roll från början var att strukture-
ra och formera innehållet, medan Steven 
var den som knöt kontakter och rekryte-
rade dynamiska och namnkunniga per-
soner. Jag lärde mig ofantligt mycket. Att 
som ung AT-läkare korrekturläsa hund-
ratals behandlingsöversikter var enormt 
utvecklande. Jag lärde mig också massor 
om affärsplaner, ekonomi, ledning och 
styrning, det var en spännande skola.

Efter ett par år hamnade han i ett vägs-
käl. Det var i längden svårt att kombinera 
arbetet med Internetmedicin och en lä-
kar- och forskarkarriär.

– Jag jobbade dygnet runt och det var i 
längden ohållbart. Nu har det gått många 
år sedan jag klev av, men jag ser nyttan av 
Internetmedicin dagligen i mitt arbete. 
Ibland kan jag till och med hitta journal-
anteckningar där man hänvisar vald be-
handling till Internetmedicin. Det är ett 
effektivt och pedagogiskt verktyg som jag 
tror har höjt den lägsta kunskapsnivån vä-
sentligt.

Lars-Magnus ser stora värden med In-
ternetmedicin, inte bara för AT-läkare 
och blivande specialister, utan även för 
kliniker.

– Som infektionsläkare möter jag ibland 
patienter med olika tillstånd som ligger ut-
anför det egna specialistområdet, som pa-
tienter med stroke, förmaksflimmer eller 
i behov av demensutredningar. Tack vare 
behandlingsrekommendationerna kan jag 
snabbt ta reda på hur jag som infektionslä-
kare ska handlägga dessa patienter.

Kina-satsning
Strax efter att Lars-Magnus klev av 2006 
lämnade även Johan Elverfors samt Erik 
och Annika Ekholm Internetmedicin för 
att satsa på egna karriärer. Steven Shev, 
som blev kvar till 2018, hann dock vara 
med om flera spännande satsningar. Ett 
exempel är internetodontologi.se som 
lanserades 2011, en motsvarighet till In-
ternetmedicin, men för tandläkare.

Ett annat exempel är satsningen på 
Kina. Steven Shev gjorde många resor till 
Kina för att knyta kontakter och förbere-
da en lansering. Men satsningen blev inte 
den framgång som företaget hade hoppats 
på.

– Det var många kinesiska läkare som 
arbetade i Sverige. Vi såg en öppning för 
samarbete och att göra en liknande resa 
med Internetmedicin i Kina. Vi lanserade 
den kinesiska sajten 2013, men satsningen 
tog inte riktigt fart och avvecklades 2017. 
Av olika skäl fick vi inte annonsörerna 
med oss, marknaden fungerar helt annor-
lunda i Kina än i Europa och vi bestämde 
oss för att lägga ned satsningen efter drygt 
tre år, säger Steven Shev.

Sedan drygt fyra år är Steven Shev pen-
sionär och har sålt sin ägarandel i Inter-
netmedicin. 

– Pengar har inte varit min drivkraft. 
Det har snarare handlat om att göra nå-
got spännande och aktuellt som skapar 
mervärden. Jag var nästan 50 år när vi 
startade Internetmedicin och då längtade 
jag efter att göra något nytt. Så här i ef-
terhand kan jag känna stolthet över det vi 
har åstadkommit och det känns spännan-
de att se den fortsatta utvecklingen. Värl-
den förändras snabbt och det krävs nya 
sätt att möta framtiden. 

Finansiering
Sedan starten finansieras Internetmedi-
cin av annonsintäkter från olika läkeme-
delsbolag, men också från regioner och 
rekryteringsbolag som betalar för plats-
annonser. Annonsörerna har enligt Olle 
Isaksson inget inflytande eller kan påver-
ka innehållet i kunskapsdatabasen.

– Det har genom alla år varit viktigt att 
vara en oberoende aktör och vi har kon-
sekvent tackat nej till annonsörer som vill 
marknadsföra varor som inte har kopp-Olle Isaksson

””Vi har gjort det som 
staten och regionerna 
kanske borde ha gjort, 

men av olika skäl
inte kunnat.
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ling till vår verksamhet, som exklusiva 
konsumtionsvaror i form av klockor och 
bilar. Vi skulle kunna tjäna stora pengar 
på det, men vi vill behålla vår seriositet 
och vara trovärdiga, säger Olle.

De experter som medverkar arvoderas 
och det finns ett stort intresse av att delta, 
menar Olle Isaksson. 

– Det är numera ganska lätt att rekry-
tera författare. För många yngre läkare 
finns det ett mervärde att bidra med det 
arbete som krävs. Det kan vara ett viktigt 
steg för karriären. För mer seniora läkare 
finns ett äkta engagemang att vilja bidra 
till kunskapsutveckling och att dela med 
sig att egna erfarenheter. Jag upplever att 
svenska läkare är oerhört lojala och villiga 
att bidra på det här sättet, det är rätt unikt 
i internationella sammanhang. 

Sikte mot framtiden
Undersökningar visar att cirka 90 procent 
av besökarna på Internetmedicin framför 
allt är svenska läkare, men även sjukskö-
terskor. Besökare kommer även från övriga 
Norden och ett mindre antal från Sydeuro-
pa. Även fysioterapeuter, arbetsterapeuter 
och apotekare besöker Internetmedicin.

– Enligt KIA-index har vi över 500 000 
besök i veckan och ungefär 1 miljon uni-
ka besökare i månaden. Det är en intensiv 
trafik som tycks öka med tiden, säger Olle 
Isaksson. 

FAKTA:
Internetmedicin lanserades år 2000 
av grundarna Steven Shev (läkare), 
Lars-Magnus Andersson (läkare), 
Annika och Erik Ekholm (mediebyrån 
Skapa Digital Design) samt Johan 
Elverfors (läkare och journalist).

Viktiga medarbetare från start var 
även Erik Alestig (läkare) och Olle 
Isaksson (professor).

Ägare av Internetmedicin idag: 
Åsa Riisberg, Erik Segerborg, Petter 
Wingstrand, Roberth Emanuelsson, 
Peppe Skoglund, Kenth Hanssen och 
Olle Isaksson

VD: Kenth Hanssen

Styrelseordförande: Erik Segerborg

Övriga styrelseledamöter:
Åsa Riisberg, Petter Wingstrand
och Olle Isaksson

Omsättning: 25 MSEK (2021)

””

””
Internetmedicin siktar nu framåt. 

Den nuvarande plattformen ska utveck-
las för att kunna möta dagens och fram-
tidens utmaningar. En av de nyrekryte-
rade delägarna kommer från en tjänst 
som teknisk chef på bostadsplattformen 
Hemnet.

– Det är en avancerad satsning vi gör, 
men vi kan inte avslöja för mycket i ett så 
här tidigt skede. En annan satsning hand-
lar om utbildningar. I dag finns ett stort 
behov av fortbildning och vidareutbild-
ning för läkare och här vill vi kliva in som 
en viktig och oberoende aktör, säger Olle 
Isaksson.

Efter 22 år med Internetmedicin har 
han inte tröttnat. 

– Jag tycker att vi har bidragit och fort-
farande bidrar till att göra sjukvården 
bättre. Alla läkare i hela Sverige har till-
gång till evidensbaserad kunskap helt gra-
tis. Man skulle kunna likna Internetmedi-
cin vid ett ”miniuniversitet”, tillgängligt 
för alla.

På sätt och vis har internetmedicin er-
satt många läroböcker och uppslagsverk. 
Nu tar vi sajten vidare in i framtiden och 
det känns väldigt spännande.

EVA NORDIN
Journalist

REFERENSGRUPPEN FÖR ANTIBIOTIKA-
FRÅGOR (RAF) SÖKER NY LEDAMOT
REFERENSGRUPPEN FÖR ANTIBIOTIKAFRÅGOR (RAF) är Svenska Läkaresällskapets
externa referensgrupp i antibiotikafrågor vars styrelseledamöter bland annat utses 
av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Gruppen verkar för en rationell
antibiotikaanvändning, att definiera bakteriers känslighet och resistens för
antibiotika (SIR-gränser) och att analysera resistensutvecklingens konsekvenser
för val av antibiotika. 

RAF SÖKER NU en ny ledamot för en mandatperiod om tre år med möjlighet till 
förlängning. Den som nomineras skall vara infektionsläkare, helst disputerad och ha 
intresse och kunskap om antibiotikafrågor, speciellt vad gäller PK/PD och dosering.

SKICKA IN KORT motivering (max en halv A4) och aktuellt CV (max 4 A4 sidor
inklusive publikationslista) till kajsa.glimaker@regionostergotland.se.
Sista dag för nominering är den 15 mars 2022. 
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Tadim
(kolistimetatnatrium)

infusion

Din trygghet i kampen mot gramnegativa bakterier
“Tadim är avsett för vuxna och barn, inklusive nyfödda, för behandling av allvarliga 

infektioner som orsakats av vissa aeroba gramnegativa patogener hos patienter 
med begränsade behandlingsalternativ”. fass.se
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Tadim (kolistimetatnatrium) pulver till infusions-
vätska, lösning, Rx, EF. ATC-kod: J01XB01, anti-
bakteriella medel för systemisk användning, övriga 
antibakteriella medel, polymyxiner. 1 injektions-
flaska innehåller 1 miljon internationella enheter, 
vilket motsvarar ca 80 mg kolistimetatnatrium. 

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

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

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

För dosering och fullständiga kontraindikationer, 
varningstext och förskrivningsinformation se: 
www.fass.se. 

Datum för senaste översynen av produktresumé: 
2020-03-03. 
Zambon Sweden, Medicon Village, 223 81 Lund. 
E-post: contact@zambongroup.com. 

Annonssida
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Covid-19 vaccination hos 
immunsupprimerade patienter
– Referat av en klinisk prövning på Karolinska 
Universitetssjukhuset (COVAXID-studien)

Man inkluderade patienter med primär 
immunbrist (PID, n=90), HIV (n=90), 
patienter som genomgått en allogen 
stamcellstransplantation eller CAR T 
cellsbehandling (HSCT, n=90) eller or-
gantransplantation (organ-TX, n=89) 
samt patienter med kronisk lymfatisk leu-
kemi (KLL, n=90). Dessutom inkluderas 
en grupp med friska kontroller (n=90). 
Huvudforskare involverade från Karolin-
ska Universitetssjukhuset var Soo Aleman 
(koordinerande prövare för hela studien, 
ansvarig för friska kontroller), Peter Berg-
man (ansvarig för PID-gruppen), Edvard 
Smith (PID), Piotr Nowak (ansvarig för 
HIV-gruppen), Per Ljungman och Ste-
phan Mielke (ansvariga för HSCT-grup-
pen), Lotta Hansson och Anders Öster-
borg (ansvariga för KLL-gruppen) samt 
Ola Blennow och Gunnar Söderdahl (an-
svariga för organ-TX gruppen). Totalt om-
fattade studien 539 individer som enligt 
protokollet skulle få två doser med vacci-
net med tre veckors mellanrum. Provtag-
ning skedde vid baslinjen, vid dag 10, dag 
21 och vid dag 35. Studien syftade till att 
dels utvärdera säkerheten hos dessa pa-
tientgrupper, dels att studera hur många 
som serokonverterade vid dag 35, dvs 2 
veckor efter den andra dosen. Dessutom 
ingick provtagning vid 3 och 6 månader. 
Alla patienter lämnade serum och saliv 
och ungefär hälften lämnade dessutom 
prov för analys av immunceller. Kliniska 
prövningen genomfördes under perioden 
februari till oktober 2021, men har nyligen 
fått godkännande från Läkemedelsverket 
och Etikprövningsmyndigheten för en för-
längning med uppföljning till 24 månader.

När de första mRNA-baserade vaccinen mot covid-19 introdu-
cerades i sjukvården visste man väldigt lite om effekten och 
säkerheten hos olika immunsupprimerade patientgrupper. Där-
för genomförde forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i 
samarbete med Karolinska Institutet och SciLifeLab en klinisk 
prövning med Pfizer/BioNTechs mRNA-vaccin (Comirnaty®) 
med fokus på olika patientgrupper med primär och sekundär 
immunbrist.

Resultatet visade tydligt att immuns-
upprimerade patienter hade en lägre grad 
av serokonversion än friska kontroller 
och enbart 72% av patienterna bildade 
antikroppar mot spike-proteinet jämfört 
med 100% av de friska kontrollerna två 
veckor efter den andra dosen. Det fanns 
en stor variation mellan och inom de olika 
grupperna där organ-TX samt KLL-pa-
tienterna uppvisade den lägsta graden av 
serokonversion med 43% respektive 63%. 
Även PID- och HSCT-gruppen uppvisade 
en lägre grad av serokonversion jämfört 

med kontrollerna, medan HIV-gruppen 
serokonverterade i samma utsträckning 
som kontrollerna.

Inom de olika grupperna fanns också 
stora skillnader. För PID-gruppen hade 
patienter med CVID sämst svar tillsam-
mans med olika genetiska immunbrist-
sjukdomar. Gruppen med medfödd brist 
på B-celler (X-bunden agammaglobu-
linemi) hade som förväntat inget mät-
bart antikroppssvar. Inom HIV-gruppen 
hade patienter med CD4-celler >300 
en lika hög grad av serokonversion som 
de under denna gräns, men antikropps-
nivåerna var signifikant lägre än för fris-
ka kontroller. Inom HSCT-gruppen fanns 
en tydlig trend att längre tid efter trans-
plantationen ledde till en högre grad av 
serokonversion. Gruppen som genomgått 
organ-TX uppvisade sämst svar generellt, 
men särskilt de som fått immundäm-
pande behandling med mykofenolsyra 
(MMF) hade dåligt svar på vaccination. 
Inom KLL-gruppen noterades tydligt 

Den kliniska prövningen på immunsupp-
rimerade patientgrupper genomfördes 
under perioden februari till oktober 2021.
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att behandling med läkemedlet ibrutinib 
(Imbruvica®) var associerat med ett då-
ligt vaccinsvar. Vaccinet bedömdes som 
säkert hos dessa olika patientgrupper 
och antalet allvarliga biverkningar var 
lågt. Ett fall av en plötslig och oväntad 
allvarlig biverkan (SUSAR) inträffade hos 
en patient som hade genomgått en stam-
cellstransplantation och behandling med 
CAR T-cells terapi. Patienten drabbades 
av oklar och terapiresistent inflammation 
i lungan och avled 2 månader efter sin för-
sta vaccindos.

Den viktigaste slutsatsen av studien 
är att mRNA-vaccin mot covid-19 är sä-
kert att ge till dessa olika patientgrupper. 
Antikroppssvaret varierade stort mellan 
och inom de olika grupperna, men en stor 
del av de vaccinerade patienter serokon-
verterade 2 veckor efter den andra dosen. 
Detta har sannolikt bidragit till att skyd-
da många av dessa patienter från svårare 
covid-19 än vad som annars hade varit 
fallet. Dessutom har studien tydligt iden-
tifierat patienter som bör prioriteras för 
en tredje och även en fjärde dos framöver. 
Vaccinsvaret kommer följas upp även vid 
tidpunkterna 3, 6, 9 och 12 månader för 
att se om nivåer och kinetik skiljer sig åt 
mellan grupperna, samt för att utvärdera 
effekten av en eventuell tredje dos som 
många patienter kommer hinna få under 
tiden. Vi kommer även att studera hur 
många som får covid-19 under studiens 
första 12 månader. Nyligen publicera-
des en studie där material från den friska 
kontrollgruppen användes. Man kunde 
för första gången visa att T-cellssvaret 
efter vaccination sannolikt skyddar mot 
den nya omikron-varianten (Gao et al, Nat 
Med, 2022). En mer detaljerad studie av 
T-cellssvaret hos övriga grupper är under 
färdigställande. Dessutom har COVAX-
ID-konsortiet publicerat en studie av hur 
antikroppssvaret ser ut i saliv hos de oli-
ka patientgrupperna (Healy et al, MED, 
2022). Det pågår även projekt där effekten 
av vaccinationen på andra immunceller 
studeras i detalj med avancerade metoder.

Sammantaget visar COVAXID-pro-
jektet att kliniska studier som kopplas 
till translationell forskning kan leda till 
mycket stor patientnytta både på kort och 

lång sikt, samt bidra till avancerad grund-
forskning med resultat som sträcker sig 
långt utanför de specifika patientgrup-
perna.

PETER BERGMAN

Referenser med vetenskapliga 
arbeten från COVAXID studien
• Safety and efficacy of the mRNA 

BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 
in five groups of immunocompromised 
patients and healthy controls in a pro-
spective open-label clinical trial. Berg-
man P, Blennow O, Hansson L, Mielke 
S, Nowak P, Chen P, et al. EBioMedici-
ne. 2021 Dec;74:103705. doi: 10.1016/j.
ebiom.2021.103705. Epub 2021 Nov 30. 
PMID: 34861491

• Ancestral SARS-CoV-2-specific T cells 
cross-recognize the Omicron variant. 
Gao Y, Cai C, Grifoni A, Müller TR, 
Niessl J, Olofsson A, et al. Nat Med. 
2022 Jan 14. doi: 10.1038/s41591-022-
01700-x. Online ahead of print. PMID: 
35042228

• Salivary IgG to SARS-CoV-2 indicates 
seroconversion and correlates to serum 

neutralization in mRNA-vaccinated im-
munocompromised individuals. Healy 
K, Pin E, Chen P, Söderdahl G, Nowak 
P, Mielke S, et al. Med (N Y). 2022 Jan 
20. doi: 10.1016/j.medj.2022.01.001. On-
line ahead of print.

• T cell immune responses following vac-
cination with mRNA BNT162b2 against 
SARS-CoV2 in patients with chronic 
lymphocytic leukemia: results from a 
prospective open-label clinical trial. 
Blixt L, Wullimann D, Aleman S, Lun-
din J, Chen P, Gao Y, et al. Haematolo-
gica. 2022 Jan 20. doi: 10.3324/haema-
tol.2021.280300. Epub ahead of print. 
PMID: 35045694.

• NK cell frequencies, function and corre-
lates to vaccine outcome in BNT162b2 
mRNA anti-SARS-CoV-2 vaccinated 
healthy and immunocompromised 
individuals. Cuapio A, Boulouis C, Fi-
lipovic I, Wullimann D, Kammann T, 
Parrot T, et al. Accepted in Molecular 
Medicine. 

• High seroconversion rate after vacci-
nation with mRNA BNT162b2 vaccine 
against SARS CoV-2 among PLWH: 
Results from a prospective open-label 
clinical trial. Xu X, Jan Vesterbacka J, 
Aleman S, Piotr Nowak P and COVAX-
ID study group. Accepted in AIDS. 

””Den viktigaste slutsatsen 
av studien är att mRNA- 

vaccin mot covid-19 är 
säkert att ge till dessa 

olika patientgrupper
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ÄVEN DENNA VÅR lever och arbetar 
vi under en omfattande och svårbedömd 
pandemi som gör planeringen oviss. 
Förhoppningsvis kan Infektionsveckan 
10–13 maj ändå genomföras i Stockholm. 
Svensk förening för tropikmedicin del-
tar på Infektionsveckan även i år, denna 
gång med ett symposium angående scre-
ening av migranter med huvudinrikt-
ning parasitologi. Vi ska försöka belysa 
det parasitologiska panoramat samt den 
mer generella omfattningen av migrant-
screening från ett europeiskt perspektiv 
och inte minst frågan om vi gör rätt un-
dersökningar på rätt personer. Den mer 
allmänna screening av asylsökande ny-
anlända flyktingar som vi sedan decen-
nier genomfört i Sverige har haft fokus 
på att hitta personer med blodsmitta och 
tuberkulos. När det gäller parasitologi 
har det framför allt handlat om att hitta 
Giardia och i mer sällsynta fall Amöba 
hos barn. Som hiv-läkare hittade vi en 
del patienter i denna flyktingscreening 
men jag uppmärksammade att det var 
en stor andel av nyupptäckta personer 
med hiv som inte hade blivit kallad till 
hälsoundersökning.  Många var personer 
som kommit hit på grund av att de gift sig 
med en person från Sverige eller perso-
ner som arbetsinvandrat eller kommit hit 
för att studera. Jag är personligen för att 
en mer omfattande hälsoundersökning 
ska erbjudas alla som stannar i Sverige 
längre än tre månader. Inte bara för att 
genomföra en provtagning och hälso-
samtal utan också för att få en ingång till 
svensk sjukvård. Om dessa hälsounder-
sökningar omfattar fler blir det än vikti-
gare att vi väljer ut vilka tester och un-
dersökningar som ska göras. Urvalet har 
tidigare varierat en hel del mellan olika 
regioner där smittskyddsläkare och regi-
oner/vårdgivare har haft olika uppfatt-
ningar. Ett arbete för att förbättra detta 
genomfördes av Socialstyrelsen tillsam-
mans med representanter för Smitt-
skyddsläkarföreningen och Barn- och 
Skolläkarföreningarna. Det resulterade 
i en rekommendation om en basal nivå 
för hälsoundersökning av asylsökande 
och nyanlända som finns publicerad på 
Socialstyrelsens hemsida. En huvudfråga 
på symposiet kommer att vara om det går 
att förbättra urvalet för en utökad parasi-
tologisk screening mot tex strongyloides, 
schistosomiasis, malaria m.fl. sjukdomar. 

ECDC:s riktlinjer för screening och dess 
relevans för screeningen i Sverige kom-
mer diskuteras.

Ett annat arbete som styrelsen pre-
cis har påbörjat är att tillsammans med 
Svensk Förening för Resemedicin genom-
föra ett fallseminarium i Stockholm 22–23 
september. Om allt går i lås kommer vi att 
skicka en inbjudan inom de närmaste må-
naderna. Håll ögonen öppna och reserve-
ra gärna dessa dagar som vi hoppas kan 
erbjuda en bra uppdatering och vidareut-
bildning inom områdena feberutredning 
efter ”tropikvistelse”, schistosomiasis, 
tarmparasiter/infektioner samt en ses-
sion med inskickade tropikmedicinska 
fall. Fundera gärna på om ni har något in-
tressant fall och skicka in detta när inbju-
dan kommer i slutet av mars.

För övrigt vill vi också påminna om vårt 

stipendium för mindre forskningsprojekt 
i endemiskt område, var god se separat 
annons i detta nummer.

Till sist vill vi uppmana alla som är in-
tresserade av att arbeta med tropikme-
dicinska frågor att ta kontakt med oss i 
styrelsen. Dels för styrelsearbete och dels 
för att hjälpa till med planering och ge-
nomförande av seminarier och andra ut-
bildningsinsatser. Ni kontaktar oss lättast 
på info@tropikmedicin.se. Besök gärna vår 
hemsida www.tropikmedicin.se.

För styrelsen,

MATS ERICSSON
Vice ordförande Svensk Förening för 

Tropikmedicin

”Save the date"

Fallseminarium

i Stockholm

22–23 september
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STIPENDIUM
i TROPIKMEDICIN
Svensk Förening för Tropikmedicin utlyser härmed ett stipendium 
á 30 000 kr för yngre, icke disputerad student/yrkesverksam.

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie eller 
som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie,
företrädelsevis i endemiskt område. Det är inte avsett som kompletterande
finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare
(disputerade) eller som bidrag för kurs, kongress eller mötesresa.

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

Ansökan mailas till hilmir.asgeirsson@regionstockholm.se

Sista ansökningsdag 2022-04-01



Fallbeskrivning

Ett klurfall för 
infektionskonsulten

Den 30 April 2020 blir en distriktsläkare 
kontaktad sedan mannen utvecklat milda 
luftvägsbesvär. Efter ett negativt covid-
prov rådes han till expektans.

Åtta dagar senare söker patienten igen 
till VC och nämner 4 veckors ÖLI-sym-
tom.  Efter att ha blivit nästan återställd 
hade han nu fått låggradig feber. Pat är 
vid undersökningen öm över maxillarsi-
nus men i övrigt ua. Labb visar crp 96 och 
mannen bedöms ha en sinuit och erhåller 
PcV i sinuitdos samt avsvällande spray. 
Vid uppföljning 3- respektive 14 dagar se-
nare ses en klar symtomregress.

I mitten av juni återkommer patienten, 
nu med smärta i vänster ansiktshalva och 
från vä öga och öra. Vänster öga är lite retat 
men annars hittas inget avvikande. Crp 42. 
Då han har tid på ögonmottagningen om 
några dagar avvaktar man resultat av detta.

En vecka senare söker han återigen, 
denna gång för att höger öra är rodnat 
och svullet sedan 3 dagar. Crp är 66 och 
det bedöms som en rosfeber varför hera-
cillinbehandling startas.

Tre dygn senare söker han på akuten 
pga smärtor under höger arcus sedan 6 
dagar! Symtomen är intervallartade med 
försämring vid matintag och med smärt-
fria episoder. Sedan 3 dagar har han även 
noterat feber upp mot 38 grader och 
nattsvettningar vilket bedöms bero på 
hans rosfeber. I labb ses Crp 105, Hb 99, 
Lpk 13, p-glc 17 och leverprover ua förut-
om liten ALP-stegring. Urinsticka visar 1+ 
blod 1+ protein. DT buk visar 1,5 cm stort 
konkrement i gallblåsan samt bilateralt 
bild av nefrit.

Patienten läggs in med cefotaxim på 
medicinkliniken med preliminär bedöm-
ning om glomerulonefrit, typ 2 diabetes, 
gallstensanfall och/eller rosfeber höger 
öra. Snabbtest för sorkfeber kompletteras 
men är negativt. Två dagar efter inlägg-
ningen är smärtorna fortsatt kvar, kir-kon-
sult förordar ulj gallvägar som friar från 
cholecystit och leverproverna är fortsatt 

BAKGRUND: En 76 år gammal man som bor lantligt med fru och 
5 barn i hus med egen brunn. Brunnen är ej kontrollerad på länge. 
Inga djur. Han är 2017 opererad för sarcom i höger lår med efter-
följande strålbehandling. Höftplastik höger pga coxartros hösten 
2019. Ljumskbråck samt appendektomerad. En bror har tidigare 
avlidit i okänd cancer, modern i alzheimer och fadern i stroke.

normala. Patienten förbättras något på 
diklofenak men 3 dagar efter inläggningen 
återkommer febern samt andningkorrele-
rad smärta som strålar ut från bröstet mot 
axlar bilat. Ospecifika ekg-förändringar 
föranleder kontakt med PCI jour som ef-
ter angiografi inte finner några hållpunk-
ter för kardiell genes till symtomen.

Även infektionskonsult skickas maa fe-
ber och crp. Förkortat konsultsvar följer:
Rosfeber hö öra verkar ha klingat av, ing-
en synlig rodnad bara lätt ömhet. Pat i öv-
rigt RLS 1, kompenserad. Öm i epigastriet 
samt hö arcus vid palp. Dåliga tänder, inga 
blåsljud och normal hud. Pulsar palp över-
allt sidlika. PCT lågt men febril och klad-
dig. PBD: ingen säkerställd bakt infektion, 
tularemi möjligt men ingen uppenbar ex-
position. Emboli? Malignitet? Rekommen-

derar DT pulmangio samt DT buk med 
kontrast.

Skiktröntgenundersökningar genom-
förs utan att något nytt framkommer. In-
fektionskonsulten ordinerar då utvidgad 
provtagning med SR, Quantiferon, ANA, 
ANCA, snabbtest tularemi, nya blodod-
lingar och TEE. Man funderar över MRT 
lår för att påvisa ev sarcomrecidiv? 

Crp ligger nu på 204 och patienten har 
feber omkring 39 grader. Efter odling in-
sätts cipro 500mgx2 för att täcka ev tula-
remi (misstanken om detta är dock låg). 
Patienten förbättras dock och blir feberfri 
nästkommande dagar. Snabbtest för tula-
remi är negativt, SR 112 och CRP sjunker 
något. Cefotaxim sätts ut men cipro behålls 
ifall förbättringen kanske ändå berodde på 
detta. Elfores visar inflammatoriskt utse-
ende. Reumatolog kontaktas och önskar 
att de stora kärlen skall värderas bättre. 
Radiologerna hittar dock inga hållpunkter 
för förändringar på tidigare bilder. 

Den 3 Augusti, 8 dagar efter inläggning 
på medicinkliniken, tillkommer rodnad 
på vänster öra. Crp är fortsatt i sjunkande. 
Infektionskonsult skickas igen och nu kan 
diagnosen till slut fastställas.
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Fallbeskrivning

FAKTA:
Polychondrit:

• Immunmedierad sjukdom associerad med inflammation i brosk och andra
 vävnader. Ffa öron, näsa, ögon, leder och luftvägar

• 1/3 av fallen förekommer i samband med annan sjukdom, ofta systemisk
 vaskulit, kollagenos eller MDS

• Vanligare hos kaukasier, incidens 0,7-3,5/1000000

• Oftast mellan 40–60 års ålder

• I regel en klinisk diagnos där den oftast ställs på basen av inflammerat öra
 där örsnibben inte är påverkad

””
Poychondritis

Foto: John C. Star,  Public Domain via 
Wikimedia Commons

Infektionskonsulten rekommenderar 
förnyad reumatologkontakt. Denna in-
stämmer i diagnosen som den mest san-
nolika. Kortison insätts och pat övertas 
till reumatologavdelningen.

I efterhand ter det sig troligt att sinu-
iten 1 månad tidigare samt smärtan från 

revbensbåge/sternum varit manifesta-
tioner av samma sjukdom.

JOHAN HANSSON
Östersund

Annonsplats



Pandemier

Farsoter får ses som en del 
av vårt evolutionära arv

Sveriges befolkning under den yngre 
stenåldern har uppskattats till ungefär 
10 000 invånare. En siffra som växt till ca 
200 000 vid vår tideräknings början. Man 
får anta att de individer som var utspridda 
i vårt avlånga land före Kristi födelse inte 
utgjorde något större hot för varandra ur 
infektionssynpunkt. Det krävdes en större 
befolkningstäthet för att epidemier skulle 
spridas.

Stenålderns infektionstyper har vi då-
lig kännedom om men bilden blir litet 
klarare under bronsåldern, som i Skan-
dinavien brukar anges omfatta perioden 
1700–500 f Kr. En studie från Göteborgs 
Universitet talar för att t.ex. pestbakte-
rien fanns med oss redan vid inträdet i 
bronsåldern. Man har funnit DNA från 
bakterien i uppgrävda humana tänder. 
De första skriftliga dokumenten om 

möjliga pestutbrott svarade bl.a. hippo-
kraterna för under 400-talet f. Kr. Mera 
säkra beskrivningar om utbrott av pest 
och andra epidemiska sjukdomar kom 
dock först efter Kristi födelse. Tidigare 
var dokumentationen ofta motsägande 
och medicinskt ytterst svårbedömd. Ett 
exempel är ”Den stora pesten i Aten”, 
som härjade 430–426 f. Kr. Den sam-
tida beskrivningen av sjukdomsbilden 
stämmer dåligt med pest så som den 
sjukdomen beskrevs senare. Inte min-
dre än ett 30-tal olika sjukdomsförslag 
har presenterats för ”Pesten i Aten”, det 
senaste är blödarfeber av typen Ebola 
och några tidigare var mässling eller 
smittkoppor.

Farsoter av olika slag har dock drabbat 
mänskligheten sedan tusentals år och 
orsakat mångdubbelt fler offer än krig. 
Trots detta har få pandemier och andra 
epidemiska sjukdomsutbrott uppmärk-
sammats på samma sätt som stridighet-
erna. De historiker och andra skribenter 
som gett oss vår historia, verkar inte ha 
haft intresse för eller kunskaper om vilka 
effekter som en pandemi med omfattan-
de befolkningsreducering förde med sig. 

Ur infektionssynpunkt hade den moderna människan det gan-
ska bra som kringströvande samlare och jägare. Situationen 
förändrades när man slog sig ner i grupper som jordbrukare och 
boskapsskötare. I Skandinavien skedde detta under den yng-
re stenåldern (bondestenåldern), vilken tog sin början omkring 
4000 år f. Kr. När vi valde att bo nära varandra och tillsam-
mans med tamdjuren ökade risken för utbyte av smittämnen. 
Så småningom växte de stora civilisationerna fram och när allt 
fler människor samlades på samma platser kunde de smittsam-
ma sjukdomarna få fart och spridas som globala farsoter. Längs 
handelsvägarna, till sjöss eller till lands, färdades inte bara han-
delsmän och varor utan även smittämnen och smittspridare 
som smågnagare, loppor och löss.
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Pandemier

Det romerska rikets fall har bl.a. förkla-
rats med ett kyligare klimat och sällan 
med de pandemier som skakade riket 
under flera århundraden. Med en kraftig 
påverkan på befolkningsantalet blev det 
omöjligt att ställa försvarsdugliga armé-
er på benen och att mätta folket. Det är 
först i våra dagar som historiker av facket 
uppmärksammat dessa brister. En av vis-
selblåsarna var den kanadensisk-ameri-
kanske historikern William McNeill vid 
University of Chicago som i sin bok ”Pla-
gues and Peoples” (1976) visade vilken 
avgörande betydelse farsoter och andra 
epidemiskt uppträdande sjukdomar haft 
i mänsklighetens historia.

När man, som vi, befinner oss mitt i en 
farsot kan det finnas skäl att se både bakåt 
och framåt.

De flesta av våra historiska pandemier 
har bemästrats eller avklingat på egen 
hand. Smittkopporna är utrotade, pest 
är marginaliserad till vissa av tredje värl-
dens länder, liksom polio. Kolera upp-
träder i begränsade lokala utbrott, oftast 
i samband med naturkatastrofer eller 
andra yttre omständigheter. Fläcktyfus 
har blivit en ovanlig sjukdom när lössens 
förekomst har minskat medan tyfoid och 
dysenteri fortsatt ses i utvecklingslän-
der. Hos oss förekommer endast fåtali-
ga importfall. Någon allvarlig influensa 
A pandemi har vi inte upplevt sedan 
1969. Svininfluensan var förhållandevis 
mild och orsakade ett knappt hundratal 
dödsfall i Sverige. Trots detta utgör in-
fluensa A ett fortsatt globalt hot, vilket 
WHO och andra aktörer försöker han-
tera genom noggrann övervakning och 
beredskap för en snabb vaccinutveck-
ling. De epidemiska barnsjukdomarna 
difteri, polio och mässling har elimine-
rats i Sverige genom våra vaccinations-
program. De mest seglivade farsoterna 
malaria, tuberkulos, syfilis, och AIDS ut-
gör fortsatt betydande problem i flertalet 

Pestläkare Jan van Grevenbroeck 
(1731–1807). Bild: Public Domain 
via Wikipedia Commons.

””Farsoter av olika slag 
har dock drabbat 

mänskligheten sedan 
tusentals år och

orsakat mångdubbelt 
fler offer än krig

av tredje världens länder, men är under 
kontroll hos oss.

Den aktuella pandemin, covid-19, har 
nu pågått i två år och globalt associerats 
med ca 6 miljoner dödsfall. Om, som några 
epidemiologer menar, covid-19 bara är en 
generalrepetition, vad väntar oss då? Vill 
man se optimistiskt på situationen kan 
påpekas att det tog mer än 500 år att av-
slöja digerdödens smittämne men mindre 
än fem år att påvisa orsaken till AIDS och 
bara sex månader för att utveckla två nya, 
effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.

En sällan uppmärksammad aspekt är 
att jordens befolkning har fördubblats på 
50 år och vi beräknas vara 10 miljarder 
omkring 2050. Pandemier verkar vara den 
enda evolutionära faktor som kan påverka 

befolkningsutvecklingen på jorden i nå-
gon större omfattning.

Digerdöden reducerade Europas be-
folkning med en tredjedel i mitten av 
1300-talet. Det tog Sverige 300 år att upp-
nå samma befolkningstal som före 1350. 
Smittkopporna tog omkring 500 miljoner 
liv under sin globala framfart, fläcktyfus 
och kolera mer än 100 miljoner vardera. 
Exemplen kan flerfaldigas. Om inte pan-
demierna hade varit en del av vår histo-
ria, hur skulle jorden då ha sett ut idag? 
Hur många hade vi varit? Hade vi funnits 
kvar?

STEN IWARSON
prof. emeritus
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*HIV-1 RNA <50 copies/mL.1,2

† Monthly VOCABRIA + REKAMBYS has non-inferior efficacy to daily oral ARV therapy. 
At week 48 (primary endpoint), 1.6% (5/308) of participants on Monthly VOCABRIA + 
REKAMBYS and 1.0% (3/308) of participants on Daily oral ARV therapy had HIV-1 RNA 
levels of ≥50 copies/mL (adjusted treatment difference 0.6, 95% CI: -1.2, 2.5).3

with VOCABRIA + REKAMBYS, the first and only,   
complete long-acting injectable regimen, dosed once  
every 2-months, for virologically suppressed* patients1,2

AN ALTERNATIVE TO DAILY HIV THERAPY

 VOCABRIA and REKAMBYS are subject to additional monitoring.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad 
till Biverkningsenheten). Brev: GSK AB, Box 516, 169 29 Solna.

VOCABRIA är ett registrerat varumärke som tillhör företagsgruppen ViiV Healthcare.
REKAMBYS är ett registrerat varumärke som tillhör företagsgruppen Janssen-Cilag International NV.

HIV-1=human immunodeficiency virus type 1; INI=integrase inhibitor; NNRTI=non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor.  
References: 1. VOCABRIA Summary of Product Characteristics. ViiV Healthcare; 2020. 2. REKAMBYS Summary of Product Characteristics. Janssen Healthcare; 2020. 3. Swindells S, Andrade-Villanueva JF, Richmond GJ, et al. 
Long-acting cabotegravir and rilpivirine efficacy to for maintenance of HIV-1 suppression. N Engl J Med. 2020; 382(12):1112-1123. doi: 10.1056/NEJMoa1904398. 

REKAMBYS (rilpivirine long acting), including the trademark, is owned by the Janssen Pharmaceutical Companies and used under license by the  
ViiV Healthcare group of companies. All other trademarks are owned by the ViiV Healthcare group.
©2020 ViiV Healthcare group of companies or its licensor
PM-SE-CBR-JRNA-210001, 20210121.
GSK, 08-638 93 00.

First and only, complete long-acting  
regimen for HIV-11,2

The efficacy you have come to expect  
from daily HIV regimens1-3†

Generally well tolerated, with a low rate of 
discontinuation1,2

Kombinerad förskrivningsinformation
Vocabria (kabotegravir) Rx, EF, ATC kod J05AJ04

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
(30 mg tabletter / 600 mg i 3 ml för IM injektion)
Rekambys (rilpivirin) Rx, EF, ATC kod J05AG05 

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
(900 mg i 3 ml för IM injektion)
VOCABRIA och REKAMBYS ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av 
hiv-infektion och ska användas tillsammans. 

Indikation: VOCABRIA för injektion är i kombination med REKAMBYS för injektion avsett 
för behandling av infektion med humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna som 
är välkontrollerade (hiv-1-RNA <50 kopior/ml) med stabil antiretroviral behandling utan 
aktuella eller tidigare tecken på virusresistens mot, och ingen tidigare virologisk svikt 
med, läkemedel i klasserna NNRTI och INI.

Dosering: Vuxna (över 18 år): Oral inledande behandling bestående av tablett rilpivirin 
och tablett VOCABRIA i cirka en månad (minst 28 dagar) tillsammans med föda, följt av 
separata injektioner intramuskulärt av VOCABRIA och REKAMBYS som administreras på 
sista dagen av oral behandling (månad 2). En månad senare (månad 3) ges en andra dos 
VOCABRIA och REKAMBYS som intramuskulär injektion. Efter de initiala injektionerna 
ges fortsatta injektioner varannan månad (från månad 5). Injektionerna ska ges vid 
samma besök på separata gluteala injektionsställen. Från månad 3 kan injektionerna ges 
upp till 7 dagar före eller efter datumet för de planerade injektionerna.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något 
hjälpämne. Samtidig användning med rifabutin, rifampicin, rifapentin, karbamazepin, 
oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, systemiskt dexametason (undantag för 
enstaka dos), johannesört (Hypericum perforatum). Oral inledande behandling: 
Protonpumpshämmare.
Varningar och försiktighet: Restkoncentrationer av läkemedel kan finnas kvar  
i patientens systemiska cirkulation under en längre tidsperiod (>12 månader), vid 

utsättning av läkemedlet ska därför hänsyn tas till depotegenskaperna hos läkemedlen. 
För att minimera risken för utveckling av viral resistens skall en alternativ, fullt effektiv 
antiretroviral regim sätts in senast två månader efter den sista injektionen. Levertoxicitet 
har rapporterats hos ett begränsat antal patienter och kontroll av levervärden 
rekommenderas. Ska inte ges till patienter med hepatit B. Det finns begränsad mängd 
data gällande patienter med hepatit  C. Används med försiktighet vid gravt nedsatt 
njurfunktion. En kombination av >2 av följande baslinjefaktorer kan vara associerade 
med en ökad risk för virologisk svikt: arkiverade mutationer för rilpivirinresistens, hiv-1-
subtyp A6/A1 eller BMI ≥30 kg/m2.

Graviditet/amning: Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. 
Interaktioner: VOCABRIA och REKAMBYS ska inte användas tillsammans med andra 
antiretrovirala läkemedel för HIV. Om makrolidantibiotika krävs, överväg azitromycin. 
Oral inledande behandling: Interaktioner föreligger med H2-receptorantagonister och 
med antacida. 

Biverkningar: De oftast rapporterade biverkningarna i studien med dosering varannan 
månad var reaktioner vid injektionsstället (76%), huvudvärk (7%) och feber (7%). 

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. 

Datum för översyn av Vocabrias produktresumé 2020-12-21. GSK, Box 516, 169 29 Solna. 
Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com

Datum för översyn av Rekambys produktresumé 2020-12-21. Janssen-Cilag AB, Box 
4042, 169 04 Solna. Tel: 08-626 50 00, www.janssen.com/sweden/

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du 
kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 
00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten). Brev: GSK AB, Box 516, 169 29 Solna. 

VOCABRIA är ett registrerat varumärke som tillhör företagsgruppen ViiV Healthcare. 

REKAMBYS är ett registrerat varumärke som tillhör företagsgruppen Janssen-Cilag 
International NV. 
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Avhandlingar

ETT NYTT ÅR och för vissa har fina hel-
ger passerat medan andra har tvingats ha 
firanden i det lilla formatet, och ytterliga-
re många verkat i vården med intensiva 
arbetsdagar. Den energi som brukar före-
ligga efter årsskiftet saknas för många av 
oss. De gamla utmaningarna – vårdplats-
problem och personalbrist kvarstår och 
suger musten, glädjen och glöden ur vår-
den. Den ingress jag först skrev handlade 
initialt om ett virus, ja ni kan gissa vilket 
– men övergår istället till herpesvirus-
forskningen i Göteborg. Johan Alfredsson 
Lindströms avhandling “Alphaherpesvi-
rus infections of the central nervous sys-
tem – Biomarkers, diagnostics and anti-
viral therapy” vid Göteborgs universitet 
diskuterades vid disputationen den 18 juni 
2021 med Pierre Tattevin från Frankrike, 
närmare bestämt universitetssjukhuset i 
Rennes. Marie Studahl handledde arbe-
tet med Anna Grahn som bihandledare. 
I arbetena undersöktes dels biomarkörer 
med eventuell koppling till facialispares 
orsakad av VZV, betydelsen av att beakta 
underliggande faktorer för neuropsykia-

triska komplikationer vid behandling med 
aciklovir, samt möjligheter till snabbdiag-
nostik av virusorsakad CNS-infektion. De 
”gamla” virusen kvarstår och saknar inte 
betydelse! Den 1 oktober 2021 dispute-
rade Peter Wildeman i Örebro inom det 
infektionsortopediska området med av-
handlingen ”Prosthetic joint infection of 
the hip” med en ortoped, nämligen Nils 
Hailer från Uppsala, som opponent. Våra 
specialiteters gemensamma intresse för 
denna ovanliga men fortsatt problema-
tiska komplikation berör tyvärr många då 
dessa, för patienternas livskvalitet så vär-
defulla implantatoperationer, blir allt fler. 
Avhandlingen rör både virulensgener hos 
välkända S. aureus men också ett arbete 
om Cutibacterium acnes som allt oftare 
kunnat isoleras i samband med protesin-
fektioner. Vi som arbetat inom PRISS med 
slutmål att minska frekvensen infektera-
de implantat i höft- och knäleder blir ju 
förstås lite nedslagna av att läsa delarbete 
fyra om en ökande andel infektioner un-
der senare år, dvs efter genomförandet av 
PRISS arbetet. Jag hoppas att Peter har 

rätt i att det inte beror på att efterlevna-
den av rekommendationerna minskat. 
Bosse Söderquist har handlett Peter i ar-
betet tillsammans med Peter Wretenberg 
och Viktor Lindgren, den senare från Ka-
rolinska institutet. Vår specialitet är som 
synes bred och har många samrören med 
andra specialiteter vilket gör arbetet så 
stimulerande. I dessa tider måste vi vär-
na om vår specialitet som absolut inte får 
ses som en ”isoleringsverksamhet” utan 
utgör en bred, viktig specialistverksam-
het med stor betydelse även för andra för 
medicinska och kirurgiska specialiteter. 
Jag tackar för bidragen till detta nummers 
avhandlingsreferat och ser fram emot att 
fler vill skicka sådana! Under de senaste 
åren har ju mötesverksamheten gått på 
sparlåga men disputationer har hållits så 
välkomna med era bidrag!

CECILIA RYDÉN
redaktör

för vetenskapliga avhandlingar
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HERPESVIRUSINFEKTIONER ÄR VAN-
LIGA i hela världen. Typiska manifest-
ationer är munsår orsakade av herpes 
simplexvirus typ 1 (HSV-1), genitala lesio-
ner orsakade av herpes simplexvirus typ 
2 (HSV-2) och vattkoppor samt bältros 
orsakade av varicella-zostervirus (VZV). 
Dessa virus persisterar i nervceller, och 
kan reaktiveras senare i livet. I ovanliga 
fall orsakar de infektion i centrala nerv-
systemet (CNS), bland annat hjärnin-
flammation, hjärnhinneinflammation och 
ansiktsförlamning. I denna avhandling 
undersöks flera kliniska aspekter av her-
pesvirusinfektion i CNS, från diagnostik 
till behandling och prognos. 

I delarbete I studerades utvalda biolo-
giska markörer i ryggmärgsvätska hos 28 
patienter med ansiktsförlamning orsakad 
av VZV. Målet var att undersöka vilka 
mönster dessa biomarkörer uttrycktes i 
och om det gick att koppla nivåer av bio-
markörer till prognos i form av kvarva-
rande ansiktsförlamning. Vi fann tecken 
till nervskada och aktiverade stödjeceller, 
men vi kunde inte påvisa någon kopp-
ling mellan biomarkörer och restsymtom. 
Ansiktsförlamning kan också orsakas av 
den fästingburna bakterien borrelia, som 
ibland är svår att diagnosticera. 

I delarbete II undersökte vi om biomar-
kören CXCL13 är användbar för att skilja 
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mellan patienter med ansiktsförlamning 
orsakad av borrelia och VZV, då denna 
markör tidigare visats kraftigt förhöjd i 
ryggmärgsvätska vid just borrelia i CNS. 
I vår studie var CXCL13 på gruppnivå 
klart högre hos patienter med borrelia, 
men med överlapp i koncentrationer hos 
patienter med VZV-infektion. Detta kan 
innebära tolkningssvårigheter, särskilt om 
nivåerna är lågt till måttligt förhöjda, och 
metoden bör användas med försiktighet. 

 I delarbete III utvärderades en ny metod 
för att upptäcka virus och bakterier i rygg-
märgsvätska, en kommersiell snabb-PCR 
(FilmArray) som ger svar på 14 olika analy-
ser inom en timme. Denna jämfördes med 
etablerade metoder och om resultaten inte 
stämde överens studerades patientjourna-
ler för att fastställa vilken metod som mest 
sannolikt gav rätt svar. Analyserna gjordes 
på 4199 ryggmärgsvätskeprover från pa-
tienter med misstänkt CNS-infektion, och 
snabb-PCR-metoden presterade över lag 
bra, även om den inte lyckades detektera 
21 fall av virus och rapporterade 20 falskt 
positiva svar. Mest oroande var tre missade 
fall av HSV-1, som kan vara orsak till dödlig 
hjärninflammation, och vid hög misstanke 
om sådan infektion bör de etablerade me-
toderna användas även om snabb-PCR är 
negativ. 

I delarbete IV undersöktes hur olika 

faktorer påverkar fördelningen av det anti-
virala läkemedlet aciklovir och dess ned-
brytningsprodukt CMMG i blod och rygg-
märgsvätska. Hos 21 patienter med akut 
CNS-infektion påverkades koncentratio-
nerna i ryggmärgsvätska av flera faktorer: 
njurfunktion, läkemedelsdos, vikt och ska-
da på blodhjärnbarriären. Fyra patienter 
utvecklade neuropsykiatriska symptom, 
en biverkan som tidigare beskrivits till-
sammans med höga koncentrationer av 
CMMG vilket dessa patienter hade. Våra 
fynd indikerar ett behov av ökad uppmärk-
samhet på neuropsykiatriska biverkningar 
och individuella överväganden vid val  av 
behandlingsdos.
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I. Lindström J, Grahn A, Zetterberg H, 

Studahl M. Cerebrospinal fluid viral 
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glial cells in Ramsay Hunt syndrome. 
Eur J Neurosci. 2016 Dec;44(11):2944-
2949. doi: 10.1111/ejn.13403. Epub 2016 
Oct 1. PMID: 27643680.

II. Lindström J, Bremell D, Grahn A, 
Blennow K, Zetterberg H, Studahl M. 
CXCL13 in patients with facial palsy 
caused by varicella zoster virus and 
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ve study. Diagn Microbiol Infect Dis. 
2020 Sep;98(1):115095. doi: 10.1016/j.
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May 30. PMID: 32610209.

III. Lindström J, Elfving K, Lindh M, Wes-
tin J, Studahl M. Assessment of the 
FilmArray ME panel in 4199 conse-
cutively tested cerebrospinal fluid 
samples. Clin Microbiol Infect. 2021 
May 17:S1198-743X(21)00256-1. doi: 
10.1016/j.cmi.2021.05.017. Epub ahead 
of print. PMID: 34015534.

IV. Lindström J, Helldén A, Lycke J, 
Grahn A, Studahl M. An unexpected-
ly high occurrence of aciclovir-indu-
ced neuropsychiatric symptoms in 
patients treated for herpesvirus CNS 
infection: a prospective observational 
study. J Antimicrob Chemother. 2019 
Dec 1;74(12):3565-3572. doi: 10.1093/
jac/dkz357. PMID: 31504577
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Prosthetic Joint – Infection of the Hip

I SVERIGE OPERERAS det in mer än 
20 000 höftproteser varje år och totalt 
är det ca 200 000 individer som har en 
höftprotes.1 Höftprotesoperationen har 
beskrivits som den mest framgångsrika 
operationen under 1900-talet då den för-
bättrat människors livskvalitet med min-
skad smärta och förbättrade möjligheter 
till ett aktivt liv med goda långtidsresul-
tat.2 Dessvärre är den associerad med fle-
ra svåra komplikationer där ledprotesin-
fektioner är en av de vanligaste och kan 
vara förödande för patienterna med ef-
terföljande smärta och lidande, samt till 
stor kostnad för skattebetalarna. Syftet 
med min avhandling var att undersöka 
orsaker och effekter av att drabbas av en 
led protes infektion i höftleden.

Fyra studier ingår vilka spänner från 
helgenomsekvensering av bakterier, iden-
tifiering av riskfaktorer för behandlings-
vikt, undersökning av de långsiktiga effek-
terna med avseende på patienternas hälsa 
samt livskvalitet efter att ha drabbats av 
en ledprotesinfektion. Dessutom ingår en 
utvärdering av det nationella och specia-
litetsövergripande projektet: PRISS (Pro-
tesRelaterade Infektioner Skall Stoppas) i 
avhandlingen.

I den första studien beskriver vi för för-
sta gången att kommensalen Cutibacteri-
um avidum har förmåga att ge upphov till 
ledprotesinfektioner och visar att den har 
många virulensfaktorer inklusive gener 
för biofilmsproduktion. Dessa infektioner 
verkar vara kopplade till kirurgiska snitt 

som sker i eller i närheten av hudveck ex-
empelvis vid främre snitt. Dessa fynd har 
senare bekräftats i flera studier.2–4

Den andra studien handlar om den mer 
kända Staphylococcus aureus som har en 
stor sjukdomsalstrande potential och är 
den vanligaste orsaken till ledprotesin-
fektioner i höftleden. Stafylokockstam-
mar från näsisolat skiljer sig ej från de 
som orsakar ledprotesinfektioner med 
avseende på virulensgener och klonala 
komplex. Dessa genetiska egenskaper 
påverkade inte behandlingsutfallet eller 
graden av infektionsutläkning.

Tredje studien är en undersökning av 
alla patienter som drabbats av en höftpro-
tesinfektion i Sverige mellan 2005–2008. 
Den visar att de långsiktiga konsekven-
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turligt att åter söka mig västerut. Sedan 
2018 arbetar jag som specialistläkare på 
Infektionskliniken på Sahlgrenska i Gö-
teborg. Jag har alltid varit fascinerad av 
hjärnan, och tog tidigt i min anställning 
till vara på möjligheten att arbeta tillsam-
mans med några av landets mest framstå-
ende forskare kring virala CNS-infektio-
ner. Jag har haft förmånen att arbeta med 
kliniknära forskning, och har stor nytta av 
mina erfarenheter från forskningen i den 
kliniska vardagen. När jag inte arbetar 
spenderas tiden till stor del med familjen, 
men får jag möjlighet tackar jag inte nej 
till konserter, resor och brädspelskvällar.

JOHAN ALFREDSSON LINDSTRÖM
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serna av att drabbas av en höftprotesin-
fektion är kopplade till ökad dödlighet, 
lägre livskvalitet och sämre höftfunktion. 
Bidragande orsak till den långsiktigt säm-
re höftfunktionen är upprepade opera-
tionsingrepp samt lateralt höftsnitt.

I den sista studien undersöktes om ef-
fekterna av följsamhet till PRISS minska-
de förekomsten av ledprotesinfektioner 
efter primär höftproteskirurgi. Inciden-
sen var låg före PRISS (0,9%)5, men öka-
de dessvärre efter (1,2%). Denna ökning 
förklaras av att det opereras fler patien-
ter med de riskfaktorer som identifierats 
för att drabbas av infektion inklusive fler 
höftfrakturer efter införandet av PRISS 
projektet jämfört med före.

Sammanfattningsvis så orsakas ledpro-
tesinfektioner av både vanliga och ovan-
liga bakterier. Det är svårt att minska en 
redan låg incidens samtidigt som de lång-
siktiga konsekvenserna för varje drabbad 
individ är allvarliga och potentiellt död-
liga. Hur går vi vidare från detta? Fokus 
bör ligga på förebyggande åtgärder hos 
patienter med hög risk för infektion, hög 
vaksamhet på och system för tidig upp-
täckt av infektion samt optimering av be-
handlingen vid infektion. Vi kan aldrig få 
bort infektionerna helt men om allt annat 
blir rätt så har vi vunnit slaget.

Referenser:
1. SHPR. Annual Report 2019.
2. Learmonth, I. D., Young, C. & Rorabeck, 

C. The operation of the century: to-
tal hip replacement. Lancet 2007; 370, 
1508-1519.

3. Corvec, S. Clinical and Biological Featu-

res of Cutibacterium (Formerly Propi-
onibacterium) avidum, an Underrecog-
nized Microorganism. Clin. Microbiol. 
Rev. 2018; 31.

4. Böni, L. et al. Association of Cutibacte-
rium avidum Colonization in the Groin 
With Obesity: A Potential Risk Factor 
for Hip Periprosthetic Joint Infection. 
Clin. Infect. Dis.2018; 67, 1878-1882.

5. Zeller, V. A. et al. Cutibacterium (For-
merly Propionibacterium) avidum: A 
Rare but Avid Agent of Prosthetic Hip 
Infection. J. Arthroplasty 33, 2246-2250, 
doi:10.1016/j.arth.2018.02.008 (2018).

6. V., Gordon, M., Wretenberg, P., Karr-
holm, J. & Garellick, G. Deep Lindgren 
infection after total hip replacement: a 
method for national incidence surveil-
lance. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 
2014; 35.
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Kort om mig:
Jag är uppvuxen i Boden och gick läkar-
utbildningen i Umeå.   Under läkarutbild-
ningen blev jag väldigt intresserad av in-
fektionssjukdomar, men efter AT-tjänst i 
Örebro 2002–03 och en sejour som mili-
tärläkare i Kosovo 2003–04 väcktes intres-
set för en kirurgisk disciplin. Specialistut-
bildning till Ortoped påbörjades i Örebro 
där jag är fortfarande är verksam. Med ett 
stort intresse för infektioner och kirurgi 
blev valet av avhandlingsämne ganska lätt! 
Fritiden spenderas på vintern i en ishall 
och under sommaren vågsurfande i havet.

PETER WILDEMAN

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

Infektionsläkaren ligger nu på en ny och modernare
plattform. 

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

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

Nu finns också ett artikelarkiv som för närvarande är sökbart
två år bak i tiden. Skriv in vad du letar efter så får du fram alla
artiklar innehållande just de orden du söker.
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Bakjoursloppan

”Rrrrring!” Jag pausar Tv:n, lyssnar tålmo-
digt på patientens hela sjukhistoria, svarar 
kort på några frågor och trycker igång igen. 
”Va? Ingen blododling?” frågar sonen. 

Det får mig att minnas tillbaka för några 
år sedan när jag skapade en ”bakjourslop-
pa”. Ni vet en sådan där som barn viker av 
papper, med olika färger på flikarna som 
man sedan trär över tumme och pekfinger 
på vardera handen och sedan låter någon 
välja först en siffra och sedan en färg, för 
att få ett svar eller kanske en utmaning? 
På de åtta alternativa svar som jag kunde 

trycka in under mina flikar täckte jag ändå 
in det mesta man som bakjour en stan-
dardkväll behövde uttrycka. Jag testade 
den till och med en gång på en lite förvå-
nad men gullig AT-läkare som ringde från 
akuten. Efter siffran ”5” och färgen ”blå” 
blev svaret Claforan 1 g x 3, så jag tycker 
den funkade rätt bra. (Ja, lite låg dos kan-
ske, men det var några år sedan). 

Vi kollar vidare på vår tv-serie. Hur 
betedde man sig som bakjour innan det 
fanns pausfunktion på tv:n? Det kan inte 
ha varit konfliktfritt… Familjen i rymden 
har återigen hamnat i en riktigt knivig si-
tuation när det ringer igen. ”Ja, du får ta 
en akut-PCR”, svarar jag. 

Tankarna vandrar återigen iväg lite fast 
det egentligen är orimligt spännande 

på tv:n. Före covid svarade man på 
mer varierade frågor, känns 

det som. Under vissa bak-
jourer nu för tiden 

skulle man nästan 
klara sig med en 

tärning för sva-
ren. Udda siff-

ra: ”Ja, det är covid”. Jämn siffra: ”Det är 
nog inte covid, men ta en pcr.”

Eller så kunde sonen som har huvudet 
på skaft rycka in och svara: ”Vi har inga 
enkelrum! Blododla! Ta en akut-PCR!”

Jag längtar ibland intensivt till en 
covid-fri tillvaro när man behöver kun-
na hantera minst åtta standardsvar som 
bakjour. Kanske ännu fler om folk återi-
gen börjar resa och det kan vara malaria, 
tyfoidfeber eller något annat spännande 
som febern beror på. Låt oss hoppas att 
2022 blir året när man åtminstone får va-
riera sig lite mer! Och att sonen inte blir 
ännu mer tonåring och drar sig undan i 
soffan. 

CECILIA EKLUND
Gävle 

*Lost in Space, se den!

Jag trycker mig ner i soffan mellan båda barnen. Njuter lite ex-
tra av att 14-årige sonen fortfarande vill sitta tätt intill. Att 
vi efter lite letande dessutom hittat en Netflixserie* som vi 
alla blivit helt beroende av gör det bara bättre. Vi behövde lite 
omväxling till ”Hela Sverige bakar” som annars fungerar som 
minsta gemensamma nämnare.

””Jag längtar ibland inten-
sivt till en covidfri tillvaro 

när man behöver kunna 
hantera minst åtta stan-

dardsvar som bakjour
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för systemiskt bruk (J02AA01). Indikationer: 
Svåra systemiska och djupa svampinfektio-
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lingsriktlinjer för patienter med systemiska 
och djupa svampinfektioner. Empirisk be-
handling av förmodad svampinfektion hos 
neutropena patienter med feber. Visceral 
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Om en svår anafylaktisk/anafylaktoid re-
aktion uppträder, skall infusionen omedel-
bart avbrytas och patienten skall inte ges 
ytterligare AmBisome liposomal-infu sioner. 
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rumelektrolyter samt av njur-, lever- och 
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tionen eller försämring av andra parametrar 
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behandlingsavbrott eller utsättning. Dödsfall 
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produktnamn och dos före administrering. 
Interaktioner: Samtidig administrering med 
nefrotoxiska läkemedel (t.ex. ciklosporin, 
aminoglykosider och pentamidin) kan höja 
risken för läkemedelsinducerad njurtoxicitet 
hos vissa patienter. Samtidig administrering 
med kortikosteroider, kortikotropin (ACTH) 
och diuretika kan förstärka hypokalemi. Am-
Bisome liposomal-inducerad hypokalemi kan 

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

rådande behandlingsriktlinjer, länkar till kommande kongresser och 
möten, samt en samling med vetenskapliga artiklar inom området. 

Du kan också hitta specifik produktinformation kring AmBisome 
liposomal (amfotericin B). Välkommen till IFIhub.se och glöm inte 

att skriva upp dig för att få fortlöpande nyheter om uppdateringar.

IFIhub.se • Guidelines • Artiklar • Produktinformation
• Patientfall • Filmer • Intressanta länkar
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ZAVICEFTA: Kombination av ceftazidim och avibaktam  
som ger utökad Gramnegativ täckning

Ref: 1. Zavicefta SPC. 2. Mazuski JE, Gasink LB, Armstrong J, et al. Efficacy and Safety of Ceftazidime-Avibactam Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment 
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Mahoney MV, Hirsch EB. Ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam: two novel betalactam/Betalactamase inhibitor combination agents for the treatment of 
resistant Gram-negative bacterial infections. Int J Antimicrob Agents 2015;46:266-71.

Målinriktad effekt mot ett brett spektrum av 
multiresistenta Gramnegativa bakterier.1-3

ZAVICEFTA har in vitro-aktivitet mot patogener som producerar AmpC, KPC och OXA-48-enzymer.1

ZAVICEFTA har ingen in vitro-aktivitet mot patogener som producerar Ambler klass B  
metallo-β-laktamaser och kan inte inhibera flertalet klass D-enzymer.1
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Zavicefta® (ceftazidim/avibaktam). Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 g/0,5 g. Antibakteriellt medel för systemiskt bruk. ATC-kod: J01DD52. Rx, EF. 
Indikationer: Behandling av vuxna och pediatriska patienter från 3 månaders ålder med komplicerade intraabdominella infektioner, komplicerade urinvägsinfektioner (cUVI), inklu-
sive pyelonefrit, sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni samt behandling av vuxna patienter med bakteriemi som uppstår i samband med, eller som 
misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna som anges ovan. Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos 
vuxna och pediatriska patienter från 3 månaders ålder med begränsade behandlingsalternativ. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något 
hjälpämne. Överkänslighet mot någon antibiotika av typen cefalosporiner. Allvarlig överkänslighet mot någon annan typ av β-laktamantibiotika. Dosering: Vuxna: 2 g/0,5 g. 6 måna-
der till < 18 år: 50 mg/kg/12,5 mg/kg till högst 2 g/0,5 g. 3 månader till < 6 månader: 40 mg/kg/10 mg/kg. Samtliga med dosering var 8:e timme vid normal njurfunktion. Lägre 
dos eller längre doseringsintervall kan krävas för patienter med nedsatt njurfunktion. Administrering: Zavicefta bör användas vid behandling av infektioner som orsakas av aeroba 
gramnegativa organismer hos patienter med begränsade behandlingsmöjligheter endast efter konsultation med läkare som har tillbörlig erfarenhet av behandling av infektions-
sjukdomar. Zavicefta administreras via intravenös infusion under 2 timmar. Varningar och försiktighet: Allvarliga/livshotande överkänslighetsreaktioner är möjliga. Clostridioides 
difficile-associerad diarré vid behandling har rapporterats och kan variera från mild till livshotande. Diagnosen bör övervägas vid diarré under/efter administrering av Zavicefta. 
Zavicefta elimineras via njurarna. Dosen bör minskas vid nedsatt njurfunktion enligt graden av nedsättning. Noggrann övervakning av beräknad kreatininclearance rekommenderas. 
Neurologiska sequelae, bl.a. tremor, myoklonus, ickekonvulsivt status epilepticus, kramper, encefalopati och koma har rapporterats med ceftazidim då dosen inte har reducerats för 
patienter med nedsatt njurfunktion. Samtidig behandling med höga doser cefalosporiner och nefrotoxiska läkemedel som aminoglykosider eller potenta diuretika kan påverka njur-
funktionen negativt. Användning av Zavicefta kan orsaka utveckling av ett positivt direkt antiglobulintest (DAT eller Coombs test), som kan interferera med korstest av blod och/eller 
orsaka läkemedelsinducerad immunhemolytisk anemi. Det finns en potentiell risk för överdosering, i synnerhet för pediatriska patienter i åldern 3 till yngre än 12 månader. 
Försiktighet ska iakttas vid beräkning av dosens administreringsvolym. För uppgifter om interaktioner med andra läkemedel se www.fass.se. Förpackningar: Frystorkat pulver 2 g 
ceftazidim/0,5 g avibaktam i 20 ml glasflaska, förp. om 10 styck. Datum för översyn av produktresumén: 02/2021. För ytterligare information se www.fass.se. 

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

•   Komplicerade intraabdominella infektioner 
•   Komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit 
•   Sjukhusförvärvad pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni
•   Infektioner orsakade av Gramnegativa aeroba organismer hos patienter med begränsade behandlingsalternativ

Bakteriemi hos vuxna som uppstår i samband med, eller misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna ovan.

Läs mer på www.zavicefta.se eller fass.se
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Ungt forum lägger fokus kring 
bakterier och ortopediska 
infektioner under infektionsveckan
SÅ VAR VI DÄR IGEN. Covid-19 i sin nå-
got omstöpta skepnad härjar som aldrig 
förr, och nya rekommendationer haglar. 
Många är också de som insjuknat i den nya 
varianten, glädjande nog med ganska mått-
liga besvär. Själv har jag varit fullt upptagen 
med att beta av den gamla världens luft-
vägsviroser. Kände mig som en vandrande 
anakronism när jag fick den närmast ob-
soleta CoV-229E i höstas, och nuvarande 
RS-viros är ju inte så mycket trendigare den 
heller. Nåväl, min sviktande hälsa till trots 
finns det ju viktigare och betydligt tråkigare 
saker denna nya smittovåg förorsakat. En av 
dessa är givetvis att fallseminarium ännu en 
gång tvingades att genomföras digitalt, och 
med ganska kort varsel därtill. Hoppas alla 
inblandade ändå tyckte att det var roligt och 
givande, om än att den där uteblivna spavis-
telsen fortfarande gnager lite på samvetet. 

Vidare hoppas jag att alla kunnat göra 
ST-tentan under höstterminen som gått. 
Den är ett ypperligt verktyg för att testa 
sina kunskaper, och eventuella kunskaps-
luckor. Dessutom står den ju i bjärt kon-
trast till utbildningens alla salstentor, och 
medföljande prestationsångest. Alltid finns 

det ju någon fråga att bli lite uppjagad över, 
vilket ändå får tillräknas charmen. Under 
hösten har jag fått en viss inblick i det ar-
bete som ligger bakom tentan, och det är ett 
mycket beundransvärt sådant. En stor app-
låd till SPUK är verkligen berättigat, då de 
lyckas leverera frågor på samma höga nivå 
år efter år. 
Ungt forum under infektionsveckan är pla-
nerat till den 10:e maj. Då viruströttheten är 
stor, skiftar vi fokus till lite mer avancerade 
livsformer och deras förehavanden. Mer 
specifikt kring bakterier och ortopediska 
infektioner. Planen är att belysa de olika 
utmaningarna inom infektion, mikrobiologi 
och kirurgi. Själv tycker jag detta område 
är väldigt spännande, och inte minst ut-
manande. Jag föreställer mig också att det 
har hänt än en hel del inom området på de 
dryga 10 år som gått sedan ämnet senast av-
handlades på Ungt Forum. Skulle ni ha väg-
arna förbi Stockholm på infektionsveckan 
så finner ni annons i denna tidning, annars 
kommer det finnas möjlighet att delta i den-
na begivenhet digitalt, såväl som möjlighet 
att se det i efterhand likt höstens tillfälle.  

Efmiter det pandemidebacle som drab-

bade vårens fallseminarium är det också 
dags att blicka framåt inför nästa fallse-
minarium. Detta kommer till skillnad 
från det nyligen genomförda, gå med rak 
turordning. Det planeras den 1–2 septem-
ber 2022, en tid på året som historiskt 
inte förknippats med sina luftvägsviroser 
i varje fall. Det blir ett nytt försök med 
Sundsvall, och denna gång borde förut-
sättningarna således vara bättre. Vi kom-
mer öppna för ansökningar i mars, så hu-
gade spekulanter bör hålla ögonen öppna 
när annonsen kommer upp på hemsidan 
inom kort.

OSCAR FORSMAN
Yngreläkarrepresentant, SILF
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ZAVICEFTA: Kombination av ceftazidim och avibaktam  
som ger utökad Gramnegativ täckning

Ref: 1. Zavicefta SPC. 2. Mazuski JE, Gasink LB, Armstrong J, et al. Efficacy and Safety of Ceftazidime-Avibactam Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment 
of Complicated Intra-abdominal Infection: Results From a Randomized, Controlled, Double-Blind, Phase 3 Program. Clin Infect Dis. 2016;62(11):1380–9. 3. Liscioa JL, 
Mahoney MV, Hirsch EB. Ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam: two novel betalactam/Betalactamase inhibitor combination agents for the treatment of 
resistant Gram-negative bacterial infections. Int J Antimicrob Agents 2015;46:266-71.

Målinriktad effekt mot ett brett spektrum av 
multiresistenta Gramnegativa bakterier.1-3

ZAVICEFTA har in vitro-aktivitet mot patogener som producerar AmpC, KPC och OXA-48-enzymer.1

ZAVICEFTA har ingen in vitro-aktivitet mot patogener som producerar Ambler klass B  
metallo-β-laktamaser och kan inte inhibera flertalet klass D-enzymer.1
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Zavicefta® (ceftazidim/avibaktam). Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 g/0,5 g. Antibakteriellt medel för systemiskt bruk. ATC-kod: J01DD52. Rx, EF. 
Indikationer: Behandling av vuxna och pediatriska patienter från 3 månaders ålder med komplicerade intraabdominella infektioner, komplicerade urinvägsinfektioner (cUVI), inklu-
sive pyelonefrit, sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni samt behandling av vuxna patienter med bakteriemi som uppstår i samband med, eller som 
misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna som anges ovan. Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos 
vuxna och pediatriska patienter från 3 månaders ålder med begränsade behandlingsalternativ. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något 
hjälpämne. Överkänslighet mot någon antibiotika av typen cefalosporiner. Allvarlig överkänslighet mot någon annan typ av β-laktamantibiotika. Dosering: Vuxna: 2 g/0,5 g. 6 måna-
der till < 18 år: 50 mg/kg/12,5 mg/kg till högst 2 g/0,5 g. 3 månader till < 6 månader: 40 mg/kg/10 mg/kg. Samtliga med dosering var 8:e timme vid normal njurfunktion. Lägre 
dos eller längre doseringsintervall kan krävas för patienter med nedsatt njurfunktion. Administrering: Zavicefta bör användas vid behandling av infektioner som orsakas av aeroba 
gramnegativa organismer hos patienter med begränsade behandlingsmöjligheter endast efter konsultation med läkare som har tillbörlig erfarenhet av behandling av infektions-
sjukdomar. Zavicefta administreras via intravenös infusion under 2 timmar. Varningar och försiktighet: Allvarliga/livshotande överkänslighetsreaktioner är möjliga. Clostridioides 
difficile-associerad diarré vid behandling har rapporterats och kan variera från mild till livshotande. Diagnosen bör övervägas vid diarré under/efter administrering av Zavicefta. 
Zavicefta elimineras via njurarna. Dosen bör minskas vid nedsatt njurfunktion enligt graden av nedsättning. Noggrann övervakning av beräknad kreatininclearance rekommenderas. 
Neurologiska sequelae, bl.a. tremor, myoklonus, ickekonvulsivt status epilepticus, kramper, encefalopati och koma har rapporterats med ceftazidim då dosen inte har reducerats för 
patienter med nedsatt njurfunktion. Samtidig behandling med höga doser cefalosporiner och nefrotoxiska läkemedel som aminoglykosider eller potenta diuretika kan påverka njur-
funktionen negativt. Användning av Zavicefta kan orsaka utveckling av ett positivt direkt antiglobulintest (DAT eller Coombs test), som kan interferera med korstest av blod och/eller 
orsaka läkemedelsinducerad immunhemolytisk anemi. Det finns en potentiell risk för överdosering, i synnerhet för pediatriska patienter i åldern 3 till yngre än 12 månader. 
Försiktighet ska iakttas vid beräkning av dosens administreringsvolym. För uppgifter om interaktioner med andra läkemedel se www.fass.se. Förpackningar: Frystorkat pulver 2 g 
ceftazidim/0,5 g avibaktam i 20 ml glasflaska, förp. om 10 styck. Datum för översyn av produktresumén: 02/2021. För ytterligare information se www.fass.se. 

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

•   Komplicerade intraabdominella infektioner 
•   Komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit 
•   Sjukhusförvärvad pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni
•   Infektioner orsakade av Gramnegativa aeroba organismer hos patienter med begränsade behandlingsalternativ

Bakteriemi hos vuxna som uppstår i samband med, eller misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna ovan.

Läs mer på www.zavicefta.se eller fass.se
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UNGT FORUM
10 MAJ 2022
Ungt forum anordnas i samband med Infektionsveckan och 
mikrobiologiskt vårmöte i Stockholm. SILF och SPUK välkomnar alla
ST-läkare och underläkare inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi.

Tema: Ortopediska protesinfektioner

Tid: 8.00–12.00

Pris: Ingen kostnad för medlemmar i SILF eller FKM.

Anmälan: Anmälan görs elektroniskt samtidigt som anmälan till Infektions-
veckan och mikrobiologiskt vårmöte. Önskas deltagande i enbart Ungt forum 
kan anmälan också göras till oscar.forsman@regionvasterbotten.se.

Ange vid anmälan ditt personnummer och vilket års målbeskrivning som är 
aktuellt för ditt kursintyg.

VARMT VÄLKOMNA!
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SILF inbjuder genom svenska infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK) 
ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 1–2 september 2022 anordnas ett se-
minarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och ska ses som 
ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna. Detta tillfälle återgår till rak turordning, till 
skillnad från vårterminens som är tänkt att hållas med omvänd turordning.

Kurslokal: Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Kurstid: 1–2 september 2022

Pris: 4300 SEK. Priset inkluderar boende i enkelrum samt alla måltider.

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

Anmälan skall innehålla namn, klinik, adress, mobiltelefonnummer, mejladress, ev. specialkost, hur 
många månader du har kvar till specialistkompetens vid sista ansökningsdag, vilken ST-målbeskriv-
ning du går efter (2008 eller 2015), om du deltagit i något Fallseminarium tidigare samt fakture-
ringsadress inkl. referensnummer/kostnadsställe. 

Märk mejlet: Fallseminarium. Vår målsättning är att snarast efter att anmälningstiden har gått ut 
ge besked om vilka som har antagits. I enlighet med rak turordning kommer de som har kortast tid 
kvar till specialistkompetens prioriteras.

VÄLKOMNA!

OSCAR FORSMAN
Yngreläkarrepresentant SILF, oscar.forsman@regionvasterbotten.se



Enough said.

Learn if BIKTARVY®   is right for your patients.

Gilead Sciences | Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna
Phone: + 46 (0)8-505 718 00

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

Biktarvy®�(biktegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat), 50 mg/200 mg/
25 mg, filmdragerade tabletter. . EF Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande medel för 
systemiskt bruk; virushämmande medel mot hiv-infektioner, kombinationer. Indikationer: 
Avsett för behandling av vuxna infekterade med humant immunbristvirus 1 (hiv-1) utan 
nuvarande eller tidigare tecken på virusresistens mot integrashämmare, emtricitabin 
eller tenofovir. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller 
mot något hjälpämne. Ska inte ges samtidigt med rifampicin och johannesört. Varningar 
och försiktighet: Biktarvy bör undvikas hos patienter med beräknad kreatininclearance 
på  15 ml/min och < 30 ml/min, eller < 15 ml/min, som inte står på kronisk hemodialys. 
Rekommenderas inte vid gravt nedsatt leverfunktion. Biktarvy bör i regel undvikas men 
kan användas hos vuxna med terminal njursjukdom (beräknad CrCl <15 ml/min) som står 
på kronisk hemodialys om de potentiella fördelarna uppväger de potentiella riskerna. 
Njurfunktionen bör bedömas hos alla patienter innan eller i samband med att behandling 
med Biktarvy påbörjas. Utsättande av Biktarvy-behandling hos patienter med samtidig 
hiv- och HBV-infektion kan vara associerad med svåra akuta exacerbationer av 
hepatit och patienter som avbryter behandling med Biktarvy ska övervakas noggrant 

åtminstone under flera månader efter avslutad behandling. Interaktioner: Ska inte ges 
samtidigt med läkemedel som innehåller tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil, 
lamivudin eller adefovirdipivoxil. Vissa läkemedel rekommenderas inte för samtidig 
administrering med Biktarvy: atazanavir, karbamazepin, ciklosporin (IV eller oral 
användning), oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifapentin eller sukralfat. 
Ska inte ges samtidigt med andra antiretrovirala läkemedel. Bör ges minst 2 timmar 
före, eller tillsammans med mat 2 timmar efter, syraneutraliserande medel som 
innehåller magnesium och/eller aluminium. Bör ges minst 2 timmar före järntillskott 
eller tillsammans med mat. Graviditet och amning: Ska användas under graviditet endast 
om den eventuella nyttan uppväger den eventuella risken för fostret. Ska inte användas 
under amning. Biverkningar: Vanliga: Onormala drömmar, depression, huvudvärk, 
yrsel, diarré, illamående, trötthet. Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead 
Sciences Ireland UC, Irland. För  information: Kontakta Gilead Sciences, 08-505 718 00. 
För fullständig information om dosering, varningar och försiktighet, interaktioner, 
biverkningar samt aktuell information om förpackningar se fass.se. 

För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. 
Baserad på produktresumé: 05/2021

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

Annonssida
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Webbinarium

Webbinarium endokardit
Titel: Nyheter och tänkvärt i Vårdprogram Infektiös Endokardit 2021
Tid: 16 mars 2022 kl 16 –17 30

Innehåll: Nya diagnoskriterier
• Mikrobiologiska nyheter
• Handläggning av endokardit på akutmottagningen och fortsatta diagnostiska 
 övervägande
• Empirisk och fortsatt antibiotikabehandling vid endokardit
• Poliklinisk och peroral antibiotikabehandling vid endokardit
• Cuti- och corynebakterier vid endokardit: hur ser vi på vanliga ovanliga bakterier?
• Peroperativ handläggning • Diskussion – frågor

SILFs höstutbildning
Höstutbildningen 2022 kommer handla om tuberkulos vilket knyter an till det nya 
vårdprogrammet som precis har blivit färdigt. En tvådagars fortbildning kommer att 
hållas under hösten. Tid och plats kommer snart att presenteras via infektion.net

JOHAN THAM

””

Annonsplats
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Protokoll 

arbete mellan medlemsföreningar har tagits fram under 
Covid-19-pandemin och bör tas till vara på.

 • Styrelsen diskuterar Infektionssjukdomar som egen bas-
specialitet. Mia mailar Göran Günter angående diskussio-
nen som fördes för ca 10 år sedan.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Kajsa Glimåker
 • Sveriges läkarförbund
 – Läkardag med representantskap hölls 1/10. Ingen i sty-

relsen kunde delta. Protokoll från dagen bifogas.
 – FUM 10–11/11. Maria Norrby deltar 10/11.
 – Remisser
 • Rapport Utbildningsregioner – region med ett särskilt 

utbildningsuppdrag
 – SILF beslutar att inte svara.

 • RAF
 – Ny representant i RAF behövs från juli 2022. Kajsa an-

svarar för utlysning efter diskussion med Daniel Bre-
mell. Ny diskussion vid nästa möte.

 • Samverkansgrupp STRAMA
 – SILFs nuvarande representant Anna-Karin Lindgren har 

meddelat att hon slutar. Kajsa inhämtar mer information 
från Anna-Karin och tar upp frågan igen på nästa styrel-
semöte.

§ 7 Redaktörens ärenden, Erik Sörstedt
 • Infektionsläkaren
 – Manusstopp 14/11 för nummer 4
 – Huvudredaktören för Mediahuset har föreslagit en revi-

talisering av tidningen längre fram.

 • Hemsidan
 – Revitalisering av hemsidan planeras.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregister, Maria Norrby
 • Kvalitetsregistren
 – Inget pris delas ut i år eftersom inrapporteringen varit 

ojämn på grund av varierande pandemibelastning.
 – Data från kvalitetsregister ska vara öppet och validerat. 

Pilotprojekt för att validera data planeras inom vårdpro-
gramgruppen pneumoni.

 – Session önskas på infektionsveckan i Halmstad 2023

Organ   Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2021-10-26, 09.00–12.00

Plats    Zoom-möte

Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
     Maria Norrby
     Johan Tham
     Mia Furebring
     Simon Athlin
     Erik Sörstedt
     Kajsa Glimåker
     Oscar Forsman
     Stefan Wengelin (adjungerad)

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Erik 
 Sörstedt.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från styrelsemötet den 25–27 augusti granska- 
 des och godkändes.

§ 5 Ordförandens ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Vårdprogram covid-19
 – Revisionsstart planeras i början på december och beräk-

nas bli klart i januari. 
 – Hedvig Glans har meddelat att hon avser att lämna vård-

programgruppen. Ny representant ska utlysas via hemsi-
dan. Deltagande från vårdprogramgruppen pneumoni i 
form av adjungerad representant diskuteras.

 – Även om vårdprogrammet inte är ett regelrätt vårdpro-
gram godkänner styrelsen att arbetet med revision sker i 
internatform.

 – Sista covid-19-webbinariet anordnas 29 oktober. Däref-
ter tar Johan Tham över ansvaret för att planera fortsat-
ta webbinarier.

 • Mediahuset
 – Avtalet är färdigt
 – Mediahuset är inte intresserade av att utveckla en mobil-

applikation eftersom de värnar om internettrafik till hem-
sidan. Däremot är det möjligt att utveckla en mobiltele-
fonvänlig version av hemsidan när den är uppdaterad.

 • RAV
 – Rune Wejstål har meddelat att han kommer sluta i RAV. 

Maria Norrby tar kontakt med RAV angående kravspeci-
fikation och ansvar för att ny representant utlyses.

 • Vetenskapliga möten med SLS
 – SILF genom Lars-Magnus uppmuntrar SLS att fortsätta 

med vetenskapliga möten även om Covid-19-inriktade 
möten inte behövs. Infrastruktur för detta och bra sam-
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 • Programgrupperna
 – Riktlinjer för vårdprogramgruppernas arbete diskute-

ras. Hantering av jävsdeklarationer. Fortsatt diskussion 
vid nästa möte. 

 – Bakteriella CNS-infektioner
 • Fler deltagare önskas. Utlyses via hemsidan.
 – Tuberkulos
 • Vårdprogrammet beräknas bli klart till årsskiftet.
 – Virala CNS-infektioner
 • Revision pågår.
 – Led- och skelettinfektioner
 • Revisionsarbete pågår.
 – Pneumoni
 • Revisionsarbete påbörjas efter årsskiftet.
 – Sepsis
 • Blir förhoppningsvis klart innan årsskiftet.

 • RAF
 – Inkommen förfrågan från RAF om de ska vara remissin-

stans för vårdprogramgrupperna. Efter diskussion med 
vårdprogramgrupperna har styrelsen beslutat att RAF 
inte ska vara en obligatorisk remissinstans men kan till-
frågas vid behov.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Oscar Forsman
 • Fallseminarier 
 – Johan Ursing och Camilla Lorant fortsätter och får till-

skott av Lina Davies Forsman och Jens Backman. 
 – Nästa seminarium hålls i Sundsvall 3–4/2 med omvänd 

turordning.

 • SPUK
 – Oscar har deltagit i möte.

 • Ungt Forum
 – Led- och skelettinfektioner planeras.
 – Diskussion kring att samordna med Föreningen för kli-

nisk mikrobiologi.

 • Enkät från Läkartidningen angående specialistexamen be-
svaras av Oscar.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Svenska läkaresällskapet
 – Remisser
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-

FS 2022:XX) om särskilt förordnande att utöva läka-
ryrket

 – Mia har svarat.
 • Vägen till tillgänglighet – långsiktigt, strategiskt och i 

samverkan, SOU 2021:59
 – Lars-Magnus har svarat.
 • Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för or-

gandonation
 – Mia har svarat.
 • Kunskapsstöd för Hälso- och sjukvården från Natio-

nella stödfunktionen för nationellt system för kun-
skapsstyrning i Hälso- och sjukvård och Sveriges 
regioner, i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Regioner

 • Lars-Magnus har skrivit ett övergripande svar.
 • Maria besvarar Vägledning för vårdhygieniskt arbete.
 • Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 

2021:80
 – Styrelsen har inte svarat ännu.

 • Infektionsveckan
 – Stefan Wengelin presenterar budget för 2022. Diskus-

sion kring inspelning och streaming samt finansiering 
via klinikbiljetter. Frågan tas upp på chefsmötet.

 – Schemat för 2022 presenteras
 • Årsmöte 10/5 17:10-18:40
 – Hygienläkarföreningen har uttryckt intresse att delta i 

infektionsveckan, Mia ska ta upp frågan i samverkans-
gruppen.

 • Sakkunniga i kommitté för Justus Strömföreläsare
 – Styrelsen utser:
 • Ordinarie: Marie Studahl (sammankallande, endast 

2022), Hans Norrgren och Magnus Hedenstierna
 • Suppleanter: Gisela Otto, Anita Hällgren och Anders 

Johansson (de får själva utse vem som ska bli ordinarie 
efter Marie 2023)

§ 11 Utbildningsfrågor, Johan Tham
 • Höstutbildningen
 – 2021 genomfördes med lyckat resultat enligt utvärde-

ringen.
 – 2022 planeras ämnet tuberkulos.

 • Vårutbildningen
 – Planeras 6–8/4 i Örebro, ämne Implantatinfektioner.

 • Webbinarier
 – Planeras 16/3 15-16:30 med endokarditgruppen.

§ 12 Skattmästarens ärenden, Simon Athlin
 • Ekonomi:
 – I god balans

 • Nya medlemmar
 – Ordinarie:
 • Amanda Meimermondt, Örebro
 • Pontus Olsson, Sunderbyn
 • Rebecca Folkman, Stockholm
 • Linnea Hartman, Örebro
 • Linda Karlsson, Uppsala
 • Markus Birk, Stockholm
 • John Thegerström, Malmö
 • Felix Ros, Karlstad 
 – Associerade:
 • Jenny Eriksson, Gävle

 • Lämpliga presenter till föreläsare vid vidareutbildningar 
diskuteras. Tas upp på nästa möte.

§ 13 Övriga frågor
 • Övertagande av behandlingsansvar gällande hepatitpatien-

ter som uteblir
 – Lars-Magnus har ställt frågan till smittskyddsläkarna 

som i sin tur har svarat att mottagande klinik ska medde-
la smittskyddsenheten i de fall patienten uteblir. Smitt-
skyddsläkarna har ombetts att kommunicera ut riktlin-
jen. SILF agerar inte ytterligare.

  • Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom Infektions-
sjukdomar

 – SILF nominerar Per Björkman 

 • FHM’s samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor
 – Torsten Holmdahl representerar SILF.
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 • Fohm önskar nominering till nationella vaccinationspro-
grammet

 – Styrelsen nominerar Helena Hervius som ordförande 
och Martin Angelin som suppleant.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Kajsa Glimåker
 • Sveriges läkarförbund
 – Remiss: Riksintressen i hälso- och sjukvården
 • Lars-Magnus svarar.

 • Utlysning av ny RAF-representant
 – Beslut om utlysning via hemsidan och mail till verksam-

hetschefer.

§ 7 Redaktörens ärenden, Erik Sörstedt
 • Infektionsläkaren
 – Nr 4 kommer ut under julveckan.
 – Manusstopp för nr 1 2022 är 24/1, utgivning 3/3.

 • Hemsidan
 – Revitalisering diskuteras med Mediahuset. Bättre struk-

tur för att spara styrelsedokument behövs.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregister, Maria Norrby
 • Kvalitetsregistren
 – Gabriel Westman deltar för diskussion kring kvalitetsre-

gistren och följande ämnen tas upp:
 • Uppdragsbeskrivning och delegering för registerhål-

laren saknas
 – Styrelsen ska se över det.
 • Automatiserad överföring. Pilotprojekt drivs inom Re-

gion Örebro men det är vissa svårigheter utifrån byte 
av journalsystem i Örebro. 

 • Överlämningsfas för registerhållare 
 – 220401 tackas Per Arneborn av.
 • Patientrapporterade mått
 • Patientenkät för Covid-19
 – Ska ej drivas av SILF.
 • Avsluta ledprotesinfektionsregistret?
 • Nya delregister? Inte aktuellt innan automatiserad 

överföring är implementerad. 
 • Valideringsprojekt pågår för att validera registerdata 

mot journaluppgifter.
 • Certifieringsnivån önskas höjas. För det krävs öppna 

data, patientdeltagande (patientrapporterade mått 
och eventuellt patientdeltagande i styrgruppen vilket 
är svårt med tanke på att det rör sig om akuta tillstånd) 
och system för validering.

 – Fortsatt diskussion i styrelsen planeras på januarimötet.
 – Pneumoniregistret
 • Malin Inghammar tar över som registerhållare och Si-

mon Athlin blir sammankallande.

 • Programgrupperna 
 – Bakteriella CNS-infektioner
 • Nya medlemmar söks men ännu har inga nominering-

ar kommit in.
 – Jävsdeklarationer
 • Lämnas in till styrelsen vid nybildning och revision av 

vårdprogram. Styrelsen granskar.

 • Ny RAV-representant
 – Beslut om utlysning via hemsidan och mail till verksam-

hetschefer.

 • 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom 
sjukvården

 – Ulrika Snygg Martin representerar SILF i revisionen.

 • Infektionsläkare som medicinjourer
 – Tas upp vid nästa möte.

 • ST-utbildningens obligatoriska moment tar mycket tid vil-
ket resulterar i mindre tid till klinisk tjänstgöring. En kon-
sekvens kan vara att det är svårt att nå målen. Oscar tar upp 
frågan på SPUK-möte.

§ 14 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet.

 Kajsa Glimåker Lars-Magnus Andersson Erik Sörstedt
 Facklig sekreterare Ordförande Protokolljusterare

Organ   Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2021-12-02, 13.00–15.00

Plats    Zoom-möte

Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
     Maria Norrby
     Johan Tham
     Mia Furebring
     Simon Athlin
     Erik Sörstedt
     Kajsa Glimåker
     Oscar Forsman
     Gabriel Westman (adjungerad)

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Johan 
 Tham.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 211026 gran- 
 skades och godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Covid-19 vårdprogram
 – Katarina Niward och Piotr Nowak har valts in som nya 

medlemmar. En mindre revision av vårdprogrammet 
görs nu och en större planeras efter årsskiftet.

 – Diskussion angående RAV’s deltagande i vårdprogrammet.
 
 • Webbinarium Covid-19
 – Med tanke på nya monoklonaler och ökande smittläge 

planeras nytt webbinarium 22/12.
 
 • State of the art föreslås fortsätta med bredare tema, dvs 

inte bara handla om Covid-19.
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§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Oscar Forsman
 • Fallseminarier
 – 3-4 Februari 2022 i Sundsvall.

 • Ungt forum
 – Christian Giske och Bo Söderquist har tackat ja till vårens 

Ungt forum om protesinfektioner. Ortoped ska tillfrågas.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Svenska läkaresällskapet
 – SLS delegation för medicinsk kvalitet
 • SILF nominerar Lars-Magnus som ledamot.

 • Remisser
 – Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjuk-

vården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfra-
struktur (SOU 2021:71)

 • Lars Magnus svarar.
 – HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
 • Mia och Jonas Ahl har svarat. 
 – Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information 

för en god och nära vård (SOU 2021:78)
 • SILF beslutar att inte svarar på remissen.
 – Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80)
 • SILF beslutar att inte svara på remissen.

 • Infektionsveckan 2022
 – Diskussion kring inspelning, streaming och möjligheter 

att ställa frågor live. 

§ 11 Utbildningsfrågor, Johan Tham 
 • Vårutbildningen
 – Implantatinfektioner i Örebro 6-8/4 är fullbokad.

 • Höstutbildningen
 – Planeras 28-29/9 om tuberkulos.

 • Webbinarium 
 – Planeras 16/3 15-16:30 med endokarditgruppen.
 – Till hösten föreslås ämnet tropikmedicin.

§ 12 Skattmästarens ärenden, Simon Athlin
 • Ekonomi:
 – I god balans. Medlemsavgiften behöver inte höjas.

 • Nya medlemmar
 – Ordinarie
 • Katarina Århem, Stockholm
 • Anna Wimmerstedt, Karlstad
 • Susanna Bérczy Söderblom, Lund
 • Malin Hansson, Uppsala
 • Nicklas Sundell, Göteborg
 • Johanna Furberg, Örebro
 • Jonas Roding, Sundsvall
 • Fredrik Melin, Skövde
 • Victor Yman, Stockholm
 • Hanna Blank, Kristianstad
 • Dan Eklund, Norrköping
 • Jesper Brantefors, Malmö
 • Caroline Gahrton, Stockholm
 • Jon Ossiansson, Växjö
 • Lisa Hildebrand, Stockholm
 • Hampus Nordqvist, Stockholm
 • Maria Persson, Halmstad

 – Associerade
 • Ulla Sellgren, Göteborg

 • Prenumerationen på Infectious Diseases har sagts upp ef-
tersom de flesta kliniker har tillgång till tidningen på annat 
sätt.

 • Policy för kostnader för vårdprogramgrupper
 – Tas upp vid nästa möte.

§ 13 Övriga frågor
 • Presenter till föreläsare
 – Tas upp vid nästa möte.

 • Infektionsläkare som medicinjourer
 – Inventering har gjorts och verkar inte vara något pro-

blem.

 • Infektionsvårdplatserna på NKS Solna planeras tas bort. 
Maria efterfrågor mer information för att SILF ska kunna 
ta ställning till om vi behöver agera.

 • FOHMs samverkansgrupp för STRAMA-frågor
 – SILF nominerar Ulrika Snygg-Martin.

§ 14 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet.

 Kajsa Glimåker Lars-Magnus Andersson Johan Tham
 Facklig sekreterare Ordförande  Protokolljusterare

Organ   Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2022-01-11, 10.00–14.00

Plats    Zoom-möte

Närvarande Lars-Magnus Andersson ordf.
     Maria Norrby
     Johan Tham
     Mia Furebring
     Simon Athlin
     Erik Sörstedt
     Kajsa Glimåker
     Oscar Forsman

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Simon 
  Athlin.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 211202 gran- 
 skades och godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Fjärde revisionen av nationella vårdprogrammet för 

Covid-19 påbörjas nästa vecka. Samverkan med vårdpro-
gramgruppen för pneumoni planeras.
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  • Svar till Andreas Berge angående vårdplatser på NKS är 
skrivet av Lars-Magnus.

 • Med tanke på pandemiläget kommer webbinarierna om 
Covid-19 fortsätta, nästa tillfälle planeras 26/1 och därefter 
någon gång i februari.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Kajsa Glimåker
 • Sveriges läkarförbund
 – Möjlighet att lämna synpunkter på kunskapsstöd för häl-

so- och sjukvården (SKRs kunskapsstyrning)
 • Lars-Magnus skriver ett övergripande svar.

§ 7 Redaktörens ärenden, Erik Sörstedt
 • Infektionsläkaren
 – Manusstopp 24/1, utgivning 3/3.
 – Layouten kommer vara uppdaterad till nästa nummer.

 • Hemsidan
 – Enligt föregående protokoll. 

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregister, Maria Norrby
 • Kvalitetsregistren
 – Uppdragsbeskrivning och delegering till registerhålla-

ren 
 • Förslag tas fram av Maria och Simon till nästa möte.

 • Programgrupperna 
 – Vårdprogramgrupperna för bakteriella CNS-infektioner 

och pneumoni söker fler medlemmar men ansökningar-
na är få. Ny annons i nästa nummer av infektionsläkaren 
planeras.

 – Riktlinjer för arbetet i vårdprogramgrupperna
 • Maria tar fram ett förslag.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Oscar Forsman
 • Fallseminarier
 – 3–4/2 i Sundsvall får planeras om till digitalt möte med 

tanke på smittspridningsläget.

 • Ungt forum. 
 – Föreläsarna är bokade.

 • SPUK
 – Införande av BT påverkar tiden för ST varför SPUK 

granskar målbeskrivningen för BT och ST 2021. Diskus-
sion förs om SPUK fortsatt ska rekommendera att ett ve-
tenskapligt arbete genomförs under ST. Oscar fortsätter 
bevaka ämnet.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Svenska läkaresällskapet
 – Motioner till fullmäktigemöte 17/5
 • Lars-Magnus skriver ett förslag på motion som disku-

teras på nästa möte. 
 •  Lars-Magnus och Oscar planerar att delta i mötet.
 – Nominering till SLS nämnd 2022
 • Styrelsen nominerar Lars-Magnus i första hand till öv-

rig ledamot, i andra hand som ordförande i delegatio-
nen för forskning.

 – Remiss: Kunskapsstöd för hälso- och sjukvården (SKR)
 • Lars-Magnus skriver ett övergripande svar.
 – Ansökan från Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Fören-

ing om att bli associerad förening
 • Mia svarar att SILF inte ser några hinder i frågan.

 • Remiss från Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, Diagnos-
tik av infektioner i blod orsakade av bakterier och svamp

 • Mia skriver ett svar med styrelsens synpunkter.

 • Infektionsveckan
 – 2022 Stockholm
 • Anmälan öppen. Försäljning av klinikbiljetter pågår.
 – Fortsatt planering
 • 2023 i Halmstad
 • 2024 i Linköping
 • 2025 är inte beslutat. SILF ansvarar för att utse värd-

klinik. Genomgång av lista på tidigare arrangörer av 
Vårmötet och Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte. Viktigt att den aktuella staden har konferens-
lokal för ca 700 personer. Lars-Magnus ska tillfråga 
Västerås. Beslut tas på marsmötet.

§ 11 Utbildningsfrågor, Johan Tham 
 • Vårutbildningen
 – Implantatinfektioner 6–8/4 är fullbokad, 60 sökande till 

40 platser.

 • Höstutbildningen
 – Planeras 28–29/9 om tuberkulos.

 • SILF-podden har inte kunnat prioriteras i nuläget och 
Fredrik Månsson har inte hunnit bidra. Ny samarbetspart-
ner söks.

§ 12 Skattmästarens ärenden, Simon Athlin
 • Ekonomi: 
 – Överskott från infektionsveckan i Uppsala presenteras. 

Fördelas enligt tidigare överenskommen nyckel mellan 
arrangerande föreningar. Bokslutsdisposition av halva 
överskottetgodkänns som kommer arrangören, dvs In-
fektionskliniken i Uppsala, till godo.

 • Nya medlemmar
 – Ordinarie
 • Oscar Kieri, Stockholm
 • Anna Hlebowicz, Lund
 • Jesper Wallmo, Stockholm
 • Gabriel Gustafsson Hall, Visby
 – Associerade
 • Lena Grillner, Stockholm

 • ESCMID-medlemskap
 – Styrelsen beslutar att fortsätta vara ”affiliated society” 

och därmed betala avgiften EUR 250 för 2022.

 • Marsmötet
 – Middag 20/3 kl 19:00 och möte 21/3 kl 9:00-15:00

§ 13 Övriga frågor
 • Tackgåvor till föreläsare. Styrelsen beslutar att gåvor av 

värde 400–500 kr ska ges, men inte i form av alkohol.  

§ 14 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet.

 Kajsa Glimåker Lars-Magnus Andersson Simon Athlin
 Facklig sekreterare Ordförande  Protokolljusterare



NORDIC HIV & VIROLOGY CONFERENCE
HIV, HEPATITIS & COVID-19

28-30 SEPTEMBER 2022

Register on hivnordic.se

SCAN ME

Annonssida



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

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

till administration och genomförande.

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

förhållande till LIF:s etiska regelverk (LER). 

Kontakta Niklas Lundblad på niklas@mediahuset.se eller 
0706 - 74 86 89 för en förutsättningslös diskussion. 

Annonssida
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Nya medlemmar

Nya medlemmar
ORDINARIE MEDLEMMAR
Oscar Kieri, Stockholm
Anna Hlebowicz, Lund
Jesper Wallmo, Stockholm
Gabriel Gustafsson Hall, Visby
Katarina Århem, Stockholm
Anna Wimmerstedt, Karlstad
Susanna Bérczy Söderblom, Lund
Malin Hansson, Uppsala
Nicklaz Sundell, Göteborg
Johanna Furberg, Örebro
Jonas Roding, Sundsvall
Fredrik Melin, Skövde
Victor Yman, Stockholm
Hanna Blank, Kristianstad
Dan Eklund, Norrköping
Jesper Brantefors, Malmö
Caroline Gahrton, Stockholm
Jon Ossiansson, Växjö
Lisa Hildebrand, Stockholm
Hampus Nordqvist, Stockholm
Maria Persson, Halmstad

ASSOCIERADE MEDLEMMAR
Lena Grillner, Stockholm
Ulla Sellgren, Göteborg

GLÖM INTE
att ändra dina adressuppgifter
För att du ska fortsätta att få Infektionsläkaren i din
brevlåda är det viktigt att du ändrar din adress/uppgifter 
om du bytat anställning, arbetsplats,
mailadress eller flyttat. 

Du går då in på både www.infektion.net
och på www.slf.se och ändrar.

””
Vi har
FLYTTAT
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Kongresskalender

Safety of targeted and biological therapies: 
an Infectious Diseases perspective
16–18 mars
Online
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGICH_Course22.pdf

ISICEM
22–25 mars
Bryssel 
https://www.isicem.org

Diagnosis and treatment of mycobacterial 
infections
24–25 mars
Nijmegen
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGMYC_Course22.pdf

Vårutbildningen: Led-och skelettinfektioner
8–10 april 
Örebro
infektion.net

Infektioner hos immunsupprimerade
5–8 april
Uppsala
https://www.lipus.se/kurs/infektion-
er-hos-immunsupprimerade/
Optimised dosing of antibiotics
– understanding PK/PD, clinical breakpoints, 
and therapeutic drug monitoring
21–22 april 
Lissabon
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
EPASG_Course22_web.pdf

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

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

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte 2022
10–13 maj 
Stockholm + online
infektionmikro2022.se 

Infektioner hos patienter med
hematologiska maligniteter
18–19 maj
Stockholm
https://www.lipus.se/kurs/infektion-
er-hos-patienter-med-hematologiska-malig-
niteter-2/

The challenge of persistent
biofilm-related bone and
joint infections
28–29 maj
Zürich
https://www.escmid.org/
fileadmin/src/media/PDFs/
1Dates_Events/event_flyers/
ESGIAI_Course22.pdf

ST-kurs i resemedicin och
vaccination
30 maj–3 juni
Umeå
https://regionvasterbotten.se/
smittskydd/utbildning/
st-kurs-i-vaccinationer-och
-resemedicin

Northern European Conference on
Travel Medicine, NECTM8
8–10 juni
Rotterdam
https://mkon.nu/nectm_8.

EASL 
22–26 juni
London 
https://easl.eu/event/international-liv-
er-congress-2022/

19th International Symposium on
Staphylococci and Staphylococcal Infections
28–31 augusti 
Perth
https://isssi2022.org

Nordic HIV & Virology Conference: HIV, 
Hepatitis and Covid-19
28–30 september
Stockholm 
hivnordic.se

ID week
19–23 oktober
Washington
https://idweek.org/

Kongresskalender
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.
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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

Biktarvy®�(biktegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat), 50 mg/200 mg/
25 mg, filmdragerade tabletter. . EF Kostnadsfritt enligt SmL. Virushämmande medel för 
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Avsett för behandling av vuxna infekterade med humant immunbristvirus 1 (hiv-1) utan 
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på kronisk hemodialys om de potentiella fördelarna uppväger de potentiella riskerna. 
Njurfunktionen bör bedömas hos alla patienter innan eller i samband med att behandling 
med Biktarvy påbörjas. Utsättande av Biktarvy-behandling hos patienter med samtidig 
hiv- och HBV-infektion kan vara associerad med svåra akuta exacerbationer av 
hepatit och patienter som avbryter behandling med Biktarvy ska övervakas noggrant 

åtminstone under flera månader efter avslutad behandling. Interaktioner: Ska inte ges 
samtidigt med läkemedel som innehåller tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil, 
lamivudin eller adefovirdipivoxil. Vissa läkemedel rekommenderas inte för samtidig 
administrering med Biktarvy: atazanavir, karbamazepin, ciklosporin (IV eller oral 
användning), oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifapentin eller sukralfat. 
Ska inte ges samtidigt med andra antiretrovirala läkemedel. Bör ges minst 2 timmar 
före, eller tillsammans med mat 2 timmar efter, syraneutraliserande medel som 
innehåller magnesium och/eller aluminium. Bör ges minst 2 timmar före järntillskott 
eller tillsammans med mat. Graviditet och amning: Ska användas under graviditet endast 
om den eventuella nyttan uppväger den eventuella risken för fostret. Ska inte användas 
under amning. Biverkningar: Vanliga: Onormala drömmar, depression, huvudvärk, 
yrsel, diarré, illamående, trötthet. Innehavare av marknadsföringstillståndet: Gilead 
Sciences Ireland UC, Irland. För  information: Kontakta Gilead Sciences, 08-505 718 00. 
För fullständig information om dosering, varningar och försiktighet, interaktioner, 
biverkningar samt aktuell information om förpackningar se fass.se. 

För pris hänvisas till respektive apotek eller apotekskedja. 
Baserad på produktresumé: 05/2021
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Baseras på tenofovir alafenamid med erfarenhet från >�1�000�000 patientår1

82% av patienterna uppnådde odetekterbar virusnivå vid vecka 144 (behandlingsnaiva patienter)2

Ingen resistens vid vecka 1442

En liten tablett (8�mm × 15�mm) som ska tas en gång om dagen2

Kan tas med eller utan mat när som helst under dagen2

2% av patienterna avslutade behandlingen vid vecka 1442

De vanligaste biverkningarna i kliniska studier: huvudvärk, diarré och illamående2
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