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HADE HOPPATS ATT vi skulle kunna summera två intensi-
va år nu och möta våren med tillförsikt. I lugn och ro. Lacka 
och bottenmåla båten. Hänga på bryggan. Men när detta skrivs 
i mars har vi kastats in i en ny kris. Ofred och brinnande krig i 
Europa. Utgången och framtiden är oviss. Jag hoppas innerligt 
att det besinningslösa våldet lugnat ner sig när ni läser detta 
och att katastrofen inte blivit ännu värre. Att vi tillsammans 
fortsätter att värna alla människors lika värde och rätt till frihet.

Trots världsläget tycker jag ändå att vi måste fortsätta att 
utveckla infektionssjukvården och se till att patienter med all-
varliga, ovanliga och komplicerade infektioner får möjlighet till 
bedömning av infektionsläkare och, om det behövs, vård på in-
fektionsklinik. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter värna kva-
liteten i ST-utbildningen av specialistläkare i infektionssjuk-
domar och vidareutbildning av färdiga specialister. Vi måste 
fortsätta anstränga oss att uppdatera och skriva vårdprogram 
med svenska rekommendationer för viktiga infektionssjukdo-
mar och hålla fast vid att dessa dokument utgår från oss som 
professionsförening. Vi behöver utvärdera och kanske modifie-
ra våra kvalitetsregister så att vi kan använda dem för att för-
bättra omhändertagandet av patienter och helst kunna använda 
dem direkt i patientmötet som vi gör med tex Infcare HIV.

Samarbetet mellan SILF och infektionsklinikerna är avgöran-
de för att detta skall fungera och jag hoppas det kan fortsätta 
och utvecklas vidare. SILFs chefsmöte i oktober varje år brukar 
vara mycket uppskattat och ett bra tillfälle att ge varandra tips 
och stöd. En viktig fråga att fundera över är hur infektionskli-
nikerna skall vara organiserade och ledas. Är det en fördel med 
större regionala infektionskliniker? Hur ser vi till att de som le-
der infektionsklinikerna har en djup kunskap och förståelse för 
ämnet? Ju fler av oss som engagerar oss i detta desto bättre tror 
jag att det blir.

Jag tror också att det är viktigt att SILF engagerar sig i sam-
hällsdebatten. Det är nödvändigt att infektionssjukvården syns 
i Läkartidningen, Dagens Medicin och det stora dagstidningar-
na för att de behov vi ser för våra patienter skall bli synliga och 
behoven mötas av samhället. (Om ni är skickliga på att formu-
lera er och skriva debattartiklar kontakta gärna styrelsen och 
hjälp oss att synas och höras).

SILF behöver engagera sig mer i hur SLS leds och vilka prio-
riteringar SLS nämnd, arbetsutskott och kansli gör. I och med 
att vi, eftersom SILF är medlemsförening i SLS, alla nu indirekt 
är medlemmar i SLS är det viktigt att vi tillsammans med övri-
ga medlemsföreningar engagerar oss i och påverkar innehållet 
i SLS verksamhet. SLS behöver stödja och komplettera med-
lemsföreningarnas aktiviteter och vara en möjlighet att samla 
professionen i gemensamma frågor.

På årsmötet i maj har jag varit SILFs ordförande i fyra år och 
kommer avsluta mitt uppdrag. Jag vill passa på att tacka alla 
som engagerat sig under de här fyra åren. Det har varit väldigt 
roligt och inspirerande att samarbeta med er. Stort tack! (Jag 
hoppas att vi alla fortsätter att engagera oss i föreningen. Jag är 
övertygad om att det är helt avgörande för ämnet och speciali-
teten infektionssjukdomars framtid.)

Till sist, ett lästips. Om ni vill ha en utmaning läs ” Two trea-
ties of government and a letter concerning toleration” (1690) av 
John Locke eller om ni vill göra det lättare för er ”Traktat om 
toleransen” (1763) av Voltaire. En bra utgångspunkt om man vill 
reflektera över människans frihet i relation till samhället.

Vi ses i Stockholm!

LARS-MAGNUS ANDERSSON
Ordförande

Kära Kollegor!
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Vårdprogram

””Vårdprogramgruppen
för bakteriella CNS-infektioner
söker 2 nya medlemmar
För mer information kontakta sammankallande för programgruppen,
Johanna Sjöwall på Infektionskliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping 
(johanna.sjowall@regionostergotland.se).

Den nominerade skickar en kort motivering (max en halv A4) och
aktuellt CV (max 4 A4 sidor inklusive publikationslista) till styrelsens 
vice ordförande Maria Norrby (maria.norrby@regionstockholm.se)

Vårdprogramgruppen
för pneumoni söker 1 ny medlem
För mer information kontakta sammankallande för programgruppen, 
Simon Athlin, Infektionskliniken i Örebro (simon.athlin@oru.se).

Den nominerade skickar en kort motivering (max en halv A4) och
aktuellt CV (max 4 A4 sidor inklusive publikationslista) till styrelsens 
vice ordförande Maria Norrby (maria.norrby@regionstockholm.se)

Nomineringar kan komma från medlemmar, program-
gruppen och klinikchefer. 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 erfarenhet, som täcker hela kun-
skapsfältet. Medlemmarna bör representera hela landet. Vi eftersträ-
var 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.
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Intervju med Patrik Hedljung
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Waiting to breathe
För ett par månader sedan presenterades fotografen 
Patrik Hedljungs bokprojekt ”Waiting to breathe” där 
han har porträtterat covidvården under toppen av dess 
andra våg i Sverige. Genom att skugga personal och 
patienter under en månad på Västerås infektionskli-
nik lyckades han fånga en stämning som jag tror att 
många av oss som har jobbat under pandemin kan 
känna igen oss i. Med invävda textstycken av Agnes 
Lidbeck illustrerar boken de tidsglimtar som tycks 
rymmas emellan det vi brukar prata om och aldrig 
kommer att glömma. Genom kamerans sökare får vi 
se hur både personal och patienter levde på hoppet, 
hur vi fann kraft genom samarbete och att göra det 
bästa möjliga utifrån de förutsättningar vi hade. Det 
finns i många bilder en beslutsamhet i blicken samti-
digt som tröttheten ständigt gör sig påmind. 

Jag tog kontakt med Patrik för att ställa 
några frågor om boken.

Hur kom det sig att du blev involverad i ett 
fotoprojekt om covid-19? 
– Som dokumentär fotograf så reflekte-
rar jag alltid över det som händer i sam-
hället, i stort och smått. En av svårighe-
terna med dokumentärt fotografi är att 
försöka se samtiden lite grann från dis-
tans och försöka tänka sig in i vad fram-

tiden kan tänkas tycka är intressant med 
det som händer just nu. Det som är helt 
normalt nu är kanske det som är mest 
intressant om 10–20 år. Men samtidigt, 
just för att det är det normala, så tänker 
man kanske inte på att fotografera det 
för det sticker inte ut. Nu kan man ju inte 
säga att så är fallet med covid-19, det har 
ju onekligen stuckit ut, även om det så 
småningom nästan började bli normalt 
också på något märkligt sätt. Men det är 

i alla fall anledningen till att gav mig på 
det här projektet – jag ville dra mitt strå 
till stacken och bidra till minnet och för-
ståelsen av en unik tillvaro. Det kanske 
låter pretentiöst men så var det. Jag för-
sökte faktiskt få till projektet redan un-
der första vågen men då kom vi aldrig till 
skott och kliniken hade fullt upp med att 
klara vardagen. Men sen kom det ju en 
andra våg och med den en ny möjlighet. 
Det gjorde också att jag fick fundera på 
vad det var som gjorde andra vågen spe-
ciell, jämfört med första vågen 10 måna-
der tidigare.

Hur såg arbetsprocessen ut?
– Ganska annorlunda jämfört med hur jag 
brukar arbeta. Vanligtvis tycker jag om att 
ha en färdig idé och koncept klart i huvu-
det kring vad jag vill fotografera och hur 
det sedan ska presenteras. Här hade jag 
inte det utan gick in med väldigt öppna 
ögon. Redan vid första besöket så slogs jag 
av hur lugnt det verkade på avdelningen. 
Jag hade säkert påverkats av mediabilder 
från intensivvården med mycket appara-
ter, många personal på varje patient och 
den ena mer rymdklädd än den andra. 
Här var det inte alls så vilket gjorde fo-
tograferingen en aning utmanande – hur 
fotograferar man något som inte märks? 
Jag försökte sätta ord på känslan som jag 
fick och snart landade jag i att det kändes 
som att människor väntade på något. Det 
är såklart min högst subjektiva tolkning 
och det var inte så att personalen inte 



Intervju med Patrik Hedljung

7Infektionsläkaren 2 · 22

hade något att göra – tvärtom. När jag 
påpekade att det verkade lugnt så fick jag 
veta att när jag inte såg någon personal i 
korridoren så innebar det att de hade fullt 
upp inne hos patienterna. Men de innelig-
gande patienterna tillhörde grovt sett två 
kategorier – antingen bedömdes de inte 
klara av intensivvård eller så var de inte 
tillräckligt dåliga för intensivvård ännu. 
Båda grupper tycktes vänta, fast på olika 
saker. Detta var också tiden då vaccinet 
var i nära antågande så det fanns en viss 
väntan bland personalen på att vaccine-
ringen skulle komma igång och få effekt 
– inte bara på arbetsplatsen utan också i 
samhället. Man var riktigt trött – på covid. 
Så ordet ”väntan” blev halvvägs igenom 
en röd tråd i mitt fotograferande. 

– Dessutom tyckte jag det var intres-
sant att syresättning var en så viktig as-
pekt av sjukdomen, allt ifrån diagnosen 
med lungröntgen och saturationsmätare 
till behandlingen med syrgas. Så syre eller 
luft blev den andra röda tråden, mer eller 
mindre synlig, genom bilderna. 

Är det någon särskild händelse som har bi-
tit sig fast i ditt minne från projektet?
– Det jag minns tydligast är nog när jag 
kom dit första gången, fick sätta på mig 
sjukhuskläder, skyddsutrustning och sen 
gå in på avdelningen. Här hade jag spen-
derat närmare ett år med att försöka hålla 
mig långt borta från viruset och nu skulle 
jag i stället leta upp det och befinna mig 
på en plats där det med säkerhet fanns. 
Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var 
ganska nervös. Men personalens lugn och 
bemötande gjorde att jag snabbt vande 
mig. Jag är också en ganska nyfiken per-
son så det tog snart överhanden.

Jag förstår att du senare själv fick covid. 
Hur påverkades du av ha sett patienter på 
nära håll innan?
– Ja, precis, hela projektet tog ju en lite 
oväntad vändning när jag själv fick covid 
och blev inlagd på den avdelning som jag 
kände ganska väl vid det här laget, det var 
en ganska surrealistisk upplevelse faktiskt. 
Nu blev jag inte smittad på avdelningen 
utan under en helg i Stockholm, någon-
stans ute i samhället. Trots att det ändå 
gick så långt att jag blev inlagd för obser-
vation så blev jag aldrig riktigt orolig, möj-
ligen tack vare att jag sett verksamheten 
ganska ingående. Jag hade också ganska 
bra koll på mina värden, jag hade smugglat 

med mig både en termometer och satura-
tionsmätare in på rummet. Jag kanske var 
en lite jobbig patient men för mig hjälpte 
det att kunna ha lite koll.

Hur gör man om man vill beställa ett ex-
emplar av din bok?
– Det enklaste och snabbaste är via nät-
bokhandlarna men vill man ha flera ex-
emplar, kanske till en personalgrupp eller 
något annat tillfälle, så kan man höra av 
sig direkt till mig på patrik.hedljung@
gmail.com eller 0766-232524.

ERIK SÖRSTEDT
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Stort intresse för årets fysiska
vårmöte i Stockholm

Arbetet med vårmötet i Stockholm den 
10–13 maj påbörjades redan 2019, men 
fick skjutas på framtiden på grund av pan-
demin.

– Redan för tre år sedan började vi att 
titta på lokaler och skapa en struktur för 
mötet. När pandemin drabbade världen 
fick vi skifta fokus och koncentrera oss på 
digitala möten. Nu har vi återaktiverat de 
tidigare planerna och satsar stort på ett 
fysiskt möte. Det går även att delta digi-

Efter ett långt pandemiuppehåll är det snart dags igen för 
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte som ett tradi-
tionellt fysiskt möte. Värdkliniker är Klinisk mikrobiologi och 
Medicinsk enhet för infektionssjukdomar vid Karolinska uni-
versitetssjukhuset. Nytt för i år är att konferensen tydliga-
re väver samman programpunkter från samtliga arrangerande 
föreningar. Vid sidan av det vetenskapliga programmet finns 
även flera sociala aktiviteter inplanerade.  Middagen, som är 
flyttad till torsdagskvällen, dukas i år upp runt det storslagna 
Vasaskeppet.

talt, säger Caroline Sjöberg, verksamhets-
samordnare vid Klinisk mikrobiologi och 
projektledare för vårmötet.

Intresset för att träffas fysiskt är stort. 
Vi förväntar oss över 700 deltagare från 
olika professioner och specialiteter: läka-
re, sjuksköterskor, biomedicinska analy-
tiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, 
forskare och representanter från läkeme-
delsindustrin samt diagnostikföretag.

– Jag har som forskare varit på många 

konferenser och det är förstås en stor 
skillnad mellan ett digitalt och ett fysiskt 
möte. Det handlar inte bara om att för-
medla ett vetenskapligt program, utan 
också om att få möjlighet att träffas och 
nätverka. 

– I år har vi gjort en integration av pro-
grammet; i stället för att dela upp det i oli-
ka fokus- och specialitetsområden har vi 
satsat på att blanda programpunkter från 
samtliga arrangerande föreningar under 
vårmötets samtliga dagar, säger Tobias 
Allander medicinskt ledningsansvarig för 
Klinisk mikrobiologi vid Karolinska uni-
versitetssjukhuset.

Infektionssjukvård på två sajter
För andra året i rad har tidskriften 
Newsweek rankat Karolinska universi-
tetssjukhuset, med 15 400 anställda, som 
ett av världens tio bästa sjukhus och Eu-
ropas näst bästa. Här finns Sveriges störs-
ta enhet för infektionssjukvård.

Precis som för många andra har 
covid-pandemin haft en stark påverkan 
på Karolinskas verksamheter, inte minst 
infektionssjukvården. Även om antalet 
bekräftade fall har minskat är ännu inte 
pandemin över och en stor belastning 
på infektionssidan är kvar, trots att med-
elvårdtiden mer än halverades. Bättre 
behandlingsmetoder, den allt högre vac-
cinationsgraden och omikronvarianten, 
som tycks vara mildare än deltavarianten, 
kan vara möjliga förklaringar.

Markus Birk, som sedan augusti 2021 är 
verksamhetschef, är disputerad specia-
listläkare i infektionssjukdomar. 

– Vi har också kunnat ge riskpatienter, 
som inte kunnat utveckla effekt av vacci-
net, i stor utsträckning monoklonala anti-
kroppar för att förhindra ett svårt sjuk-
domsförlopp. 

– Nu när trycket från covidvården 
minskar successivt kan vi koncentrera oss 
mer på vår kärnverksamhet. Vi tar höjd 
för en ökad flyktingström från Ukraina 
och patienter med kroniska infektions-
sjukdomar, säger Markus Birk.

Diagnostik 24/7
Pandemin har även ställt höga krav på 
den medicinska diagnostiken och behovet 
av snabba och högkvalitativa tester.  Un-
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Vasaskeppet Foto: Anneli Karlsson
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der 2021 har Karolinska genomfört och 
samordnat drygt 2 miljoner PCR-tester i 
regionen; i perioder har det handlat om 
mellan 15 000 och 90 000 tester i veckan.

Klinisk mikrobiologi som ansvarat för 
virusdiagnostiken i regionen har haft det 
hett om öronen under hela pandemin, 
menar Tobias Allander.

– Vi har arbetat hårt för att så snabbt 
som möjligt kunna skala upp diagnosti-
ken. Samtidigt var det mycket svårt att få 
tag på utrustning och förbrukningsmate-
rial. Dessutom behövde all annan diag-
nostik rulla på som vanligt.

Under den första vågen handlade det 
om att fokusera på sjukhusens behov av 
snabba svar och kunna erbjuda en 24/7 
verksamhet. Under den andra vågen 
handlade det om att möjliggöra storskalig 
provtagning för alla, och under tredje vå-
gen när verksamheten var i kapp blev det 

FAKTA:
Medicinsk enhet Infektions-
sjukdomar Karolinska Universitets-
sjukhuset

Infektionsverksamheten är en tvåbent 
organisation där omvårdnaden har sin 
egen ledningsstruktur med egen verk-
samhetschef. Under 2021 var antalet 
besök inom öppenvården cirka 28 000, 
samt nära 3 000 i slutenvården. 

Verksamheten bedrivs i Huddinge 
och Solna. I Huddinge finns tre vård-
avdelningar med 50 vårdplatser och 
ett flertal mottagningar (Immunbrist, 
HIV, Hepatit, Tropik, CNS). 

I Solna finns numera fyra vårdplat-
ser för infektionspatienter och en 
mottagningsverksamhet med tyngd-
punkt TBC, samt även CNS- och tro-
piska sjukdomar.

På läkarsidan bemannas ME Infek-
tionssjukdomar av ett 70-tal läkare. 
Medicinsk enhet Infektionssjukdomars 
profilområden är akuta tillstånd som 
exempelvis sepsis, endokardit, subaku-
ta infektioner som CNS, tuberkulos, 
tropiska infektioner samt kroniska in-
fektioner som HIV, hepatit och immun-
bristsjukdomar.

””
fokus på olika virusvarianter, typning och 
sekvensering och fortsatt uppbyggnad av 
en storskalig kapacitet.

– Mikrobiologin befinner sig i en väldigt 
stark teknisk utveckling, vilket innebär att 
vi ständigt sjösätter många nya metoder 
och arbetssätt. Vi jobbar nu mycket med 
att ställa om verksamheten så att mikro-
biologin kan vara tillgänglig dygnet runt.

Vem ansvarar för
pandemiberedskapen?
Det finns många viktiga lärdomar att dra 
från pandemin, menar Tobias. Det blev än 
mer tydligt att fragmenterade och brist-
fälliga IT- system blev ett stort hinder när 
det gäller att skicka prover över landet 
och mellan laboratorier. 

– Vi behöver bygga upp en bra och väl-
fungerande IT-infrastruktur för laborato-
rieverksamheten i landet. Det behövs, inte 

bara när det är en pandemi, även om det är 
särskilt viktigt då, utan ständigt och jämt.

Under vårmötets sista dag kommer To-
bias Allander att medverka som föreläsare 
under programpunkten: Laboratoriernas 
pandemiberedskap– erfarenheter och 
framtidsplaner.

– Det finns en tydlig önskan från sam-
hället att beredskapen ska fungera bättre 
under nästa pandemi. Några frågor som 
inte ännu är besvarade är vem som ska an-
svara för pandemiberedskapen, och vad är 
det vi ska vara beredda på. De här frågorna 
kommer vi att diskutera under seminariet 
där även Karin Tegmark Wisell från Folk-
hälsomyndigheten deltar. Vi har också en 
gästföreläsare från Danmark ska berätta 
om viktiga slutsatser och lärdomar från de-
ras storskaliga testning.

Vårmötets seminarier och föreläsning-
ar kommer att äga rum huvudsakligen på 
Aula Medica som ligger på Karolinska in-
stitutets campusområde i Solna, ett sten-
kast från Vasastan i Stockholm.

EVA NORDIN
Journalist

Caroline, Tobias & Markus

Aula Medica.  Foto: Erik Flyg



Annonssida



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 - Föranmälan
Moderator: Linda Jervelius

REGISTRERING 10.00–12.00

Akademiskt nätverksmöte mikrobiologi Moderator: Per-Eric Lindgren

Akademiskt nätverksmöte infektion Moderatorer: Johan Westin, Magnus Rasmussen
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12.15–13.15 LUNCH
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Workshop i biosäkerhet med fokus på 
riskbesömning – Föranmälan
Medverkande: Åsa Björndal och Joakim 
Bergqvist
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• 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

17.00–22.00

14.45–15.30

MRSA-hantering i regionerna
Moderator: Maria Norrby
Medverkande: 
Bibi Fundell, Eva Gustavsson, 
Malin Hagstrand Aldman, 
Olov Aspevall, 
Andreas Winroth

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, 
Angelos Karelis

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 ”När tid över MIC blir 50 år” 
+ 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 & ÅRSMÖTE SVENSK FÖRENING FÖR TROPIKMEDICIN

Frukostseminarium 3 Frukostseminarium 4
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• 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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Program – Infektionsveckan och
Mikrobiologiskt vårmöte 2022
TISDAG DEN 10 MAJ 2022
Workshop: Riskbedömning och hantering av
biorisker vid laboratorier 08:30–12:15
Medverkande: Åsa Björndal, Joakim Bergqvist

En fungerande process för riskhantering är grundläggande för 
att göra arbetet vid laboratorier så säkert som möjligt för perso-
nal och omgivning. Riskbedömningen är en förutsättning för att 
göra riskhanteringen rationell och ändamålsenlig.

Workshopen har som målsättning att ge deltagarna en över-
gripande bild av de centrala delarna i riskhanteringsprocessen. 
Särskilt fokus kommer läggas på riskbedömningssteget; från 
riskidentifiering och riskanalys till riskvärdering. Kunskapen 
syftar till att ge deltagarna stöd i det fortsatta arbetet med risk-
hantering i den egna verksamheten. Workshopen inleds med 
föreläsningar om de olika stegen i riskhanteringsprocessen följt 
av gruppövningar i vilka deltagarna får öva på att göra dokumen-
terade riskbedömningar. Workshopen vänder sig till personal på 
mikrobiologiska laboratorier som är delaktiga i den lokala risk-
bedömningen, exempelvis biomedicinska analytiker och specia-
listläkare.

Ungt forum 08:30–12:15
Moderator: Oscar Forsman
Medverkande: Bo Söderquist, Christian Giske, Anna Stefánsdóttir

Ungt forum anordnas av SILF och är en halvdagskurs för ST-lä-
kare. Sedan några år tillbaka ligger detta tillfälle i anslutning till 

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Innehållet riktas 
i första hand till ST-läkare inom infektionssjukdomar, men ST-lä-
kare inom klinisk mikrobiologi och vårdhygien är lika välkomna. 
Temat för årets infektionsvecka är ortopediska infektioner. En 
utmanande och komplex problematik, som blir allt vanligare i 
takt med att fler individer genomgår protesinfektion. Målet är att 
belysa ämnet från flera aspekter – den infektiösa problematiken, 
men också de mikrobiologiska och ortopediska överväganden 
som är viktiga vid dessa infektioner. 

Invigning och Key note 13:15–14:45 
Mold infection in patients with severe influenza
or COVID-19: aspects on epidemiology and
diagnostics
Moderator: Ola Blennow
Medverkande: Paul E. Verweij, Cornelia Lass-Flörl

Is invasive pulmonary aspergillosis (IPA) in patients with seve-
re viral respiratory infections, such as influenza and covid-19, 
primarily a problem in the Netherlands and Belgium? Or is it an 
underdiagnosed complication in the rest of the world? In this 
key-note seminar, Professor Paul Verweij, Radboud University, 
Netherlands, will present epidemiological and clinical data re-
garding IPA as a complication to influenza and covid-19 and com-
pare with the presentation in immunocompromised patients. 
Professor Cornelia Lass-Flörl, Medical Universty of Innbruck, 
Austria, will give an overview of available microbiological diag-
nostic methods with special consideration to their performance 
in patients with severe viral respiratory infections.
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15:30–17:00 Thoraxkirurgiska infektioner
och ECMO
Moderator: Anders Ternhag
Medverkande: Jan Vanderlinden, Christian Olsson, Gisela Otto

På intensivvårdsavdelningar och hjärtavdelningar ligger nyope-
rerade thoraxkirurgiska patienter med risk för postoperativa 
infektioner. På den här sessionen får vi lära oss om ECMO och 
dess fysiologi och komplikationer. Vi hör om antibiotikaprofy-
lax, mediastinit/sternuminfektioner, vilka patienter som har 
hög risk för infektionskomplikationer, och hur dessa ska be-
handlas. Vi diskuterar hur man som infektionskonsult ska följa 
patienten post-operativt med avseende på diagnostik av infek-
tion.

15:30–17:00 Hur mår den svenska HIV-kohorten?
Moderator: Christina Carlander
Medverkande: Isabela Möller, Olof Elvstam, Åsa Mellgren
Aktuella resultat och forskning från InfCareHIV. En uppdatering 
av resultat från den svenska hiv-kohorten samt tre föreläsningar 
med forskning baserad på InfCareHIV

15:30–17:00 Nytt vårdprogram om tuberkulos
och kortare behandling inom räckhåll
Moderator: Jerker Jonsson
Medverkande: Katarina Niward, Lina Davies Forsman, Ingrid 
Selmeryd, Gabrielle Fröberg, Judith Bruchfeld

Det har publicerats och pågår flera studier om kortare behand-
lingsregimer som har visat non-inferiority jämfört med stan-
dardbehandling av känslig tbc. Även för MDR-tbc, där tidigare 
behandlingstider legat mellan 18–24 månader, kan nya läkemedel 
påtagligt minska behandlingstiden. Det kommer också studier 
om kortare behandlingstider av latent tbc. Framtiden närmar sig 
till slut även för tbc!

15:30–17:00 How emerging technology is
advancing basic infection research (eng)
Moderator: Keira Melican
Medverkande: Agneta Richter-Dahlfors, Georgios Sotiriou, Anto-
nio Rothfuchs, Aman Russom

This session will present an overview of a number of exciting 
emerging technologies and how they are being applied to in-
fection research. With speakers from Karolinska Institutet, 
SciLife and the Royal Institute of Technology (KTH), this 
session will highlight the power of multidisciplinary resear-
ch. Topics will include using these technological advances for 
the detection and prevention of bacterial pathogens as well as 
COVID-19.

ONSDAG DEN 11 MAJ 2022

08:30–10:00 På vaccinfronten alltid något nytt
Moderator: Helena Hervius Askling
Medverkande: Bernice Aronsson, Ulla Wändel Liminga, Ann-Ma-
rie Svennerholm

Sessionen inleds med några korta vaccinuppdateringar förmed-
lade av SILFs vårdprogramgrupp för vacciner. Därefter välkom-
nas Bernice Aronsson och Ulla Wändel Liminga för att utifrån 
vaccinerna mot covid-19 beskriva beskriva hur Läkemedelsver-
ket arbetar nationellt och internationellt för att identifiera och 

utreda säkerhetssignaler baserat på biverkningsrapporteringen. 
Den andra halvan av sessionen får vi förmånen att lyssna på pro-
fessor Ann-Marie Svennerholm som kommer att guida oss inom 
det senaste utvecklingen vad gäller kliniska studier på tarmvac-
ciner (ETEC, shigella, campylobacter, kolera och tyfoid) både i 
endemiska områden och för resenärer.

08:30–10:00 Snabb resistensbestämning
– hur kan man göra och gör det någon nytta?
Moderator: Anna Åkerlund
Medverkande: Oskar Ekelund, Mia Furebring, Viktoria Söderlind

I strävan att förbättra den kliniska effekten hos patienter med 
allvarliga infektionssjukdomar, förhindra fortsatt resistensut-
veckling samt minska antalet vårdrelaterade infektioner och 
vårdkostnader hos denna patientgrupp är korta ledtider inom 
infektionsdiagnostiken med efterföljande snabbt inrättad skräd-
darsydd behandling önskvärt. I denna session diskuteras tidstju-
var inom framför allt sepsisdiagnostikkedjan med fokus på möj-
ligheten och utfallet av att korta tiden till resistensbesked. Vilka 
metoder finns och hur bra och snabba är de? Är det svårt att göra? 
Kan man lita på resultatet? Spelar snabb resistensbestämning 
någon roll i svensk resistensmiljö? Vad vill klinikern snabbt ha 
svar på och varför? Vad tror vi ytterligare krävs för att bäst nyttja 
snabb mikrobiologisk diagnostik hos allvarligt sjuka infektions-
patienter?

08:30–10:00 Nyupptäckt HIV med AIDS
Moderator: Piotr Nowak
Medverkande: Jan Vesterbacka, Xinling Xu, Catarina Missailidis, 
Gudmundur Axelsson

Denna session fokuserar på praktisk handläggning av nydiagnos-
tiserade HIV patienter med opportunistiska infektioner.  I inter-
aktiv form kommer vi presentera och diskutera handläggning av 
opportunister som CMV, Pneumocystis och Toxoplasma.

10:45–12:15 Bästa vetenskapliga artiklar inom
infektion och vårdhygien samt late breaking news
Moderator: Lars-Magnus Andersson
Medverkande: Magnus Rasmussen, Marie Studahl

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

10:45-12:15 Fria föredrag: Mikrobiologi
Moderator: Åsa Gylfe, Per-Erik Lindgren, Camilla Lagheden

Denna session består av korta föredrag som presenteras av hu-
vudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet har 
gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare 
för föreningarna FKM, RFM och SFM.

Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.
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13:15–14:45 Precisionsmedicin inom
infektionssjukdomar - vad är det?
Moderator: Christian Giske
Medverkande: Peter Bergman, Thomas Schön, Paula Mölling, Ju-
dith Breuer

Precisionsmedicin har blivit ett stort fokus inom många medi-
cinska områden. Inom mikrobiologin har precisionsmedicin 
praktiserats under väldigt lång tid, bl a med bestämning av mik-
robers känslighet för antimikrobiella medel. De senare åren har 
genomiken utvecklats allt mer inklusive metagenomiska meto-
der. Sessionen ger ett antal exempel på hur genomisk precisions-
medicin används i nuläget inom mikrobiologin och diskuterar 
även framtida applikationer.

13:15–14:45 Interaktivt fallseminarium
om kärlgraftsinfektioner
Moderator: Mia Furebring
Medverkande: Jonas Ahl, Angelos Karelis

Att handlägga patienter med kärlgraftsinfektioner kan ofta vara 
svårt, inte minst när det gäller den antimikrobiella terapin. Vil-
ken hjälp har vi av internationella guidelines? Har vi några ran-
domiserade studier som stöd vid vår handläggning? Vilka olika 
kirurgiska interventioner har man att välja på vid kärlgraftsin-
fektioner? Kan vi sätta ut den antimikrobiella terapin och i så fall 
när? Hur gör vi med mykotiska aneurysm?

Sessionen blir en interaktiv diskussion kring dessa frågor och 
några därtill.

13:15-14:45 Protesinfektioner
– Prevention och behandling
Moderator: Alexander Weman
Medverkande: Staffan Tevell, Vendela Scheer

Att vid artros kunna uppnå en smärtfri tillvaro genom att opere-
ra in en ledprotes är ett av det senaste seklets stora medicinska 
framsteg. Postoperativa infektioner i anslutning till ledprotesen 
är dock en fruktad komplikation, som innebär stora utmaningar 
för vården och stort lidande för patienten. I en tid då antibiotika-
resistenta bakterier blir ett allt större problem, behöver vi inom 
vården försöka förbättra våra preventiva rutiner samtidigt som 
vi behöver förbättra vårdkedjan och handläggandet kring de pa-
tienter som drabbas. I den här sessionen kommer vi gå igenom 
grunderna kring hur ledprotesinfektioner uppstår, och hur dessa 
kan förebyggas och behandlas.

15:30–17:00 MRSA-hantering i regionerna
Moderator: Maria Norrby
Medverkande: Bibi Fundell, Eva Gustafsson, Olov Aspevall, Malin 
Hagstrad Aldman, Andreas Winroth

MRSA klassas sedan 2004 som en allmänfarlig sjukdom. Se-
dan dess har rutiner för hantering av bärarskapet utarbetats. 
Vi har i Sverige liksom i övriga Norden jämförelsevis låg fö-
rekomst av MRSA, antagligen delvis beroende på restriktio-
nerna kring bärarskap. Reglerna för bärare inkräktar dock 
på individens integritet och rutinerna skapar mycket arbete 
för vården. Riktlinjerna för hantering av bärarskapet skiljer 
sig ansenligt åt mellan regionerna. Denna session vill belysa 
historiken, epidemiologin och utformningen av rutiner kring 
MRSA-bärarskap. Förhoppningen är att vi vid sessionen får 
igång en diskussion om nationella riktlinjer för handläggning 
av MRSA-bärarskap.

15:30–17:00 Tropik - mystik, klinik och diagnostik 
av den febriga resenären
Moderator: Anna Färnert, Silvia Botero Kleiven
Medverkande: Klara Sondén, David Ekqvist, Christopher Sund-
ling

Vid feber hos patienter som vistats i tropiska områden behöver 
ett bredare infektionspanorama beaktas i handläggningen, inklu-
sive allvarliga, ovanliga och smittsamma agens. Hur ska vi kunna 
särskilja dessa mot vanligt förekommande och självläkande in-
fektioner? I denna session kommer vi att belysa handläggning 
och differentialdiagnostiska överväganden vid tropisk feber. 
Beredskapsdiagnostiken vid Folkhälsomyndigheten kommer att 
presenteras liksom erfarenheter från handläggning av patien-
ter med misstänkt högsmittsam infektion och vård vid högiso-
leringsenhet. Slutligen får vi höra om hur immunmarkörer kan 
indikera vilken infektion patienten har, och om framtida verktyg 
för diagnosstöd.

13:30–17:00 Preexpositionsprofylax i Sverige
– möjligheter och utmaningar
Moderator: Fredrik Månsson
Medverkande: Finn Filén, Susanne Strömdahl, Petra Tunbäck

Preexpositionsprofylax mot hiv började förskrivas i Sverige 
under hösten 2018. Sedan dess har närmre 4000 personer som 
bedömts ha förhöjd risk för hiv, nästan alla tillhörande gruppen 
män som har sex med män (MSM), erhållit förskrivning. Hur väl 
har preventionen fungerat och i vilken utsträckning har farhå-
gorna om ökat antal andra sexuellt överförbara infektioner (STI) 
besannats?

Sessionen kommer att avhandla det vetenskapliga underlaget 
för PrEP, beskriva hur förskrivning går till i praktiken och hur det 
praktiska genomförandet av uppstarten av PrEP-program i Sve-
rige har utförts, samt redogöra för samtidig förekomst av andra 
STI:er och andra potentiella biverkningar av behandling på indi-
vid- och gruppnivå.

15:30–17:00   Infektionssjukvård för
utsatta grupper
Moderator: Matilda Persson
Medverkande: Henry Ascher, Lau Dahlgren, Elisabeth Lönner-
mark

Hur ser den lagstiftade rätten till vård ut för papperslösa, asylsö-
kande och utsatta oförsäkrade EU-migranter? Och hur ser den 
faktiska tillgången till vård ut? Paneldiskussion om kunskaps-
brist bland vårdgivare och inom patientgruppen, vårdpersona-
lens tillgång till riktlinjer och konsekvenser av begreppet "vård 
som inte kan anstå".

Dessutom diskussion utifrån vad vi vet om infektionsmedicin 
och alldeles särskilt med erfarenheterna från pandemin – vad 
sker när vissa grupper eller personer utestängs från vård och 
hälsoinsatser baserat på deras juridiska status? Hur ska vi som 
(infektionssjukvårds)vårdpersonal tänka när tillgång och rätten 
till vård är begränsad? Hur ska vi hantera situationen när veten-
skap och beprövad erfarenhet, lagar och regelverk, mänskliga 
rättigheter och vår medicinska professionsetik inte drar åt sam-
ma håll? Och vilka är lärdomarna av att ha arbetat med att nå de 
utsatta grupperna under pandemin?
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08:30–10:00 Fria föredrag i mikrobiologi
och infektion
Moderator: Åsa Gylfe, Mia Furebring

Huvudförfattarna, till fyra mikrobiologiska arbeten och fyra in-
fektionsarbeten, presenterar sina resultat i korta föredrag med 
en sinsemellan stor innehållsmässig bredd i högt tempo. De arbe-
ten som presenteras har valts ut av företrädare för de mikrobiolo-
giska föreningarna (FKM, RFM, SFM) respektive SILF´s styrelse. 

Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

08:30–10:00 Fria föredrag i omvårdnad
Moderator: Katri Manninen

Specialistsjuksköterskor inom infektionssjukvård presenterar 
både forsknings- och utvecklingsarbeten inom infektionsom-
vårdnad. Presentationerna handlar om forskningsprojekt om pe-
rifer venkanyl, omvårdnad av patienter med Covid19, att starta en 
infektionsmottagning inom primärvård samt hur sjuksköterskor 
inom infektionssjukvård är förberedda att vårda patienter med 
viral hemorragisk feber.

10:45 - 12:15 Grand Round
Moderator: Annika Tiveljung Lindell (VC Klinisk mikrobiologi), 
Markus Birk (VC Infektionssjukdomar)

Ett flertal knepiga infektionsfall från våra verksamheter på Karo-
linska Universitetssjukhuset kommer presenteras och ett lag be-
stående av infektionsläkare och kliniska mikrobiologer från hela 
Sverige kommer föreslå utredning och handläggning. Publiken 
kommer aktivt involveras via Mentometer. Är man på plats finns 
även möjlighet till direkta inlägg.

13:15–14:45 Justus Ström-föreläsning:
När tid över MIC blir 50 år
Moderator: Mia Furebring
Medverkande: Gunnar Kahlmeter

Gunnar Kahlmeter föddes i Stockholm 1949. Gunnars pappa, Olof 
Kahlmeter, var infektionsläkare på Roslagstulls sjukhus under 
Justus Ström men familjen flyttade under Gunnars uppväxt runt 
i Sverige och bodde bl.a. i Stockholm, Landskrona, Östersund och 
Halmstad. Gunnars utmärkta språköra och erkända förmåga att 
växla mellan olika språk grundlades redan i barndomen tack vare 
hans mammas danska påbrå och de många dialekter han utsattes 
för. Efter gymnasieexamen i Halmstad och arbeten bl.a. i Halm-
stads hamn påbörjade Gunnar läkarutbildningen vid Lunds univer-
sitet där han senare även disputerade med en avhandling om ami-
noglykosider och så småningom blev docent. I Lund var han även 
en uppskattad föreläsare och utsågs till ”Mäster” vid två tillfällen 
av läkarstudenterna.  Han träffade här också sin hustru Annika och 
de fick tre barn tillsammans. 1985 flyttade familjen till Växjö där 
Gunnar, delvis med egna händer, byggde upp det helt nya mikro-
biologiska laboratoriet efter moderna principer. Redan från början 
hade laboratoriet t.ex. ett eget laboratoriedatasystem som Gunnar 
tillsammans med Göran Kronvall programmerade på nätterna. Sys-
temet har sedan blivit spritt till flera laboratorier och är idag ett av 
de vanligast förekommande LIS-systemen på skandinaviska mik-
robiologiska laboratorier. Gunnar var 1985–2012 verksamhetschef 
för Klinisk mikrobiologi i Kronoberg och från 2012–2016 Verksam-
hetschef för det gemensamma Kliniskt mikrobiologiska laboratori-

et för Kronoberg och Blekinge. Han var dessutom verksamhetschef 
för Klinisk mikrobiologi, Kalmar 1989–1996.

13:15–14:45 Njursvikt vid infektionssjukdomar
Moderator: Cindra Währborg
Medverkande: Maria Tydén, Anna Sjöberg

Att en akut njursvikt kan uppkomma till följd av en infektion eller 
att en kronisk njursvikt kan försämras är välkänt. Det är därför vik-
tigt för oss infektionssjuksköterskor att ha kunskap om njurarna 
och hur dessa påverkas av en infektion. Så vad behöver vi som in-
fektionssjuksköterskor egentligen veta om njursvikt? Hur påverkas 
njurarna av antibiotika? Finns det andra läkemedel som påverkar 
njuren negativt? Vilka symtom behöver vi vara uppmärksamma på 
och hur kan vi lindra de besvär som uppstår till följd av en njursvikt?

15:30–17:00 Studiebesök 2
15:30–16:30 Mikrobiologiska laboratoriet på
Karolinska Universitetssjukhuset
FÅTAL PLATSER KVAR!
Välkommen till Karolinskas Mikrobiologisk laboratoriet och se 
var vi analyserar prov för bakterier, virus, parasiter och svampar.

15:30–16:30 Karolinska Universitetssjukhuset
Solna – Konstvisning FULLBOKAT!
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, tidigare förkortat NKS, 
är inte bara århundradets satsning inom vården, det är också den 
enskilt största satsningen på offentlig konst i Sverige. I den funk-
tionella och högteknologiska vårdmiljön blir konsten en påmin-
nelse om att en människa som söker vård är så mycket mer än en 
sjuk kropp. Välkommen på en visning av sjukhusets konst.

15:30–17:00 Folkhälsomyndigheten FULLBOKAT!
Välkommen till ett studiebesök på Folkhälsomyndigheten och 
avdelningen för mikrobiologi. Det kommer att ges en kort intro-
duktion till myndighetens verksamhet och därefter rundvandring 
i laboratorierna inklusive en inblick i Nordens enda laboratorium 
med högsta säkerhetsnivå. Här finns ett flertal analysmetoder 
inklusive analyser av högsmittsamma ämnen eller agens som av 
andra skäl är unika. Du behöver ta med legitimation vid besöket.

15:45–16:45 SciLifeLab
SciLifelab (Science for Life Lboratory) är ett nationellt forsk-
ningscenter för molekylära biovetenskaper där verksamheten 
kretsar kring ”life science” – livsvetenskap. SciLifeLab startades 
2010 gemensamt av de fyra värduniversiteten Karolinska Institu-
tet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

15:30–17:00 Postakut covid-19 syndrom
– ett sjukdomstillstånd med många ansikten
Moderator: Judith Bruchfeld
Medverkande: Marcus Ståhlberg, Malin Nygren Bonnier, Michael 
Runold, Annette Bruchfeld, patientföreningar (paneldiskussion)

PostCovid-sessionen kommer innefatta en inledande uppdate-
ring av ämnesområdet för att därför mer specifikt beskriva or-
ganpåverkan i bland annat lungor, hjärta/kärl, autonoma nerv-
systemet och njurar. Mekanistiska hypoteser och fynd kommer 
diskuteras. Rehabiliterande studier kommer beskrivas.

15:30 -17:00 Världen i väntrummet - Behövs en
utökad parasitologisk screening av migranter? (eng)
Moderator: Charlotta Rydgård
Medverkande: Ana Requena-Mendezm, Mats Ericsson, Caroline 
Rönnberg
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Behövs en utvidgad parasitologisk screening av migranter? I Sve-
rige skall asylsökande och andra nyanlända erbjudas hälsounder-
sökning av regionerna. Socialstyrelsen ger rekommendation om 
en basal nivå för denna hälsoundersökning, men utformningen 
kan skilja mellan regionerna. Screening för tuberkulos, hiv och 
hepatit ingår sedan länge, liksom fecesdiagnostik hos försko-
lebarn. Parasitscreening av vuxna ingår inte som rutin. I detta 
symposium kommer vi redogöra för aktuella riktlinjer och praxis 
för screening av migranter i Sverige, det parasitologiska panora-
mat i gruppen och tillgänglig serologisk diagnostik för parasiter 
på Folkhälsomyndigheten. ECDC:s riktlinjer för screening från 
2018 och dess relevans för screeningen i Sverige kommer att dis-
kuteras. En huvudfråga på symposiet kommer att vara om man 
kan förbättra urvalet för en utökad parasitologisk screening mot 
t.ex strongyloides, schistosomiasis, malaria med flera sjukdomar, 
så att man gör rätt undersökningar på rätt personer. Symposiet 
kommer att hållas på engelska.

15:30–17:00 Egeninitierad provtagning:
hur ska den användas?
Moderator: Björn Herrmann
Medverkande: Miriam Elfström, Johan Normark, Björn Herr-
mann

Teknikutveckling inom diagnostik har möjliggjort egeninitie-
rad provtagning. Det förenklar provtagandet för användare som 
även slipper onödiga restider. För vårdgivare innebär det färre 
patientbesök och att diagnostisk information redan är tillgänglig 
när patienten kommer. Men vad händer när medborgaren initie-
rar testandet? Överkonsumtion och okontrollerbar kostnadsök-
ning? Hur ska offentligt driven vård förhålla sig till privata aktö-
rer? Vem ska betala kalaset?

Sessionen tar upp tre exempel med egeninitierad provtagning. 
Klamydia/gonorré-diagnostik där egeninitierad provtagning 
snart är lika stor som klinikbaserad provtagning. HPV screening 
där ansvar för uppföljning av positivt testresultat hamnar hos 
individen. Enkel blodprovstagning för serologisk analys för att 
t.ex få epidemiologiska data och utvärdera vaccinationseffekt av 
covid-19.

15:30–17:00 InfCareHepatit, aktuella resultat och 
forskning
Moderator: Magdalena Ydreborg
Medverkande: Susanne Cederberg, Soo Aleman, Ann-Sofi Du-
berg, Charlotte Lybeck

I denna session kommer vi att presentera nyheter i InfCareHe-
patit registret, presentera nationell hepatit C elimineringsplan 
med särskilt fokus på InfCare-data och vad vi kan göra på kli-
niken för att nå de elimineringsmål som satts upp av WHO. Vi 
kommer även att få ta del av aktuell forskning baserad på data 
från InfCareHepatit och diskutera nya behandlingsmöjligheter 
för Hepatit D.

FREDAG DEN 13 MAJ 2022

08:30–10:00 Hepatit B & C –positivt provsvar,
vad händer sen
Moderator: Magdalena Junghage
Medverkande: Charlotta Millbourn, Katarina Rosén, Annika Ols-
son, Veronica Woxén

I denna session får vi en djupare grund kring hepatit B och C 

både från ett mottagnings och smittskyddsperspektiv. Vi tar upp 
ämnen som hur viruset påverkar kroppen och skadar levern, be-
handlingsmetoder, vaccination, smittspårning, paragrafanmäl-
ningar och mycket mer.

08:30–10:00 Laboratoriernas pandemiberedskap 
– erfarenheter och framtidsplaner
Moderator: Jan Albert 
Medverkande: Claus Nielsen, Karin Tegmark-Wisell, Tobias Al-
lander

Pandemin har inneburit ett paradigmskifte när det gäller synen 
på behovet av storskalig mikrobiologisk diagnostik vid pandemi 
och stora utbrott. Det fanns inga färdiga planer för snabb upp-
skalning av diagnostik vare sig i Sverige eller i de flesta andra 
länder. Men redan 16 mars 2020 sa WHOs chef Tedros Ghebrey-
esus ”Our key message is: test, test, test”, vilket visade sig vara 
lättare sagt än gjort. I Sverige kritiserade coronakommissionen i 
sitt andra delbetänkande att testning i stor skala kom igång sent i 
Sverige. I Danmark kom sådan testning igång tidigare än i många 
andra länder, men ändå när den första pandemivågen var stort 
sett passerad. I detta symposium kommer centralt placerade fö-
reträdare för nationella och regionala laboratorier i Sverige och 
Danmark att diskutera vilka lärdomar som kan dras från den 
nuvarande pandemin och vilken beredskap som bör finnas inför 
nästa pandemi.

08:30–10:00 Opportunistiska infektioner
hos nya riskgrupper
Moderator: Helena Hammarström
Medverkande: Ola Blennow, Amelie Kinch

Användandet av nya immunmodulerande läkemedel har ökat 
under de senaste åren och indikationerna har breddats och 
inkluderar en rad olika diagnosgrupper. Opportunistiska in-
fektioner blir därför vanligare och omfattar nu betydligt fler 
patientgrupper än de mer traditionella riskgrupperna inom 
hematologi och transplantation. I detta interaktiva fallbaserade 
symposium kommer vi att belysa riskerna för olika opportunis-
tiska infektioner hos nyare riskgrupper såsom patienter inom 
onkologi, reumatologi och gastroenterologi och även ta upp 
aspekter kring diagnostik och behandling av några opportunis-
tiska infektioner.

10:45–12:15 Keynote 2: Implementation of new
treatment options in infective endocarditis:
When and how and what is the next step?
Moderator: Ulrika Snygg-Martin
Medverkande: Emil Fosbøl, Lars Olaison, Magnus Rasmussen

Trots betydande framsteg sen de första penicillinbehandling-
arna är infektiös endokardit fortsatt en allvarlig sjukdom med 
betydande mortalitet och risk för svåra komplikationer. Rikt-
linjer för handläggning har utvecklats parallellt med förändrad 
epidemiologi, ökad kunskap kring antibiotika och kirurgiska 
landvinningar men har i huvudsak varit baserade på obser-
vationsstudier och erfarenhet. Modern behandling baserad 
på randomiserade studier börjar nu bli möjligt men för vilka 
patienter och hur kan dessa principer införlivas i vår behand-
lingstradition? I denna KeyNote föreläsning får vi ta del av 
danska erfarenheter av evidensbaserad peroral antibiotikabe-
handling vid endokardit och hur kirurgiska interventioner ock-
så kan studeras i randomiserade studier. Vi får också en upp-
datering om S. aureus-bakteriemi hos patienter med kardiella 
riskfaktorer.
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O1 – Cutibakterier i blododlingar – sann infektion 
eller förorening?

Infektion
Jolin Boman1

Bo Nilson2, Torgny Sunnerhagen3, Magnus Rasmussen1

1. Avdelningen för infektionsmedicin, Institutionen för kliniska 
vetenskaper Lund, Lunds Universitet, Skånes universitetssjuk-
hus i Lund.

2. Avdelningen för medicinsk mikrobiologi, Institutionen för la-
boratoriemedicin Lund, Lunds Universitet, Klinisk mikrobio-
logi, Medicinsk service, Region Skåne. 

3. Avdelningen för infektionsmedicin, Institutionen för kliniska 
vetenskaper Lund, Lunds Universitet, Klinisk mikrobiologi, 
Medicinsk service, Region Skåne.

Introduktion/Introduction: Cutibacterier (tidigare propionibak-
terier) är ett släkte som när de isoleras från blod ofta betraktas som 
förorening från hudfloran. Cutibakterier kan orsaka allvarliga in-
fektioner framförallt relaterat till inopererade främmande materi-
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al i kroppen. I denna retrospektiva populationsbaserade studie av 
bakteriemi med cutibakterier undersökte vi förekomsten av sann 
infektion och vilka faktorer som var kopplade till sådan.
Metod/Method: Patienter över 18 år med cutibakterier i blodod-
lingar i Skåne mellan 2015 och 2020 identifierades och artbestämdes 
med MALDI-TOF MS. Cutibakterierna artbestämdes med MAL-
DI-TOF MS. Journaler studerades retrospektivt och varje episod av 
bakteriemi klassificerades som sann infektion eller kontamination 
utifrån förutbestämda mikrobiologiska och kliniska kriterier. Vid 
två positiva odlingar krävdes infektionstecken samt att ingen an-
nan infektion förklarade dessa för att klassas som sann infektion. I 
episoder med endast en positiv blododling krävdes dessutom före-
komst av intravaskulärt material eller isolering av cutibakterier från 
en fokal infektion (se tabell 1). Grupperna jämfördes därefter för att 
identifiera faktorer kopplade till sann infektion.

Resultat/Result: 313 episoder av bakteriemi identifierades hos 
312 patienter motsvarande en incidens på 3.9 fall per 100 000 
personår. Cutibacterium acnes var den vanligast förekomman-
de arten (87%) och C. avidum and C. granulosum orsakade tre 
episoder vardera. 49 (16%) episoder klassificerades som sanna 
infektioner. Patienterna med sann infektion var signifikant äld-
re (74 mot 69 år), en högre andel hade kemoterapi (20% mot 
5%) och tiden till omslag i blododlingen var kortare (100 mot 
106 timmar) än patienter där förekomsten av cutibakterier de-
finierades som förorening. Patienter med sann infektion med 
cutibakterier hade oftast okänt infektionsfokus (n=21) eller 
luftvägsfokus (n=18). Bland de allvarligare infektionerna note-
rades ett fall av infektion relaterad till en ventrikuloperitone-
al shunt, tre fall med aortagraftsinfektion och ett fall av pro-
tesklaffsendokardit. Två patienter med allvarlig infektion där 
cutibakterier identifierades från infektionsstället hade bara en 
positiv blododling.
Konklusion/Conclusion: Fynd av cutibakterier i blododling kan 
inte alltid avfärdas som förorening. Fördelen med den definition 
som vi använde är att den har högre känslighet eftersom den ock-
så identifierade fall av sann infektion trots att bara en blododling 
var positiv. Nackdelen med vår definition var att en del infektio-
ner klassificerade som sanna cutibakterieinfektioner kan ha varit 
orsakade av andra bakterier.

O2 – Fallbeskrivning:
Plasmodium falciparum med HRPII deletion

Infektion
Jessica Ögren1

Anna Jogenfors1

1. Klinisk Mikrobiologi, region Jönköpings län

Introduktion/Introduction: Malaria orsakat Plasmodium fal-
ciparum en potentiellt allvarlig infektion med ett oförutsett 
förlopp där snabb behandling är av vikt. Diagnostik av mala-
ria görs med mikroskopi med komplement av immunkroma-
tografiska antigentest. På jourtid görs framför allt antigentest 
och möjligheterna till mikroskopi på jourtid skiljer sig åt i olika 
regioner. Antigentestet detekterar två olika antigen, ett P. fal-
ciparum specifikt (vanligtvis histidine rich protein 2, HRP2) 
och ett gemensamt för Plasmodium spp. (pan). P. falciparum 
blir positiv i det specifika och oftast i det gemensamma medan 
övriga arter bara blir positiva i det gemensamma. Känsligheten 
är generellt hög för P. falciparum HRP2 men betydligt lägre för 
övriga arter (1,2).

Under de senaste har det beskrivits en ökad förekomst av P fal-
ciparum med avsaknad (deletion) av genen som kodar för HRP2 
och därmed inte blir positiva i antigentest. P. falciparum med en 
sådan deletion beskrev först i Sydamerika, men har nu detekterats 
på flera ställen med en särskilt hög förekomst på Afrikas horn (3).

Ur ett svenskt perspektiv kan en P. falciparum med HRP2 de-
letion leda till att diagnos blir fördröjd om mikroskopi inte utförs 
under jourtid.
Metod/Method: Fallbeskrivning:
En man föd 1992 uppsöker akuten i Jönköping i januari 2022 pga 
av feber och sjukdomskänsla sedan några dagar.
Patienten har varit i Afrika (enligt uppgifter på remiss).
Det förtydligas senare med att patienten vistats i Djibouti cirka 
en månad. Kommit hem för vecka sedan. 
Resultat/Result: Malaria antigentest: Negativt
Covid snabb-PCR: Positiv
CRP: 100
Blodstatus: låga trombocyter annars ua

Bedöms som en viros, skickas hem med uppmaning om kont-
rollera CRP på vårdcentral.

Mikroskopi (morgonen efter) visar plasmodier. Artbestäm-
ning svår, inget typiskt men kan inte utesluta P. falciparum eller 
blandinfektion (P. malariae pga morfologi). Prov skickas för PCR.

Nytt prov tas dagen efter. Antigentest nu positivt för icke-fal-
ciparum, Mikroskopi visar sannolik  P. falciparum med en para-
sitemi på 0.5%
PCR visar P. falciparum 
Konklusion/Conclusion: P. falciparum med HRP2 deletion kan 
missas i initialskedet och därmed kan diagnosen fördröjas. I en 
del fall kan det få konsekvenser för patienten och en medveten-
het om var deletionen finns och hur man ska bedöma patienter 
med misstänkt malaria och negativt antigentest från dessa om-
råden behövs.
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O3 – Kan GeneXpert Ultra ersätta mikroskopi vid 
lungtuberkulos?
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Introduktion/Introduction: Mikroskopi ingår i rutindiagnosti-
ken av lungtuberkulos där förekomst av syrafasta stavar ger ett 
snabbt stöd för diagnosen och är dessutom en avgörande del i 
smittsamhetsbedömningen. Den PCR-baserade metoden Gen-
eXpert MTB/RIF Ultra (GX) genererar ett semikvantitativt re-
sultat utifrån cykeltröskelvärdet (Ct-värdet) där ett lågt Ct-värde 
liksom mikroskopipositivitet motsvarar en hög bakteriebörda 
i provet. Enstaka studier indikerar att GX skulle kunna ersätta 
mikroskopi vid lungtuberkulos och syftet med denna studie var 
därför att studera hur Ct-värdet i GX korrelerar till mikrosko-
pigrad i ett lågendemiskt land för tuberkulos. 
Metod/Method: Patienter med minst ett positivt sputumprov 
i GX från Linköping, Kalmar och Jönköping identifierades. Ex-
klusionskriterier var om mikroskopiundersökning saknades, om 
patienten tidigare genomgått tuberkulosbehandling eller om 
samtliga mykobakterieodlingar utfallit negativa. Den första posi-
tiva GX-analysen jämfördes med den högsta mikroskopigraden i 
den diagnostiska provtagningsserien. I huvudanalysen användes 
Ct-värdet för proberna IS1081/6110 samt metodens automatge-
nererade semikvantitativa resultat (Trace, Very Low, Low, Medi-
um eller High). 
Resultat/Result: Totalt identifierades 41 unika individer under 
perioden juni 2018 till september 2021 varav 3 exkluderades. 
Mikroskopinegativa patienter hade ett signifikant högre Ct-med-
elvärde 19,7 (16,0-25,3) jämfört med mikroskopipositiva 16,9 
(15,8-20,8) med en sjunkande Ct-trend vid stigande mikrosko-
pigrad (18,7, 16,7 och 16,5 vid sparsam, måttlig respektive riklig 
mängd syrafasta stavar). Ct-värden >21 (n=7) respektive de två 
lägsta semikvantitativa resultaten Trace eller Very Low (n=6) fö-
rekom uteslutande hos mikroskopinegativa individer. 
Konklusion/Conclusion: I detta begränsade material kunde GX 
förutsäga mikroskopinegativitet vid ett Ct-värde >21 och/eller 
semikvantitativt resultat Trace eller Very Low. Mikroskopipo-
sitiva patienter hade som förväntat signifikant lägre Ct-värden 
än mikroskopinegativa och sjönk med stigande mikroskopigrad. 
Sammantaget är GX en lovande metod men ytterligare studier 
krävs för att metoden skall kunna ersätta mikroskopi för både di-
agnostik och smittsamhetsbedömning av lungtuberkulos. 

O4 – Varaktighet av immunsvar och skydd mot 
sjukdom efter SARS-CoV-2 mRNA-vaccinering på 
särskilda boenden
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6. Karolinska Institutet och Familjeläkarna AB

Introduktion/Introduction: Ungefär 108000 personer bor på 
särskilt boende i Sverige varav 65% är kvinnor (1). Nästan hälf-
ten av dödsfallen under covid-19-pandemin har inträffat i denna 
grupp (2). Det är oklart hur vaccinering ska optimeras för att ge 
bästa möjliga skydd för personer med ett åldrat immunsystem (3). 
Metod/Method: Forskningspersoner på särskilt boende lämnar 
kapillärt blodprov för immunologiska analyser var tredje månad 
i en prospektiv öppen kohortstudie i fem regioner i Sverige (Väs-
terbotten, Jämtland-Härjedalen, Örebro, Stockholm och Skåne) 
under 3–4 år. Några lämnar även venprover för ytterligare immu-
nologiska analyser inklusive B- och T-cellsvar. Registerdata om-
fattar sociala faktorer, levnadsförhållanden, aktuella läkemedel, 
SmiNet och Nationella Vaccinationsregistret. Utfallsmått inklu-
derar laboratorieverifierad infektion med SARS-CoV-2, mortali-
tet och data från immunologiska analyser. 
Resultat/Result: Vi följer sedan september 2021 >2000 indivi-
der (64% kvinnor) på särskilda boenden vilka lämnar kapillärt 
blodprov var tredje månad för analys av spike-specifika IgG-anti-
kroppar mot SARS-CoV-2. Medelålder är 86 år (95% CI 85,6–
86,5; range 46–105). Under oktober-november 2021 hade 93% 
tagit dos 3 av ett mRNA-vaccin och bland de resterande 7% hade 
nästan alla tagit dos 2. Efter dos 3 hade 98% höga nivåer av IgG 
antikroppar (N=1765) och endast 1% hade svarat svagt eller inte 
alls (N=18) vilket visar att vaccination ger ett starkt specifikt anti-
kroppsvar även i denna population. Vi fann att dos 3 gav 96× ök-
ning av spike-IgG-nivåer under de fyra första veckorna (median 
AUC 362 vs 34708) följt av en långsam nedgång. Fram till 90–120 
dagar efter dos 3 sågs 3× minskning av IgG-nivåerna (median 
AUC 11208). Dos 4 av mRNA-vaccin distribuerades därefter un-
der mars 2022 vilket gav möjlighet att undersöka relationen mel-
lan antikroppsnivåer före och efter dos 4 och B- och T-cells-re-
aktivitet. Cirka 20 försökspersoner lämnade venöst blodprov dag 
0, 7–10 samt 1 månad efter dos 4. Det pågår analyser av S-specifikt 
cellmedierat immunsvar för olika virusvarianter med flödescyto-
metri och ELISpot. För studiepopulationen med >2000 individer 
fortsätter vi följa nivån specifika SARS-CoV-2 antikroppar över 
tid och registerdata i relation till tidpunkter för vaccindoser. 
Konklusion/Conclusion: De här resultaten ökar förståelse på de-
taljnivå av immunologiska svar och skyddseffekt av mRNA-vac-
cin i relation till individuella riskfaktorer och vaccindos-intervall 
hos den mest utsatta gruppen under covid-19 pandemin. 
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O5 – Använd förlorad tid: Hur en bärbar
blododlingsbehållare kan minska transporttidens 
inverkan på tid till odlingspositivitet 
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Introduktion/Introduction: Korta ledtider vid blododling är av 
största vikt både för odlingssensitivitet samt patientutfall. Trans-
port av blododlingsflaskor utgör den största faktorn som påver-
kar tid till resultat av blododlingar. En studie av transporter av 
blododlingsfalskor under 2020 i Köpenhamn visade att medel-
transporttiden av blododlingsflaskor till start av inkubering var 
6,2 timmar för de tre sjukhusen i regionen. Detta visar att det 
finns ett behov av att mer effektivt använda transporttiden för 
att uppnå snabbare resultat. Q-linea utvecklar en bärbar odlings-
enhet, PODLER®, som odlar bakterier i blodflaskan under kon-
trollerad temperatur och med vaggningsmekanism. PODLER är 
kompatibel med befintliga blododlingsflaskor och möjliggör in-
kubation omedelbart efter provtagning. För att jämföra PODLER 
med senaste generationens blododlingssystem utfördes testning 
mot BACT/ALERT® VIRTUO® (bioMérieux). Jämförelse gjordes 
mellan direkt inkubering i PODLER och VIRTUO samt med 6 
respektive 10 timmar i rumstemperatur innan inkubering för att 
efterlikna förseningar orsakade av transporttid. Den totala tiden 
till positivitet (tTTP), tiden mellan inokulering och positivitet, 
undersöktes. 
Metod/Method: I denna studie inokulerades BACT/ALERT 
FAN® PLUS-flaskor (bioMérieux) med E. coli, H. influenzae, P. 
aeruginosa, S. aureus, S. epidermidis, S. pneumoniae, 30–100 CFU 
per flaska i 9 ml humant blod. Efter inokulering inkuberades flas-
kor direkt i PODLER och VIRTUO eller lämnades i rumstempe-
ratur (20–23 °C) i antingen 6 eller 10 timmar före inkubering i 
VIRTUO för att simulera transporttid. 
Resultat/Result: Tid till positivitet av blododlingsflaskor efter 
direkt inkubering var likvärdig i PODLER jämfört med VIRTUO. 
Vid en 6 timmars fördröjning av inkubation i VIRTUO, gav POD-
LER 3–4 timmar snabbare larm om tillväxt. Vid 10 timmars för-
dröjd inkubering i VIRTUO gav PODLER 6–7 timmar snabbare 
larm om tillväxt. 
Konklusion/Conclusion: En lång tTTP förlänger tiden till op-
timal behandling av patienter, där transporttiden har en stor in-
verkan. PODLER hade snabbare tTTP jämfört med VIRTUO vid 
fördröjd inkubering av blododlingsflaskor samt likvärdig tTTP 
vid direkt inkubering för de vanligaste bakteriearterna. PODLER 
från Q-linea har potential att minska transporttidens negativa in-
verkan på tTTP och förbättra patientutfall. 

O6 – Covert Clostridioides difficile outbreak at 
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Introduktion/Introduction: Sweden suffered a severe first and 
second wave of COVID-19 during 2020. Hospital resources, inclu-
ding available rooms and personnel, exceeded their limits. Infec-
tion control focused mainly on preventing droplet transmission. 
While many other infections were virtually eliminated in hospi-
tals as well as in the community, Clostridioides difficile infections 
had a more moderate decrease. We launched this study in the 
beginning of 2020 in order to detect covert hospital C. difficile 
transmission, without knowing it would be a pandemic year.
Metod/Method: The setting was a secondary care hospital in 
western Sweden during 2020. PCR for toxin B were used for 
identifying C. difficile infection in suspected cases. All PCR po-
sitive clinical samples were cultivated and preliminary typed, 
using MALDI-TOF High Molecular Weight (HMW) typing, a 
method corresponding to PCR ribotyping but with lower resolu-
tion. Isolates from patients with the same HMW type and a ward
connection within 30 days from one another were analysed by 
PCR ribotyping and considered part of a cluster if the ribotypes 
matched. We will complement these results with analysis by 
whole genome sequencing later, to confirm and nuance trans-
mission.
Resultat/Result: Among 217 positive tests, 17 cases of suspec-
ted connections were identified based on a common ward his-
tory and ribotyping results. Ribotype 014 was the most common, 
with 11 cases, and all of which were related to each other by ward 
(p <0.001, Fisher´s exact test). Six of these were diagnosed in Au-
gust 2020. This possible outbreak was not recognised by clinici-
ans or infection control personnel as it evolved. In all, 24 HMW 
types were recognized, suggesting diverse sources of C. difficile 
cases in non-outbreak situations.
Konklusion/Conclusion: We describe a possible outbreak of 
C. difficile during the COVID-19 pandemic. PCR positive cases 
can be cultured and typed by MALDI-TOF, standard laboratory
technologies, to build a program for easy and fast surveillance for 
possible clusters.

O7 – Den initiala smittspridningen av SARS-CoV-2 
till och inom Sverige
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Connections between wards and patients with C. difficile ribotype 
014. Patients (ovals) are placed on the timeline according to time af 
admission. Lines representent care at a ward (rectangles). Red colour 
represents connecions with a possible original transmission source, 
patient S002.
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Introduktion/Introduction: Arbetet undersöker den initiala 
smittspridningen av SARS-CoV-2 (SC2) i Sverige och varifrån 
viruset kan ha importerats.
Metod/Method: För att undersöka eventuellt dold cirkulation 
av SC2 i samhället analyserades sparade luftvägsprov på Klinisk 
Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet tagna vecka 
6-14 2020 och som inte tidigare hade analyserats för SC2. 
För molekylärepidemiologiska analyser nedladdades samtliga 
virussekvenser provtagna globalt t.o.m. 2020-06-01 från GI-
SAID. Vi genererade även nya helgenomsekvenser från ett ur-
val av svenska SC2-positiva prov baserat på: virusnivå, provtag-
ningsvecka, patientens ålder, reseanamnes samt prov tagna på 
äldreboenden. Information om smittland för svenska sekvenser 
inhämtades från SMInet. Alla sekvenser analyserades med pro-
grammet Nextclade för mutationer jämfört med referenssekven-
sen Wuhan-Hu-1. Fylogenetisk analys utfördes med Nextstrains 
pipeline augur för samtliga svenska sekvenser med ett urval av 
det globala datasetet som jämförelsematerial. 
Resultat/Result: Vi utförde SC2-PCR på 1 979 luftvägsprov tag-
na veckorna 6-14 2020. Det tidigaste positiva provet detektera-
des vecka 10, dvs inte tidigare än de första kända fallen i Region 
Stockholm (vecka 9).

Datasetet från GISAID omfattade knappt 125 000 internatio-
nella sekvenser, inklusive knappt 700 svenska sekvenser. Till 
detta fogades de nya svenska sekvenserna vilket gav ett dataset 
om totalt 1 350 svenska sekvenser. Uppgift om utlands- och in-
hemsk smitta fanns för 249 respektive 848 sekvenser. Sekvenser-
na tillhörde de sex Nextstrain-genotyperna 19A-20D. De tidigaste 
sekvenserna vecka 6 och 9 utgjordes av genotyp 19A. Vecka 10 
dominerades av sekvenser med genotyp 20A och 20B med huvud-
sakligen Italien som smittland. Från vecka 11 och framåt domine-
rades istället cirkulationen av genotyp 20C. Det vanligaste utrikes 
smittlandet för patienter med genotyp 20C var Österrike. Majo-
riteten av svenska sekvenser av genotyp 20C hade mutationen 
G24368T, vilken i det globala datasetet var förhållandevis ovanlig: 
utöver i Sverige påvisad även i Storbrittanien och Danmark men 
huvudsakligen i Finland, i Finland dock först senare under våren.
Konklusion/Conclusion: Genotyp 20C dominerade smittsprid-
ningen i Sverige våren 2020 och Österrike var det mest sannolika 
importland för genotypen. Genotyperna 20A och 20B initalt im-
porterade huvudsakligen från Italien fick istället en mer begrän-
sad spridning. 
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Introduktion/Introduction: Diagnostik av parasiter har tradi-
tionellt gjorts med mikroskopi av fecesprov vilket kräver erfa-

renhet och specialkompetens. Sedan ett par år tillbaka används 
molekylärbiologiska metoder som realtids-PCR i allt högre ut-
sträckning vilket ökat antalet fynd i både Sverige och resten av 
världen (1). I en studie från 2016 uppmärksammades även bety-
delsen av provtagningsalgoritm som en del i underdiagnostik av 
Cryptosporidium (2).

Syftet med den här studien var att att undersöka förekomsten 
av Cryptosporidium, G. intestinalis, E. histolytica och C. cayeta-
nensis hos patienter i Jönköpings län, både där analysen är be-
ställd och där den inte är det. Utebliven diagnos kan leda till att 
utbrott inte identifieras och fler blir smittade där det hade kun-
nat undvikas samt allvarlig sjukdom och dödsfall hos immuns-
upprimerade. 
Metod/Method: Patienter i Jönköping som rutinmässigt prov-
togs för gastroenterit (GE) orsakande bakterier och/eller parasi-
ter under 6 månader (2018-2019) analyserades för förekomst av 
Cryptosporidium spp , Cyclospora cayetanensis, Giardia intes-
tinalis och Entamoeba histolytica med realtids-PCR och mikro-
skopi. En kontrollpopulation bestående av blodgivare inkludera-
des för att se förekomsten hos friska individer.

Sammanlagt jämfördes förekomsten av diarreorsakande proto-
zoer i 4 grupper; Endast misstanke om bakteriell gastroenterit (B), 
Endast misstanke om parasitinfektion (P), misstanke om både bak-
teriell och parasitinfektion (BP) samt kontrollgrupp (Blodgivare).

Resultat/Result: Totalt inkluderades 1259 patienter i grupp BP, 
803 i grupp B, 758 i grupp P och 197 i kontrollgruppen.

Resultaten för Cryptosporidium spp., E. histolytica, G. intestina-
lis, and C. cayetanensis visas i tabell 1.

Resultaten visar en statistiskt signifikant högre andel Cryp-
tosporidium i grupp B jämfört med de andra grupperna (p = 0.02).
Det var en statistiskt signifikant högre andel G. intestinalis i grup-
perna P and BP jämfört B (p > 0.00). Det fanns ingen signifikant 
skillnad i detektion av G. intestinalis mellan alla patientgrupper 
och kontrollgruppen (p = 0.5). Fallen av E. histolytica (1 i PB och 
ett i B)och Cyclospora cayetanensis (2 i B) var för få för statistisk 
beräkning, men resultaten tyder på att det finns risk för underdi-
agnostik. Det var ingen skillnad mellan Mikroskopi och PCR.
Konklusion/Conclusion: Cryptosporidium var vanligast i gruppen 
där endast bakteriell GE misstänktes. Ändrade provtagningsalgo-
ritmer och ökad kunskap om protozoer, i kombination med känsli-
ga diagnostikmetoder är nödvändigt för en förbättrad diagnostik.
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Introduktion/Introduction: Under 2018-2019 utlokaliserades 
blododlingsskåp till de stora sjukhusen i Region Stockholm. Som 
ett nästa steg i att leverera korta svarstider till vården startade ett 
projekt med dygnet-runt-arbete på Blodlab Klinisk mikrobiolo-
gi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna i februari 2021. Här 
presenteras effekten på svarstider för blododlingar under dyg-
net-runt-arbete. 
Metod/Method: Inför start planerades arbetet på Blodlab nog-
grant. Dygnet delades in i fem tidsintervall där positiva blod-
odlingsflaskor från blododlingsskåp på Danderyds sjukhus och 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna följde flödet inom aktu-
ellt intervall. Nattbemanningen på Blodlab mikroskoperade och 
preliminärsvarade mikroskopifynd samt artbestämde fynd som 
vuxit fram från snabbodling med MaldiTOF och preliminärsva-
rade dessa. Läkare med dagplacering på Blodlab telefonbesva-
rade sedan alla nattens relevanta mikroskopifynd på morgonen. 
All avläsning av resistenser och basplattor utfördes dagtid både 
innan och under projektet.

Från och med juni 2021 infördes även telefonbesvarning nat-
tetid av relevanta mikroskopifynd på prover från utvalda av-
delningar – IVA, ECMO, IMA, AVA, Infektionsavdelningar och 
Hematologiavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset Sol-
na, Danderyds sjukhus och Norrtälje sjukhus. Från och med no-
vember 2021 telefonbesvarade nattbemanningen alla relevanta 
mikroskopifynd för sjukhustagna prover, slutenvårdade och 
ASIH-inskrivna patienter.

Vi har jämfört TAT för larm till första preliminärsvar före och 
under dygnet-runt-projektet för alla positiva blododlingar och TAT 
för larm till telefonsvar under olika faser av projektet för Esche-
richia coli och Klebsiella pneumoniae som bakterierepresentanter 
då Gram-negativa stavar alltid telefonbesvaras vid första fynd.
Resultat/Result: Innan införandet i januari 2021 var median 
TAT för larm till första preliminärsvar 5:00 och medel 6:44 tim-
mar. Efter införandet i januari 2022, var mediantiden 2:19 och 
medeltiden 2:46 timmar.

Innan införandet av telefonbesvarning av mikroskopifynd, un-
der maj 2021, var median TAT för larm till telefonsvar 9:13 res-
pektive medel 8:48 timmar för E. coli och K. pneumoniae. I juli 
2021 var mediantiden 5:10 respektive medeltiden 6:57 timmar 
och i januari 2022 mediantiden 3:21 respektive medeltiden 4:23 
timmar.

Konklusion/Conclusion: Genom införande av dygnet-runt-ar-
bete med mikroskopi och preliminärsvar nattetid på positiva 
blododlingar förkortades mediantiden för larm till första preli-
minärsvar med 2:41 och medeltiden med 2:58 timmar. Genom 
införande av telefonbesvarning nattetid på alla patienter förkor-
tades mediantiden för larm till telefonsvar med 5:52 och medel-
tiden med 4:25 timmar. 

O10 – Helgenomsekvensering av SARS-CoV-2
på Klinisk Mikrobiologi,
Karolinska Universitetssjukhuset
Sammanställning av resultat från 2021-2022

Mikrobiologi
Natalija Gerasimcik1

Karina Hentrich1, Martin Ekman2, Lynda Eneh2, Shambhu Gan-
eshappa Aralaguppe2, Zahra Hasson1, Viktor Persson1, Mathilda 
Andreassen1, Mona-Lisa Strand1, Josefin Berglint-Janusz1, Diana 
Doulabnia1, Ida Isacsson1, 3, Alenka Jejcic2, Philip Richmond2, So-
zanah Rashid2, Konstantina Palieraki2, Henning Onsbring3, Tanja 
Normark3, Sandra Broddesson1, 4, Robert Dyrdak1, 4, Zhibing Yun2, 
Jan Albert1, 4

1. Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 
Solna

2. Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 57 
Huddinge

3. Clinical Genomics Stockholm, Science for Life Laboratory, 
171 65 Solna

4. Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC), 
Karolinska Institutet, 171 65 Solna

Introduktion/Introduction: SARS-CoV-2 upptäcktes i slutet av 
2019 och ledde snabbt till en global pandemi. Sedan dess har vi-
ruset kontinuerligt förändrats och nya varianter uppstått. För att 
övervaka smittspridningen av SARS-CoV-2 i samhället och hitta 
nya mutationer som potentiellt påverkar immuniteten infördes 
helgenomsekvensering (WGS) på Klinisk Mikrobiologi, Karolin-
ska Universitetssjukhuset, i början av 2021. På uppdrag av Folk-
hälsomyndigheten (FOHM) sekvenserade vi ett urval av prover 
enligt följande kriterier: 1) allmän övervakning, 2) utlandsvistel-
se, 3) slutenvård, 4) utbrott, 5) reinfektion och under vissa perio-
der även 6) vaccingenombrott. 
Metod/Method: RNA-extraktion, cDNA-syntes och amplifiering 
sker på Klinisk Mikrobiologi med två olika kit: CovidSeq (Illu-
mina) eller QIAseq (QIAGEN). Plattor med amplifierad produkt 
skickas vidare för bibliotekspreparering, sekvensering och data-
analys till Clinical Genomics Stockholm, Science for Life Labo-
ratory. Rapporter och typningsfiler genereras av mjukvaran MU-
TANT1 och sekvensdata överförs till GISAID, FOHM och Klinisk 
Mikrobiologis LIS och rapporteras sedan via SmiNet. Virusvari-
anter klassificeras enligt Pangolinsystemet med GMS-ARTIC2. 
Resultat/Result: Hittills har vi sekvenserat fler än 20 000 prov 
framför allt från Stockholm och Gotland. Under 2021 har vi sett 
tre vågor orsakade av olika ”Variants Of Concern” (VOC, defi-
nierat av ECDC). Vi följde uppkomsten av alfavarianten (B.1.1.7), 
deltavarianten (B.1.617.2 och undergrupper AY.*), samt omik-
ronvarianten (B.1.1.529 och undergrupper BA.*) som har ersatt 
varandra och under olika tidsperioder har dominerat smittsprid-
ningen. Vi observerade även en låg incidens av andra pangolin-
typer såsom betavarianten, (B.1.351) och gammavarianten (P.1). 
Vi kommer presentera sammanställningar av förekomsten av de 
olika varianter under pandemins förlopp med hänsyn till deras 
urvalskategorier. 
Konklusion/Conclusion: Resultat från SARS-CoV-2 sekven-
seringen ger en detaljerad översikt över de virusvarianter som 
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sprider sig i samhället, sjukvården eller som introduceras via ut-
landsresenärer. En övervakning av varianter, särskild av de med 
ökad smittsamhet eller minskad känslighet för neutraliserande 
antikroppar, är essentiell för att införa åtgärder för att minska 
deras spridning i befolkningen. 

Referenser
1. https://github.com/Clinical-Genomics/MUTANT
2. https://github.com/genomic-medicine-sweden/gms-artic

O11 – Klinisk prestanda av ASTar, snabb fenoty-
pisk resistensbestämning av positiva blodkulturer 
med gramnegativa bakterier

Mikrobiologi
Ehsan Ghaderi1

Martin Sundqvist2, Jan Gorm Lisby3, Jonas Melin4, Jenny Gö-
ransson4

1. Klinisk Mikrobiologi på Akademiska sjukhuset Uppsala
2. Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i 

Örebro
3. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital
4. Q-linea
Introduktion/Introduction: Vid misstanke om sepsis är snabbt 
insatt adekvat antibiotikabehandling avgörande för patientutfal-
let. För att vid behov snabbt kunna eskalera eller de-eskalera den 
empiriska behandlingen behövs ett snabbt och brett resistenssvar. 
För detta syfte har Q-linea utvecklat ASTar®, ett snabbt helauto-
matiserat AST-system som nyligen godkänts för den europeiska 
marknaden (CE/IVD). Här presenterar vi den kliniska prestan-
dan av ASTar från en utvärdering enligt ISO 20776-2:2007. 
Metod/Method: En alikvot från en positiv blododling (ca 1 ml) 
sattes till en av de två förbrukningsartiklar som behövs för ana-
lysen. I en fullt automatisk process isoleras därefter bakterierna 
från blododlingen och ett kontrollerat inokulum prepareras i en-
lighet med EUCAST riktlinjer (2 x 105 – 8 x 105 cfu/ml). Där-
efter resistensbestämning med buljongspädning mot panel med 
23 antibiotika i 6 till 14 tvåfaldiga spädningssteg av vardera, och 
avläsning med höghastighetsmikroskopi en gång per timme. Den 
insamlade informationen omvandlas till MIC-värden som också 
tolkas efter EUCAST kliniska brytpunkter (version 11). Prestanda 
av ASTar utvärderades mot referensmetoden buljongspädning 
(Sensititre), i enlighet med aktuell ISO-standard (ISO 20776-
1:2019). Testningen gjordes vid tre olika laboratorier varav två 
kliniskt mikrobiologiska laboratorier på svenska regionsjukhus. 
Totalt analyserades 412 blododlingsflaskor spikade med kända 
stammar samt 74 kliniska blododlingar från de två sjukhusen. 
Även ASTar-systemets reproducerbarhet utvärderades genom 
att triplikat från blododlingar som preparerats från 11 olika isolat 
analyserades med tre olika instrument under två dagar. 
Resultat/Result: Totalt genererade studien resultat från 8650 
antibiotika-bakteriekombinationer, samt 325 resultat från test 
med screeningsubstansen cefoxitin. Essential agreement (EA) 
för ASTar blev 95,8% [91,6 – 98,6%], och categorical agreement 
(CA) 97,6% [91,6 – 100%]. Reproducerbarheten var mer än 98% 
för 22 av 23 testade antibiotika.
Konklusion/Conclusion: Denna studie visar att ASTar levererar 
mycket reproducerbara resultat direkt från positiv blododling, 
med en över 95-procentig överensstämmelse med referens-MIC. 
Total tid till resultat, från tillsatt prov till rapporterat MIC och 
SIR, var ca 6 timmar. ASTar förväntas passa väl in i dagens ar-
betsflöde och genom att leverera snabba, korrekta MIC-resultat, 
kunna förbättra både behandling och utfall för patienter med 
sepsis. 

O12 – Metagenomes in HPV negative cervical
cancers

Mikrobiologi
Camilla Lagheden1

Agustin Ure1, Laila Sara Arroyo Mühr1

1. Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, 
Stockholm Sweden

Introduktion/Introduction: Human papillomavirus (HPV) is a 
necessary cause of cervical cancer, although some invasive cer-
vical cancers may test negative by HPV PCR. HPV-test negative 
cervical cancers may constitute a biologically distinct subgroup, 
associated with symptomatic detection, late-stage diagnosis and 
worse prognosis that may need different targeted therapeutic 
strategies. It is thus essential to find other biomarkers to early 
identify these HPV PCR negative cancers.
Objective: We aimed to analyze and compare the metagenomes 
present in HPV PCR positive cervical cancers with the meta-
genomes present in HPV negative cancers. 
Metod/Method: We previously requested all invasive cervical 
cancers in Sweden during 10-year period and subjected them to 
HPV genotyping using Luminex. FFPE (formalin fixed paraffin 
embedded) specimens that were HPV PCR negative (392/29850), 
together with a set of 59 HPV PCR positive specimens (used as 
positive controls), were further subjected to an unbiased total 
DNA and cDNA sequencing using Novaseq 6000 in order to de-
tect ”truly” HPV negative specimens. A total of 223/392 cervical 
cancer cases were still negative for HPV after sequencing. For 
this study, we randomly selected 49/223 HPV negative specimens 
and compared the metagenomes present with the metagenomes 
detected in the 49 HPV PCR positive controls using the Kraken2. 
A total of 6 blank paraffin blocks were used as negative controls. 
Resultat/Result: Overall, 53 bacterial genera were detected 
with the genera Klebsiella, Staphylococcus and Pasteurella of-
ten contributing to more than 75% of the total bacterial reads 
for each sample. No significant bacterial difference was found 
among HPV positive and HPV negative specimens. Analysis of 
viruses revealed a total of 50 viral genera showing more than 1% 
of the viral reads. Gorganvirus (known to infect vagina), Ortho-
bunyavirus and Alphapapillomavirus represented most of the vi-
ral reads. HPV was only detected in the HPV PCR positive samp-
les and no other significant difference was detected among the 
HPV PCR positive and HPV negative specimens.
Konklusion/Conclusion: Metagenomic analysis of bacteria and 
viruses present in HPV positive and HPV negative cervical can-
cers shows no significant difference in bacteria or viruses pre-
sent, besides the HPV for HPV positive specimens. 

O13 – Potentiella orsaker till gränsvärden i
Quantiferon-plus 

Mikrobiologi
Louise Fernström1

Thomas Schön1, 2, 3

1. Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalmar, 
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2. Avdelningen för Infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, 
Region Kalmar Län och Infektionskliniken, region Östergötland

3. Avdelningen för inflammation och infektion, institutionen för 
biomedicin och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings Uni-
versitet.

Introduktion/Introduction: För diagnostik av latent tuberku-
los (LTB) används interferon gamma release assays (IGRA) som 
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Quantiferon (QFT). Under 2017 förändrades QFT till QFT+ ge-
nom tillägg av ett rör (TB2) innehållande peptider som stimule-
rar CD4+ och CD8+ T-lymfocyter. Rekommendationen är sedan 
2015 att överväga nytt prov i gränsvärdesintervallet 0.20-0.99 
IU/ml, då resultat kring gränsen för positivt test (0.35 IU/ml) är 
osäkra. Syftet med studien var att undersöka förekomst och möj-
liga orsaker till gränsvärden i QFT+.
Metod/Method: Skakning och temperaturförhållanden vid 
provtagning undersöktes hos en QFT-negativ givare. Proverna 
skakades inte alls, enligt tillverkarens instruktion, i en provtag-
ningsvagga och så hårt som möjligt samt utsattes för tempera-
turer mellan 4 °C och 37 °C. Proverna jämfördes statistiskt med 
prover behandlade enligt tillverkarens instruktioner. Stabilite-
ten i ELISA-analysen värderades med en kitoberoende kontroll 
(KOLP). Alla QFT+ tagna i region Kalmar län under 2017-2018 
utvärderades avseende hur resultatet förändrades vid förnyad 
provtagning hos de patienter som låg inom gränsvärdesintervall. 
Resultat/Result: Vid analys av QFT+ från region Kalmar län 
2017-18 (n=3847), låg 6.8 % (n=265) inom gränsvärdesintervallet. 
Av dessa genomgick 100 patienter förnyad provtagning vilket re-
sulterande i 37 % QFT-negativa test (<0.05 IU/ml) utan att någon 
utvecklade aktiv TB under två års uppföljning vilket stämmer väl 
överens med en nyligen publicerad nationell studie. TB2 ensamt 
bidrog till positivt resultat hos 0.4 % av patienterna. Förvaring i 
hög temperatur (37 grader) gav högre nivåer IFN-gamma (medi-
an 0.47 IU/ml) i TB1 jämfört med rumstemperatur (0.24 IU/ml) 
och resulterade i falskt positiva QFT-resultat i gränsvärdesom-
rådet. För TB1 (0,37 IU/ml), TB2 (0,26 IU/ml) och Nil (0,48 IU/
ml) som skakades kraftigt steg IFN-gammanivåerna signifikant 
jämfört med TB1 (0,24 IU/ml), TB2 (0,21 IU/ml) och Nil (0,17 IU/
ml) som skakades enligt instruktion. KOLP:en varierade mellan 
0.44-0.90 IU/ml (medel 0.61 IU/ml; CV% 15.0) och analyserades 
av 8 utförare och över 3 lotnummer under 6 månader.
Konklusion/Conclusion: Orsaken till gränsvärden i QFT+ är 
multifaktoriell där kraftig skakning och höga temperaturer ger 
förhöjda IFN-gammanivåer som kan leda till falskt positiva 
QFT+-resultat. Resultaten tyder på att gränsvärden ofta utgörs 
av falskt positiva resultat vilket talar för fortsatt gränsvärdesin-
tervall för QFT+ där man överväger nytt prov i dessa fall.

O14 – Pregnancy-associated T cell suppression 
dictates vertical transmission of hepatitis C virus

Mikrobiologi
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6. Maternity Hospital No 16, Saint Petersburg, Russian Federation
7. Department of Pediatrics, Gynecology and Female Repro-
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Saint Petersburg, Russian Federation
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12. Department of Medicine Huddinge, Infectious Diseases, Karo-
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Introduktion/Introduction: Hepatitis C virus (HCV) is highly 
contagious after blood-exposure and efficient in causing chronic 
infection of the liver. Thus, the low rate of mother to child trans-
mission is in this regard a conundrum and immunological factors 
related to vertical transmission events remain elusive.  
Metod/Method: In the present study, anti-HCV T cell immu-
nity was assessed longitudinally in HCV-infected mothers and 
their children, from pregnancy to birth and into the postnatal 
period. To this end, maternal and pediatric T cells were studied 
with flow cytometry for phenotype and function and proximity 
extension assay (PEA) was applied to determine soluble immune 
mediators.
Resultat/Result: Pregnancy had a global effect on T cell immu-
nity which could be mapped to an upregulated CD38 / PD-1 – 
soluble PD-L1 axis. Soluble PD-L1 levels decreased after preg-
nancy and could be detected in supernatant from trophoblast 
cultures from healthy controls, suggesting a pregnancy-related 
systemic maternal immunosuppression. Intriguingly, vertical 
transmission events occurred in mother-child dyads where ma-
ternal T cells displayed the highest levels of PD-1. However, a pe-
diatric T cell imprint of HCV was similarly present in HCV-ex-
posed and infected neonates as compared to unexposed and 
persisted for the first years of life. 
Konklusion/Conclusion: In conclusion, alterations in anti-HCV 
T cell immunity linked to pregnancy might facilitate vertical 
transmission of HCV. 

O15 – Snabbdetektion av karbapenemresistens 
och resistens mot tredje generationen
cefalosporiner direkt från positiv blodkultur

Mikrobiologi
Christer Malmberg1, 2

Jessie Torpner2, Linnea Flinkfeldt2, Amanda Åman2, Håkan 
Öhrn2, Jonas Ångström2, Cecilia Johansson2, Thomas Tängdén1

1. Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universi-
tet, Uppsala

2. Gradientech AB

Introduktion/Introduction: Karbapenemresistens (CRE) och 
resistens mot tredje generationen cefalosporiner (3GCREB) hos 
Enterobacteriales har de senaste åren framträtt som ett allvar-
ligt hot mot den globala hälsan. Den snabba spridningen genom 
framför allt plasmidmedierad horisontell genöverföring under-
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stryker behovet av snabba och precisa detektionsmetoder för 
stammar som bär på dessa resistensgener, för att möjliggöra in-
terventioner som isolering av patienten och eskalering av anti-
biotikabehandlingen. Vanliga idag förekommande detektions-
metoder inkluderar fenotypiska platt-baserade samt genotypiska 
PCR-baserade test, med varierande snabbhet, specificitet och 
sensitivitet. Vi har utvecklat ett ”lab-on-a-chip”-test för snabb 
antibiotikakänslighetstestning1,2, som kan användas för att de-
tektera resistensfenotyper direkt i positiv blodkultur inom ett 
fåtal timmar. Här undersöker vi vår metod (QuickMIC) och jäm-
för med standardmetoden buljongspädning, vad avser snabbhet, 
specificitet och sensitivitet. 
Metod/Method: 20 verifierade CRE (n=4) och/eller 3GCREB 
(n=20) E.coli, K. pneumoniae och E. aerogenes (n = 10, 9, 1, respek-
tive) blodisolat med kliniskt ursprung, samt 15 vildtypskontroller 
(n= 8, 6, 1 för E. coli, K. pneumoniae och E. aerogenes, respektive) 
testades i duplikat i QuickMIC-systemet. Resultaten klassificer-
ades som känsliga eller resistenta baserat på MIC-värde och EU-
CASTs brytpunktstabell (v11.0). Icke-känslighet användes som 
klassificeringskriterium, och indikatorantibiotika för 3GCREB 
var ceftazidim och cefotaxim, och för CRE meropenem. Specifi-
citet, sensitivitet och tiden till resultat mättes för QuickMIC-sys-
temet.
Resultat/Result: QuickMIC-systemet presenterade ett katego-
riskt resultat i genomsnitt inom 3.6 tim från start (min: 2.3 tim, 
max: 3.8 tim). CRE detekterades i 100% av fallen, och 3GCREB i 
97.3% av fallen med cefotaxim som indikator och i 94.6% av fallen 
med ceftazidim som indikator. Genom att kombinera indikato-
rerna detekterades 100% av 3GCREB-stammarna. Specificiteten 
var 97.3% och 90.5% för CRE och 3GCREB respektive, baserat på 
de 15 vildtypsstammarna. 
Konklusion/Conclusion: QuickMIC-systemet kan användas för 
snabb och precis detektion av CRE och 3GCREB-infektioner kort 
efter positiv blodkultur erhållits, varpå en snabbare infektions-
kontroll och behandlingsintervention möjliggörs för patienter 
som drabbats av dessa infektioner. 
Referenser
1. Wistrand-Yuen P, et.al. A Multiplex Fluidic Chip for Rapid Phenotypic 
Antibiotic Susceptibility Testing. mBio 11 (2020).
2. Malmberg C, et. al. A Novel Microfluidic Assay for Rapid Phenotypic 
Antibiotic Susceptibility Testing of Bacteria Detected in Clinical Blood 
Cultures. PLOS ONE 11:e0167356. (2016)

O16 – Snabbtest för antikroppar mot SARS-CoV-2
som stöd inför behandling av covid-19 patienter 
med monoklonala antikroppar:
Metodik och klinisk nytta
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Introduktion/Introduction: Patienter med nedsatt immun-
försvar som drabbas av Covid-19 kan i vissa fall behandlas med 
antikroppar riktade mot SARS-CoV-2. Behandlingen är effek-
tiv när det ges tidigt i sjukdomsförloppet men finns bara att 
tillgå i en begränsad mängd varför det är viktigt att prioritera 
de patienter som saknar egna antikroppar mot viruset. För be-

handlande kliniker är snabba svar därför av stor betydelse.För 
att möta detta behov initierades ett samarbete för att ta fram ett 
kliniknära snabbtest mellan Avdelningen för Infektionssjukdo-
mar och Klinisk mikrobiologi på Karolinska Universitetssjuk-
huset. 
Metod/Method: Två olika immunkromatografiska snabbtester 
(Roche och Healgen) utvärderades med avseende på sensitivitet, 
specificitet och användarvänlighet. Roche test detekterar IgG 
och IgM antikroppar mot S- och N-proteinet på SARS-CoV-2 
medan Healgen riktar sig endast mot S-proteinet. Testerna ut-
värderades enbart för IgG enligt indikationer. Som provmaterial 
användes serum från patienter med kända antikroppsnivåer mot 
SARS-CoV-2. 
Resultat/Result: Metod: Specificiteten var 100% för båda kiten 
och känsligheten var 100% för Healgen och 60% för Roche. Ut-
ifrån hög specificitet, bättre tillgång till kit, användarvänlighet 
och andra publicerade studier, bla. från RISE (1) valdes Roche 
kit.Metoden etablerades på fyra av region Stockholms sex akut-
sjukhus och analysen utfördes dygnet runt, sju dagar i veckan.
Klinisk användning: Mellan 19 oktober 2021 och 22 februari 
utfördes 396 snabba antikroppstester på Karolinska Universi-
tetssjukhuset. Med hjälp av dessa erhöll ca 200 patienter med 
nedsatt immunförsvar behandling med monoklonala antikrop-
par (initial Casirivimab – Imdevimab, sedan 24 december 2021- 
Sotrovimab). Behandlingen var effektiv och kunde i de flesta fall 
förhindra svår Covid-19.
Konklusion/Conclusion: Ett lättillgängligt snabbtest utgör ett 
viktigt komplement till mer traditionell serologi vid prioritering 
av Covid-19 patienter för behandling med monoklonala antikrop-
par.

Referenser
1. https://www.ri.se/sv/validering-av-snabbtester-covid-19
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INF-P001 – Intranasal Coronavirus SARS-CoV-2
recombinant protein immunization provides 
systemic and mucosal immune response against 
SARS-CoV-2 S1 Spike and nucleocapsid protein
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Introduktion/Introduction: Coronavirus SARS-CoV-2 immu-
nity described in ninety-six infected, recovered individuals have 
been presented to develop against the surface, outer envelope 
proteins, such as Spike S1, S2 and inner viral NP and RdRp-pro-
teins. SARS-CoV-2 surface proteins contain neutralizing B cell 
epitopes. Cell-mediated immunity is often developed against 
high-frequency proteins such as nucleocapsid proteins and was 
seen as IFN-gamma secreting CD4 and CD8+ T cells. With the 
identified virus-neutralizing human immune data we aimed at 
performing a pre-clinical study to investigate if vaccination can 
provide similar immune response profile as seen in recovering 
patients. 
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Metod/Method: Serology and neutralisation assay
ELISA analyses of serum, nasal and rectal immunoglobulins 

were tested in samples from patients recovering from SARS-
CoV-2 infection. SARS-CoV-2 neutralizing analysis in vitro was 
performed.

Immunizations and animals.
C57Bl/6J mice (8-12 weeks) were nasally given 0.1 or 1 ug 

S1-spike and NC-protein in saline (Group 1) or with anionic en-
dogenous lipid L3 (1,5%) adjuvant or cationic N3 (1,5%) adjuvant. 
Immunization was given at day 0 and 21.

ELISA with 96 microwell plates coated with 0,5 ug/ml recom-
binant S1 spike protein.HRP-goat anti-mouse IgG and – IgA con-
jugates (BioRad and Southern Biotech) were used.OPD/H2O2 
substrate was used for color development. 2,5M H2SO4 stopped.

SARS-CoV-2 virus neutralization with 100 PFU/ml was used 
with Vero E6 cells in vitro. 
Resultat/Result: In this study we explore the use of recombi-
nant proteins representing the SARS-CoV-2 S1 spike protein 
and the nucleocapsid protein (NC), both given with and without 
adjuvants intranasally. In a preclinical two-dose immunization 
schedule using 0,1ug and 1ug vaccine antigen doses given nasally 
provide mucosal and systemic immune responses in all vaccine 
recipients immunized with mucosal adjuvant. The stronger re-
sponses were obtained with cationic lipid adjuvants, but also at a 
lower level with anionic lipid adjuvant. 
Konklusion/Conclusion: The aim of this clinical and pre-clini-
cal study was to explore the systemic and mucosal humoral im-
mune responses against the neutralizing epitopes of the S1 Spike 
protein, and the cell-mediated interferon gamma responses aga-
inst the more conserved nucleoprotein NC and RdRp enzyme 
protein.

Ninety percent of infected individuals developed neutralizing 
antibodies, binding nasal mucosal IgA and 18-20% developed 
rectal mucosal IgA against S1 and/or NP-antigens. 

INF-P002 – Analytisk och klinisk prestanda 
för snabb resistensbestämning i blododlingar.
En retrospektiv metodvalideringsstudie
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Introduktion/Introduction: Snabb resistensbestämning är avgö-
rande för överlevnaden hos patienter med bakteriemi och sepsis. 
Med konventionella metoder tar resistensbestämning 16–24 tim-
mar. En nyutvecklad metod för snabb resistensbestämning (EU-
CAST RAST) ger resistensbestämningsresultat på fyra - sex timmar 
direkt från blododlingsflaska. Syftet med studien var att analysera 
EUCAST RAST-metodens analytiska prestanda för resistensbe-
stämning av Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae i blodod-
lingar och resultatets betydelse för val av antibiotikabehandling.
Metod/Method: Studien genomfördes vid Klinisk mikrobiologi 
på Karolinska Universitetslaboratoriet i Huddinge från februari 
2020 till mars 2021. 779 isolat (658 E. coli och 121 K. pneumoniae) 
från 625 patienter inkluderades. Rutinmässigt utförda resistens-
bestämningsresultat för fem antibiotika (piperacillin-tazobak-
tam, cefotaxim, ceftazidim, meropenem och ciprofloxacin) er-
hållna med EUCAST RAST och EUCAST standardmetod för 
diskdiffusion under det första året efter implementering av RAST 

analyserades. Resultaten jämfördes och utvärderades avseende 
kategorisk överenstämmelse av resistensbestämningsresultat. 
Vidare analyserades om RAST-resultaten gav information som 
kunde leda till tidigare effektiv och riktad antibiotikabehandling. 
Resultat/Result: Efter fyra timmar erhölls ett rapporterbart 
S/R–resultat för EUCAST RAST för E. coli för cefotaxim, cefta-
zidim, meropenem och ciprofloxacin på 97,6 %, 92,6 %, 98,7 % 
respektive 89,6% av isolaten. Motsvarande resultat för K. pneu-
moniae var 97,9%, 96,9%, 99,0% och 77,0 %. ATU-resultat (Area of 
technical uncertainty) var vanligare för piperacillin-tazobaktam 
än för övriga antibiotika. Vid fyra-timmarsavläsningen erhölls 
därför i lägre utsträckning ett S/R-resultat för piperacillin-ta-
zobaktam, för både E. coli och K. pneumoniae (37,0% respektive 
67,0%). Kategorisk överensstämmelse för fyra-timmarsavläsning 
jämfört med standardmetoden observerades i 98,8% för E. coli 
och 98,6% för K. pneumoniae. Vid sex-timmarsavläsning mins-
kade andelen ATU-resultat och kategorisk överensstämmelse 
ökade generellt ytterligare något. För 59,3% (16/27) av patien-
ter infekterade med E. coli som var resistent mot given antibio-
tika möjliggjorde RAST tidigare korrigering av antibiotikabe-
handlingen efter fyra timmars inkubation. För K. pneumoniae 
var motsvarande siffra 11,1% (1/9). En hög andel av isolaten var 
cefotaxim-resistenta med referensmetoden (E. coli 10,2% och 
K. pneumoniae 14,4%). För patienter med cefotaxim-resistenta 
isolat som behandlades med cefotaxim detekterade RAST resi-
stens för 93,8 % (15/16).
Konklusion/Conclusion: EUCAST RAST ger snabb och klinisk 
relevant information om antibiotikakänslighet och möjliggör ti-
dig justering av antibiotikabehandling. 
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Introduktion/Introduction: Cryptosporidios är en gastroente-
rit som orsakas av parasiter av släktet Cryptosporidium. Parasiten 
kan orsaka stora utbrott och är en anmälningspliktig sjukdom i 
Sverige sedan 2004. Infektionen kan antingen vara zoonotisk el-
ler antroponotisk. 2018 initierade Folkhälsomyndigheten ett na-
tionellt mikrobiologiskt övervakningsprogram för Cryptospori-
dium. Syftet med det nationella övervakningsprogrammet är att 
kartlägga vilka arter och subtyper som orsakar human inhemsk 
smitta.
Metod/Method: Humana feces – eller DNA-prover positiva för 
Cryptosporidium analyserades på Fohm genom artbestämning 
och subtypning. Art fastställdes med hjälp av Sangersekvense-
ring och sekvensananlys av lilla rRNA subenheten (SSUrRNA) 
och subtyp  bestämdes med hjälp av Sangersekvensering och sek-
vensanalys av 60kDa glykoprotein (gp60) genen. Art och subtyp 
rapporteras in till SmiNet och återkopplas till berörda regionala 
smittskyddsenheter vid behov.



Infektionsläkaren 2 · 22 29

Abstracts: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2022

Resultat/Result: Incidensen för cryptosporidios har årligen 
ökat. 2019 var det hög incidens (10,5 per 100 000 invånare) vilket 
orsakades av flera livsmedelsburna utbrott. Fler fall av cryptospo-
ridios är inhemska i jämförelse till reserelaterade. Majoriteten av 
fall beror på infektion med den zoonotiska C. parvum vilket totalt 
motsvarar 81%. Den andra vanligaste arten är C. hominis som ut-
gör totalt 5%. 2020 detekterades inga fall av C. hominis utan den 
andra vanligaste arten att orsaka cryptosporidios var Cryptospo-
ridium chipmunk genotype I, vars huvudvärddjur är ekorrar (Fig. 
2). Ovanliga arter som detekterats 2018-2021 är C. erinacei (igel-
kottar), C. meleagridis (fåglar), C. ditrichi (möss), C. canis (hund), 
C. cuniculus (kanin), C. ubiquitum (rådjur) och Cryptosporidium 
horse genotype (häst). 78 olika subtyper av C. parvum detektera-
des. De sex vanligaste är IIaA16G1R1b, IIaA15G2R1, IIaA17G1R1c, 
IIdA22G1c, IIdA24G1 och IIdA20G1e. Den vanligaste subtypen 
för C. hominis var IbA10G2, vilket är samma subtyp som orsakade 
det stora vattenburna utbrottet i Östersund 2010 med ca 30 000 
drabbade individer. Alla svenska fall av Cryptosporidium chip-
munk genotype I har samma subtyp, XIVaA20G2T1.
Konklusion/Conclusion: I Sverige är cryptosporidios främst 
en zoonos orsakat av infektion med C. parvum och majoriteten 
av fall är inhemska och inte reserelaterade. 78 olika subtyper av 
C. parvum har identifierats. Vissa subtyper är vanligare än andra, 
men det är ingen subtyp som dominerar. Flertalet livsmedelbur-
na och zoonotiska kluster och utbrott har detekterats och alla var 
orsakade av infektion med C. parvum.

INF-P004 – Blood cultures with one venipuncture
instead of two – A prospective comparative study

Infektion
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Introduktion/Introduction: Blood cultures are key diagnos-
tic methods for severe infections to investigate if bloodstream 
infections occur. Standard recommendation has, until recently, 
been to collect two blood cultures divided between two veni-
punctures. In this study we aimed to investigate if blood cultu-
res collected from one-puncture-method (OPM), showed less 
contaminants than two-puncture-method (TPM) and if relevant 
pathogens were found to the same extent in OPM. Hematological 
patients and patients at the ICU are at higher risks for Cathe-
ter Related Bloodstream Infections and nosocomial infections. 
Current studies have mainly investigated OPM among patients 
at the emergency department, mostly with community-acquired 
infections. Therefore, we also wanted to investigate if OPM was 
applicable for ICU- and hematological patients.
Metod/Method: This was a prospective comparative study 
among adult patients in the emergency department, ICU, hema-
tological- and infectious diseases department at the Hospital in 
Östersund. Six blood culture-bottles were collected from all pa-
tients, bottles 1-4 from one venipuncture and 5-6 from a second 
venipuncture. In presence of a central line, two more bottles 
were collected from that one. The bottles 1-4 were compared to 
bottles 1,2,5 and 6 regarding contaminants and relevant patho-
gens. Analysis was also done on a subgroup consisting of ICU- 
and hematological patients.
Resultat/Result: 337 cases were included in the final analysis. 
Relevant pathogens were found to the same extent, in 61 episo-
des (18.1%), for OPM and TPM. Contaminants were detected in 
13 episodes (3.9 %) using OPM and in 20 episodes (5.9 %) using 
TPM (p=0.045). A sub analysis among ICU- and hematological 

patients (n=39) showed equivalent results between OPM and 
TPM regarding relevant findings in both the subgroup and for 
the emergency department-patients (n=299). However, analysis 
of contaminants differed more between the groups; 1 case (2.5%) 
with OPM and 4 cases (10.3%) with TPM in the subgroup, com-
pared to 12 cases (4.0%) with OPM and 16 cases (5.4%) in the 
TPM-group among patients from the emergency department.
Konklusion/Conclusion: Our results match results from earlier 
studies; that blood cultures with one venipuncture are tanta-
mount to two venipunctures regarding relevant pathogens, and 
OPM is preferable regarding contaminant findings. These results 
support OPM as the new standard method for blood cultures. 
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INF-P005 – Clinical outcome in people with Covid-19, 
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Introduktion/Introduction: It is still unclear whether people 
with HIV (PWH) are more likely to have severe outcome of 
COVID-19. We aimed to assess this association using nation-wi-
de register data. 
Metod/Method: We included all adults hospitalized with a pri-
mary diagnosis of COVID-19 (ICD-10; U07.1, U07.2) in Sweden 
between Feb 1, 2020, and Aug 31, 2021, identified from the Natio-
nal Patient Register. The study population was linked to the Na-
tional HIV Quality Register (InfCareHIV, n=8 032), the Swedish 
Intensive Care Register, the Swedish Cause of Death Register, and 
the LISA database for labour market studies. Using multivaria-
te logistic regression models, we estimated adjusted odds ratios 
(aORs) and 95% confidence intervals (CIs) for severe COVID-19 
(intensive care admission or 90-day mortality), by HIV-status.
Resultat/Result: We included 121 PWH and 64 764 HIV-negati-
ve individuals hospitalized with COVID-19. PWH were younger 
(median age 57y vs. 65y, p<0.001) and more likely to be men (68% 
vs. 57%, p=0.015) compared to HIV-negative. Most hospitalized 
PWH had undetectable HIV-RNA (93%) and high CD4 counts 
(median 560, IQR 376-780). Severe COVID-19 was identified in 
17 (14%) PWH and 14 648 (23%) HIV-negative. Ten (8%) PWH 
and 10 217 (16%) HIV-negative died within 90 days. HIV status 
was not associated with higher odds of severe COVID-19 (aOR 
0.88, 95% CI 0.52-1.49). Higher age in PWH and PWH with one 
or more comorbidities were associated with higher odds of se-
vere COVID-19. Neither level of income nor level of education 
or migrant status was associated with severe COVID-19. Level of 
HIV-RNA, current CD4, nadir CD4, and mode of HIV-transmis-
sion was not associated with severe COVID-19. PWH admitted 
to the ICU were six times more likely treated with tocilizumab 
compared to HIV-negatives (aOR 6.1, 95% CI 1.5-24.5), even after 
adjusting for regional differences in early adoption of tocilizu-
mab use. There was no difference in the number treated with 
steroids (aOR 0.9, 95% CI 0.2-3.1).
Konklusion/Conclusion: This nation-wide cohort study, in-
cluding the entire Swedish adult population hospitalized with 
COVID-19, indicates that PWH with well-treated HIV-infection 
have similar odds of severe COVID-19 as HIV-negative individu-
als. PWH admitted to the ICU were more likely treated with to-
cilizumab compared to HIV-negatives. 

INF-P006 – Deviceextraktion vid CIED-endokardit
– en retrospektiv kohortstudie
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Introduktion/Introduction: Under senare år har en ökande in-
cidens av infektioner i anslutning till elektroniska device (cardio-
vascular implantable electronic device, CIED) setts, däribland 
CIED-endokardit (CIED-IE) (1). Behandlingen vid CIED-IE är 
antibiotika i kombination med borttagande av allt främmande 
material (2-4). Det saknas jämförande studier i Sverige mellan 
patienter som utöver antibiotika behandlats med extraktion res-
pektive bibehållen CIED samt huruvida mellanliggande tempo-
rärt system påverkar mortalitet, klinisk bot och relaps.  
Metod/Method: Retrospektiv kohortstudie av patienter som 
2017–2021 behandlats för CIED-endokardit vid Infektionskli-
niken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Data insamlade från 
journalsystem samt Svenska endokarditregistret.
Resultat/Result: Av 62 patienter diagnostiserades 42 (68%) som 
definitiv och 20 (32%) som möjlig CIED-IE enligt Duke’s kriteri-
er. Hos 43 (69%) respektive 19 (31%) patienter extraherades res-
pektive bibehölls patientens CIED. CIED anlades i median 2,5 år 
innan diagnosen CIED-IE.
Extraktion av CIED resulterade i klinisk bot hos 40/43 (93%) 
patienter. En patient avled inneliggande, sammanlagt 2 inom 90 
dagar och 3 (7%) inom 1 år. Två patienter fick relaps. I gruppen 
patienter som inte genomgick CIED-extraktion uppnåddes kli-
nisk bot hos 13/19 (68%). Två patienter avled inneliggande, sam-
manlagt 3 inom 90 dagar och 7 (37%) inom 1 år. Tre individer 
drabbades av relaps. Det förelåg statistisk signifikant skillnad 
mellan grupperna avseende klinisk bot (p 0,0189) och 1-årsmor-
talitet (p 0,0065).
Fjorton av de 43 patienter (33%), som genomgick extraktion, 
behövde ingen ny CIED. Bland övriga 29 patienter erhöll 15 ett 
temporärt system medan 14 övervakades utan CIED i median 17 
dagar innan ett nytt system anlades. Mellan grupperna sågs ingen 
skillnad i klinisk bot, relaps eller mortalitet.
Konklusion/Conclusion: Vid CIED-IE genomgick endast två 
tredjedelar av patienterna extraktion trots att detta är grund-
regeln (2-4). Detta kan sannolikt förklaras av att de drabbade 
patienter är sköra med hög operationsrisk. Större andel klinisk 
bot samt lägre 1 års-mortalitet sågs i gruppen som extraherades, 
vilket tidigare studier och guidelines talar för (2-4). Efter extrak-
tion behövdes ny CIED hos två tredjedelar av patienterna, vilket 
är en högre andel än i internationell litteratur (5). Bland dem som 
erhöll ett nytt CIED-system fanns ingen skillnad avseende kli-
nisk bot, mortalitet eller relaps relaterat till mellanliggande tem-
porärt system alternativt enbart rytmövervakning.
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Introduktion/Introduction: Heterologous primary immuniza-
tion against SARS-CoV-2 is part of applied recommendations. 
However, little is known about duration of immune responses af-
ter heterologous vaccine regimens. In study participants naïve to 
SARS-CoV-2 prior to vaccination, heterologous ChAd/BNT re-
sulted in 6-fold higher peak anti-spike IgG antibody titers com-
pared to homologous ChAd vaccination.  
Metod/Method: To evaluate duration of immune responses 
after primary vaccination with homologous adeno-vectored 
ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (ChAd) or heterologous ChAd/
BNT162b2 mRNA vaccine (BNT), anti-spike-IgG and SARS-
CoV-2 VOC-neutralizing antibody responses were measured in 
354 healthcare workers (HCW) at 2 weeks, 3 months, 5 months 
and 6 months after the second vaccine dose. T-cell responses 
were investigated using a whole blood interferon gamma (IFN-γ) 
release assay 2 weeks and 3 months post second vaccine dose. 
Two hundred and ten HCW immunized with homologous BNT 
were enrolled for comparison of antibody responses. 
Resultat/Result: The half-life of antibody titers was 3.1 months 
(95% CI 2.8–3.6) following homologous ChAd vaccination and 1.9 
months (95% CI 1.7–2.1) after heterologous vaccination, reducing 
the GMT difference between the groups to 3-fold 6 months post 
vaccination. Peak T-cell responses were stronger in ChAd/BNT 
vaccinees, but no significant difference was observed 3 months 
post vaccination. SARS-CoV-2 infection prior to vaccination re-

sulted in substantially higher peak GMTs and IFN-γ levels and 
enhanced SARS-CoV-2 specific antibody and T cell responses 
over time.
Konklusion/Conclusion: Heterologous primary SARS-CoV-2 
immunization with ChAd and BNT elicits a stronger initial im-
mune response compared to homologous vaccination with ChAd. 
However, although the differences in humoral responses remain 
over 6 months, the difference in SARS-CoV-2 specific T cell re-
sponses are no longer significant three months after vaccination 
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Introduktion/Introduction: Bronkiolit är barnets första luftvägs-
infektion, och en vanlig orsak till akutbesök och sjukhusvård. Det 
är en viral infektion vars genes kan variera över året men främst 
orsakas av respiratoriskt syncytievirus (RSV) samt rhinovirus 1. 
För att utreda detta studerades bronkiolitfallen på Giovanni XX-
III Pediatric Hospital, Bari, Italy från oktober till december 2021. 
Metod/Method: Samtliga kliniska bronkiolitfall från oktober till 
december 2021 inlagda på den pediatriska infektionsavdelningen 
av Giovanni XXIII Pediatric Hospital, Bari, Italy inkluderades 
för att kartlägga epidemiologin. Nasofarynxprov med PCR for 
luftvägsvirus och bakterier utfördes medan patienterna var in-
lagda på vårdavdelningen. 
Resultat/Result: Under studieperioden lades 52 barn med bron-
kiolit in på barnsjukhuset med en medelålder på 3.1 månader. 
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Bronkiolitfallen förekom som en våg med flest fall i mitten-slutet 
av november, se figur. Av dessa behandlades 84% (n=44) med syr-
gas, 25% (n=13) med högflödessyrgas, 10% (n=5) vårdades på IVA 
och 38% (n=20) behandlades med antibiotika. 

RSV var det vanligaste virusfyndet (86%, n=45), varav 19% 
(n=10) var RSV typ A och 67% (n=35) RSV typ B. I 56% av bron-
kiolitfallen återfanns bara ett agens, främst RSV (86%), medan 
i 42% av bronkiolitfall detekterades flera virus eller bakterier 
hos samma patient.Vi fann även rhinovirus 17% (n=9), bocavi-
rus (11%), pneumokocker (19%), adenovirus (4%), H. influenzae 
(4%) och parainfluenza virus (4%). I 7 av 9 fall med rhinovirus 
sågs samtidig RSV.  
Konklusion/Conclusion: Vår konklusion är att då RSV återfinns 
hos 86% av bronkiolitfall och även är den dominerande agenset 
då enbart ett virus påvisas är det den främsta och mest sannolika 
orsaken till bronkiolit. Rhinovirus påträffades ofta tillsammans 
med RSV men sällan ensamt hos denna patientgrupp, varför vi 
inte tror att rhinovirus primärt är symtomgivande hos bronkiolit. 
Flertal andra virus och bakterier kunde påvisas med PCR-teknik 
men det återstår att utreda om dessa är saminfektioner som bi-
drar till den kliniska symtombilden eller helt asymtomatiska. 
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Introduktion/Introduction: Late presentation of HIV rema-
ins an issue in Sweden and a large proportion of infections 
have been contracted abroad. International travel is common, 
and many destinations have an increased HIV prevalence. A 
possible HIV infection may not be acknowledged in the febrile 
traveler seeking care. Our aim was to investigate if fever after 
travel to tropical and subtropical areas is a risk indicator for 
HIV. 
Metod/Method: A retrospective observational study. Patients 
seeking care for fever after travel to tropical or subtropical are-
as at the emergency department (ED) of Karolinska University 
Hospital between the years 2014-2020 were included, retroac-
tively through patient ledgers, and onwards with serum sample 
collection. For all patients, clinical data including symptoms of 
HIV indicator conditions and frequency of HIV screening, was 
extracted from medical records. Since HIV is a notifiable disease 
in Sweden, patient data is registered in the national database 
SmiNet, at the Public Health Agency of Sweden, and in the na-
tional quality register InfCare HIV. The prevalence of HIV was 
estimated through cross-checking patients recruited to our stu-
dy against the InfCare register. Statistics regarding all HIV infec-
tions diagnosed in Sweden between the years 2010-2020 were 
accessed from SmiNet. 
Resultat/Result: A total of 2137 patients were included. Most 
patients (78%) had symptoms (not including fever) where HIV 
could be a differential diagnosis. Frequency of HIV testing was 
14% in the ED. Serum samples of 264 patients with unknown HIV 
status were screened for the study, but no new cases were de-
tected. The prevalence of HIV diagnoses in the total cohort was 
0.69%; 8 times higher than the prevalence in Sweden (0.08%). 
In the national data from SmiNet, 67% of those diagnosed with 
HIV between the years 2010-2020 were migrants infected before 
coming to Sweden. Almost half of the remaining patients were 
infected during travel from Sweden. 
Konklusion/Conclusion: This cohort of febrile returning trave-
lers has an increased prevalence of HIV compared to the general 
population in Sweden. Although symptoms that should prompt 
testing were common, only a minority were screened for HIV. 
Results indicate that increased testing for HIV in this group of 
patients is merited. 
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Introduktion/Introduction: Sepsis är ett livshotande tillstånd 
som uppträder i kroppen som svar på en infektion. Sjukdomstill-
ståndet uppstår vanligen snabbt, ibland på bara några timmar. Di-
agnosen är dock ofta svår att ställa, eftersom symtomen på sepsis 
– bland annat feber och värk – förekommer också vid mer besked-
liga tillstånd som t.ex. influensa (1). Då varje timmes fördröjning 
av antibiotikabehandling ökar risken för dödsfall, är det viktigt att 
snabbt kunna diagnosticera drabbade patienter (2). Med dagens 
traditionella bakteriologiska diagnostik, i huvudsak blododling, 
kan det ta 12–72 timmar innan identifiering av mikroorganismer 
har skett. Behovet av tidigare diagnos av sepsis är därför stor.

MikroRNAs är små RNA molekyler som är involverade i flera 
biologiska processer inklusive celltillväxt och apoptos. Under de 
senaste åren har det visat sig att mikroRNA reglerar uttryck av 
60 % av alla mänskliga gener. Flera studier har visat att oregle-
rat uttryck av miRNA har en viktig roll för utveckling av olika 
sjukdomar. Att studera mikroRNA är utmanande på flera sätt. 



     Infektionsläkaren 2 · 2234

Abstracts: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2022

MikroRNA finns oftast i en liten mängd i kroppsvätskor vilket 
gör att de befintliga mikroRNA isolering kit kan ge olika mängd 
av miRNA. För närvarande finns det brist på endogena kontrol-
ler för normalisering av mikroRNA nivåer i plasma kvantifierade 
med hjälp av qPCR metod. Under denna pilotstudie vi har testat 
två mikroRNA isolerings kit för att se vilken kit ger högre kon-
centration av mikroRNA och vi mätte nivåer av 179 mikroRNA.
Metod/Method: Plasma prover erhölls från 10 friska personer 
och 5 patienter med bakteriell sepsis. Total RNA isolerades från 
plasma prover med hjälp av miRNeasy Serum/Plasma Advanced 
kit (Qiagen) och Total RNA Purification Kit (Norgen). Kvantitet 
och kvalitet av isolerat RNA bestämdes med Nanodrop och qu-
bit. Syntes av cDNA utfördes med hjälp av miRCURY LNA RT 
kit (Qiagen). Uttrycksprofilen utfördes med hjälp av qPCR och 
miRCury miRNA Focus Panel inklusive 178 miRNA. Resultat från 
qPCR har analyserats med GenEx programvara för att identifiera 
miRNA som har mest stabila uttryck och som kan användas som 
endogena kontroller.
Resultat/Result: Vi har identifierat miRNA som kan användas 
som potentiella endogena kontroller i sepsisstudie. 
Konklusion/Conclusion: Det finns fåtal miRNA som är stabilt 
uttryckta i plasma prover från septiska patienter. 
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Introduktion/Introduction: Världshälsoorganisationen (WHO) 
har satt ett mål att nå global elimination av hepatit B (HBV) och 
hepatit C (HCV) år 2030. Sprututbyten för personer som injicerar 
droger är centrala för att nå detta mål. Sprututbytet i Uppsala öpp-
nade 2016 och har sedan 2018 erbjudit HCV-behandling. Målet 
med denna studie var att undersöka HCV-prevalens, riskfaktorer 
för HCV, medvetenhet om HCV-status samt behandlingsutfall.
Metod/Method: Registreringsdata från 446 deltagare regist-
rerade vid Uppsala sprututbyte mellan 2016/11/01-2021/06/01 
samlades in från det nationella kvalitetsregistret InfCare Spru-
tutbyte. Därefter skapades en undergrupp med de 87 deltagare 
som behandlats för HCV och data samlades in från det natio-
nella kvalitetsregistret InfCare Hepatit. Analyser utfördes med 
deskriptiv och inferentiell statistik. Etiktillstånd erhölls från 
Etikprövningsmyndigheten (dnr-nummer 2019/00215). 
Resultat/Result: Medelåldern var 34 år och gruppen bestod 
av 75% män (334/446) och 25% kvinnor (112/446). Den totala 
HCV-prevalensen var 44% (162/370) med en nedåtgående trend 
från 60% (15/25) år 2016 till 22% (7/32) år 2021, se figur. Majo-
riteten (90%, 104/115) av de som angav positiv HCV-status var 
labverifierat HCV-positiva medan 40% (22/55) av de som angav 
okänd HCV-status och 17% (34/198) av de som angav negativ 
HCV-status var HCV-positiva. Faktorer kopplade till högre risk 

för HCV var högre ålder vid registrering (OR 1.027, 95% CI 1.003-
1.051) och självrapporterad positiv HBV-status (OR 3.739, 95% 
CI 1.186-16.840) medan faktorer kopplade till lägre risk för HCV 
var högre ålder vid injektionsdebut (OR 0.950, 95% CI 0.913-
0.989) och högre utbildningsnivå (OR 0.587, 95% CI 0.359-0.959). 
Den totala andelen HCV-positiva som fick behandling var 49% 
(82/168). Av de deltagare som fick HCV-behandling hade 97.5% 
(77/79) odetekterbara nivåer HCV-RNA i plasma 12 veckor ef-
ter avslutad behandling. Under studieperioden fick 8 deltagare 
re-infektion, alla var män med medelålder 36 år. 
Konklusion/Conclusion: Högre ålder vid registrering, lägre ål-
der vid injektionsdebut, självrapporterat positiv HBV-status och 
lägre utbildningsnivå var riskfaktorer för HCV, dessa subgrupper 
bör därmed uppmärksammas vid inskrivning. HCV-prevalensen 
visade en nedåtgående trend 2016–2021. Av de HCV-positiva vid 
registrering har hälften behandlats framgångsrikt medan hälf-
ten ej gått att nå med behandling. Uppsökande verksamhet inom 
Sprututbytet bör implementeras för att främja högre behand-
lingsandel och minskad smittspridning för att nå WHO:s mål. 

INF-P012 – Hepatit E virusinfektion hos
levertransplanterade i Sverige

Infektion
Miriam Frankal1, 2

Catarina Skoglund3, 4, Maria Castedal3, 4, Marie Karlsson1, Martin 
Lagging1, 5, Heléne Norder1, 5

1 Avdelningen för Infektionssjukdomar/Virologi, Institutionen 
för biomedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 
Göteborg

2 Region Västra Götaland, Södra Älvsborgs sjukhus, Enheten för 
Forskning, Utbildning och Innovation, Borås, Sverige 

3 Region Västra Götaland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Transplantationscentrum, Göteborg

4 Avdelningen för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, 
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg

5 Region Västra Götaland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Avdelningen för klinisk Mikrobiologi, Göteborg

Introduktion/Introduction: Levertransplanterade patienter 
med akut hepatit E virus (HEV) infektion riskerar till följd av 
immundämpning att utveckla kronisk infektion, med risk för 
snabb progress till svår leverskada och cirros om infektionen inte 
behandlas. Prevalensen för HEV-infektion efter levertransplan-
tation (LT) i Sverige är okänd. Syftet med studien var att under-
söka prevalensen av akut och kronisk HEV-infektion hos svenska 
leverrecipienter.
Metod/Method: Under 2013-2015 inkluderades 152 patienter 
som planerades för LT, av dem genomgick 109 LT och provtogs 
enligt studieprotokollet. Provtagning skedde vid tidpunkten 
för LT-bedömning, samt postoperativt efter 3 och 12 månader, 
proverna analyserades för anti-HEV IgM och IgG antikroppar 
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* Hos en patient påvisades positiv anti-HEV IgG pre-
transplantation, medan resten var negativa för IgG och
IgM både pre- och post-transplantation.
** Samtliga patienter läkte ut sin HEV infektion spontant, med
negativt HEV RNA vid nästföljande mätpunkt.

(Diapro), samt HEV RNA (inhouse PCR). Journalgranskning ge-
nomfördes. 
Resultat/Result: Tolv (11%) visade tecken på HEV-infektion 
under studieperioden, varav 7 (6%) hade detekterbart HEV 
RNA. En patient hade pågående infektion med detekterbart 
HEV RNA pre-LT, infektionen hade läkt ut utan behandling 
vid 3-månadersuppföljningen. Tre patienter hade detekterbart 
HEV RNA 3 månader post-LT, och ytterligare 3 vid 12 månader 
post-LT. Samtliga hade odetekterbart HEV RNA vid nästföjan-
de mätpunkt och hade således läkt ut utan att utveckla kro-
nisk infektion. Fem patienter (5%) hade serologiska markörer 
som indikerade HEV infektion, men odetekterbart HEV RNA. 
Symtom och tecken på HEV-infektion var vaga, ingen var di-
agnostiserad i den rutinmässiga kliniska vården. Vidare hade 
15 patienter (13%) reaktivitet i anti-HEV IgG serologi i prover 
pre-LT 
Konklusion/Conclusion: En betydande andel av leverreci-
pienter i Sverige riskerar att förvärva akut HEV-infektion både 
före och efter LT. Anmärkningsvärt var att inga kroniska infek-
tioner sågs i denna studie. Då HEV-infektion ofta har vaga sym-
tom och sällan upptäcks i den kliniska vården, och eftersom 
ribavirinbehandling finns tillgänglig, bör man vara vaksam på 
denna potentiellt allvarliga infektion hos LT-recipienter. Ru-
tinscreening av HEV RNA på denna patientkategori kan vara 
motiverat. 

INF-P013 – Invasiv pneumokocksjukdom i
Västra Götalandsregionen 2009–2019 efter
införandet av pneumokockvaccin i
barnvaccinationsprogrammet

Infektion
Tor Härnqvist1, 2

Karin Bergman1, 3, Erik Backhaus4, Birger Trollfors5, Rune An-
dersson1, 6, Susann Skovbjerg1, 6, Johanna Karlsson1, 2

1 Sahlgrenska akademin, Avdelningen för infektionssjukdomar, 
Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet, Göteborg, 
Sverige

2 NU-sjukvården, VO Hematologi-hud-infektion, Västra Göta-
landsregionen, Trollhättan, Sverige

3 Södra Älvsborgs sjukhus, VO Hud, infektion, vårdhygien och 
ögon, Västra Götalandsregionen, Borås, Sverige

4 Skaraborgs Sjukhus, M3 hud, infektion, njurmedicin, kardiolo-
gi och vårdhygien, Västra Götalandsregionen, Skövde, Sverige

5 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn-
sjukhus, Västra Götalandsregionen, Göteborg, Sverige

6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk mikrobiologi, Väs-
tra Götalandsregionen, Göteborg, Sverige

Introduktion/Introduction: Invasiva pneumokockinfektioner 
(eng. invasive pneumococcal disease; IPD) är en viktig orsak till 
sjuklighet och dödlighet globalt. I Sverige infördes pneumokock-
vaccination i det svenska barnvaccinationsprogrammet år 2009. I 
denna retrospektiva studie har vi analyserat samtliga fall av IPD i 
VGR under 2009–2019, det vill säga perioden efter införandet av 
pneumokockvaccinet. 
Metod/Method: I studien ingick samtliga sjukdomsepisoder hos 
invånare i VGR där pneumokocker påvisades med odling och/
eller PCR i prov från normalt steril lokal under perioden 2009–
2019. Uppgifter om sjukdomsmanifestationer, komplikationer, 
sekvele och död < 30 dagar efter insjuknandet har inhämtats ur 
patientjournaler. Resultaten jämfördes med en tidigare studiepe-
riod 1996–2008 då samma metodik användes. 

Resultat/Result: Totalt inträffade 2288 episoder av IPD under 
perioden 2009–2019, varav 1116 episoder (48 %) hos kvinnor och 
1172 (52 %) hos män. Incidensen var 12,7/100 000 invånare/år, 
vilket var något lägre än under perioden 1996–2008 (15,1/100 
000/år), och högst i åldersgruppen ≥65 år (41,2/100 000/år). 
Hos barn 0–23 månader halverades incidensen efter införandet 
av pneumokockvaccination från 22,5 till 10,7/100 000/år. Medi-
anåldern vid insjuknandet ökade från 65 före till 69 år efter vac-
cinintroduktionen (p = <0,0001). Pneumoni var den vanligaste 
kliniska manifestationen (72 %). 295 patienter avled inom 30 da-
gar efter insjuknandet motsvarande en case fatality rate (CFR) 
på 12,9 %, vilket var högre än föregående studieperiod (9,9 %; p = 
0,0006). Högst CFR sågs vid bakteremi utan fokus (24,6 %), följt 
av pneumoni (11,9 %) och meningit (9,5 %). I 23% av fallen kräv-
des intensivvård. 
Konklusion/Conclusion: Invasiv pneumokockinfektion är fort-
satt en betydande orsak till svår sjukdom och död, även om in-
cidensen sjunkit påtagligt hos de yngsta barnen efter införandet 
av pneumokockvaccinet. Mortaliteten har ökat och är högst vid 
bakteriemi utan andra manifestationer. Samtidigt har medianål-
dern hos de drabbade blivit allt högre. 

INF-P014 – Klinisk misstanke och empirisk
behandling av infektiös endokardit vid inläggning

Infektion
Katarina Rosengren1, 2

Patrik Gilje3, 4, Magnus Rasmussen2, 3

1 Department of Infectious and Pulmonary Disease, Visby Coun-
ty Hospital, Visby, Sweden

2 Department of Infectious Disease, Skåne University Hospital, 
Lund, Sweden

3 Department of Clinical Sciences Lund, Lund University, Lund, 
Sweden
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4 Division of Cardiology, Skåne University Hospital, Lund, 
Sweden

Introduktion/Introduction: Infektiös endokardit (IE) är ett 
komplext tillstånd med varierande klinisk presentation, från en 
lågaktiv sjukdom till ett fulminant septiskt tillstånd med embo-
lisering och abscessutveckling. Att misstänka diagnosen och att 
ge rätt empirisk antibiotikabehandling till patienter med IE är 
utmanande. Studiens syfte är att utröna hur ofta IE misstänks re-
dan vid inläggning, vilka kliniska faktorer som spelar in för att 
misstanke ska uppstå samt att kartlägga om effektiv empirisk be-
handling väljs vid IE. 
Metod/Method: En retrospektiv observationell journalgransk-
ningsstudie av fall med definitiv IE genomfördes. Patienter iden-
tifierades enligt registrerade ICD-10 koder I33.0; akut och subak-
ut infektiös endokardit samt I33.9; akut och subakut endokardit, 
ospecificerad under åren 2018–2019 i Region Skåne. 
Resultat/Result: 332 episoder registrerades under 2018–2019. 
178 episoder exkluderades p.g.a. felregistrering, avsaknad av 
inläggningsjournal, nosokomialt insjuknande, ålder <18år samt 
uppfyllde inte kriterier för definitiv IE, vilket lämnade en stu-
diepopulation på 154 episoder med definitiv IE. Misstanke om IE 
uppstod i 36 (23%) av fallen vid inläggning. Bland de misstänkta 
fallen var en längre symtomduration, högre andel dokumente-
rade blåsljud, lägre ålder samt manligt kön signifikant vanliga-
re än bland fallen där IE inte misstänktes. Det var vanligare att 
man avvaktade antibiotikabehandling när man misstänkte IE: 
12 av 36 (33%) fall, jämfört med 26 av 118 (22%) fall där miss-
tanke saknades (p=0.19). Av de 123 fall där antibiotika ordinerats 
fick 101 (82%) en verksam empirisk behandling, medan det i 16 
(13%) fall förelåg resistens. De bakterier som var resistenta mot 
insatta empiriska antibiotika var enterokocker (n=9) samt stafy-
lokocker (n=6). Behandling i endokarditdosering gavs snabbare 
i gruppen där misstanke uppstått vid inläggning, efter i median 
ett dygn jämfört med två dygn i gruppen där misstanke saknades 
(p= <0.0001). 
Konklusion/Conclusion: De fall av IE som identifierades på 
akuten är de med klassisk presentation av subakut IE. Ökad med-
vetenhet om IE med septisk presentation kan leda till snabbare 
diagnostik samt korrekt behandling, men värdet av detta är osä-
kert, då majoriteten av fallen ändå får en välfungerande empirisk 
behandling där doser justeras inom bara ett par dagar. 
Referenser
Habib, G., et al., 2015 ESC Guidelines for the management of infective en-
docarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis 
of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: European As-
sociation for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Associa-
tion of Nuclear Medicine (EANM). Eur Heart J, 2015. 36(44): p. 3075-128.

Li, J.S., et al., Proposed modifications to the Duke criteria for the di-
agnosis of infective endocarditis. Clin Infect Dis, 2000. 30(4): p. 633-8.

Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram för infektiös endo-
kardit, 2021

INF-P015 – Komplexitet av att diagnostisera HIV-1
infektion, en fallrapport

Infektion
Alexandros Petropoulos1, 2

Anders Sönnerborg1, 2, 3, 4, Piotr Nowak3, 5

1. Klinisk mikrobiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset
2. Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), 

Karolinska Institutet
3. ME Infektion, Tema ARM, Karolinska Universitetssjukhuset
4. Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
5. Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet

Introduktion/Introduction: HIV-1 diagnostik baseras på scre-
ening (4:e generations EIA som detekterar HIV-1/HIV-2 anti-
kroppar och antigen) och konfirmationsanalyser som bekräftar 
förekomsten och HIV-1/HIV-2-antikroppar eller HIV-antigen 
(1). Vi presenterar ett kliniskt fall där utredning för att bekräfta 
eller utesluta HIV-1 infektion var komplex. 
Metod/Method: En 21-årig man från Centralafrika, tidigare 
frisk, screenades i primärvården för HIV-infektion. HIV-screen-
ingtest utfördes på Architect (Abbott) vid ett privat laboratori-
um och var positiv. Provet skickades vidare för konfirmation till 
Klinisk mikrobiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset 
där konfirmationsanalys för HIV-1/HIV-2 antikroppar (Geenius, 
Bio-Rad Laboratories) utfördes och utföll positiv för HIV-1 med 
två antikroppsbrand synliga (gp160 and gp41). HIV-antigenkon-
firmationsanalys, INNOTEST HIV Antigen mAb (Fujirebio), var 
negativ. Den 21-åriga mannen erhöll besked om positiv HIV-1 
och remitterades till Infektionsmottagning 2, ME Infektion, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset för vidare handläggning. Klinisk 
undersökning var utan anmärkning och CD4-tal var normalt. 
Nytt prov skickades för HIV-screening för att utesluta provför-
växling. Andra provet analyserades vid Klinisk mikrobiologi på 
Elecsys HIV DUO (Roche Diagnostics) och utföll positiv strax 
över cut off [COI 1.42 (COI≥1 anses vara positiv)]. Enbart anti-
kroppsdelen var reaktiv I HIV DUO. För att bekräfta diagnosen 
upprepades antikroppskonfirmationsanalys som återigen var 
positiv för HIV-1 (tre band: gp140, gp160 and gp41). Men HIV 
1-RNA (COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1, Roche Di-
agnostics) taget vid samma tillfälle var helt negativt. Detta var 
oväntat eftersom den 21-åriga mannen inte stod på antiretroviral 
behandling sedan tidigare. Provet skickades till Klinisk mikro-
biologi vid Sahlgrenska Universitetssjuhuset för antikropps-
konfirmationsanalys med annan alternativ metod (INNO-LIA, 
Fujireibo) och bedömdes negativ avseende HIV-1. Man avstod 
från att sätta in antiretroviral behandling och ca en månad se-
nare togs det nytt prov som återigen var svagt positiv i screen-
ingen, uppvisade samma band på konfirmationsanalysen och var 
negativ i HIV 1-RNA. Dessutom utfördes HIV 1-DNA/RNA PCR 
(Xpert HIV-1 Qual, GeneXpert Infinity-48, Cepheid) som också 
var negativ.
Resultat/Result: Diagnosen HIV-1 infektion ifrågasattes och 
utredning för eventuella korsreaktivitetskällor påbörjades. Scre-
ening för andra virus (EBV, HTLV) som ger korsreaktivitet i 
HIV-testet var negativ. 
Konklusion/Conclusion: Vi vill presentera fallet i detalj samt gå 
igenom utredningen för att belysa att ibland kan HIV-diagnosti-
ken vara komplex och kan kräva upprepade provtagningar för att 
bekräfta eller utesluta diagnosen. 

Referenser
1. Folkhälsomyndigheten. Falldefinitioner vid anmälan enligt smitt-
skyddslagen 2020 [Available from: www.folkhalsomyndigheten.se/pu-
blicerat-material/.
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INF-P016 – Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2
(Covid-19)
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3. Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk Epidemio-
logi och Biostatistik (MEB), Stockholm, Sverige
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Introduktion/Introduction: Kvalitetsregister för SARS-CoV-2 
(Covid-19) har som syfte att systematiskt och fortlöpande ut-
veckla och säkra vårdens kvalitet vid vaccination mot, behand-
ling och vård av patienter med SARS-CoV-2-infektion (Covid-19) 
och minska infektionens efterverkningar. Registret möjliggör 
jämförelser inom hälso- och sjukvården genom framställning av 
statistik för att rationellt, snabbt och effektivt kunna observera 
och påvisa kvalitetsskillnader, ge underlag till förbättringsarbete 
och följa upp de insatser som görs.

Genom att stödja evidensbaserat utvecklingsarbete kommer 
registret att förbättra vårdkvaliteten och säkerheten i vården 
för patienter, kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som föran-
leds av SARS-CoV-2, samt långsiktig följa upp vaccinationerna.

Organisation och styrning
Karolinska Universitetssjukhuset har centralt personuppgiftsan-
svar (CPUA). Styrgruppen har kompetenser inom akutsjukvård, 
epidemiologi, immunologi, infektion, intensivvård, virologi och 
stor erfarenhet av att driva kvalitetsregister.

Kvalitetsregistret startades i Region Stockholm, men är nu i en 
utvecklingsfas där fler regioner över landet ansluter sig. 

Metod/Method: Registret planerar att hämta in relevant data 
rörande diagnostik, behandling, vård och vaccination avseende 
SARS-CoV-2 (Covid-19). Data om diagnostik omfattar: PCR, se-
rologi och sekvensering. Behandlingsdata omfattar kliniskt rele-
vant data för behandling av Covid-19, exempelvis medicinering, 
mekanisk ventilation och uppföljning från de olika vårdnivåerna 

primärvård, slutenvård och intensivvård. Vaccinationsdata pla-
neras omfatta antal doser, tidpunkter för vaccinering och vilket 
vaccin som administrerats. Inhämtningen sker igenom import 
direkt ifrån vårdgivarnas datalager, så att ingen manuell regist-
rering krävs.
Resultat/Result: Vi kommer presentera analyser gällande 
CT-värden för positiva PCR-prov i relation till ålder och kön, 
CT-värden under första, andra, tredje och fjärde våg samt CT-vär-
den vid reinfektion. Kvalitetsindikatorer för PCR och serologi, 
och beskrivande statistik kommer också att redovisas för de regi-
oner som anslutit sig.
Konklusion/Conclusion: Registret förväntas bli ett fullskaligt 
nationellt kvalitetsregister och kan utgöra en kraftfull resurs 
inom kvalitetsuppföljning, forskning om Covid-19 och användas 
för framtida pandemiberedskap.

Information om registret
www.covid-19register.se

INF-P017 – Ledprotesinfektion efter primär
knäartroplastik är kopplat till ökad dödlighet

Infektion
Olof Thompson1, 2

Annette W-Dahl1, 3, Anna Stefánsdóttir1, 4

1. Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper 
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Introduktion/Introduction: Ledprotesinfektion efter primär to-
tal knäartroplastik är en fruktad komplikation med en incidens på 
1.44% inom 2 år från primäroperationen. Ledprotesinfektioner 
är besvärliga och resurskrävande att behandla och leder ofta till 
ett sämre funktionellt utfall. Dessutom har ledprotesinfektioner 
kopplats till ökad dödlighet, framför allt på kort sikt. Större studier 
avseende knäartroplastik med långtidsmortalitet saknas dock.

Målet med denna studie var att undersöka mortaliteten hos 
knäprotesopererade patienter med knäprotesinfektion inom 90 
dagar och jämföra med patienter utan knäprotesinfektion.
Metod/Method: Alla patienter med primär total knäartro-
plastik under åren 2007–2008 och 2012–2013 inkluderades i 
studien. Genom att länka svenska knäprotesregistret med lä-
kemedelsregistret kunde patienter med >28 dagars antibioti-
kabehandling inom 2 år från primäroperationen identifieras. 
Dessa journaler granskades för att avgöra om knäprotesinfek-
tion förelegat eller ej. Uppgifter avseende behandling och utfall 
insamlades hos infekterade patienter. I händelse av bilaterala 
operationer inkluderades bara det första knät, alternativt det 
infekterade knät. Mortalitetsdata hämtades ur befolkningsre-
gistret.
Resultat/Result: 466 patienter med en knäprotesinfektion inom 
90 dagar jämfördes med 40,384 patienter utan infektion. Morta-
liteten var signifikant högre hos ledprotesinfekterade: 2.6% jmf 
0.8% vid 1 år, 15.7% jmf 7.1% vid 5 år och 38% jmf 21.4% vid 10 år. 
Denna skillnad kvarstod efter justering för kön, ålder, protesin-
dikation och tidsperiod för primäroperationen, med hazardkvot 
1.8 (95%CI 1.6-2.1). En ökande andel patienter behandlades med 
protesbevarande revision under tidsperioden 2012–2013. Inga 
uppenbara skillnader i mortalitet mellan olika behandlingsme-
toder kunde ses.
Konklusion/Conclusion: Patienter med knäprotesinfektion 
inom 90 dagar har väsentligt ökad dödlighet jämfört med icke-in-
fekterade knäprotespatienter på både kort och lång sikt. Före-
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komsten av samvarierande sjukdomstillstånd som ger både ökad 
risk för protesinfektion och ökad mortalitet kan inte uteslutas.

INF-P018 – Monoklonal gammopati och B-cells-
maligniteter hos patienter med invasiv
pneumokocksjukdom: En prospektiv kohortstudie
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Karin Bergman1, 3, Åsa Mellgren1, 4, Rune Andersson1, 5, Anna 
Lundgren6, 7, Johanna Karlsson1, 2, Susann Skovbjerg1, 5
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landsregionen, Trollhättan, Sverige
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Introduktion/Introduction: Multipelt myelom är en välkänd 
riskfaktor för att insjukna i invasiv pneumokocksjukdom (eng. 
invasive pneumococcal disease; IPD). Myelom föregås i flerta-
let fall av MGUS (eng. monoclonal gammopathy of undetermi-
ned significance), ett tillstånd som definieras av förekomsten av 
ett monoklonalt protein (M-komponent) i blodet utan att ma-
lignitetskriterier är uppfyllda. Vi undersöker i denna pågående 
prospektiva studie, som startades i mars 2018, prevalensen av 
M-komponent hos vuxna patienter med IPD.
Metod/Method: Patienter över 18 år i Västra Götalandsregionen 
med växt av pneumokocker i blododlingar och/eller likvor inklu-
deras i studien efter informerat skriftligt samtycke. Förekomst 
av M-komponent i blodprov analyseras med proteinelektrofo-
res följt av immunelektrofores. Ur patientjournalerna hämtas 
uppgift om klinisk manifestation (pneumoni, meningit, baktere-
mi utan säkert fokus, övriga manifestationer som septisk artrit, 
spondylodiskit med flera). 
Resultat/Result: Av hittills 75 inkluderade patienter med IPD 

påvisades en M-komponent i 17 fall (23 %). Av dessa hade fem en 
redan känd B-cellsmalignitet vid studieinklusion: tre patienter 
hade multipelt myelom, en patient lymfom och en kronisk lymfa-
tisk leukemi. Som ett resultat av studieprovtagningen har två fall 
av multipelt myelom, ett fall av Waldenströms makroglobulinemi 
och fyra fall av MGUS diagnostiserats. Av MGUS-fallen har en 
patient senare progredierat till multipelt myelom. Hos fyra pa-
tienter kunde M-komponenten inte längre påvisas vid uppfölj-
ning några månader efter sjukdomsfas, i ett fall uteblev patienten 
från uppföljande provtagning. Ingen statistiskt signifikant skill-
nad sågs avseende klinisk manifestation mellan patienter med 
och utan M-komponent.
Konklusion/Conclusion: M-komponent är vanligt förekomman-
de hos patienter med IPD. En IPD-episod kan vara första tecknet 
på premalign eller malign B-cellssjukdom. Våra resultat indike-
rar att analys av M-komponent bör övervägas hos patienter med 
IPD. 

INF-P019 – Mycobacterium abscessus – colony
morphology and the clinical course of infection
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Introduktion/Introduction: The Mycobacterium abscessus 
complex (MAB) is a difficult to treat mycobacteria, due to its vi-
rulence and resistance against most antibiotics. There are two 
morphologic phenotypes: smooth and rough. The rough colony 
type exhibits cording, a known mycobacterial virulence factor. It 
is yet unclear if this colony morphology is of clinical importan-
ce. Therefore, we explored the colony morphology of MAB and 
clinical course. 
Metod/Method: We performed a retrospective cohort study, in-
cluding all patients with a culture-verified MAB in Stockholm, 
Östergötland, Kalmar, Västmanland and Uppsala between 2009-
2020 and clinical records were reviewed. Patients with concomi-
tant tuberculosis or cystic fibrosis were excluded. MAB colony 
morphology was determined by light microscopy on Middle-
brook 7H10 agar plates (smooth, rough or mixed). Subspecies of 
MAB was determined by line probe assay (HAIN NTM DR). 
Resultat/Result: A total of 73 study patients, culture positive for 
MAB were identified. The median age was 65 (47–76 years) and 
39 (53.4%) were female. Pulmonary disease was the most com-
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mon comorbidity (n=44, 60.3%). A distinct colony morphology 
could be determined in 63 of the 73 MAB isolates, 23 (36.5%) iso-
lates had a rough morphology and 40 (63.5%) smooth, without 
association to subspecies. Immunosuppression was significantly 
associated with a rough morphology (p=0.019). All the 23 isolates 
with a rough morphology where isolated from pulmonary samp-
les, whereas smooth morphology was observed both from pul-
monary (33, 82,5%) and extrapulmonary (6, 15%) samples.

Treatment was given to 28 patients for a median period of 9.6 
months (IQR 4.9-12), infected by isolates with 11 rough and 24 
smooth colony morphology. The median number of concomitant 
drugs was two and periods of monotherapy was given to 15 pa-
tients. A successful treatment outcome was seen for 18 (64.3%) 
patients. In a univariate logistic regression analysis, rough morp-
hology of MAB was associated to decreased odds of clinical cure 
compared to smooth morphology, although this was only bor-
dering on significance after age-adjustment. 
Konklusion/Conclusion: Rough morphology was strictly isola-
ted from pulmonary samples and there was a tendency of associ-
ation with worse clinical outcome, warranting larger, prospecti-
ve studies. In general, fewer drugs than recommended for MAB 
where used, leaving room for regimen optimisation. 
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of the Mycobacterial World. Front Microbiol. 2018;9.
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Introduktion/Introduction: Tidigare studier har visat att upp 
till en tredjedel av tidigare sjukhusvårdade COVID-19 patien-
ter fortfarande har nedsatt diffusionskapacitet ett år efter ut-
skrivning (1), men data av långtidseffekter på lungfunktionen 
hos icke-sjukhusvårdade patienter är begränsad. Syftet med 
den aktuella studien är att undersöka lungfunktionen efter tre 
till sex månader hos icke-sjukhusvårdade och sjukhusvårdade 
COVID-19 patienter. 

Metod/Method: Prospektiv kohortstudie innefattande sjukhus-
vårdade och icke-sjukhusvårdade individer med positivt PCR-
test mot SARS-CoV-2. Sjukdomens svårighetsgrad klassades som 
mild (icke-sjukhusvårdad), måttlig (sjukhusvårdad med eller 
utan syrgasbehandling) och svår (IVA-vård). Lungfunktionsun-
dersökning med mätning av diffusionskapacitet (DLCO) utfördes 
tre till sex månader efter utskrivning. Vid tre och sex månader 
mättes andningssvårigheter med hjälp mMRC-skalan (the modi-
fied Medical Research Council Dyspnoea Scale) och ett 1-minuts 
sitt-stå test utfördes.
Resultat/Result: Mellan april 2020 och maj 2021 inkluderades 
337 patienter från Umeå, Örebro och Karlstad i studien, varav 
202 var icke-sjukhusvårdade. Medianåldern var 51 (IQR 39-60) 
år, och 51% var män. Diffusionskapaciteten var nedsatt (DLCO 
<80% av förväntat) hos 34 (17%) av icke-sjukhusvårdade patien-
ter, och av dem rapporterade 42% mMRC ≥ 1. Lungvolymer och 
DLCO var signifikant lägre hos individer med svår sjukdom jäm-
fört med mild sjukdom. Vidare var kvinnligt kön associerat med 
lägre DLCO % av förväntat jämfört med män och diffusionskapaci-
teten var dessutom signifikant lägre hos kvinnor i åldern 16-39 år 
jämfört med kvinnor ≥40 år. 47 (17%) av deltagarna hade en pato-
logisk reaktion på puls och/eller syremättnad under sitt-stå tes-
tet, men endast tio av dessa hade också DLCO <80% av förväntat. 
Konklusion/Conclusion: Nedsatt diffusionskapacitet tre till 
sex månader efter COVID-19 infektion ses inte bara hos patien-
ter med allvarlig sjukdom, utan även hos icke-sjukhusvårdade 
patienter. Även om lungfunktionen är negativt associerad med 
svårighetsgraden av COVID-19, är nedsatt diffusionskapacitet 
vanligare hos kvinnor än män, speciellt hos kvinnor under 40 år. 
Slutligen är den dysautonomi som ses vid sitt-stå testet inte rela-
terad till nedsatt diffusionskapacitet. 
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Introduktion/Introduction: Influensa orsakar årligen återkom-
mande epidemier med betydande sjuklighet och mortalitet, i 
synnerhet under vissa år och bland sårbara individer. Covid-pan-
demin har medfört att de senaste två influensasäsongerna varit 
osedvanligt lindriga. Sjunkande immunitet i befolkningen ökar 
risken att kommande influensasäsonger kan resultera i många 
svårt sjuka och hög dödlighet. Då ett nytt läkemedel för be-
handling av influensa nyligen godkänts har Läkemedelsverket i 
samråd med RAV - Referensgruppen för AntiViral terapi, fattat 
beslut om en uppdatering av behandlingsrekommendationen för 
influensa. 
Metod/Method: Våren 2022 genomförde Läkemedelsverket 
ett digitalt expertmöte om antiviral behandling vid influensa. 
Expertgruppen bestod av kliniskt verksamma läkare inom olika 
specialiteter, aktiva forskare och experter från Läkemedelsver-
ket.
Resultat/Result: Årlig influensavaccination av riskgrupper ut-
gör grunden för behandling av influensa hos barn, vuxna och 
gravida. Vid akut sjukdom är snabb och säker diagnostik viktig. 
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För patienter med influensa, inklusive de i riskgrupp samt sjuk-
husvårdade individer, reducerar tidigt insatt antiviral behandling 
signifikant antal dagar med symtom samt tiden för virusutsönd-
ring. Retrospektiva observationsstudier visar minskad risk för 
komplikationer, svår sjukdom och död vid behandling med anti-
virala läkemedel, i synnerhet vid tidigt insatt terapi. Profylaktisk 
behandling efter exponering för influensa minskar signifikant 
risken för att insjukna och effekten av oseltamivir är mycket god 
när de ges som behandling efter exponering. Antivirala läkeme-
del mot influensa kan även bidra till att förebygga smittspridning 
och begränsa pågående utbrott. Genom minskad spridning av 
influensa inom vård och omsorg skyddas i förlängningen även 
enskilda patienter.

Den uppdaterade rekommendationen redogör för aktuellt 
kunskapsläge gällande neuraminidashämmares; oseltamivir 
-Tamiflu®, zanamivir Relenza® och Dectova®, effekt på influen-
sa, samt information om det nya läkemedlet baloxavir-marboxil 
Xoflusa®. 

Antiviral läkemedelsbehandling bedöms som säker med främst 
illamående som biverkning. 
Konklusion/Conclusion: De viktigaste nyheterna i den uppdate-
rade rekommendationen utgörs av ett nytt läkemedel för behand-
ling av influensa samt en utförlig genomgång av vårdhygieniska 
aspekter och smittskydd vid influensa. 

INF-P022 – Risk factors for recurrent Clostridioides 
difficile infection (rCDI) on two Swedish
secondary care hospitals. Is days of cephalosporin 
exposure before CDI a risk factor for recurrence?
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Introduktion/Introduction: Clostridioides difficile infection 
(CDI) is a big threat to public health and recurrent infection is 
common.(1,2) In an earlier study, were we compared two hospi-
tals, we showed that by an antibiotic stewardship programme 
(ASP) aimed at cephalosporins, the incidence of CDI decreased 
markedly.(3) Would antibiotic stewardship by cephalosporins 
also affect the incidence of recurrent CDI and would the number 
of days exposed to cephalosporins before CDI be a risk factor for 
recurrence? 
Metod/Method: We performed a retrospective nested case-con-
trol study based on journal reading. We included all adult pa-
tients with hospital associated recurrent CDI on the two hospi-
tals 2007, 2012-2016 as cases (n=138). Then we randomised the 
same number of controls from the patients without rCDI. From 
the journal, we collected a wide selection of possible risk factors 
based on earlier studies and the number of days with risk anti-
biotics for CDI booth before and after iCDI. We performed uni-
variate analysis followed by binary logistic regression with the 
significant risk factors included. A sub-analysis was then perfor-
med on the patients received the different risk antibiotics to see if 
there was a difference in the number of days between the groups. 
Resultat/Result: Although the incidence of CDI where marked-
ly decreased at the ASP-hospital, the proportion of rCDi/CDI 
where not lower. The number of days before CDI of booth ce-
fotaxime (p=0,05) and piperacillin/tazobactam (p=0,005) where 
significantly more in the rCDI-group and with cefotaxime there 
was a clear dose response connection see fig.

The risk factors found significant for rCDI were renal insuf-
ficiency (p=0,024), neutropenia (p=0,04), metronidazole treat-
ment (p=0,001) and albuminemia (p=0,04). After binary logistic 
regression, only renal insufficiency (p=0,004) and metronidazole 
treatment (p=0,001) stayed significant. 
Konklusion/Conclusion: Antibiotic stewardship aimed at cepha-
losporins didn´t led to a lower frequency of rCDI but there was a 
relationship between days of cefotaxime before CDI and the risk 
for rCDI. 
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Introduktion/Introduction: Bacteraemia with Gram-positives 
is common and a feared cause is infective endocarditis. Risk stra-
tification scores can aid clinicians in defining the risk of endocar-
ditis. Six proposed scores for the use in bacteraemia; Staphylococ-
cus aureus (PREDICT, VIRSTA, POSITIVE), non-β-hemolytic 
streptococci (HANDOC) and Enterococcus faecalis (NOVA, DE-
NOVA), were validated for predictive ability and the utilisation 
of echocardiography was investigated. 
Metod/Method: Hospitalised adult patients with Gram-positi-
ve bacteraemia during 2017-2019 were evaluated retrospectively 
through medical records and the Swedish Death Registry. Baseli-

Percentage of rCDI in patients who received cefotaxime treatment. 
The connection is done depentdent. (Linear by linear relation p=0,028).
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ne and score specific data, definite endocarditis and echocardio-
graphies performed were noted. Sensitivity, specificity, negative, 
positive predictive values and echocardiography utilisation were 
determined. 
Resultat/Result: 480 patients with bacteraemia were included 
and definite endocarditis was diagnosed in 20 (7.5 %), 10 (6.6 %), 
and 2 (3.2 %) patients with S. aureus, non-β-hemolytic strepto-
cocci and E. faecalis, respectively. The sensitivities of the scores 
were 80 to 100 % and specificities 8-77 %. Negative predictive 
values of the six scores were 98 to 100 %. VIRSTA, HANDOC, 
NOVA and DENOVA identified all, the PREDICT5 score missed 
1/20 and the POSITIVE score missed 4/20 cases of endocardi-
tis. Transesophageal echocardiography was performed in 141 
patients (29 %). Thus, the risk stratification scores suggested an 
increase of 3-63 (7-77 %) investigations with echocardiography. 
Konklusion/Conclusion: All scores had negative predictive 
values over 98 % and we conclude that PREDICT5, VIRSTA, PO-
SITIVE, HANDOC and DENOVA are reasonable screening tools 
for endocarditis early in bacteraemia with Gram-positives. The 
use of risk stratification scores will lead to more of echocardio-
graphies.
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Introduktion/Introduction: Sedan tidigare finns en välkänd 
association mellan bakteremi med Streptococcus bovis-gruppen 
och kolorektalcancer. S. bovis-gruppen består egentligen av sju 
olika subarter. Tidigare studier har indikerat att associationen till 
kolorektalcancer skiljer sig åt mellan dessa samt att subartfördel-
ningen är olika i olika delar av världen. Denna studie syftade till 
att undersöka incidensen av bakteremi och subartfördelningen 
inom S. bovis-gruppen i Skåne, samt subarternas respektive asso-
ciation till kolorektalcancer. 
Metod/Method: En populationsbaserad retrospektiv kohortstu-
die av samtliga S. bovis-bakteremier 2003-2018 i Skåne. Subart 
identifierades med helgenomsekvensering. Journaler granska-
des retrospektivt. Associationen mellan subart och kolorektal-
cancer undersöktes med logistisk regression, och standardiserad 
incidensratio beräknades. 

Resultat/Result: Totalt identifierades 266 bakteremier med 
S. bovis-gruppen. Incidensen av bakteremi med S. bovis-grup-
pen var 2,0 per 100 000 invånare per år. Helgenomsekvensering 
utfördes på de 236 isolat som fanns tillgängliga. Den vanligaste 
subarten var S. gallolyticus subsp. pasteurianus 88/236 (37%) följt 
av S. gallolyticus subsp. gallolyticus 58/236 (25%).

För att estimera risken för kolorektalcancer efter bakteremi 
studerades en subkohort utan tidigare känd kolorektal- eller me-
tastaserad cancer, bestående av 174 episoder hos 168 individer, 
under 560 personår. Kolorektalcancer diagnosticeras hos 13/174 
(7%) efter bakteremi, varav 9/13 (69%) hade infektion med S. 
gallolyticus subsp. gallolyticus, och 12/13 (92%) inom 12 månader 
efter bakteremi. Justerad oddsratio för kolorektalcancerdiagnos 
inom 12 månader efter bakteremi var 9,61 (95% konfidensinter-
vall 2,27–40,61) för S. gallolyticus subsp. gallolyticus jämfört med 
övriga subarter. Standardiserad incidensratio för kolorektalcan-
cerdiagnos inom 12 månader var 59,8 (95% konfidensintervall 
27,3–113,3) för S. gallolyticus subsp. gallolyticus och 7,2 (1,5–20,9) 
för övriga subarter, jämfört med incidensen i Skåne stratifierad 
för ålder, kön och kalenderår. 
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Konklusion/Conclusion:
1. S. gallolyticus subsp. pasteurianus var den vanligaste subarten i 

Skåne vilket skiljer sig åt från tidigare europeiska studier.
2. Diagnos av kolorektalcancer efter bakteremi var starkt asso-

cierad med S. gallolyticus subsp. gallolyticus, men lägre för öv-
riga subarter.

3. Identifiering av subart kan vara vägledande i valet av vil-
ka patienter som bör undersökas med koloskopi vid fynd av  
bovis-gruppen i blododling.

Referenser
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INF-P025 – Tick-borne encephalitis in the
Åland Islands 2006-2020: incidence, clinical
characteristics, and outcome since
implementation of mass
vaccination

Infektion
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Christian Jansson2, 3, Gunilla Häggblom3, Mathias Grunér1, 2, 4, Dag 
Nyman2, Linda Perander2, 3, Marika Nordberg2, 3, Johanna Sjöwall5

1. Medimar Medical Clinic, Mariehamn, Åland, Finland
2. Åland Borrelia Group, Mariehamn, Åland, Finland
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Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping 
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Introduktion/Introduction: Tick-borne encephalitis (TBE) is 
one of the most serious infectious diseases transmitted by ticks 
and is emerging in Eurasia and in the Nordic countries, of which 
the Åland Islands are highly endemic. Wahlberg et al. (1) cha-
racterised TBE cases on the islands 1959-2005. This study is a 
retrospective follow-up of TBE cases on Åland 2006-2020, since 
start of mass vaccination in 2006. 
Metod/Method: Children <18 years and adults with TBE diag-
nosed in the Åland Islands 2006-2020 were included. Medical 
records were reviewed and the diagnosis of TBE was re-evalua-
ted according to diagnostic criteria. Vaccination status was clari-
fied, and the disease severity and outcome were estimated. 
Resultat/Result: 103 patients (68% males, median age 55 years, 
8.7% were children) were diagnosed with TBE. The incidence 
was 23/100 000/year, with a peak in September (28%). In 53% 
of the subjects, the first health care contact was in the primary 
care setting. 15 (16%) were fully vaccinated and 53 (55%) were 
unvaccinated. 39 (38%) were diagnosed with meningitis and 64 
(62%) with meningoencephalitis with a biphasic disease course 
in 47 (46%). Nine patients (8.7%) needed intensive care. Disease 
severity correlated with increasing age. 36 (40%) had sequelae 
3-6 months and 12 (13%) one year post infection. No fatal cases 
occurred. 
Konklusion/Conclusion: Compared to the years before vaccina-
tion, the incidence of TBE has decreased slightly the last 15 years. 
Vaccination breakthroughs occurred, although >50% of the ca-
ses were unvaccinated. TBE on Åland still entails high costs for 
healthcare and causes personal suffering due to sequelae.

Referenser
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INF-P026 – Tidsvinst till effektiv antibiotika-
behandling vid invasiv infektion efter införande av 
dygnet-runt-arbete i blododlingsdiagnostiken

Infektion
Malin Vading1, 2

Karolina Hedman3, Christian Giske2, 3

1. Infektionskliniken, Danderyds sjukhus
2. Avdelningen för Klinisk mikrobiologi, Institutionen för Labo-

ratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
3. Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Ka-

rolinska Universitetssjukhuset Solna

Introduktion/Introduction: Effektiv antibiotikabehandling vid 
invasiva infektioner och tidig avsmalning av antibiotika förbätt-
rar patientens prognos och minskar tarmpåverkan. För att korta 
blododlingssvarstiderna startades i februari 2021 ett projekt med 
utsvarning av positiva blododlingar dygnet runt vid Klinisk mik-
robiologi, Karolinska Universitetsjukhuset, Solna. För att utvär-
dera patientnytta mättes tid till effektiv antibiotikabehandling 
och avsmalning av terapi för patienter vårdade vid Danderyds 
sjukhus. 
Metod/Method: Två kohorter med patienter med bakteriemi 
jämfördes retrospektivt genom journalgranskning; före inter-
vention (september och december 2020 (n=304)) och under 
intervention (februari-mars 2021 (n=298)). Kohorterna var 
jämförbara avseende ålder, könsfördelning, samhällsförvärvad/
vårdrelaterad infektion och komorbiditet. Något fler i interven-
tionsgruppen hade samtidig covidinfektion. Efter exklusion av 
personer med enbart kontaminanter i blodbanan återstod 158 
respektive 156 personer.

Arbetsförändringen bestod i att nattbemanningen under inter-
vention mikroskoperade, samt artbestämde fynd från snabbod-
ling med MALDI-TOF och preliminärsvarade dessa även natte-
tid i journalsystemet. Dagplacerad läkare på Klinisk mikrobiologi 
ringde ut nattens mikroskopier på morgonen.

Enkätsvar gällande infektionsläkarnas uppleva effekter av ar-
betsförändringen samlades in. 
Resultat/Result: Tid till effektiv antibiotikabehandling var i 
medel 11,4 h, median 2,5 h före intervention och 10,7 h, median 
2 h, under intervention. Mortalitet under vårdtillfället var 20% 
(n=31) respektive 17% (n=22). Majoriteten (114 respektive 121 
personer) fick cefotaxim som startbehandling.

För personer där initial empirisk behandling inte täckt den ak-
tuella patogenen alternativt där antibiotikabehandling startades 
först vid positivt blododlingsfynd (n=43 respektive 37), kortades 
tiden till effektiv behandling från 45,3 till 30,5 timmar (medel) 
samt 33 till 25 timmar (median).

Vid infektion orsakad av S. aureus, n=28 respektive n=30, var 
tiden till effektiv terapi jämförbar mellan kohorterna (medel 9,2 
respektive 9,4 timmar och median 2 timmar). För 19 respektive 
20 personer föranledde speciesfyndet avsmalning av insatt tera-
pi. Tid till riktad behandling för dessa minskades med i medel 
och median 3 timmar i interventionsgruppen.

Infektionsläkarna upplevde vinster med att kunna ha blodod-
lingssvar till morgonronden, bland annat att vidare diagnostiska 
utredningar kunde avvaras när patogenen blev känd tidigare. 
Konklusion/Conclusion: Förkortad svarstid på blododlingar 
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medför snabbare tid till effektiv antibiotikabehandling vid infek-
tioner i blodbanan, med störst tidsvinst i studien för patogener 
där cefotaxim saknar effekt. Om arbetssättet även medför tidiga-
re deeskalering behöver utvärderas i större kohort. Arbetssättet 
upplevs positivt av infektionsläkargruppen. 

INF-P027 – Utredning, behandlingar och utfall hos
patienter med klaffprotes och Staphylococcus
aureus bakteriemi i Skåne – en retrospektiv
kohortstudie

Infektion
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Bo Nilson3, 4, Andreas Berge5, 6, Magnus Rasmussen1, 2
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2. Division of Infection Medicine, Department of Clinical Scien-

ces Lund, Lund University, Lund, Sweden
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Prevention, Office for Medial Services, Region Skåne, Lund, 
Sweden

4. Division of Medical Microbiology, Department of Laboratory 
Medicine, Lund University, Lund, Sweden

5. Unit of Infectious Diseases, Department of Medicine, Solna, 
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

6. Department of Infectious Diseases, Karolinska University 
Hospital, Stockholm, Sweden

Introduktion/Introduction: Personer med hjärtklaffsprotes 
(HP) som får Staphylococcus aureus bakteriemi (SAB) riskerar 
protesklaffsendokardit (PVE). Det saknas riktlinjer för hur man 
ska utreda och behandla personer med HP och SAB där utred-
ning med ekokardiografi inte påvisat PVE. I denna studie be-
skrivs har patienter med HP och SAB utreds och behandlas samt 
hur många som får återfall av SAB. 

Metod/Method: I en retrospektiv, populationsbaserad kohort-
studie identifierades alla episoder med SAB i Skåne mellan 2015 
och 2020 i det gemensamma laboratoriets databas. Personer ≥18 
år med HP inkluderades och journaler granskades systematiskt. 
Varje episod klassificerades såsom möjlig PVE eller säkerställd 

PVE enligt kriterier från European Society of Cardiology. Upp-
gifter om undersökningar, behandling och utfall i form av återfall 
i SAB bestämdes med fokus på patienterna med möjlig PVE. 
Resultat/Result: 134 patienter med HP och SAB inkluderades 
varav 32 hade säkerställd endokardit. Två patienter mötte kri-
terier för säkerställd endokardit pga hudembolier och en pa-
tient befanns ha PVE vid operation. Hos 19 patienter påvisades 
PVE vid ekokardiografi. Av patienter som uppfyllde kriterier 
för möjlig PVE och inte hade förändringar på ekokardiografi ge-
nomfördes ytterligare undersökningar hos 40 patienter för att 
identifiera hjärtförändringar eller emboliska händelser. CT eller 
MR av hjärnan genomfördes på 24 patienter, CT av buken på 13, 
FDG-PET-CT på 9 och CT hjärta på 7. Dessa undersökningar 
identifierade ytterligare 10 fall av PVE. Av 97 patienter med möj-
lig PVE överlevde 71 personer antibiotikabehandlingen. Nio av 
dessa patienter erhöll behandling för PVE, 27 fick mindre än två 
veckors intravenös antibiotikabehandling, 32 fick mellan två och 
fyra veckor och tre fick mer än fyra veckors behandling. Tre av 71 
patienter med möjlig PVE fick återfall av SAB inom tre månader 
(se figur 1). Återfallen kom efter mellan fem och 22 dagar och 
ingen av patienterna med återfall diagnosticerades med PVE vid 
den andra episoden.
Konklusion/Conclusion: Många patienter med SAB och HP 
genomgår inte transesofageal ekokardiografi eller andra rekom-
menderade undersökningar och många patienter erhåller rela-
tivt kort antibiotikabehandling. Trots detta identifierade vi en-
dast tre fall med återfall av SAB. Våra resultat antyder att inte alla 
patienter behöver genomgå extensiv utredning och att kortare 
antibiotikabehandling kan vara tillräcklig i många fall. 

INFEKTIONSSJUKSKÖTERSKOR

IFIS-P101 – Hivmottagningen för unga
– Överföring från barn- till vuxenvård

Infektionssjuksköterskor
Åsa Envall1

Pernilla Albinsson1

1. Sjuksköterska på infektionsmottagning 2, Karolinska Huddinge

Introduktion/Introduction: Överföring av kroniskt sjuka barn 
från barnklinik till vuxenklinik är ofta utmanade för patienten 
och patientens familj. Att växa in i den nya rollen som vuxen med 
en kronisk sjukdom kan innebära särskilda utmaningar samtidigt 
som annat i livet förändras. Ungdomar mognar i olika takt- bio-
logiskt, socialt och kognitivt. Att leva med hiv ställer höga krav 
på den unga patienten exempelvis gällande följsamhet till be-
handlingen. Många har livslång erfarenhet av hiv medicinering 
och även av biverkningar. Sex och relationer kan också vara mer 
komplicerat med tanke på att hiv fortfarande kan upplevas stig-
matiserande. För att underlätta övergången till vuxenklinik och 
för att förbättra omvårdnaden för ungdomar startades år 2008 
Hivmottagning för unga. Ett samarbete mellan Infektionsklini-
ken och Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge.

Syftet är att skapa en stegvis, trygg och strukturerad form för 
överföring från barnklinik till vuxenklinik och att erbjuda ung-
domar möjlighet att träffa och dela erfarenheter med andra i lik-
nande situation. 
Metod/Method: Kvalitetsarbete på infektionsmottagning 2, Ka-
rolinska Huddinge. 
Resultat/Result: Mottagningen äger rum en kväll i månaden i 
vuxenklinikens lokaler och är ett tvärprofessionellt samarbete 



     Infektionsläkaren 2 · 2244

Abstracts: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2022

mellan läkare, sjuksköterska och kurator. Ungdomarna bjuds in 
från cirka 16 års ålder. Fram till 18 år träffar de personalen från 
barnkliniken med fokus på förberedelse för överföringen. Över-
föringsprocessen innebär gemensamma besök med barn- och 
vuxenpersonal. Ungdomarna förs över till vuxenverksamhet 
kring 24 års ålder. Alla ungdomar kallas samma tid för att få en 
möjlighet att träffa varandra i väntrummet. De har möjlighet att 
träffa sexualrådgivare, för att kunna prata om sex och relationer. 
En psykiatrisjuksköterska träffar de ungdomar som har behov av 
psykiatrisk bedömning. 
Konklusion/Conclusion: Mottagningen möjliggör god kom-
munikation i det tvärprofessionella teamet om den unga pa-
tientens behov, vilket annars kan riskeras att förloras vid över-
föring från barnklinik till vuxenklinik. Ungdomarna beskriver 
att de är nöjda med mottagningen och uppskattar att få träffa 
andra i samma situation. Personalen upplever att många ung-
domar känner sig trygga i överföringsprocessen. Denna struk-
tur är användbar vid överföring även vid andra kroniska sjuk-
domar. 

IFIS-P102 – Omvårdnadsåtgärder för bättre
behandlingsresultat hos personer som
lever med hiv och injicerar droger

Infektionssjuksköterskor
Erika Spångberg1

Erika Spångberg1, Anna Atherfold2

1. Sjuksköterska Erika Spångberg, infektionsmottagning 2, Karo-
linska Universitetssjukhuset Huddinge

2. Sjuksköterska Anna Atherfold, Stockholms sprututbyte, Bero-
endecentrum Stockholm

Introduktion/Introduction: InfCareHiv är ett nationellt kvali-
tetsregister vilket omfattar 8289 personer som lever med hiv i 
Sverige. Vid kvalitetsregistrets årliga avläsning av behandlingsre-
sultat på infektionsmottagning 2, Karolinska Universitetssjukhu-
set Huddinge visar data att personer som smittats via injicering 
av droger (IDU) behandlas i lägre grad än personer med andra 
smittvägar. Vi ser även att gruppen har sämre behandlingsresul-
tat jämfört med hela patientkohorten (figur 1).

147 personer som lever med hiv är inskrivna på Stockholms 
sprututbyte (feb 2022). Av dessa har majoriteten sin hiv-vård på 
infektionsmottagning 2.
Metod/Method: Kvalitetsarbete på Infektionsmottagning 2, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
Resultat/Result: Genom samverkan mellan olika vårdinstanser 
ges möjlighet till bättre behandlingsresultat i gruppen och sam-
tidigt en mer personcentrerad vård. Ett samarbete mellan infek-
tionsmottagningen i Huddinge och sprututbytet i Stockholm har 
implementerats för de som behöver extra stöd i sin hiv-behand-
ling. På sprututbytet finns 28 personer som får detta stöd. Den 
personcentrerade vården innebär att personerna erbjuds utifrån 
individuella behov omvårdnadsåtgärder såsom medicinutdel-
ning, samtal, provtagning och stöd i kontakten med infektionsk-
liniken. Det handlar om att stärka personens förmåga att hantera 
sin sjukdom, det som på engelska kallas empowerment. 
Konklusion/Conclusion: Med insatserna ges möjlighet att nå 
goda behandlingsresultat och undvika allvarlig sjukdom. Många 
personer i denna patientgrupp har komplexa vårdbehov. Sam-
verkan samt personcentrerad vård bidrar till förbättrade be-
handlingsresultat av hiv hos framförallt dessa personer. Goda 
behandlingsresultat i denna grupp är även en smittskyddsåtgärd 
av betydelse för samhället. Det är även en åtgärd som gör att vår-
dens resurser används optimalt. 

IFIS-P103 – Sjuksköterskors faktakunskaper och 
uppfattningar om att vårda patienter som är bärare 
av multiresistenta bakterier – En tvärsnittsstudie

Infektionssjuksköterskor
Stina Nydén1

1 Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Introduktion/Introduction: Multiresistenta bakterier (MRB) är 
idag ett globalt växande folkhälsoproblem. Sjuksköterskor spelar 
en nyckelroll i det preventiva arbetet mot MRB. Det ställer krav 
på att sjuksköterskor inom samtliga specialiteter i sjukvården 
upprätthåller kunskaper kring MRB. Studier utförda i början av 
2010-talet visar emellertid att sjuksköterskors kunskaper kring 
MRSA och ESBL brister och att detta är en risk för patientsä-
kerheten. Vidare har patienter beskrivit att de i mötet med vår-
den känt sig stigmatiserade på grund av sitt bärarskap av MRB. 
Sammantaget betyder detta att den evidensbaserade och person-
centrerade vården, som sjuksköterskor bör arbeta utifrån, bris-
ter. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors 
faktakunskaper och uppfattningar kring att vårda patienter som 
är bärare av MRB. 

Metod/Method: En tvärsnittsstudie med en deskriptiv design 
där data har samlats in genom en webbaserad enkät som besvara-
des av n=251 sjuksköterskor på n=17 kliniker (n=10 kirurgkliniker 
och n=7 infektionskliniker) i södra Sverige.

Resultat/Result: Studien visade att sjuksköterskor har rela-
tivt goda faktakunskaper om att vårda patienter som är bärare 
av MRB. Sjuksköterskor har framför allt kunskap gällande hy-
gienrutiner kring MRB. Beträffande de olika mikroorganismer-
nas egenskaper finns det dock fortfarande brister. Sjuksköterskor 
verksamma inom infektionsmedicin höll genomgående en högre 
kunskapsnivå jämfört med sjuksköterskor verksamma inom ki-
rurgi. Likaså hade sjuksköterskor verksamma inom infektions-
medicin mer positiva uppfattningar kring att vårda patienter 
med MRB jämfört med sjuksköterskor verksamma inom kirurgi. 
Studien visade att det finns ett svagt samband mellan faktakun-
skaper och uppfattningar.

Konklusion/Conclusion: Sjuksköterskor på infektions- och 
kirurgkliniker i södra Sverige har framför allt kunskap gällande 
hygienrutiner kring MRB. Beträffande de olika mikroorganis-
mernas egenskaper finns det dock fortfarande brister, vilket är 
problematiskt i förhållande till patientsäkerheten. För att kunna 
upprätthålla en personcentrerad och evidensbaserad vård verkar 
det följaktligen, med givet resultat, fortfarande kvarstå ett behov 
av utbildning och förståelse kring MRB hos sjuksköterskor. 
Vidare förefaller höga nivåer av faktakunskap inte nödvändigtvis 
påverka sjuksköterskors upplevelse av vårdhygieniska riktlinjer i 
positiv riktning. Detta tyder på ett behov av att i framtiden arbeta 
med tydlighet och konsensus kring vårdhygieniska riktlinjer.
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Introduktion/Introduction: I Sverige lever cirka 500 unga vux-
na med hiv (18-30år). Hiv är idag en kronisk sjukdom, den som 
lever med hiv kan leva ett långt och bra liv. Tiden som ung vuxen 
präglas av många tankar kring identitet, relationer och sex. För 
unga som lever med hiv kan denna tid upplevas som särskilt ut-
manande eftersom hiv fortfarande kan upplevas stigmatiserande. 
Utifrån vår erfarenhet av arbetet med unga som lever med hiv ser 
vi att många har ett behov av stöd, peer support och god kunskap 
om sin diagnos för att kunna leva ett fullgott liv. Verksamheten 
för unga vuxna som lever med hiv erbjuder en möjlighet att fylla 
detta behov. Verksamheten har funnits under många år och är en 
viktig del av omvårdnad för denna patientgrupp.

Syftet är förbättrad psykosocial och sexuella hälsa, ökad kun-
skap om hiv och vikten av följsamhet till behandling, förbättra 
livskvalitén samt minskad självstigmatisering hos unga vuxna 
som lever med hiv. 
Metod/Method: Kvalitetsarbete 
Resultat/Result: Målgruppen för verksamheten är unga vuxna 
som lever med hiv (18–30 år). Verksamheten är uppdelad i tre 
delar som tillsammans skapar ett tryggt forum där de unga kan 
prata öppet om hiv. Dessa delar är: Konferensen för unga vuxna 
som lever med hiv, Mentorsprogrammet samt Mentorsbanken. 
Konferensen består av föreläsningar, workshops och skapande 
verksamhet kring temat att vara ung vuxen och leva med hiv. I 
Mentorprogrammet får deltagarna kontinuerlig utbildning i att 
vara ett stöd för en annan i samma situation samt ger peer sup-
port till varandra. I Mentorsbanken finns utbildade mentorer 
som är tillgängliga för att ge peer support till patienter. 
Konklusion/Conclusion: Vi ser ett ökat intresse av verksam-
heten och utvärderingar från deltagare visar att denna verksam-
het har stor betydelse i de ungas liv. Genom att unga som själva 
lever med hiv stöttar och hjälper andra unga som lever med hiv 
kan följsamhet till behandling förbättras, strategier för att han-
tera sin diagnos och ta ansvar för sin vård stärkas och stigma-
tiseringen minska. Erfarenheterna från verksamheten ger oss i 
vården möjlighet att arbeta mer personcentrerat och skapar en 
bättre förståelse för de unga vuxnas situation. 

MIKROBIOLOGI
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Introduktion/Introduction: Diarrésjukdomar är en av de tio 
vanligaste dödsorsakerna globalt och snabb samt säker diag-
nos är viktigt för korrekt behandling av patienter. Diagnostik av 
tarmpatogena bakterier i fecesprov utförs på Karolinska Univer-
sitetssjukhuset med traditionell odlingsmetod som tar längre tid 
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och det är svårt att detektera vissa tarmpatogena bakterier med 
odling eftersom för dessa bakterier inte finns selektivodlingsdi-
agnostik medier i dagsläget. 

Projektets syfte är att förbättra analytiskkänsligheten av tarm-
patogena bakteriediagnostik och utbredda detekteringsspek-
trum samt förkorta diagnostiseringstid med automatiserade 
multiplex-PCR Amplidiag® Bacterial GE Assay. 
Metod/Method: För utvärdering av tarmpatogena bakteriedi-
agnostik jämfördes multiplex realtids-PCR Amplidiagresultat 
gällande tarmpatogena bakteriers detekteringsspektrum och 
diagnostiseringstid mot resultat av fecesodling på samma prov. 
Samtidigt jämfördes EHEC detekteringsantal senaste kvartal 
från 2022 respektive 2021 som utfördes i Solna.

Metoden inkluderar extraktion av DNA med Amplidiag Easy 
från feces-prover, följt av en kvalitativ multiplex realtids-PCR 
teknik med fluoroformärktahydrolyseringsprober med Ampli-
diag Bacterial GE-kit (Amplidiag BGE). Analysen är indelad 
i tre separata multiplex-reaktioner (assay mix 1, 2, 3) vilka 
amplifierar och detekterar en specifik grupp målgener för föl-
jande tarmpatogena bakterier: Campylobacter coli/jejuni, Sal-
monella spp., Shigella spp./EIEC, Yersinia enterocolitica/ pseu-
dotuberculosis och tarmpatogena Escherichia coli patotyper: 
EAEC, EPEC, ETEC samt EHEC stx1 respektive EHEC stx2. 
Resultat/Result: Vid analys av 540 konsekutiva feces prover 
som inkommit för diagnostik av tarmpatogena bakterier erhölls 
samstämmiga resultat mellan Amplidiag PCR och traditionell för 
86% av proverna. Avvikande resultat (14%) påvisades Amplidi-
ag men inte med odling i samtliga fall utom ett prov som inne-
höll Aeromonas species som inte påvisas av kitet. De avvikande 
Amplidiag positiva men ej vid odling var huvudsakligen olika 
patotyper av trampatogena E. coli (ETEC; EPEC, EIEC, EAEC). 
Vid jämförelse av svarstider före och efter driftsättning visar sig 
en halvering av svarstiden: 31 timmar (december 2021) jämför 
med 56 timmar (december 2020). Vid jämförelse EHEC detekte-
ringsantal mellan senaste kvartal från 2022 respektive 2021 syns 
trippelökning. 
Konklusion/Conclusion: Analys av fecesprover med Amplidiag 
BGE ger snabbare svarstider, bredd agensdetektionsspektrum 
och ökat antal fynd jämfört med konventionell odling.
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Introduktion/Introduction: Antikroppar är centrala i det adap-
tiva immunförsvaret mot bakteriella infektioner. Det är därför 
inte förvånande att sjukdomsframkallande bakterier har utveck-

lat många olika sätt för att förstöra eller modifiera antikroppar. 
Antikroppsbindande ytproteiner som binder den konstanta 
Fc-delen på IgG-antikroppar är vanliga hos Gram-positiva bak-
terier, men vi och andra har visat att enzymatisk modifiering av 
antikroppar också är en viktig mekanism för att undkomma im-
munförsvaret. 
Metod/Method: Vi har kombinerat bioinformatiska, molekylär-
biologiska, proteinkemiska, mikrobiologiska, djurexperimentel-
la och patientnära metoder för att identifiera, karakterisera och 
undersöka betydelsen av antikroppsmodifierande enzymer från 
streptokocker, enterokocker och korynebakterier. 
Resultat/Result: Vi har identifierat en familj av enzymer hos 
Streptococcus pyogenes (EndoS, EndoS2), Streptococcus dysga-
latiae (EndoS, EndoS2d), Enterococcus faecalis (EndoE) och 
Corynebacterium pseudotuberculosis (CP40). De är alla en-
doglukosidaser med förmåga att ta bort en viktig kolhydrat på 
IgG-antikroppar. Detta leder till att antikropparna inte längre 
kan signalera som de ska till resten av immunförsvarets celler 
och proteiner. Vi har kunnat visa att enzymerna går att använda 
för att behandla experimentell autoimmun sjukdom, som precisa 
bioteknologiska verktyg för analys och modifiering av antikrop-
par, samt inte minst att de är virulensfaktorer vid infektion. 
Konklusion/Conclusion: Endoglukosidaser med aktivitet på 
IgG-antikroppar är vanligt förekommande virulensfaktorer hos 
viktiga Gram-positiva patogener. Enzymerna är mycket specifika 
vilket kan utnyttjas för utveckling av bioteknologiska verktyg och 
potentiella läkemedel mot autoimmunitet. 
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7. Sjögren, J., E.F.J. Cosgrave, M. Allhorn, M. Nordgren, S. Björk, F. Ols-
son, S. Fredriksson, and M. Collin. EndoS and EndoS2 hydrolyze Fc-
glycans on therapeutic antibodies with different glycoform selectivity 
and can be used for rapid quantification of high-mannose glycans. Glyco-
biology. 2015;25(10):1053–1063.

MI-P203 – Användande av Oxford Nanopore-data
för bakteriell core SNP-analys

Mikrobiologi
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1. 1928 Diagnostics AB

Introduktion/Introduction: Sekvensering med Oxford Nano-
pore har visat stor potential för snabb helgenomsekvensering av 
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bakterier genom att drastiskt korta ner tiden från provtagning till 
resultat, dock med nackdelen att felfrekvensen i datan är relativt
hög. Om sekvensering med Oxford Nanopore skulle uppvisa till-
räcklig hög kvalitet och upplösning, skulle den potentiellt kunna 
ersätta konventionella sekvenseringsmetoder såsom Illumina 
och potentiellt revolutionera bakteriell utbrottsanalys. I detta 
projekt så utvecklades en core SNP-pipeline med stöd för Nano-
pore-data i 1928-plattformen och utvärderades med hjälp av ett 
dubbelsekvenserat dataset. 
Metod/Method: Datasetet som användes för utvärdering (Hall-
gren et al., ENA projekt PRJEB38543) bestod av
12 stycken dubbelsekvenserade (Illumina + Nanopore) Esche-
richia coli. Illumina-datan laddades upp och
analyserades i 1928-plattformens core SNP-pipeline för 
shortread-data (Werner et al.).

Nanopore-datan laddades upp till 1928-plattformen och en 
kvalitetskontroll av datan (minimum 40 x sekvenseringsdjup) 
genomfördes. Sekvenserna mappades mot referensen NZ_
LR595691.1 (RefSeq) med minimap2 (v2.20-r1061) och SNPs 
identifierades med Clair3 (v0.1-r10). Endast SNPs med tillräck-
ligt hög kvalitet (AF >= 0.7, QUAL >= 5) behölls, medan positioner 
med SNPs av låg kvalitet maskerades. Positioner med DCM-me-
tyleringsmotiv maskerades också eftersom detta sedan tidigare 
visats påverka resultatet negativt.

Fylogenetiska träd genererades slutligen med hjälp av UPG-
MA. 

Resultat/Result: De dubbelsekvenserade proverna klustrades 
tillsammans och även separat per plattform. För samtliga prover
beräknades parvisa SNP-avstånd mellan de två sekvenserings-
plattformarna, vilket resulterade i ett genomsnittligt
avstånd på 4 SNPs (median 0 SNPs, spann 0-17 SNPs). En del av 
SNP-trädet illustreras i figur 1. 
Konklusion/Conclusion: Nanopore-data kan användas i bakte-
riell core SNP-analys för att generera resultat som är jämförbara 
med Illumina. Med ytterligare förbättringar inom sekvenserings-
kemi och basecalling förutspås sekvensering med Oxford Nano-
pore bli en stor tillgång inom rutinmässig epidemiologisk analys. 

Referenser
Hallgren et al., MINTyper: A method for generating phylogenetic distan-
ce matrices with long read sequencing data, bioRxiv 2020 (preprint).
Werner et al., Whole genome sequencing of Clostridioides difficile PCR 
ribotype 046 suggests transmission between pigs and humans, PLoS 
ONE 2021; 15(12): 1-13

MI-P204 – Byte från odlingsdiagnostik till PCR:
förändring i plastkonsumtionen

Mikrobiologi
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1 Avdelningen för Klinisk mikrobiologi, Institutionen för Labo-
ratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
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Introduktion/Introduction: Varje år utvecklas nya instrument 
för klinikerna med syfte att förbättra diagnostik och öka tidsef-
fektiviteten. Utvecklandet av nya instrument och verktyg är en 
komplicerad process där det ställs höga krav på bl.a. sensitivitet, 
specificitet och kostnadseffektivitet. Däremot är miljöpåverkan 
av nya metoder vad gäller användning av plast ofta förbisedd. 
Plastavfallet från klinikerna utgör ett ökande problem då en håll-
bar hantering av avfallet inte existerar i dagsläget. Eftersom avfal-
let från klinikerna är märkt som biologiskt farligt avfall sänds det 
till förbränning och energin som utvinns används för att värma 
byggnader. Nackdelarna med detta är utsläpp av koldioxid som 
bidrar till den globala uppvärmningen och det faktum att ingen 
ny plast produceras vilket gör att behovet att ny plast inte redu-
ceras jämfört med tex återvinning. Hur plaståtgången förändras 
i och med en metodförändring är således relevant att studera i 
utvecklingen av miljövänliga kliniska laboratorier. Under senare 
år har kliniken bevittnat en övergång från odlingsdiagnostik till 
instrumentella mätningar där metoden för bl.a. faecesdiagnostik 
har gått från standardodling till PCR. I den här studien analy-
serade vi hur denna övergång har påverkat plastkonsumtionen. 

Metod/Method: Vi studerade hur många och vilka plastpro-
dukter som används före och efter en övergång från odling till 
PCR vid faecesdiagnostik. Därefter beräknade vi mängden plas-
tavfallavfall som genereras per prov. 

Resultat/Result: Det visade sig att för prover som analyse-
rades med odlingsdiagnostisk genererades ungefär 115 g avfall 
i form av plastmaterial/prov. Samma värde för PCR metoden 
uppskattades vara 34 g avfall/prov. Genom ändring i diagnosti-
ken reducerades mängden producerad avfall alltså med ca 70%. 
Karolinska universitetslaboratoriet i Huddinge hanterade 13851 
faecesprover under 2020. Det betyder att genom att ändra meto-
den från odling till PCR sparar vi ungefär 1 ton plast per år.
Konklusion/Conclusion: Sammanfattningsvis har denna studie 
visat hur förändringar i kliniska metoder påverkar plastkonsum-
tionen som är en aspekt som ofta förbises i metodbyten.  Beräk-
ningar som utförts i  denna studie kan göras mer omfattande och 
appliceras på ett flertal andra instrument i klinikerna. Slutligen 
föreslås att plastförbrukning som en konsekvens av metodbyte 
även ska inkluderas i kravprofilen vid en metod övergång efter-
som det är en hållbarhetsfråga och dessutom en kostnadsfråga. 

MI-P205 – CCUG – en stamsamling i världen

Mikrobiologi
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sabeth Inganäs1, Roger Karlsson1, Fransisco Salvà-Serra1, Daniel 
Jaén-Luchoro1, Edward Moore1

1 CCUG - Culture collection University of Gothenburg, Klinisk 
mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset and Sahl-
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Introduktion/Introduction: Culture Collection University of 
Gothenburg (CCUG) är en bakteriestamsamling som karakteri-

Figur 1. Core SNP-träd för en del av det dubbelsekvenserade
datatestet där NZ_LR595691. 1 användes som referens.
Genomsnittliga SNP-avstånd beräknades med hjälp av UPGMA.
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serar, identifierar, förvarar och distribuerar bakterier från fram-
förallt sjukvården, men även från omgivningen. 
Metod/Method: Vi förser bland annat laboratorier med refe-
rensstammar för kvalitetskontroller, forskare med intressanta 
stammar för deras forskning och företag med olika stammar för 
metod och instrumentutveckling.

I samarbete med EUCAST har vi paneler av S. pneumoniae och 
P. aeruginosa med definierad känslighet för validering av meto-
der.

Vi är den publika samling i Europa som har flest kliniska isolat 
och vi har ofta många isolat av en och samma art och är därför 
populära vid t ex utveckling av diagnostiska metoder och vacci-
nutveckling där variationen inom arter är viktig att ha med sig.

Vi tar emot deponeringar av kända och nya arter av bakterier 
(när en ny art beskrivs krävs att man deponerar typstammen i två 
samlingar i olika länder). Vi förvarar typstammar av nära 4000 
arter (>20% av alla beskrivna bakteriearter med ett giltigt publi-
cerat namn).

Forskningen är en viktig del av CCUG och vi har EU-finansie-
rade projekt och flera internationella samarbeten med Spanien, 
Chile, Norge, Frankrike, Israel, Kina och Korea.  Forskningen är 
främst kopplad till utveckling av metoder för snabb diagnostik 
av bakterieinfektioner (art, antibiotikaresistens och virulens) ge-
nom genomik, proteomik, bioinformatik och molekylärbiologi, 
för att patienterna ska få bättre och mer korrekta behandlingar. 
Vi karakterisera och beskriver också nya arter och släkten av bak-
terier som är kliniskt relevant.

På CCUG jobbar fyra BMA, en curator, en biträdande curator, 
forskare och doktorander. 
Resultat/Result: CCUG är populärt bland studenter som gör 
både praktik och examensarbeten inom bl a taxonomi och art-
bestämning.

Vi deltar i Global Catalogue of Microorganisms (GCM) 10K 
projektet, som syftar till att sekvensera typstammarna av alla 
bakterie och svamp arter. Vi samarbetar och har utbyten med 
andra stamsamlingar i Europa och i världen och vi är medlem-
mar i den Europeiska organisationen för stamsamlingar (ECCO) 
och i världssamfundet (WFCC). 
Konklusion/Conclusion: Följ CCUG på Twitter @CCUG_
Sweden, LinkedIn (@ccug-sweden) och Instagram (@ccug_
sweden) 

Referenser
www.ccug.se
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Introduktion/Introduction: MALDI-TOF MS is unable to re-
liably differentiate Escherichia coli from Shigella due to their 
genetic similar. However, when E. coli ferments lactose, an acid 
environment is created, and acid shock proteins (ASP) are pro-
duced. The objective of this study was to examen if acid shock 
proteins could be applied as biomarkers to correctly difference 
E. coli from Shigella using MALDI-TOF [1–5]. 
Metod/Method: Fresch colonies were incubated in different 

lactose solution with or without growth medium overnight. The 
strains were then prepared for MALDI-TOF analysis according 
to the standard Bruker procedure and analyzed with MALDI 
Biotyper® Sirius System. 
Resultat/Result: Six spectra associated with four different 
ASPs could be detected with a mass ratio of m/z 2328,384, m/z 
2340,912, m/z 2370,295, m/z 2401,047, m/z 3793,473 and m/z 
3824,326. However, 19,4% of the E. coli strain used in the study 
did not ferment lactose and in those cases, the spectra associated 
with ASPs could not be detected. 
Konklusion/Conclusion: This study has shown that it is possible 
to distinguish lactose fermenting E. coli from Shigella. However, 
the findings also demonstrates that MALDI-TOF MS is not able to 
distinguish between non-lactose fermenting E. coli and Shigella.

Referenser
1. Pupo GM, Lan R, Reeves PR. Multiple independent origins of Shigella 
clones of Escherichia coli and convergent evolution of many of their cha-
racteristics. Proc Natl Acad Sci U S A 2000;97:10567–72.
2. van den Beld MJC, Reubsaet F a. G. Differentiation between Shigella, 
enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) and noninvasive Escherichia coli. 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012;31:899–904.
3. Paauw A, Jonker D, Roeselers G, Heng JME, Mars-Groenendijk RH, 
Trip H, et al. Rapid and reliable discrimination between Shigella species 
and Escherichia coli using MALDI-TOF mass spectrometry. Int J Med 
Microbiol 2015;305:446–52.
4. Chattaway MA, Schaefer U, Tewolde R, Dallman TJ, Jenkins C. Iden-
tification of Escherichia coli and Shigella Species from Whole-Genome 
Sequences. J Clin Microbiol 2017;55:616–23.
5. Ling J, Wang H, Li G, Feng Z, Song Y, Wang P, et al. A novel short-term 
high-lactose culture approach combined with a matrix-assisted laser 
desorption ionization-time of flight mass spectrometry assay for diffe-
rentiating Escherichia coli and Shigella species using artificial neural 
networks. PLoS One 2019;14.
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Introduktion/Introduction: Vävnadsodlingar har alltid varit en 
viktig men samtidigt utmanade diagnostik som klinisk mikrobio-
logi erbjudit under lång tid i hög kvalité. De ingående utmaning-
arna är provernas sterila natur samt biofilmsbildande bakterier 
kan finnas skyddad inuti vävnadsbiten. Den nuvarande metoden 
delar inte upp materialet tillräckligt och ställer höga krav på od-
lingskvaliteten och behov av långtids-inkubering av anrikat ma-
terial upp till 10-14 dagar.

Hösten 2021 har klinisk bakteriologi / Karolinska Universitets-
laboratoriet optimerat vävnadsodlingar som innebär homogeni-
sering av vävnader före odling. Homogenisering har visat vara 
effektiv att få bort biofilmen och förbättra kvalitén samt förkorta 
Turn Around Time (TAT) för vävnadsodlingar. Andra studier be-
stryker även nytta av homogenisering före odling och anrikning 
(1-3).
Syfte: Syftet med denna studie är att analysera TAT till positiva 
fynd gällande vävnadsodlingar efter införande av homogenisering.
Metod/Method: TAT till positivt fynd i vävnads- och biopsiod-
lingar under en tre månaders period ( januari-mars 2021) innan 
införande av homogenisering kommer att jämföras mot en tre 
månaders period ( januari-mars 2022) efter införandet av homo-
genisering. TAT kommer att räknas från att prov har ankommit 
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till klinisk mikrobiologi till det första prelimärsvaret med växt 
till remittent. 
Resultat/Result: Preliminär data från en månads-jämförelse: 
januari 2022 (efter införande av homogenisering) jämfört med 
januari 2021 (före införande av homogenisering) visar att medel 
och median har sjunkit till under 2 dagar från 4-5 dagar och 90-ig 
percentil sjunkit från ca 8 dagar till 2 dagar. 

Prospektiv data för 3 månaders-jämförelse kommer att redo-
visas på postern
Konklusion/Conclusion: Konklusion: Preliminära data från 3 
månader jämförelse visar halverat TAT vilket visar en klar för-
bättring i vår diagnostik. 

Referenser
1. Bijllaardt W et al. Culturing periprosthetic tissue in blood culture bott-
les results in isolation of additional microorganisms | SpringerLink. Eu-
ropean Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases volume 38, 
p 245–252(2019)
2. Li Ch et al. Culture of periprosthetic tissue in blood culture bottles for 
diagnosing periprosthetic joint infection (nih.gov) BMC Musculoskelet 
Disord. 2019; 20: 299.
3. Sanabria A. et al. Culturing periprosthetic tissue in BacT/Alert® Virtuo 
blood culture system leads to improved and faster detection of prosthetic 
joint infections. BMC Infectious Diseases (2019) 19:607
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Introduktion/Introduction: Helgenomsekvensering har använts 
globalt under det senaste decenniet och anses vara golden standard 
som mikrobiell typningsmetod vid utbrottsutredning. Ett ökande 
antal laboratorier i världen har under de senaste åren växlat från 
serovartypning till helgenomsekvensering i den epidemiologiska 
typningen av Neisseria gonorrhoeae. N. gonorrhoeae orsakar go-
norré som är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Re-
gion Stockholm har den klart högsta incidensen av gonorré i landet 
med en andel på 60% under 2021 [1]. Epidemiologisk typning av N. 
gonorrhoeae med helgenomsekvensering infördes på Klinisk Mik-
robiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet i januari 2021. Syftet 
med denna studie var att övervaka det epidemiologiska läget för N. 
gonorrhoeae genomiskt, i Region Stockholm.
Metod/Method: Studiepopulationen utgjordes av gonokockisolat 
från en veckas positiva prover, insamlade var 4:e vecka på Karo-
linska Universitetslaboratoriet under ett helt år (2021). Alla isolat 
sekvenserades med helgenomsekvensering och typades till MLST 
(Multi-Locus Sequence Typing). Isolaten som tillhörde de vanli-
gaste sekvenstyperna karakteriserades därefter även med cgMLST 
(Core-Genome MLST) och NG-STAR (N. gonorrhoeae Sequence 
Typing for Antimicrobial Resistance). 
Resultat/Result: Totalt sekvenserades 230 isolat och högst antal 
sekvenserades under vecka 3 och 7 ( jan-feb). I hela studiepopula-
tionen påvisades 30 olika ST-typer. Fördelningen av olika ST-typer 
över året varierade, men 50% av de undersökta isolaten tillhörde tre 
vanligt förekommande ST-typer; ST9362 (28,3%), ST7359 (11,7%) 
och ST11706 (10,0%). ST9362 dominerade. Vidare utredning med 
cgMLST visade att vissa isolat var nära besläktade med varandra 
genomiskt vilket indikerade möjliga smittkedjor.
Konklusion/Conclusion: Helgenomsekvensering som metod för 
epidemiologisk typning av N. gonorrhoeae är ett användbart verk-
tyg som ett komplement i smittspårning och resistensövervakning. 

Det sågs en mångfald i ST-typer för N. gonorrhoeae i Stockholm 
2021, men även om fördelningen varierade sågs tre dominerande 
ST-typer som möjligen var de drivande i smittspridningen det året. 
För att få en mer omfattande övervakning bör vi överväga om det 
skulle vara kost-effektivt att öka undersökningsfrekvensen, särskilt 
i månaderna med hög incidens. Man kan även överväga att expan-
dera undersökningsområdet till att inkludera prov från andra mik-
robiologiska labb i Region Stockholm utöver Karolinska Universi-
tetslaboratoriet. Fördjupade analyser för en utförligare beskrivning 
av kohorten planeras. 

Referenser
1. Folkhälsomyndigheten. Smittsamma sjukdomar - Gonorré. 2022; Av-
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Introduktion/Introduction: Djupa vävnadsinfektioner kan leda 
till allvarliga och livshotade infektioner, och en snabb och korrekt 
diagnos är avgörande. Diagnosen grundar sig på flera olika parame-
trar inkluderande kliniska fynd, laboratorieanalyser, olika typer av 
bilddiagnostik och mikrobiologiska fynd. Kännedom om orsakande 
mikroorganism och dess resistensmönster är mycket viktigt för en 
framgångsrik behandling. Mikrobiologisk odling, med och utan an-
rikning, är den vanligaste mikrobiologiska metoden, men tyvärr är 
känsligheten relativt låg. Tidigare studier har visat att homogenise-
ring av vävnad för att frigöra bakterier från biofilm, som ofta bildas 
vid denna typ av infektioner, kan öka känsligheten. 

Vårt mål var att utvärdera om homogenisering av vävnad inn-
an odling och anrikning i blododlingsflaskor, kan öka utbytet och 
minska tid till detektion, jämfört med vanlig odling av vävnadsbi-
tar på plattor och anrikning i odlingsbuljong.  
Metod/Method: Alla större vävnadsbitar som ankom till labo-
ratoriet under utvärderingsperioden delades och odlades på två 
sätt. Dels odlades vävnaden på sedvanligt sätt, med utodling på 
hematinagar, blodagar och blodagar i anaerob miljö samt anrik-
ning i FAB (fastidious anaerobic broth), dels homogeniserades 
vävnad innan odling. Homogenisering utfördes med metallkulor 
i Bullet Blender varvid 10 µl av homogenatet odlades på agar-
plattor enligt ovan, och resterande mängd sprutades på aerob 
och anaerob blododlingsflaska (BacT/Alert 3D, BioMérieux). 
Hematinagarplattor odlades i två dygn i 5% CO2, blodagarplattor 
odlades i två dygn i luft och blodagarplattan i anaerob miljö od-
lades i totalt sex dygn.
Resultat/Result: 132 vävnadsbitar från 71 olika patienter med 
misstänkta djupa vävnadsinfektioner samlades under utvärde-
ringsperioden och odlades enligt ovan. 51 av 132 prover var helt 
negativa i odling med båda metoderna. 48 av 132 prover visade 
överensstämmande mikrobiologisk växt. 23 prover visade endast 
växt med homogenisering och 10 prover visade endast växt med 
ordinarie metod.
Konklusion/Conclusion: Resultatet av denna mindre studie 
överensstämmer med tidigare studier, det vill säga att fler fynd 
växer fram efter homogenisering. De fynd som enbart växte ef-
ter homogenisering fördelades bland olika bakteriearter, bland 
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Figur 1. The minimum inhibitory concentration of 78 Mycobac-
terium tuberculosis isolates for tebipenem 0.25–16 mg/L (a) and 
tebipenem in combination with 4 mg/L of clavulanic acid (b) 
Microdilution method in Middlebrook 7H9 media.

de mest kliniskt relevanta fynden var betahemolyserande strep-
tokocker. Bland de bakterier som endast hittades med ordinarie 
odlingsmetod var Cutibacterium species överrepresenterade.

Studien visar också att fler mikroorganismer växer fram utan 
anrikning efter homogenisering, vilket minskar tid till detek-
tion.  
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Introduktion/Introduction: The repurposing of already avai-
lable antibiotics for the treatment of tuberculosis has provided 
more treatment alternatives (e.g. linezolid) (1). Mycobacterium 
tuberculosis (Mtb) are intrinsically resistant to β-lactam anti-
biotics due to a β-lactamase, BlaC, but the resistance may be 
overcome by the addition of a β-lactamase inhibitor (BLI) (2). 
Carbapenems are a relatively poor substrate of BlaC. The re-
purposing of carbapenems, in novel combination with BLIs 
to overcome mycobacterial defence, might be an untapped 
potential of new treatment options. Therefore, we determi-
ned minimum inhibitory concentrations (MICs) for Mtb of 
meropenem-vaborbactam, imipenem-relebactam and tebipe-
nem-clavulanic acid.
Metod/Method: Isolates of Mtb (n=100) from the Public Health 
Agency were selected to include both wild-type and drug-resistant 
strains, with representation from different lineages. MIC determi-
nation was performed using broth microdilution according to the 
EUCAST reference method, with Middlebrook 7H9 (10% OADC) 
media in 96-well microtiter plates. The following test concentra-
tions were used; meropenem 0.5–32 mg/L, imipenem 1–64 mg/L 
and tebipenem 0.25–16 mg/L. The BLIs were added to the respecti-
ve carbapenem at uniform concentrations; vaborbactam 8 mg/L, re-
lebactam 4 mg/L and clavulanic-acid 4 mg/L. The Mtb H37Rv refe-
rence strain was included as an internal control in each test round.

In short, the microtiter plates containing two-step serial dilu-
tions of the antibiotics were inoculated with 100 µL of bacterial 
suspension and incubated at 36˚C for 7–21 days. The plates were 
read using an inverted mirror and the MIC was defined as the 
lowest concentration with no visible growth. 

Resultat/Result: The results of the first 78 Mtb isolates are re-
ported. The modal MIC of meropenem-vaborbactam was 16, 
with a range of 2 to >32 mg/L. The results of tebipenem-clavu-
lanic acid are showed in Figure 1. A pilot study of 10 clinical Mtb 
isolates revealed high MICs for imipenem-relebactam (range 
64 to >64 mg/L) and no further isolates were tested. Analysis of 
whole genome sequencing data as well as differences in MICs 
depending on lineage are ongoing. 
Konklusion/Conclusion: The presence of a BLI significantly re-
duced the Mtb MICs of meropenem and tebipenem, but not of 
imipenem. In particular, the reduction in MICs of the orally avai-
lable drugs tebipenem-clavulanic acid was most notable. 

Referenser
1. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: module 4: treatment: 
drug-resistant tuberculosis treatment (2020).
2. J. E. Hugonnet, L. W. Tremblay, H. I. Boshoff, C. E. Barry, 3rd, J. S. Blan-
chard. Meropenem-clavulanate is effective against extensively drug-resi-
stant Mycobacterium tuberculosis. Science. 2009;323(5918):1215-8.

MI-P211 – Jämförelse av tre PCR metoder för
att detektera makrolid-resistens hos
Mykoplasma genitalium
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Introduktion/Introduction: Mykoplasma Genitalium är en 
liten bakterie som kan finnas i människans urogenitala sys-
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tem och överförs genom sexuell kontakt. Hos män är en in-
fektion med M. Genitalium den näst vanligaste orsaken till 
icke-gonokockuretrit (NGU) och förknippas även med prosta-
tit, epididymit och balanopostit, inflammation av slemhinnan 
på glans penis och preputium (Taylor-Robinson, 2011). Hos 
kvinnor förknippas infektionen med cervicit, adnexit (PID), 
inklusive endometrit (inflammation i livmoderns slemhinna) 
och salpingit (äggledarinflammation) (Taylor-Robinson 2011, 
Manhart 2011, Cazanave 2012). Mykoplasma genitalium sak-
nar cellvägg och kan därför inte behandlas med β-laktamanti-
biotika. Istället rekommenderas behandling med Azitromycin, 
vilken tillhör gruppen makrolidantibiotika som fungerar ge-
nom att binda till 23S rRNA och därigenom inhibera protein-
syntesen. Resistens mot Azitromycin är vanligt och beror på 
mutationer i 23S rRNA-genen vid positioner 2058 och 2059 (E. 
coli-numrering) (Jensen 2008, Jensen 2012).
Metod/Method: Det nuvarande S-DiaMGRes kitet, som används 
för identifiering av M. Genitalium resistenta mot Azitromycin, 
kommer inte att produceras längre. I den här studien kommer vi 
att jämföra det befintliga kitet ”S-DiaMGRes”, Diagenode Diag-
nostics mot två andra metoder ”Allplex MG & AziR Assay” (Se-
egene) samt ”Macrolide-R/MG ELITe” assayen (ELITechGroup) 
Resultat/Result: Vi kommer att presentera resultaten från jäm-
förelsen 
Konklusion/Conclusion: Ej klar 

MI-P212 – Kromosomalt integrerat HHV-6B kan ha 
orsakat spontanabort i ett fall från Sverige

Mikrobiologi
Zhibing Yun1

1. Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 57 
Huddinge

Introduktion/Introduction: Humanherpesvirus 6 (HHV6) 
kan integrera sig i könscellers (ägg eller spermier) kromosomer 
och kallas då ärvt kromosomalt integrerat HHV-6 (ici-HHV-6). 
Denna integrerade variant kan sedan överföras från endera för-
älderns könsceller till barnets samtliga kärnförande celler. Un-
dersökningar från flera länder visar att ici-HHV-6 återfinns hos 
ungefär 1% av befolkning. Allmänt betraktas dock ici-HHV-6 
som icke-patogen. En ökad risk för spontanabort hos foster med 
ici-HHV-6 har tidigare observerats (1). Man tror att ici-HHV-6 
kan eventuellt predisponera för preeklampsi hos gravida, vilket 
i sin tur kan leda till spontanabort. Den exakta patogenesen för 
ici-HHV-6-relaterad spontanabort är dock ännu inte helt kart-
lagd. 
Metod/Method: En 36-årig immunokompetent gravid kvinna 
genomgick spontanabort veckor 23. Patienten var tidigare frisk 

och man fann inget avvikande i anamnes eller status. Det fanns 
inga misstankar om infektioner. De mikrobiologiska analyserna 
utföll negativt för cytomegalovirus, herpessimplexvirus, Epste-
in-Barr virus, parvovirus-B19, rubellavirus, grupp B Streptokock-
er, Treponema pallidum eller Toxoplasma gondii. 
Resultat/Result: HHV-6B DNAmi (6,30E+5 kopior/ml) påvisa-
des med RealStar® HHV-6 PCR i patientens serum och utifrån 
serologiska fynd (positiva IgG- men negativa IgM-antikroppar 
mot HHV-6) bedömde man att patienten hade genomgått infek-
tion med HHV-6.För att undersöka om det kunde röra sig om ett 
fall av ici-HHV-6 kvantifierades HHV-6-DNA i samtidigt taget 
serum och helblod, fem veckor efter det första serumprovet. 
HHV-6B-DNA i det senare serumprovet förblev i samma nivå 
(1,70E+5 kopior/ml) som det föregående serumprovet. Betydligt 
högre halter HHV-6B-DNA (2,10E+7 kopior/ml) påvisades däre-
mot i helblodsprovet.
HHV-6 DNA analyserades även i obduktionsmaterial från det 
avlidna fostret. Stora halter HHV-6B DNA påvisades i vävnads-
prover från lever, lunga och hjärta med ct-värden på 25, 23 res-
pektive 24. 
Konklusion/Conclusion: Halten HHV-6 virus i helblod är van-
ligtvis en pålitlig surrogatmarkör för ici-HHV-6 eftersom varje 
cellkärna hos den drabbade individen innehåller en kopia av vi-
rusgenomet. Höga HHV-6B nivåer i serumprover tagna vid olika 
tillfällen tyder också på förekomst av ici-HHV-6 hos den gravida 
kvinnan. De höga virusnivåerna i de olika organen hos det av-
lidna fostret stärker misstankarna om ci-HHV-6. Diagnosen har 
däremot inte bekräftats med ici-HHV-6 specifika metoder, t.ex 
analys av HHV-6 DNA i hårfollikerceller, analys av integrerade 
loci vid telomererna, mm. Våra resultat ger stöd för en associa-
tion mellan ici-HHV-6 och spontanabort. 

MI-P213 – Kvantitativ data kring plastkonsumtion 
i kliniska laboratorier

Mikrobiologi
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1. Avdelningen för Klinisk mikrobiologi, Institutionen för Labo-
ratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2. Avdelningen för Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Stockholm, Sverige

Introduktion/Introduction: Stora mängder plast förbrukas 
dagligen av sjukhus världen över. Den större delen av all plast 
som används är engångsartiklar för att tillhandahålla patientsä-
kerhet, tidseffektivt arbete och lägre kostnad. Plastanvändning 
är en avgörande del av rutin kliniskarbete både i klinisk bakte-
riologi och klinisk virologi. Eftersom huvuddelen av plastavfal-
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let från dessa klinker är förorenat med biologiskt farligt material 
kan inte avfallet återvinnas utan förbränns. I denna studie har 
plastanvändningen granskats och kvantifierats för första gången 
för kliniska laboratorier med ett stort flöde av diagnostisk prover. 
Metod/Method: En kvantitativ uppskattning av hur mycket plast 
som förbrukas i de kliniska laboratorierna bakteriologi och viro-
logi på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har erhållits 
genom att samla inköpsdata över alla plastartiklar som dagligen 
används inom provhantering, avfall och skyddsutrustning. 
Resultat/Result: Det konstaterades att år 2020 uppnådde antal 
inköpta plastartiklar inom kategorin provhantering (tex. plati-
nös) 2,7 miljoner totalt för klinisk bakteriologi och virologi. Sam-
ma nummer för kategorierna skyddsutrustning och avfallshan-
tering var 600 000 respektive 70 000 artiklar. Förbrukningen av 
Petriskålar inom bakteriologi motsvarade 18,3 ton år 2020, vilket 
är en ökning med 32% sedan 2015. Totalt har de diagnostiska ana-
lyser som utförts i Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
år 2020 i klinisk bakteriologi och virologi klinikerna beräknats 
överstiga 1 miljon. I denna första delen av studien har vi även ta-
git fram innovativa lösningar och strategier i hur man kan skapa 
miljövänliga kliniska laboratorier med fokus på minimal plas-
tavfall. Ett förslag till lösning för de stora mängder Petriskålar 
som används är en Petriskåls-avskiljare som utvecklades under 
studiens första skede som i teorin kan reducera avfallet av Petris-
kålar med 65%. 
Konklusion/Conclusion: Sammanfattningsvis konstaterades att 
stora mängder avfall i form av plastmaterial genereras i kliniker-
na med mängder som ökar. Innovativa strategier och utvecklan-
det av verktyg som alternativ till fossilbaserad plast krävs för att 
kunna övergå till miljövänliga kliniska laboratorier med minskad 
miljöpåverkan. 

MI-P214 – Metodberoende diskrepans vid analys 
av penicillinresistens hos pneumokocker

Mikrobiologi
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2, 3

1. Klinisk mikrobiologi, MDK, Karolinska Universitetssjukhuset
2. Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), 

Karolinska Institutet
3. Folkhälsomyndigheten

Introduktion/Introduction: Oxacillin används vid screening 
för betalaktamresistens hos Streptococcus pneumoniae (pneu-
mokock) isolat (1). För de pneumokocker som uppvisar oxa-
cillinresistens har gradienttester använts för resistensbestäm-
ning av bensylpenicillin (PcG) (brytpunkten för PcG-resistens 
är 2mg/L) (6). I I november 2019 publicerade den Europeiska 
kommittén för antimikrobiell resistensbestämning (EUCAST) 
en varning om att det fanns indikationer på att PcG-gradient-
testerna kunde underskatta resistens hos pneumokocker och 
därför rekommenderades testning med buljongdilution i mikro-
titerplatta (broth microdilution, BMD) istället (2). Det är dock 
inte klarlagt i vilken omfattning gradienttesterna underskattar 
PcG-resistens.

Syftet med denna studie är att kartlägga i vilken omfattning 
diskrepans föreligger mellan gradienttester och BMD för resis-
tensbestämning av PcG hos pneumkocker. 
Metod/Method: Pneumokockisolat som skickats till Folkhäl-
somyndigheten under 2019 med rapporterade MIC (minimum 
inhibitory concentration) ≥0,5 mg/L för PcG inkluderades i 
studien och undersöktes med BMD. Majoriteten av de inrap-

porterade MIC-värdena baseras på resultat från gradienttester. 
I samarbete med ThermoFisher och EUCAST Development 
Laboratory har mikrotiterplattor tillverkats innehållande PcG i 
koncentrationer mellan 0.008-8mg/L. Müller-Hinton fastidious 
buljong har tillverkats enligt EUCASTs instruktioner (3). EU-
CASTs och tillverkarens anvisningar har följts för framtagandet 
av inokulat, inokulering, inkubation och avläsning av plattor (4, 
5). Streptococcus pneumoniae ATCC-stam 49619 har använts 
som kontroll.  
Resultat/Result: Hittills har 79 pneumokockisolat undersökts 
med BMD. 

Av dessa 79 isolat uppvisar 24 isolat (30%) identiska MIC-vär-
den med de MIC-värden som rapporterats till Folkhälsomyn-
digheten. Däremot uppvisar 55 isolat (70%) olika MIC-värden 
mellan de två metoderna. Majoriteten av dessa isolat (XX%) 
uppvisade en skillnad på ett spädningssteg från det inrapporte-
rade MIC-värdet men för 16 isolat (20%) skilde sig MIC-värden 
åt ≥2 spädningssteg. Enligt de inrapporterade MIC-värdena hade 
inga isolat MIC-värden på 8mg/L, 10 isolat hade MIC på 4mg/L 
(12,5%) och 17 isolat på 2mg/L (22%). Enligt BMD hade 2 isolat 
MIC-värden på 8mg/L (2%), 20 isolat på 4mg/L (25%) och 31 iso-
lat på 2mg/L (39%). 
Konklusion/Conclusion: Preliminära resultat från denna pågå-
ende studie visar en diskrepans mellan resistensbestämning ut-
förd med BMD och inrapporterade MIC-värden. I 20% procent 
av isolaten har PcG-resistensen underskattats. Detta kan ha stor 
klinisk betydelse eftersom korrekt resistensbedömning är avgö-
rande för adekvat antibiotikaval och dosering. 
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Introduktion/Introduction: Konfirmation av förekomst av anti-
kroppar mot Hepatit C Virus (HCV) i kliniska prov skedde på 
Karolinska universitetssjukhuset tidigare veckovis, med hjälp 
av en enzymatisk immunoanalys (INNO-LIA; Fujirebio). Analy-
sen binder in antikroppar till olika HCV-antigen (Kapsid, NS5A, 
NS4B, NS4A, NS3 samt E2) på testremsor. INNO-LIA kräver 16 
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alternativt 3 timmar provinkubering för automatiserad eller ma-
nuell analys. Analysen använder sig även av kemikalier som anses 
vara både miljöfarliga samt skadlig för foster/fertilitet. 
Metod/Method: Vi har därför verifierat och gått över till en al-
ternativ metod, Geenius HCV Supplemental Assay (Bio-Rad). 
Testet använder sig av lateralflödesimmunokromatografi och de-
tekterar antikroppar mot 4 olika HCV-antigen (NS5, NS4, NS3 
samt Kapsid antigen). Analystiden är 20min och kan hos oss en-
kelt integreras med arbetsflödet för vår HIV-Ak konfirmation, 
som också analyseras med hjälp av Geenius. 
Resultat/Result: I denna verifiering har bland annat patientprov 
samt panelprov (UKNEQAS, AccuVert) analyserats med Geenius 
HCV Supplemental Assay och resultaten har därefter jämförts 
med resultat erhållna från INNO-LIA. Likvärdiga resultat er-
hölls. 
Konklusion/Conclusion: Geenius HCV Supplemental Assay in-
fördes under 2020. Vi kommer även presentera panelresultat ef-
ter införandet och diskutera kring svagheter med metoden. 

MI-P216 – Mikroskopering inom klinisk mikrobiolo-
gi: Kan vi göra det bättre?
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Introduktion/Introduction: Klinisk mikrobiologi har det se-
naste decenniet genomgått en revolution med avancerade me-
toder för identifiering och resistensbestämning av mikroorga-
nismer som orsakar allvarliga bakteriella infektionssjukdomar 
inklusive sepsis. Förbättrade logistiska lösningar ex placera 
blododlingsskåp utanför klinisk mikrobiologiska laboratoriet 
närmare kliniken har förkortat transporttider för blododlings-
flaskor.

Mikroskopering är fortfarande en av de viktigaste metoderna 
inom klinisk mikrobiologi och används dagligen fram för allt för 
blododlingar. Första kliniska bedömningen av blododlingsflaskor 
görs med mikroskopering av Gramfärgningspreparat. Resultatet 
från Gramfärgning ger snabb och värdefull information om mik-
roorganismens morfologi och vilken behandling som sannolikt är 
mest lämplig i väntan på närmare art- och resistensbestämning. 
Avancerade diagnostiska tester inklusive metoder för direktre-
sistensbestämning från blododlingsflaskor baseras på Gramfärg-
ningsresultat.

Det finns betydande utmaningar med bedömning av gram-
färgning. Metoden är mycket användarberoende och tidskrävan-
de. Det tar lång tid att anskaffa sig tillräcklig kompetens för att 
kunna göra adekvata bedömningar. Dessutom kräver metoden 
att Gramfärgningspreparat bedömas på plats vid mikroskopet 
vilket gör att positiva blododlingsflaskor ofta behöver skickas 
till en enhet där kompetens för mikroskopering av Gramfärg-
ning finns.

I det här pilotprojektet ämnar vi att utveckla och etablera en 
metod för bedömning av Gramfärgning från kliniska prover på 
distans. 
Metod/Method: Mikroskopibilder (100x) på 37 stycken Gram-
färgningspreparat från positiva blododlingsflaskor insamlades. 
Gramfärgningspreparaten representerade de vanligaste fynden. 
Bilderna kodades och bedömdes av fem olika avläsare på en da-

tor. Resultatet jämfördes med mikroskopibedömningen som 
gjordes på plats vid mikroskopet.

Ett poängssystem användas för att jämföra resultat från olika 
avläsare. Korrektbedömning med Gram-färgning (Gram negativ 
eller Gram positiv, svamp), morfologi (kocker eller stavar) och 
preliminär gruppering (tex stafylokocker, streptokocker) fick 1 
poäng. Korrekt Gram-färgning och morfologi fick 0,5 poäng. Fel-
bedömning eller endast korrekt Gram-färgning eller morfologi 
fick 0 poäng. 
Resultat/Result: Totalt fick gruppen 179,5/185 poäng. Det fanns 
stor överenskommelse bland fem olika avläsare som fick vardera 
36, 36,5, 35, 36 och 36 poäng av 37 möjliga poäng. 
Konklusion/Conclusion: Denna pilotstudie visar att distansav-
läsning av Gramfärgning av positiva blododlingar är möjligt. Det 
skulle kunna implementeras på 24/7 lab och möjliggöra snabbare 
svar till kliniker. För att verifiera resultatet har vi en större pågå-
ende studie där fler prover inkluderas. 

MI-P217 – Ny molekylärbiologisk diagnostik för
dengue- och chikungunyavirus på
Klinisk Mikrobiologi, Karolinska sjukhuset
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1. Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 
Stockholm

2. Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karo-
linska Institutet

Introduktion/Introduction: Arbovirus som dengue- och chik-
ungunyavirus överförs till människor via myggor tillhörandes 
Aedes-släktet och cirkulerar i subtropiska och tropiska regioner i 
Amerika, Afrika och Asien.

Inkubationstiden varierar mellan tre och tio dagar. Båda vi-
rusarterna orsakar liknande klinisk bild med symtom som hög 
feber, muskel- och ledvärk mm. Molekylärbiologisk eller serolo-
gisk diagnostik behövs för att säkerställa diagnosen.

Tidigare analyserades prov med misstänkt förekomst av den-
gue- eller chikungunyavirus på Folkhälsomyndigheten (Fohm). 
För att kunna erbjuda kortare svarstider för påvisning av dengue- 
och chikungunyavirus erbjuds analysen på Klinisk Mikrobiologi 
på Karolinska sjukhuset sedan november 2021. Metoden utförs 
på både siterna, i Solna och Huddinge. 
Metod/Method: Metoden infördes som en in-house PCR metod 
med primer och prober från Trioplex Real-Time RT-PCR Assay 
Kit (Centers for Disease Control and Prevention, USA) för att 
påvisa dengue- och chikungunyavirus. Proverna extraheras med 
MagNAPure 96 (Roche) inför RT-PCR:en på ABI7500 (Applied 
biosystems). Primerna som används för att påvisa denguevirus 
detekterar alla fyra serotyper.

För att kunna erbjuda en ännu snabbare analys som utförs 
dygnet runt, påbörjades en validering av metoden för den helau-
tomatiserade och integrerade plattformen NeuMoDx 288 (QIA-
GEN).

På grund av begränsad tillgång till positiva patientprov, ut-
fördes verifieringen delvis med negativa serumprov som spi-
kats med positiva kontroller av dengue- eller chikungunya-
virus. 
Resultat/Result: Vi kommer att presentera analysflöden samt 
resultat från verifieringen av Trioplex Real-time RT-PCR Assay 
Kit (CDC, USA). Patientproverna visade en bra samstämmighet 
mellan in-house metoden och tidigare resultaten från Fohm. 
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Inga falskt negativa resultat hittades under verifieringen. Vid 
analys av externa kvalitetsprover missades inga prover i dengue- 
och chikungunyapanelen. Resultaten från variationsanalysen 
och spädningsserier indikerar god reproducerbarhet och en ac-
ceptabel känslighet för påvisning av dengue- och chikungunya-
virus.

Dessutom kommer vi att presentera preliminära resultat från 
valideringen där vi jämför extraktion, känslighet och specificitet 
mellan in-house metoden och NeuMoDx 288 vid påvisning av 
dengue- och chikungunyavirus. 
Konklusion/Conclusion: En snabb och korrekt diagnostik av 
tropiska virus, framför allt denguevirus, har stor betydelse för 
vården, t.ex. för att tidigt diagnostisera allvarliga fall och detek-
tera utbrott. Införandet av dengue- och chikungunyadiagnostik 
vid Klinisk Mikrobiologi har minskat svarstiden för påvisning av 
de två virusarterna och har underlättat beställning av analysen 
samt leverans av provsvar. 

MI-P218 – Optimization of a metagenomic assay 
for detection of pathogens in clinical samples

Mikrobiologi
Amir Nematollahi Mahani1

Shambhu Ganeshappa Aralaguppe1, Tanja Normark1, Sofia Sta-
mouli1, Eva Eriksson1, Annelie Bjerkner1, Claudia Eichler-Jons-
son1, Penelope Shah1, Jan Albert1, Tobias Allander1, Martin Ek-
man1

1. Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 
Stockholm

Introduktion/Introduction: Shotgun metagenomic next-genera-
tion sequencing (mNGS) is a method that offers the possibility of 
identifying any pathogen (viruses, bacteria, parasites and fungi) in 
clinical samples. This hypothesis-free approach is especially use-
ful in clinical diagnostics when the causative agent is not covered 
by traditional targeted methods (e.g., PCR) or for patients with 
unusual or unclear symptoms. The application of mNGS can also 
provide a comprehensive pandemic preparedness tool, where the 
untargeted approach is necessary to detect unexpected variants or 
previously unknown pathogens. In an ongoing project at Karolin-
ska University Hospital we are developing a metagenomic assay 
for use in clinical infection diagnostics. An initial focus in ”wet 
lab” assay designs and bioinformatic pipeline developments have 
been to optimize and achieve high sensitivity for detection of RNA 
and DNA viruses in CSF, serum and respiratory samples.
Metod/Method: Several aspects of the metagenomics workflow 
have been included in the testing, such as different procedures for 
nucleic acid extraction, and post-extraction treatments of the DNA/
RNA including whole genome amplification and protocols for host 
gene depletion. We have also evaluated different library preparation 
methods including PCR-free and PCR-based versions of both trans-
poson mediated and ligation-based kits. Moreover, we have evalu-
ated two different sequencing platforms, Illumina and Nanopore.

In the optimization work sequencing data were analyzed 
through custom pipeline using Kraken2 as classifier to determine 
relative abundance of target reads. Raw reads were also mapped 
to corresponding reference genomes and coverages plots were 
used to evaluate and interpret the results. In parallel, we are also 
developing a national bioinformatics pipeline within Genomic 
Medicine Sweden (GMS). 
Resultat/Result: Presented results will describe the effect of the 
above-mentioned optimizations efforts on the sensitivity of the as-
say in virus detection. Based on these findings we will suggest an 
optimized protocol for clinical use. We will also present the Metoid 
bioinformatics pipeline and preliminary data on the effect of Nano-

pore adaptive sequencing for host depletion and virus enrichment 
Konklusion/Conclusion: Nonetheless, metagenomics is a pro-
mising method for unbiased identification of pathogens in cli-
nical samples. The implementation of the assays in clinical di-
agnostic workflows is currently under development, but further 
optimization is needed.

MI-P219 – Optimized 16S metagenomics vs
shotgun metagenomics with long-read
sequencing technology for diagnostic use

Mikrobiologi
Amelia Björnberg1

Nilay Peker1, 2, Jean-Luc Tison1, Marita Ekström1, David Nestor1, 
Bianca Stenmark1, Bhanu Sinha2, Natacha Cuto2, 3, John Rossen2, 4, 
Martin Sundqvist1, Paula Mölling1

1. Örebro University Hospital, Department of Laboratory Medi-
cine - Örebro (Sweden),

2. University of Groningen, University Medical Center Groning-
en, Department of Medical Microbiology and Infection Pre-
vention - Groningen (Netherlands)

3. The Milner Centre for Evolution, Department of Biology and 
Biochemistry, University of Bath-Bath (United Kingdom)

4. Laboratory of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 
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Introduktion/Introduction: Fast and reliable identification of 
pathogens causing severe infections is of utmost importance to 
reduce morbidity and mortality. Shotgun metagenomics (SMg) 
requires high-quality DNA extractions to recover low abundant 
pathogens in excess of human DNA in clinical material. Targeted 
sequencing, like 16S metagenomics overcomes some of these li-
mitations. We aimed to compare an optimized 16S metagenomics 
approach to SMg using fast MinION long-read sequencing tech-
nology. 
Metod/Method: EDTA whole blood (WB) samples from 
healthy volunteers or PBS were spiked with a standardi-
zed microbial community (ATCC-MSA-2002) or either with 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus or Streptococcus pneu-
moniae. Total DNA was extracted from WB and plasma with 
SelectNA™ Blood pathogen kit (Arrow, Molzym GmbH) and 
PBS with MagDea Dx SV (MagLEAD, Precision System Sci-
ence). The DNA library preparation using the 16S Barcoding 
Kit (SQK-16S024, [ONT] Oxford Nanopore Technologies), 
was performed with an optimized PCR amplification of the 
16S gene (1,500 bp) regarding annealing temperature, number 
of cycles followed by sequencing on FLO-MIN106 R9.4. The 
optimized 16S protocol (52°C and 40 cycles) was used on all 
extracted samples and compared to our previous data from 
SMg sequencing using Rapid PCR Barcoding Kit (ONT, SQK-
RPB004) with increased PCR cycles to 25. Taxonomic classifi-
cation was performed using Kraken2. 
Resultat/Result: Overall the 16S metagenomics presented the 
highest number of reads for each bacterial species. The 16S 
metagenomics gave the highest number of reads per species 
on average in 77% (69-94), 93% (89-96) and 95% (91-98) of the 
ATCC-MSA-2002 spiked WB, plasma and PBS samples, res-
pectively, compared to SMg (Figure 1). The 16S was also supe-
rior compared to SMg for samples (WB/plasma) spiked with 
either S. aureus, S. pneumoniae or E. coli, regarding an average 
amount (12,795/23,869 vs 201/1,515) and proportion (71.1/58.5% 
vs 0.2/0.6%) of reads for all three species.
Konklusion/Conclusion: The 16S metagenomics approach, re-
sulted in a more sensitive pathogen identification independent 
of sample matrix and concentration as compared to SMg. At this 
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point the 16S protocol may be more suitable in clinical diagnos-
tics. However, disadvantages such as the limitation to only iden-
tify bacteria and not viruses and fungi, prompt further optimiza-
tion of SMg protocols.

MI-P220 – Preliminära resultat från utvärdering av
Novodiag Stool parasite kit

Mikrobiologi
Jessica Ögren1

Muna Al-Jammal2, Maria Liljeheden2, Sara Karlsson Söbirk2
1. Laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings 

Län
2. Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Medicinsk service Regi-

on Skåne

Introduktion/Introduction: Många laboratorier erbjuder 
nukleinsyrapåvisning av vissa tarmprotozoer, men de flesta 
parasiter diagnostiseras med mikroskopi. Det saknas breda-
re molekylärbiologiska metoder som med hög känslighet och 
specificitet påvisar motsvarande antal parasitarter som kan 
detekteras vid mikroskopi.  Känsligheten för mikroskopi är 
ofta lägre jämfört med nukleinsyrapåvisning, som också ökar 
möjlighet till säker artbestämning. 2019 IVD-godkändes Ho-
logic (då Mobidiag) Stool Parasites på plattformen Novodiag. 
Med PCR-och microarrayteknik detekteras DNA från 26 olika 
parasiter.
Metod/Method: Konsekutivt inkluderas faecesprover positiva 
för tarmparasiter i Lund och Jönköping, och utvalda prover där 
eosinofili eller immunsuppression angivits i remisstext, samt ef-
terföljande prov som negativ kontroll.

Prover som vid positivt resultat kan verifieras säkert till art 
med mikroskopi eller med molekylär referensmetod räknas som 
äkta positiva.

Vi planerar att inkludera 250 positiva (proportionerligt för att 
täcka så många som möjligt av kitets agens) och c:a 500 negativa 
prover. 
Resultat/Result: Studien pågår. Av totalt 117 förväntat positiva 
prov (från 18 olika arter) blev 108 positiva i Novodiag stool pa-
rasites. Totalt 147 av 150 prov som var negativa i mikroskopi var 
negativa i Novodiag. 
Konklusion/Conclusion:  För så många ovanliga tarmparasi-
ter, är det omöjligt att med tillgängliga resurser genomföra en 
studie av klinisk sensitivitet och specificitet för var och en av de  
ingående parasitsjukdomarna. Vår studie avser att med minst 

10 positiva prov för respektive agens och minst dubbla antalet 
negativa upptäcka större risker för falskt negativa och positi-
va. Hittills har utvärderingen visat att Novodiag Stool parasites 
verkar ha en prestanda som är jämförbar med mikroskopi hos 
vana mikroskopister. Artbestämning av tex Taenia spp, diffe-
rentiering av Fasciola/Fasciolopsis eller E. histolytica/E. dispar 
är värdefullt för att snabbare kunna erbjuda korrekt diagnos. 
Novodiag är lätt att använda och kräver några minuters hands-
on tid. Ju fler agens, och ju fler prover som analyseras desto 
större är risken för fynd som inte är relevanta för patientens 
symptom (asymtomatiskt bärarskap), eller för falskt positiva 
resultat (där parasit-DNA inte finns i faeces). För vissa av de 
agens som ingår i Novodiag Stool Parasites kit, kan analys med 
en verifierande metod bli nödvändig. Pandemin har bidragit till 
färre resor vilket lett till få positiva fynd under studietiden, vil-
ket försvårar säkra slutsatser. 

MI-P221 – På väg mot ett miljövänligt laboratorium

Mikrobiologi
Volkan Özenci1, 2

Alicia Wong1, Jan Klingler1, Nejla B. Erdal2

1. Avdelningen för Klinisk mikrobiologi, Institutionen för Labo-
ratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2. Avdelningen för Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Stockholm, Sverige

Introduktion/Introduction: Omkring 25 000 forskningsinsti-
tutioner runt om i världen ägnar sig åt forskning som kräver an-
vändning av plast. Avfallet från forskningslaboratorier under 2014 
har rapporterats att motsvara cirka 5,5 miljoner ton (Urbina et al., 
2015). Under åren har initiativ tagits för att minska miljöpåverkan 
av forskningslaboratorier världen över och även i Sverige. Enligt 
de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 bör en hållbar produk-
tion och konsumtion av jordens resurser säkerställas. Till 2030 
bör tex mängden avfall väsentligt reduceras genom åtgärder för 
att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Kliniska 
laboratorier har många likheter med forskningslaboratorier. Dock 
finns det även väsentliga skillnader som tex. det stora flödet av di-
agnostiska prover. Trots att stora mängder plastavfall genereras 
från de kliniska laboratorierna varje år finns det inga vetenskap-
liga studier kring hur man kan minska användning av plast och 
hantering av plastanvändning från produktion till avfall i kliniska 
laboratorier. Denna studie hade därför som mål att lyfta dessa frå-
gor och ge en grund till problematiken samt initiera en förändring 
i klinisk rutinarbete med fokus på minimal plastanvändning.
Metod/Method: En viktig del i detta initiativ var att involvera 
personal i kliniken till att tillsammans lösa avfalls-problemati-
ken. Projektet hade därför ett delmoment med utlysning av täv-
ling för att generera idéer kring minskad plastförbrukning från 
personal som dagligen använder plast i sitt arbete och vet vilka 
möjligheter till förändring som existerar. 
Resultat/Result: Tre lösningar valdes ut med potential att redu-
cera plastavfallet avsevärt. Dessa lösningar ska implementeras och 
effekten studeras inom ramen av ett år. Genom en initial gransk-
ning av plastens livscykel inom ramen av klinisk mikrobiologi kon-
staterades även att majoriteten av plasten som används i kliniken 
hamnar i avfalls lådor för biologiskt farligt avfall som senare skick-
as iväg för förbränning. Mängden plastavfall i form av avfallsådor 
beräknades gå från 31 ton till 48 ton mellan år 2014 och 2018 i bak-
teriologi laboratoriet, vilket representerar en ökning med 54%.
Konklusion/Conclusion: Denna studie genererade en kartlägg-
ning av relevant plastflöde och innovativa idéer för en minskad 
plastförbrukning. Dessutom ökade engagemanget och diskussio-
nerna kring användningen av engångsmaterial i plast och andra 
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hållbarhetsfrågor bland personalen, vilket är viktigt för att kunna 
åstadkomma en skillnad. 

Referenser
M.A. Urbina, A.J.R. Watts, E.E. Reardon, Labs should cut plastic waste 
too, Nature 528, 479 (2015). https://doi.org/10.1038/528479c.

MI-P222 – SARS-CoV-2 seroprevalens i Sverige
2020-2021

Mikrobiologi
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Introduktion/Introduction: För att följa smittspridningen och 
immuniteten i befolkningen i Sverige under COVID-19 pandemin 
genomfördes under 2020 och 2021 upprepade tvärsnittsundersök-
ningar där andelen med antikroppar mot SARS-CoV-2 skattades. 
Metod/Method: Överblivna serum- eller plasmaprover från öp-
penvården och från blodgivare samlades in i nio regioner. Pro-
verna analyserades för IgG antikroppar mot SARS-CoV-2 spike- 
och nukleokapsidantigen. Skattningarna viktades för regionens 
åldersfördelning och korrigerades för analysmetodernas pre-
standa. Under vecka 17-24 2020 samlades prover in veckovis och 
1153-1414 öppenvårdsprover och 312-490 blodgivarprover per 
vecka analyserades. Därefter gjordes tvåveckors provinsamling-
ar med längre intervall: vecka 42-43 och vecka 48-49 under 2020 
samt vecka 9-10, vecka 21-22, vecka 38-39 och vecka 47-48 under 
2021. Per tvåveckorsperiod analyserades 2842-4749 öppenvårds-
prover och 402-3183 blodgivarprover. Dessutom analyserades 
763 arkiverade blodgivarprover från vecka 12-13 2020. 
Resultat/Result: Endast ett positivt prov identifierades bland de 
763 blodgivarproverna från vecka 12-13 2020. För öppenvårdspo-
pulationen (0-95 år) varierade seroprevalensskattningarna un-
der veckorna 17-24 mellan 4,0 och 7,0 procent. För att få bättre 
precision i skattningarna utökades därefter antalet prover per in-
samlingsperiod. Under hösten 2020 sågs en mycket liten ökning 
av seroprevalensen till 8,1 procent vecka 48-49. Efter den andra 
vågen av smittspridning samt de påbörjade vaccineringarna hade 

den vecka 9-10 2021 ökat till 20,9 procent. Ökningen fortsatte 
med tredje vågen och den ökade vaccinationstakten, och vecka 
47-48 2021 var seroprevalensen 84,6 procent. Generellt överens-
stämde skattningarna för blodgivarna mycket väl med skattning-
arna för öppenvårdspopulationen.

Skillnader sågs mellan olika åldersgrupper. Till exempel var 
seroprevalensen vecka 48-49 2020 bara 3,7 procent i åldersgrup-
pen 65-95 år medan den hade ökat till 14,2 procent i åldersgrup-
pen 16-19 år. Ett år senare var seroprevalensen 29,6 procent i den 
ovaccinerade åldersgruppen 0-11 år mot 74,3-95,1 procent i övri-
ga, vaccinerade, åldersgrupper. Regionala skillnader sågs under 
2020, men de hade i början av 2021 jämnats ut. 
Konklusion/Conclusion: Sammanfattningsvis sågs en långsam 
ökning av seroprevalensen mot SARS-CoV-2 under 2020, följt 
av en snabbare ökning under 2021 och höga nivåer i vaccinerade 
åldersgrupper. 

MI-P223 – SARS-CoV2 whole genome Nanopore
sequencing for general monitoring and fast track 
analysis of emergency samples
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Stockholm

Introduktion/Introduction: Analysis of SARS-CoV-2 comple-
te genomic data is an important tool in infection control and is 
necessary to monitor the emergence of new variants and muta-
tions. Fast detection of variants of concern help in controlling the 
spread.  To have the possibility of fast analysis of selected samp-
les, we implemented Nanopore sequencing in parallel to our on-
going Illumina-based sequencing analysis. 
Metod/Method: The method includes nucleic acid extraction, 
cDNA synthesis, PCR amplification, library preparation and se-
quencing on a Nanopore platforms. This is followed by bioin-
formatics analysis using a cloud based data analysis platform 
called EPI2ME and genotyping via online tools called Pangolin 
COVID-19
Lineage Assigner and/or Nextclade. 
Resultat/Result: To validate the method we sequenced 48 samp-
les in parallel on Nanopore and Illumina. Results were highly si-
milar in terms of pangolin typing, while a higher percentage of 
Nanopore sequenced samples passed our QC cut-off.  We could 
sequence the first omicron variant in Stockholm using nanopore 
sequencing within 8 hr of the sample arrival. 
Konklusion/Conclusion: We found that Nanopore can be a valu-
able tool for whole genome SARS-CoV-2 sequencing when fast 
results are required. Genotyping of SARS-CoV2, starting from 
the sample to answering the results can be conducted in 8 hr for 
up to 16 samples, 36 hr for up to 96 samples. The method requires 
only a mediocre knowledge in bioinformatics. Realtime analysis 
is possible which may reduce the answering time further. 

MI-P224 – SLIM – svenskt laboratorienätverk
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Introduktion/Introduction: Svenskt laboratorienätverk inom 
mikrobiologi (SLIM) beslutades 1 februari 2017 av Folkhäl-
somyndigheten och Sveriges 21 regiondirektörer. Samtliga la-
boratorier med uppdrag för landets hälso- och sjukvård deltar 
i nätverket. Syftet med nätverket är att uppnå minskad sårbar-
het, ökad effektivitet och en hållbar och jämlik mikrobiologisk 
verksamhet med hög kvalitet för hälso- och sjukvården. Nätver-
kets uppgift är att tillsätta, förvalta och utvärdera nationella re-
ferenslaboratorier (NRL) för klinisk mikrobiologisk diagnostik. 
NRL tillhandahåller analyser och expertis för hela landet inom 
37 olika expertområden. 
Metod/Method: Laboratorienätverket utgörs av de utsedda NRL 
och de av varje NRL utsedda ledarna är nyckelpersoner för verk-
samheten. Folkhälsomyndigheten ansvarar för att administrera 
verksamheten, förvalta ett centrum för nätverket och utser styr-
gruppens ordförande. Styrgruppen består i övrigt av ledamöter 
från alla kliniska mikrobiologiska laboratorier vid universitets-
kliniker i Sverige, medan övriga icke-universitetskopplade labo-
ratorier representeras av en ledamot från södra och en från norra 
delen av landet. Styrgruppen utnämner NRL, beslutar om extra-
anslag till NRL och ansvarar för fortlöpande beslut och översyn 
av nätverket för att det ska fylla sitt syfte. Nätverket finansieras 
gemensamt av Folkhälsomyndigheten och regionerna och årliga 
basanslag utgår till NRL. NRL kan även söka extraanslag för ak-
tiviteter inom laborativa projekt som adresserar uppkomna pro-
blem för hälso- och sjukvården inom ett NRLs område. Det kan 
till exempel röra sig om behov av kvalitetssäkring av diagnosti-
ken vid nytillkomna genetiska varianter av ett smittämne. 
Resultat/Result: Efter en första inledande avtalsperiod 2017-
2019 gjordes en utvärdering av verksamheten. Från styrgruppens 
förslag på justeringar inklusive två nya NRL, beslutade Folkhäl-
somyndighetens generaldirektör och landets 21 regiondirektörer 
om fortsatt verksamhet under perioden 2020-2024. Efter en ny 
utlysning beslutade styrgruppen om uppdragen som NRL för 37 
områden för den nya perioden. 
Konklusion/Conclusion: Information om SLIMs verksamhet 
samt praktisk information om NRL och tillgängliga analyser 
inom klinisk mikrobiologi i Sverige finns på SLIMs webportal:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/slim/

MI-P225 – Snabbscreening av urinprover från
patienter med misstänkt UVI innehållande
högmängd gramnegativa bakterier
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Introduktion/Introduction: Urinvägsinfektioner (UVI) är en av 

de vanligaste bakteriella infektionerna. UVI omfattar flera klinis-
ka entiteter och drabbar individer i alla åldrar. Vid misstanke om 
urinvägsinfektion skickas urinprov till laboratoriet för semikvan-
titativ odling samt resistensbestämning. Tidig detektion av rele-
vant mikroorganism på urinprover från patienter med misstänkt 
UVI kan vara till stor hjälp att hitta rätt infektionsfokus samt sät-
ta in rätt behandling. Escherichia coli är den vanligaste (>80%) 
orsaken till UVI i alla åldrar. Med den diagnostik vi har idag tar 
odlingssvar runt ett dygn. Sysmex UF-5000 är ett instrument som 
med hjälp av flödescytometri av urin kan möjliggöra förkortad 
TAT på svar till högst en timme jämfört med referensmetodiken. 
Sysmex kan även skilja mellan gramnegativa och grampositiva 
bakterier med hjälp av automatiska flödescytometri-program. I 
vår interna utvärdering av totalt 3264 urinprov som screenades i 
Sysmex hade 2136 prov >30 bakterier/uL (positiva) och 1128 prov 
hade <30 bakterier/uL (negativa). Resultat visade en känslighet 
på 98% och negativ prediktivt värde på 97%. Eftersom majorite-
ten av UVI orsakas av gramnegativa bakterier har vår fokus även 
lagt på antal prov med högmängd gramnegativa bakterier. Syftet 
med denna studie är att undersöka möjlighet till snabbesvarning 
av urinprover innehållande "enbart signifikantmängd gramnega-
tiva bakterier" med Sysmex före odling.
Metod/Method: Screeningspositiva urin i Sysmex  från före-
gående data (n=2136) analyserades ytterliggare med Sysmex´s 
automatiska flödescytometri-program. Typningsresultat (gram-
postiva/ gramnegativa) från automatiska flödescytometri-pro-
grammet jämfördes med resultat från odlingen. Sensitivitet av 
gramnegativa med Sysmex i överensstämmelse med bakterietill-
växt >104 CFU/mL analyserades. 

Resultat/Result: Av total 2136 urinprov med >30 bakterier/uL 
hade 489 bedömts av Sysmex´s automatiska flödescytometri-pro-
gram att innehålla enbart gramnegativa bakterier. Resten av pro-
verna innehöll en blandning av gramnegativa och grampositiva 
eller hade inte kunnat bedömas av Sysmex automatiska flödes-
cytometri-program vilket exkluderades i beräkningen. Provsvar 
från odling av de 489 urinprover bedömda som ”högmängd en-
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bart gramnegativa bakterie” med Sysmex jämfördes och det vi-
sade en överenstämmelse på 90% med vårt odlingsresultat vilket 
betyder att 441 av dessa 489 urinprov även visat med odling inne-
hålla signifikant mängd gramnegativa bakterier (bakterietillväxt 
>104 CFU/mL).
Konklusion/Conclusion: Sysmex UF-5000 med hjälp av flödes-
cytometri visar potentiell användbarhet för snabb screening av 
urinprover innehållande signifikant mängd gramnegativa bakte-
rier (>104).
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Introduktion/Introduction: Bakteriebörda av Mycobacterium 
tuberculosis kan automatiskt mätas genom tid till positiv odling 
(TTP), men rapporteras sällan. Vid studier av nya läkemedel 
används TTP-analyser allt mer för skattning av tidig baktericid 
effekt. Denna studie utvärderar potentialen för TTP-analys i kli-
nisk rutin. 
Metod/Method: TTP mättes vid odling av konsekutiva kliniska 
isolat från 51 tuberkulospatienter i Region Östergötland under 
åren 2016–2018 med hjälp av BACTEC 960 MGIT (MGIT). Den 
kortaste TTP som hade registrerats vid diagnos jämfördes med 
andra parametrar som sputummikroskopi, PCR-resultat, CRP, 
SR, lungröntgen och BMI. Reproducerbarheten för TTP analyse-
rades genom att jämföra variationen mellan tre olika sputumpro-
ver från samma patient. 
Resultat/Result: TTP från alla provmaterial var distribuerat 
över 3–31 dagar varav 23,5 % av patienterna hade ett TTP kor-
tare än 1 vecka, 41 % mellan 1–2 veckor, 29,5 % mellan 2–3 veckor 
samt 6 % längre än 3 veckor. Isolaten bestod av sputum (n=31), 
lymfkörtelprov (n=10) och övriga material (n=10). Bland pa-
tienter med mikroskopipositivitet i sputum eller starkt positivt 
PCR-resultat i samtliga provmaterial, hade 89 % respektive 78 
% ett TTP inom mindre än 1 vecka. Patienter med TTP <1 vecka 
hade mer lungengagemang (>1 lunglob involverad) jämfört med 
patienter med TTP >1 vecka. Vid jämförelse av tre sputumprover 
från samma patient hos 19 patienter före diagnos uppvisade 84 % 
en spridning i TTP inom +/- 7 dagar och 58 % inom +/- 2 dagar. 

Konklusion/Conclusion: Våra data visar att kort TTP samman-
föll med bakteriebörda uttryckt som mikroskopipositivitet samt 
utbredning i mer än en lunglob vid tuberkulos och kan därför 
vara en viktig surrogatmarkör för behandlingseffekt vilket skulle 
kunna användas vid rutinbehandling och kliniska studier. 
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Introduktion/Introduction: Den globala SARS-CoV-2-pan-
demin har skapat ett enormt behov för storskalig och snabb 
PCR-testning. Under pandemins gång har den absoluta majori-
teten av alla PCR-baserade SARS-CoV-2 analyser varit beroende 
av initial nukleinsyraextraktion. För att förenkla arbetsflöden, 
förkorta turn-around-tider (TAT) och minska risken för brist på 
extraktionsreagens utvecklades en extraktionsfri multiplex PCR 
mot SARS-CoV-2. 
Metod/Method: Metoden är delvis baserad på publicerade re-
sultat (Smyrlaki et al. 2020, Nature Communications) och an-
vänder sig av primers och probes framtagna av Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC). PCR-analysen utgörs av 
två specifika SARS-CoV-2-målsekvenser för nukleokapsidgenen 
(N1 och N2) samt en internkontroll bestående av målsekvens för 
humant RNAse P. Detektionen av två distinkta målgener mins-
kar tydligt risken för falskt negativa utfall i analysen när virus 
muterar. Flera olika provtagningsmedium utvärderades (NaCl, 
PBS, Amies-medium/Transwab samt vätska som normalt an-
vänds för ögondroppar). Hela analysflödet består endast av två 
steg genom att inkomna prover värmeinaktiveras i 80 minuter 
70 °C och därefter direkt pytsas till PCR-platta innehållande fär-
digblandad reverse transkriptase-PCR-mix. Körningen utförs 
på QuantStudio 5 0,1 ml 384-brunns plattform. Total tidsåtgång 
till färdigt resultat inklusive ankomstregistrering, värmeinak-
tivering, avkorkning, analys samt batchbesvarning är knappa 4 
timmar.

Prestandan för den extraktionsfria analysen jämfördes mot det 
CE-märkta ThermoFisher COVID-19 PCR-kitet som referens. 
Denna analys inkluderar RNA-extraktion med MagMax Viral/
Patogen nukleinsyra-extraktionskit. 
Resultat/Result: Känsligheten i metoden testades med parallella 
spädningsserier av prover i de olika provtagningsmedierna och 
visade detektion av SARS-CoV-2-RNA med den extraktionsfria 
metoden inom samma tiopotens som referensmetoden. Ingen 
korsreaktivitet mot andra coronavirus (229E, NL63 eller OC43/
HKU1), influensa B eller RSV kunde påvisas. Vid parallell test-
ning av 205 kliniska prov detekterades 67/73 (94%) positiva prov 
med den extraktionsfria analysen. Två av de falskt negativa ut-
fallen hade tidigare utfallit negativt även med referensmetoden. 
Ett prov var tidigare singelpositivt (en av två målgener). Tre av 
proverna var falskt negativa där CT-värdena i referensmetoden 
låg mycket nära detektionsgränsen. Inga falskt positiva prov upp-
täcktes. 
Konklusion/Conclusion: Efter ca 6 månader i drift (februari 
2022) i ett av pandemins mest provtagningsintensiva skeden har 
över 780 000 prover för allmänhetens provtagning analyserats i 
det extraktionsfria analysflödet inom region Stockholm. Av dessa 
var ca 190 000 prover positiva för SARS-CoV-2. 
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Figur 1: Perforance affecting parameters. a-d) Logistic regression of inoculate concentration, time in incubator after positivity, species and anti-
biotic against EA. Starting inoculate and incubation time do not significantly affect likelihood of essential agreement, while antibiotic and species 
do. P(EA = 1): probability to chieve a result within EA as compared to BMD in the dataset from spiked blood cultures. Grey fields, error bars: 95% 
confidence interval of prediction. e-f ) Linear regression of species and antibiotic factors against answer time from the QuickMIC system. P. aeru-
giosa and tigecycline take significantly longer time to analyse in the QuickMIC system.

MI-P228 – Utmaningar och erfarenheter av
storskalig PCR-testning för SARS-CoV-2 på
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Introduktion/Introduction: Karolinska Universitetssjukhuset 
inrättade under sommaren 2021 ett laboratorium för storskalig 
PCR-testning för SARS-CoV2. Målet var att på ett nytt laborato-
rium storskaligt analysera allmänhetens prover för SARS-Cov-2 
med en kapacitet som motsvarar 10 000 prover om dagen.
Metod/Method: Initialt användes ett kommersiellt extraktions-
baserat kit. Processen effektiviserades sedan genom att övergå 
till extraktionsfri PCR i 384-håls format för hög kapacitet och 
korta svarstider.
Resultat/Result: Effektiv storskalig PCR-testning kräver hög 
automationsgrad, standardisering, tydliga rutiner, bra kommu-
nikation och effektiva utbildningsinsatser. En av de största ut-
maningarna har varit den stora variationen i provinflödet. Som 
mest ankomstregistrerades 13 000 prover under en dag. Flertalet 
logistik- och beställningslösningar har hanterats: hemtester ut-
lämnade med taxi, drive-in-stationer på sjukhusområdena, in-
lämning av testkit på apotek och lådor, provtagning på Arlanda, 
ambulerande provtagningsbussar och smittspårning på skolor 
i Stockholmsområdet. I dagsläget, februari 2022, hanterar det 
storskaliga laboratoriet ett hundratal prover om dagen. Variatio-
nen i provinflödet kräver god planering för lagerhållning, beställ-
ningar, personal och schemaläggning.

Utöver laboratorieprocessens utmaning har avvikelser i 
provtagning och logistiken hanterats. Felaktiga eller icke kom-

pletta testkit har förekommit och en andel av proven har an-
kommit till labbet utan beställning. Införandet av egenregist-
rerade testkit har förenklat distributionen av kit till invånare 
men har samtidigt inneburit att ett antal personer inte korrekt 
registrerar sina kit. Sådana prov har tillfälligt sparats på labo-
ratoriet i väntan på att invånaren registrerar sitt prov i efter-
hand. Personer som efterfrågat resultat eller ifrågasatt resultat 
har varit resurskrävande och den kommunikationen har varit 
komplicerad.

I samband med introduktionen av omicronvarianten återin-
fördes den extraktionsbaserade metoden för att screena posi-
tiva prover för S-gene target failure. Antalet prov och andelen 
positiva prover ökade kraftigt. Som mest var 60 % av alla pro-
ver positiva. Bemanningen utökades och ny personal utbild-
ades för den extraktionsfria påvisningsmetoden. Laboratoriet 
ökade kraftigt automationsgraden i svarsrapporteringen och 
samtliga negativa och positiva resultat rapporteras nu per au-
tomatik.
Konklusion/Conclusion: Framtidens främsta utmaning är att 
bibehålla och utveckla rutiner för att återuppta storskalig test-
ning och förbereda för nya skeenden i pandemin, som ännu inte 
är över. 
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Introduktion/Introduction: Den snabbt stigande antibiotikare-
sistensen i världen innebär en ökande utmaning vid empirisk be-
handling, vilket understryker behovet av snabb antibiotikakäns-
lighetstestning (AST) för att säkerställa adekvat antibiotikaval. 
De klassiska AST-metoderna så som buljongspädning och disk-
diffusion är beprövade och pålitliga, men förhållandevis lång-
samma och ger ibland svar med låg precision. Vi har utvecklat 
ett nytt system för snabb-AST1,2, QuickMIC, och denna studie 
syftar till att mäta diagnostisk prestanda jämfört med buljong-
spädning och diskdiffusion med avseende på snabbhet, precision 
och träffsäkerhet. 
Metod/Method: Bakterieisolat med bakgrund från blodisolat 
(n=151, tabell 1) testades med QuickMIC-systemet och jämför-
des mot buljongspädning med 12 antibiotika (tabell 1). Logistisk 
och linjär regressionsanalys användes för att beskriva faktorer 
som påverkar QuickMIC-systemets prestanda. För att undersö-
ka påverkan på provsvarstid och funktionalitet i en klinisk miljö 
så testades sedan prov från 41 kliniska blodkulturer på plats vid 
Akademiska Sjukhuset, Uppsala med QuickMIC-systemet. Re-
sultaten jämfördes med rutinmässig diskdiffusion och buljong-
spädning. 
Resultat/Result: För de kliniska proverna var analystiden i ge-
nomsnitt 2h 57min (SD: 8 min) per prov. Överenstämmelsen med 
brytpunktskategori jämfört med diskdiffusion var 96.8%, och 
den totala svarstiden från patientprovtagning till provsvarets till-
gänglighet reducerades med 40% (33 h jmf. 55 h). Den essentiella 
och kategoriska överrenstämmelsen mot buljongspädning var för 
detta dataset 91.0% och 96.7%, respektive. Experiment-till-expe-
rimentvariabiliteten var låg (medel SD: 44.6% från referens-MIC 
med buljongspädning), jämfört med den allmänt accepterade ±1 
log2-enhet som tillåts. Regressionsanalyserna på spikade prover 
indikerade att QuickMIC-metoden är robust med avseende på 
väntetid efter larm i blodskåpet och inokulatkoncentration över 
105 cfu/mL, men att signifikant variation finns med avseende på 
SIR-kategori, testad art samt typ av antibiotika (p<0.05, Figur 1, 
tabell 2). 
Konklusion/Conclusion: Sammanfattningsvis anser vi att 
QuickMIC-systemet har potential att användas för att snabbt 
och träffsäkert mäta MIC-värden direkt från blodkultur, och att 
systemets höga precision kan göra det lämpligt att använda då 
exempelvis vildtyp och resistenspopulationer ligger nära eller 
överlappar, eller i miljöer med höga bakgrundsnivåer av resis-
tens.
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Introduktion/Introduction: Diagnostik av SARS-CoV-2 på Klinisk 
mikrobiologi utförs med in-house real time RT-PCR som amplifie-
rar och detekterar en del av envelope-genen (Corman et al., 2020). 
Proverna som analyseras är tagna med assisterad provtagning i na-
sofarynx (huvuddelen av proverna), orofarynx eller båda lokalerna 

(duo). Nasofarynxprovtagning upplevs dock ofta som obehaglig av 
patienten och kräver utbildad personal som utför provtagningen, 
vilket kan vara en begränsande faktor. Det är därför av stort värde 
att hitta icke-assisterade provtagningsalternativ som både upplevs 
mindre obehagligt och som kan utföras av patienten själv. 
Metod/Method: I denna studie jämfördes tre provtagnings-
tekniker, nasofarynxprovtagning utförd av utbildad personal 
(gold standard), egenprovtagning av näsa, svalg och saliv (tre-
punktstestning) och egenprovtagning genom gurgling med en 
koksaltlösning. Proverna samlades in vid samma tidpunkt och 
analyserades för SARS-CoV-2 med etablerad metod på Klinisk 
mikrobiologi i Lund. Ct-värdena för respektive provtagningstek-
nik jämfördes. Två olika extraktionsmetoder jämfördes också.

Eftersom gurgelprover kan vara mycket viskösa gjordes en in-
ledande pilotutvärdering på 13 gurgelprover spikade med SARS-
CoV-2 till spädning 1:100. Samtliga prover extraherades och ana-
lyserades med alla laboratoriets metoder för SARS-CoV-2 analys, 
detta visade att gurgelmaterialet i vissa fall är så visköst att pipet-
tering och extraktion i automatiskt system inte kan utföras. Detta 
blev vägledande för val av analysplattformar i studien.

Egenprovtagning i studien etablerades i anslutning till den 
provtagning av vård- och omsorgspersonal som etablerats i Re-
gion Skånes regi vid sjukhuset i Lund. Direkt efter nasofarynx-
provtagning i personalprovtagningen fick den tillfrågade perso-
nen provta sig själv, först med ett pinnprov från svalg, näsa och 
saliv, och sedan med ett gurgelprov. 
Resultat/Result: Studien är pågående, hitintills är 98 personer 
provtagna och fler inkluderas fortlöpande. Resultat från provjäm-
förelsen kommer att presenteras i sin helhet.  Preliminära data vi-
sar att 54/98 (55,1%) av alla personer var positiva i nasofarynxpro-
vet, 34 av dessa personer (34,7%) var positiva i gurgelprovet och 51 
(52,0%) var positiva i trepunktsprovet. Fyndet att gurgelprovers 
viskositet skulle kunna medföra problem har redan bekräftats ge-
nom att 10/129 (7,8%) av gurgelproverna inte kunnat genomgå au-
tomatisk pipettering utan krävt manuell hantering, motsvarande 
andel prover från trepunktstestning var 2/129 (1,6%).
Konklusion/Conclusion: Manuell hantering är en stor nackdel 
för labflödet om det finns behov av storskalig analys. 
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Introduktion/Introduction: Denguefeber är en virussjukdom 
som ger influensaliknande symtom. Den orsakas av ett virus som 
sprids via myggor av Aedes-släktet och finns i många länder i 
Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Det finns 4 olika sero-
typer av viruset (DENV1 – DENV4), vissa är mer allvarliga än 
andra. Primärinfektionen är oftast mild. Vid återinfektion med 
denguefeber av annan virusserotyp ökar risken för mycket all-
varligare sjukdomstillstånd som hemorragisk denguefeber samt 
dengue-chocksyndrom vilket kan leda till döden. Laboratoriedi-
agnostik vid misstanke om denguefeber efter vistelse i endemiskt 
område inkluderar molekylärbiologisk och serologisk påvisning. 
Denna studie har undersökt tre kommersiella tester för påvis-
ning av antikroppar mot denguevirus. 
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Metod/Method: Kliniska serumprover med förväntat negativt 
eller positivt resultat för denguevirus IgG och IgM analyserades 
med ELFA (enzyme linked fluorescent immunoassay) från Bio-
Mérieux (VIDAS® Anti-Dengue IgG och IgM) med instrument 
Vidas och manuelltmed ELISA (enzyme linked immunosorbent 
assay) från Euroimmun (Anti-Dengue Virus Type 1-4 ELISA för 
IgG och IgM) och Serion Diagnostics (Dengue Virus IgG/IgM 
Serion ELISA classic). Prover som ingick i verifieringen ana-
lyserades tidigare av Folkhälsomyndigheten med indirekt im-
munofluorescensmetod för denguevirus IgG och ELISA från Fo-
cus Diagnostics för denguevirus IgM. Utöver detta analyserades 
12 kvalitetspanelprover från Labquality, samt prover med andra 
infektioner för att undersöka korsreaktivitet.  
Resultat/Result: Våra resultat visar på en hög grad av samstäm-
mighet för IgM mellan Vidas, Euroimmun och Serion med jämfö-
relsemetoden som används av FoHM, men avsevärt lägre samstäm-
mighet för IgG. Specificiteten och sensitiviteten för denguevirus 
IgG blir 50%, resp. 81,8% med Vidas, 38,9%, resp. 91,1% med Eu-
roimmun och 44,4%, resp. 43,2% med Serion. För denguevirus IgM 
blir specificiteten och sensitiviteten 100%, resp. 85% med Vidas, 
95%, resp. 80% med Euroimmun och 92,9%, resp. 78,1% med Se-
rion. Vid analys av kvalitetspanelprover överensstämde 22 av 24 
resultat för Vidas, 24 av 24 för Euroimmun och 23 av 24 för Serion 
med förväntat resultat från Labquality. Korsreaktivitet mot främst 
TBE och CMV samt även andra agens noterades.
Konklusion/Conclusion: Testkiten har god sensitivitet och spe-
cificitet för denguevirus IgM. En hög grad av korsreaktivitet mel-
lan dengue och andra flavivirusinfektioner gör serologiskt diag-
nostik särskild utmanande.
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Introduktion/Introduction: För att underlätta provtagning av 
skolbarn vid smittspårning av covid-19 validerades gurgelprov 
som ett alternativ till självprovtagning från näsa, svalg och saliv.
Metod/Method: Provinsamling gjordes på två drive-in statio-
ner i Solna och Huddinge under september till november 2021. 
Förutom ordinarie näsa/svalg/saliv-prov tillfrågades invånaren 
att frivilligt lämna ett extra gurgelprov där 5 ml 0,9% NaCl lös-
ning sköljdes 10 s och gurglades 10 s. Proverna analyserades på 
Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet. Alla 
prover värmeinaktiverades i 70 ᵒC, 80 min. Extraktionsfri real-
tids reverse-transcriptase (rRT)-PCR utfördes där två specifika 
delar av N-genen (N1 och N2) för coronavirus SARS-CoV-2 ana-
lyserades. Human RNaseP (RP) användes som provtagningskon-
troll och PCR-kontroll. Primer- och probsekvenser är enligt CDC 
2019 Novel Coronavirus Real-Time Reverse Transcriptase–PCR 
Diagnostic Panel.
Resultat/Result: Totalt inkluderades 757 individer. Utifrån 
cutoff gränserna som är satta till Ct 35,0 för RP och 40,0 för N1 
och N2 bedömdes trettiofyra som positiva för båda provtyperna. 
Sjuhundratio prover bedömdes som negativa för båda provty-
perna. Nio av gurgelproverna var inte bedömbara, varav 5 inte 

visade på någon amplifiering av human kontrollgen. Motsvaran-
de 9 näsa/svalg/salivprover bedömdes som negativa. Två av näsa 
svalg/saliv proverna var inte bedömbara. Motsvarande gurgel-
prover bedömdes som negativa. Från en individ var både gur-
gelprovet och näsa/svalg/saliv-provet inte bedömbart. Ett näsa/
svalg/salivprov hade för lite provmaterial.

Genomsnittliga Ct värden skiljer sig åt mellan provtyperna. 
För N1 och N2 är Ct värdena i genomsnitt högre för gurgelpro-
ver, men skillnaden avtar ju högre Ct-värdet blir. Därför över-
ensstämmer slutligt resultat mycket bra mellan de båda provtag-
ningsmetoderna, bortsett från 11 analyserade provpar där något 
av provtypen tolkades som inte bedömbar.
Konklusion/Conclusion: Resultat överensstämmer mycket väl 
mellan de två provtagningsmetoderna.

Sköljvätska mun, svalg-prov har använts för smittspårning 
av covid-19 i Stockholms skolor och används numera också vid 
självprovtagning av personal på Stockholms sjukhus. 

MI-P233 – Återkommande bärarskap av
meticillinresistenta Staphylococcus aureus
orsakas oftast av persistens av samma stam

Mikrobiologi
Katinka Barasevich1

Hong Fang1, Inga Fröding2

1. Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet
2. Karolinska Institutet,Labmed

Introduktion/Introduction: Helgenomsekvensering har an-
vänts globalt under det senaste decenniet och har hög precision 
i epidemiologisk typning. Staphylococcus aureus tillhör människ-
ans normala flora av bakterier, vilket även gäller för meticillin-
resistenta S. aureus (MRSA). MRSA är ett stort vårdhygieniskt 
problem runt om i världen. I Stockholms län avskrivs patienters 
MRSA-bärarskap om patienten uppfyller vissa kriterier och upp-
repade negativa odlingar. Denna studie syftade till att undersöka 
om återbärarskap orsakades av samma stam enligt helgenom-
sekvenser. 
Metod/Method: Totalt inkluderades 34 MRSA-fall med återbä-
rarskap och 68 isolat (2 per fall) som upptäcktes i Stockholm un-
der 2005-2018 undersöktes. Alla isolat sekvenserades med hel-
genomsekvensering, typades med MLST (Multi-Locus Sequence 
Typing) och analyserades med core-genome MLST (cgMLST). 
Antibiotikaresistens bestämdes med mikrobuljongspädningsme-
tod på alla isolat. 
Resultat/Result: Av de 34 fallen erhöll 27 fall samma sekvens 
typ (ST) i återbärarskap. Av dessa 27 fall hade 26 fall endast 0-25 
allelers skillnad i cgMLST-analys, vilket tydde på persistens av 
samma stam. Av de 26 återfallen visade sex fall förändrade re-
sistensmönster för klindamycin, erytromycin, tetracyklin eller 
tobramycin, med ändring av känslighetskategori från resistent 
till känslig. Resistensförändringarna i de sex fallen kan förmod-
ligen förklaras av förlusten av resistensgener ermC eller tetK, 
vilket observerades i helgenomsekvensering. Medianintervallet 
mellan två episoder var 25 månader (1-63 månader) i fallen med 
persistens av samma stam och 39 månader (29-154 månader) i 
fallen med ny stam i andra episoden.
Konklusion/Conclusion: Sammanfattningsvis var 76% av fallen 
med återbärarskap i denna studie koloniserade med samma stam 
under en period av upp till 63 månader. Även om samma stam 
kvarstod över tid, har i vissa fall resistensgener förlorats, vilket 
ledde till en förändring i resistensmönster.
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Intervju med Gabriel Westman

Infektionsregistret:
Ny registerhållare med många bollar i luften

Gabriel Westman har varit Uppsala 
trogen i nästan hela sitt liv. Där är han 
född och uppvuxen, och där har han läst 
medicin, gjort AT och ST, disputerat och 
bildat familj. Den längsta kliniska utflyk-
ten var när han jobbade tre månader på 
HIV-mottagningen i Huddinge. 

Medicinstudierna påbörjandes hösten 
1996, men delvis parallellt och delvis väx-
elvis läste Gabriel Westman även in en 
civilingenjörsexamen i kemiteknik med 
inriktning mot läkemedel. 

År 2014, efter att ha arbetat kliniskt med 
framför allt kroniska virusinfektioner som 
HIV och hepatit, började Gabriel West-
man arbeta deltid på Läkemedelsverket 
med godkännande av nya virusläkemedel 
inom EU. År 2015 disputerade han med 
en avhandling om herpesvirusinfektio-
ner i förhållande till hjärnans sjukdomar, 
framför allt demens. Idag leder han ett 
forskningsprojekt om virusinfektioner i 
hjärnan, men forskningen har fått stå till-
baka lite på sistone.

– Det gäller att disponera sin tid rätt så 
att man orkar med på längre sikt. 

I juli 2021 blev Gabriel Westman ve-
tenskaplig ledare för Läkemedelsverkets 
verksövergripande strategiska satsning 
på AI, och i september samma år åtog 
han sig rollen som registerhållare för In-
fektionsregistret. Förhoppningen är att 
de två uppdragen delvis ska korsbefrukta 
varandra. 

Gabriel Westman är 44 år och lever till-

sammans med sambo och en sjuårig son. 
När han inte jobbar tillbringar han gärna 
sin tid i fritidshuset i Östhammars skär-
gård. Han har också ett relativt nyfunnet 
intresse för längdskidåkning, och när 
Covid-situationen så tillåter hoppas han 
hinna återuppväcka ett vilande musikin-
tresse – att spela saxofon.  

Varför infektionsmedicin?
Valet av infektionsmedicin hade mycket 
att göra med en väldigt bra kurs under 
läkarprogrammet.

– Dessutom kändes det naturligt att 
söka sig till infektionsmedicinen, som är 
en dialogdriven och ganska analytisk spe-
cialitet där man ändå kan få ganska snabb 
återkoppling på de vårdinsatser man gör, 
oavsett om det handlar om livräddande 
antibiotika till en sepsispatient eller en 
HIV-patient som sköter sin behandling, 
släpper rädslan att vara smittsam och 
återfår en självbild som frisk med ett liv 
fullt av möjligheter. 

Gabriel Westman uppskattar framför 
allt att få arbeta med kroniska sjukdomar, 

eftersom det ger möjlighet att etablera 
mer långvariga relationer till patienterna 
och följa dem genom livet.

Nytta av dubbla kompetenser
En viktig orsak till att Gabriel Westman 
tillfrågades om att bli registeransvarig 
för Infektionsregistret var hans bak-
grund inom teknik- och hälsodata i kom-
bination med insikt i den kliniska varda-
gen på infektionsklinikerna. Han tyckte 
att uppdraget passade honom väl.

– Jag gillar verkligen data! Det är genu-
int roligt att hantera, aggregera och ana-
lysera data. 

Ett viktigt mål för arbetet med regist-
ret är att i möjligaste mån automatisera 
överföringen av data och minimera den 
handpåläggning som idag görs av kollegor 
ute på klinikerna. Ett annat mål är att för-
bättra arbetet med patientrapporterade 
utfallsmått. 

Viktigt syfte
Syftet med registret är förstås att förbätt-
ra vården. 

– Vi behöver gemensamma datasam-
manställningar för att se att vi gör rätt och 
för att kunna lära av varandra. Det gäller 
allt från patientsäkerhet till effektivt re-
sursutnyttjande. 

Klinikerna har direkt tillgång till sina 
egna registerdata lokalt och kan göra 
egna jämförelser, såväl över tid som med 
de mål som finns uppsatta för respektive 
process eller utfallsmått. 

– De rapporter som gör att man kan 
få ut grafer och tabeller över sina egna 
patienter är nu i fullt fungerande skick, 
och vi hoppas att verksamheterna ska an-
vända materialet som underlag för regel-
bundna diskussioner om kvaliteten i det 
löpande kliniska arbetet. 

Dessutom har alla – efter etiktillstånd – 
rätt att få ut registerdata för sin forskning. 

Kan vara missvisande
När det gäller öppna jämförelser mel-
lan olika vårdgivare framhåller Gab-
riel Westman riskerna med att förenkla 
analysen och dra slutsatser om vårdens 
kvalitet enbart utifrån registerdata. Stör-
faktorerna är många. Exempelvis kan 
skillnader i patientunderlag eller lokal 
organisation skapa avtryck i statistiken 

I september 2021 tillträdde Gabriel Westman som ny regis-
terhållare för Infektionsregistret. Han är infektionsläkare, 
docent i infektionssjukdomar och vetenskaplig ledare för 
Läkemedelsverkets satsning på artificiell intelligens. Han 
är även civilingenjör med ett stort intresse för teknik och 
datorer, och tidigare volleybollspelare.

Gabriel Westman

””Syftet med regist-
ret är förstås att 

förbättra vården!
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som inte är kopplade till kvaliteten på 
det arbete som utförs, utan kan handla 
om nödvändiga skillnader i arbetssätt. 

– Just nu jobbar vi med att få in Infek-
tionsregistret i Vården i siffror, en digital 
sammanställning av SKRs öppna kvali-
tetsdata för vården, där vi försöker hitta 
mått som är så opåverkade som möjligt av 
slump och lokala förutsättningar. Men vi 
är inte framme ännu.

Arbetskrävande dubbel-
registrering
De parametrar för vårdtillfällen som re-
gistret består av registreras i många fall 
även i journalen, vilket innebär ett ar-
betskrävande dubbelarbete.

– För att undvika dubbelregistrering 
behöver vi åstadkomma ett arbetssätt där 
informationen i möjligaste mån automa-
tiskt förs över från elektroniska journaler 
till registren. Men det är en utvecklings-
resa som man inte ska underskatta och 
som kommer att ta tid.

Gabriel Westman påpekar dock att inte 
all registrering är dubbel, eftersom man 
inte gärna journalför parametrar som är 
underförstådda utifrån den kliniska situ-
ationen. Om det till exempel är självklart 
att patienten inte är andningspåverkad så 
kanske man inte beskriver den parame-
tern i journalen enligt den kliniska kate-
goriseringen.

– Men om vi vet att registren häm-
tar dessa data automatiskt så skulle det 
kunna motivera en mer fullödig doku-
mentation på ett ställe för att täcka båda 
syftena, förutsatt att journalen presen-
teras på ett sätt som inte gör den oöver-
skådlig. 

En annan ambition med registret är att 
nå den täckningsgrad och status avseen-
de redovisning av öppna data som gör att 
det uppnår nästa certifieringsnivå, vilket 
krävs för att finansiera den fortsatta tek-
niska och innehållsmässiga utvecklingen 
och i förlängningen får en större veten-
skaplig hävstång, med bättre och större 
tillgänglighet till data. 

Under de senaste två åren har registret 
dock haft fallande täckningsgrad i alla 
delregister till följd av Covid, och det är 
något som nu måste återställas.  

– Vi har nyligen kontaktat verksam-
hetscheferna på landets samtliga infek-
tionskliniker och bett dem lyfta frågan 
och avsätta tid till de kollegor som ska ar-
beta med registreringen så att vi kommer 
i gång med det sedan tidigare etablerade 
arbetssättet, i väntan på att den tekniska 
utvecklingen ska göra livet lättare för oss 
alla.

Patientrapporterade mått
Arbetet med patientrapporterade ut-

fallsmått har ofta varit eftersatt i upp-
följningen av vårdkvalitet och behöver 
förbättras. Gabriel Westman framhåller 
att patienternas uppfattning om kvalite-
ten på den vård de får och hur väl de har 
fått möjlighet att uttrycka sin åsikt om 
den kopplar tillbaka till en del hårdare 
utfallsmått, såsom följsamhet till ordi-
nerad behandling. Även SKR framhåller 
behovet av att få in patientrapporterade 
mått tillsammans med vårdgivarrappo-
rerade data i öppna jämförelser, eftersom 
efterfrågan finns från både patienter och 
politiker. 

– Jag kan dock rygga tillbaka inför det 
kundperspektiv som kan gömma sig i den 
utvecklingen, där skolvärlden och en del 
andra offentligt finansierade verksamhe-
ter har hamnat och där ”kunden alltid har 
rätt”. Men åtminstone inom slutenvår-
den tror jag att vi kan närma oss de här 
frågorna utan rädsla för att bli styrda av 
patienternas åsikter på ett negativt sätt. I 
öppenvården däremot, där man för vissa 
tillstånd kan ha fri tillgång till nätläkare 
eller specialistvård i fritt vårdval, tycker 
jag att effekten av shopping-perspektivet 
hos starka patientgrupper redan verkar 
ha påverkat resursfördelningen till nack-
del för de patienter som behöver vården 
bäst.

HELENA NORDLUND
Journalist

FAKTA
INFEKTIONSREGISTRET
Infektionsläkarföreningen har tagit 
fram vårdprogram för flera viktiga 
infektionssjukdomar som är antingen 
mycket vanliga eller mindre vanliga 
men för vilka rätt handläggning är 
särskilt viktigt för att patienten ska 
bli botad. De sjukdomar som omfat-
tas av vårdprogrammen är pneumoni, 
bakteriell meningit, pneumoni och 
sepsis, medan ledprotesregistret för 
en tynande tillvaro och kommer att 
avvecklas i nuvarande form.

I syfte att kontrollera hur de olika 
klinikerna följer vårdprogrammen 
för dessa sjukdomar bildades 2007 
det Nationella Kvalitetsregistret för 
Infektionssjukdomar, även kallat In-
fektionsregistret, på initiativ av dr 
Tomas Vikerfors. 

Registret finansieras av bidrag från 
staten och SKR och har sin juridis-
ka hemvist i Örebro, som är centralt 
personuppgiftsansvarig myndighet. 
SILFs styrelse tillsätter registerhålla-
re, medan Registercentrum Syd står 
för den tekniska plattformen och dri-
ver databaserna.

ETT STORT TACK
Ett stort tack riktas till tidigare registerhållare Per Arneborn, som ägnat drygt 
tio år åt arbetet med Infektionsregistret. Utöver den löpande verksamheten har 
han bland annat verkat för att automatisera inmatningen av data och gjort om 
dataplattformen så att den blev modernare och säkrare att arbeta med. 

Per Arneborn berättar att arbetet har 
varit intressant men också lite frus-
trerande, eftersom det har varit svårt 
för klinikerna att hitta tid till att ge-
nomföra registreringen. Täcknings-
graden är relativt bra för några av 
delregistren, framför allt meningiter-
na och endokarditerna, medan den är 
betydligt sämre för pneumonierna, 
som ju utgör den stora volymen. 

– Jag skulle verkligen önska att klini-
kerna hade lite mer tid för att rappor-
tera in till registret. 

Per Arneborn är idag pensionerad 
men arbetar ungefär 30% på Infek-
tionskliniken i Örebro. 

””

Per Arneborn
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Med fokus på en annan
pandemi – nytt vårdprogram
för tuberkulos
ORDET PANDEMI är nu på allas läppar, 
men det handlar dock inte så mycket om 
den pågående tuberkulos (tbc) pandemin, 
som förvärrats med fler aktiva fall pga 
covid-19. Med högre antal dödsfall årligen 
(totalt 1.4 miljoner) än både malaria och 
hiv/AIDS sammanlagt, krävs satsning och 
fokus på tbc1. I en ansats att harmoniera 
och förbättra tbc vården i Sverige har en 
nytillsatt expertgrupp skrivit ett vårdpro-
gram för ämnet. I denna artikel tar vi upp 
en del nyheter inom fältet, bland annat 
nya kortare behandlingar för både latent, 
känslig och multiresistent tbc.

Vårdprogramgruppen
Infektionsläkarföreningen gav infek-
tionsläkarprofessionen i uppdrag att ut-
forma ett vårdprogram för tbc, med Jer-
ker Jonsson på Folkhälsomyndigheten 
som sammankallande. Jerker är ansvarig 
för den epidemiologiska övervakningen 
av tbc på Folkhälsomyndigheten och även 
ordförande för nationella MDR-tbc-grup-
pen, där kliniska fall diskuteras. Via en 
annons i Infektionsläkarföreningen bjöds 
intresserade in och valdes därefter ut av 
SILFs styrelse för en bred samlad kompe-
tens och geografisk spridning. Samtliga 
medlemmar i vårdprogramsgruppen är 
disputerade.

Innehåll och upplägg
Vårdprogrammet har en bred ansats med 
allt från epidemiologi, diagnostik och 
mikrobiologi till behandling av latent och 
aktiv tbc. Behandling vid olika typer av 
resistens och patientgrupper med särskil-
da överväganden (barn, gravida, hiv) be-
skrivs. Eftersökt stöd för tbc-behandling 
vid samtidig njur- och leversjukdom har 
också fått en plats i vårdprogrammet. Vi 
poängterar att sputum mikroskopi avse-
ende mykobakterier inte bör följas under 
behandling, då detta inte kan skilja mel-
lan döda och levande bakterier och kan 
leda till onödigt förlängd isolering. Ett 
sannolikt förbisett tillstånd även i vår del 
av världen är kvarstående hälsoproblem 
efter lung-tbc överensstämmande med 
PTLD (Post-Tuberculosis Lung Disease), 
vilket kan kräva utredning och behand-
ling2. Vårdprogrammet beskriver också 

handläggning av BCG-infektioner efter 
vaccination och blåsinstallation.

Nya rön angående behandling 
Glädjande nog satsas det mycket på 
tbc-forskning och vissa framsteg har 
gjorts. Vid latent tbc kan en förkortad 
behandling med en månads rifapentin 
och isoniazid ges, vilket visat god effekt 
hos personer som lever med hiv3. Gäl-
lande aktiv tbc visar ”TBTC Study 31” 
att en 4 månaders behandling bestående 
av rifapentin och isoniazid, med tillägg 
av moxifloxacin och pyrazinamid de för-
sta två månaderna, är lika effektiv som 
standardbehandling4. Dålig tillgänglighet 
på rifapentin samt att ökad användning 
av kinoloner bör undvikas gör att vård-
programsgruppen inte rekommenderar 
denna behandlingsregim rutinmässigt. 
För barn med okomplicerad mikroskopi-
negativ tbc väntas förändrade rekommen-
dationer av WHO med totalt 4 månader 
behandlingstid efter positiva resultat från 
SHINE-studien5.

Flera kliniska studier har visat en dosbe-
roende effekt av rifampicin6,7 och WHO 
genomför en översyn av dosrekommenda-
tionerna för första linjens tbc-läkemedel. 
Vårdprogramgruppen rekommenderar, 
i väntan på nya internationella rekom-
mendationer, att rifampicindosering höjs 
i respektive viktband och att doser upp 
till 1200 mg kan ges. Suboptimal läkeme-
delsexponering är vanligt bland patienter 
som behandlas för både känslig och resi-
stent tbc8. Vårdprogramgruppen rekom-
menderar därför mätning av läkemedel-
skoncentrationer under tbc-behandling, 

framför allt hos individer som har någon 
riskfaktor för låga koncentrationer (t ex 
diabetes, hiv, malabsorption), terapisvikt 
samt vid IVA-vård, disseminerad tbc, tbc 
i CNS och MDR-tbc)9,10. I Sverige utförs 
koncentrationsbestämning av rifampicin, 
isoniazid, pyrazinamid och etambutol vid 
Klinisk Farmakologi, Universitetssjuk-
huset i Linköping samt Karolinska Uni-
versitetslaboratoriet, Stockholm. Vid det 
sistnämnda kan även vissa andra linjens 
tbc-läkemedel analyseras (levofloxacin, 
linezolid).  Vid CNS tbc rekommende-
ras ökade doser av förstalinjens preparat 
samt tillägg av levofloxacin.

Resistent tuberkulos 
Gällande resistent tuberkulos rekom-
menderar WHO sedan några år tillbaka 
en 6 månader lång behandling för isonia-
zid-resistent tbc med rifampicin, etam-
butol, pyrazinamid samt en kinolon. För 
MDR-tbc har bedakilin (Sirturo) kraftigt 
förändrat behandlingstidens längd och 
förbättrat utfall. Utöver bedakilin, rekom-
menderas kinolon och linezolid till alla 
patienter med MDR-tbc med minst 4–5 
aktiva läkemedel, med individualiserad 
behandlingstid (9–18 mån)11. MDR-tbc är 
ofta kopplat till mycket långa isoleringsti-
der och i vårdprogrammet finns förslag på 
när isoleringen kan kortas.

Vårdprogramsgruppen hoppas att 
vårdprogrammet kommer vara till nytta 
för behandlare och patienter. Då detta 
är en första version av vårdprogrammet 
uppmuntras kommentarer och förslag 
på förbättringar – maila jerker.jonsson@
folkhalsomyndigheten.se. Delar av vård-
programmet kommer att presenteras un-
der Infektionsveckan i Stockholm samt 
under SILFs höstutbildning.

LINA DAVIES FORSMAN, 
KATARINA NIWARD, AYLIN YILMAZ och 

JUDITH BRUCHFELD 
för Nationella Vårdprogramsgruppen TBC. 

Övriga deltagare i gruppen är
Jerker Jonsson (sammankallande),

Per Björkman, Thomas Schön,
Gabrielle Fröberg, Elisabeth Lönnermark,

Ulf Karlsson, Anna Gillman och Karsten Kötz
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le/10665/332397.

SILFs planerade
UTBILDNINGAR
Nu är det klart att höstutbildningen om tuberkulos kommer gå av stapeln vid
Hovs hallar utanför Båstad den 5–6 oktober. Mer detaljerad information
inkl anmälningsdetaljer kommer att presenteras på infektion.net

Vårens webbinarium om endokarditer finns nu på hemsidan och kommer följas 
upp av ett nytt den 19 oktober med tema tropiska infektioner.

JOHAN THAM

””

66      Infektionsläkaren 2 · 22



Rekommendationer för behandling av hiv

67Infektionsläkaren 2 · 22

Uppdatering av
rekommendationer för
behandling av hiv
Sedan 2002 har Referensgruppen för Antiviral 
Terapi (RAV) och Läkemedelsverket regelbundet 
publicerat nationella rekommendationer för be-
handling av hiv. Under hösten 2021 reviderade en 
arbetsgrupp under ledning av RAV rekommenda-
tionerna på nytt.

Till tidigare obehandlade rekommenderas i första hand två al-
ternativ; som tidigare rekommenderas dolutegravir (intergras-
hämmare) i kombination med emtricitabin/tenofovir (NRTI), 
alternativt som ett nytt förstahandsalternativ doravirin (NNRTI) 
med emtricitabin/tenofovir (NRTI). Orsaken till att doravirin 
lyfts upp som ett förstahandsalternativ är att det har en högre re-
sistensbarriär och mindre CNS-biverkningar än övriga NNRTI.

Arbetsgruppen rekommenderar att byte till dubbelbehandling 
med dolutegravir/lamuvidin övervägs till patienter med välbe-
handlad hiv, förutsatt att det inte finns anamnes på virologisk re-

sistens för lamivudin/emtricitabin eller integrashämmare, eller 
kronisk hepatit B. Kombinationen har visat samma effekt som tre 
preparat i långtidsuppföljningstudier (144 veckor).

Dolutegravir kan åter ges till gruppen fertila kvinnor inklusive 
de som planerar graviditet. Det finns inte längre några indikatio-
ner för ökad risk för fosterskador (neuraltubsdefekt) kopplat till 
dolutegravir.

För förenklad dosering vid postexpositionsprofylax (PEP) 
rekommenderas nu dolutegravir + emtricitabin/tenofovir i fyra 
veckor. Raltegravir (1x2) har således bytts ut mot dolutegravir 
(1x1).

REFERENSER
• https://www.sls.se/rav/rekommendationer/hiv/Antiretrovi-

ral-behandling-av-hivinfektion-2021/
• Molina et al. The Lancet HIV. 2020;7(1):e16-e26.
• Cahn et al AIDS 2022 Jan 1;36(1):39-48

Nya representanter SÖKES
TILL KVALITETSREGISTRET FÖR
DIAGNOSGRUPPEN ENDOKARDIT
För mer information kontakta sammankallande i den aktuella vårdprogramprogramgruppen 
Lars Olaison (lars.olaison@infect.gu.se) eller SILFs vice ordförande Maria Norrby.

TILL KVALITETSREGISTRET FÖR
DIAGNOSGRUPPEN SEPSIS
För mer information kontakta nuvarande representant Jesper Svefors (jesper.svefors@rjl.se) 
eller SILFs vice ordförande Maria Norrby.

Ansökan kan komma från intresserade medlemmar, programgruppen eller
klinikchefer. Ny representant väljs av SILFs styrelse efter samråd med vårdprogram-
gruppen och registerhållaren.
Representanten bör ha god klinisk kompentens och erfarenhet inom området. 
Den sökande skickar ett meddelande och aktuellt CV (max 4 A4 sidor) till
styrelsens vice ordförande Maria Norrby (maria.norrby@regionstockholm.se).
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Vad är VACCELERATE?
VACCELERATE är ett kliniskt forsk-
ningsnätverk som startade i februari 2021 
och finansieras av EU-kommissionen, 
som en del i det pandemiförbyggande ar-
betet HERA Incubator.  Projektet leds av 
Universitet i Köln och det övergripande 
syftet är att bygga upp en kapacitet och 
infrastruktur för att snabbt kunna erbju-
da kliniska vaccinstudier, i ett första ske-
de med fokus på Covid-19 men strukturen 
ska på sikt kunna användas för alla typer 
av vaccin genom att skapa en enkel ingång 
till ett europeiskt nätverk av kliniska stu-
diecenter för både akademiska institutio-
ner och läkemedelsföretag. EU behöver 
en mer strömlinjeformad och harmonise-
rad organisation för gemensamma klinis-
ka studier, som ska kunna användas när 
det också är bråttom att kunna genomföra 
vaccinprövningar.

VACCELERATEs så kallade arbetspa-
ket omfattar bland annat laboratorieka-
pacitet, folkhälsobehov, kommunikation 
och volontärregister och senare under 
året lades också egna covidvaccinstu-
dier till inom ramen för projektet.  Som 
exempel på arbete som redan utförts är 
en omfattande genomgång av vilket till-
gängligt webbmaterial om covid-19 och 
vaccinstudier som finns och riktar sig 
mot allmänheten i EU. Utifrån resultatet 
har kunskapsluckor och försummade be-
folkningsgrupper identifierats. Det pågår 
också ett arbete med en Cochraneanalys 
om faktorer som påverkar rekryteringen 
till en pandemivaccinstudie. 

Kliniknätverk och kapacitets-
uppbyggnad
För att underlätta genomförandet av stora 
vaccinstudier har VACCELERATE skapat 
en gemensam ingång till studiecenter i 
Europa - European Vaccine Trial Accele-
rator Plattform (EUVAP). Hittills är över 
450 studiecenter registrerade varav ca 20 
st av dessa är från Sverige. 

Ett volontärregister har skapats där så-
väl vuxna som vårdnadshavare kan anmäla 
sitt/barns intresse att delta i vaccinstudier.  
När en intresseanmälan har gjorts så kon-
taktas personen i fråga när det finns en 
lämplig studie (se EUVAP ovan) och däref-
ter är det upp till den intresserade själv att 
kontakta studiecentret.  Svenskar kan från 
och med februari 2022 anmäla sitt intresse, 
på en helt svenskspråkig version av webb-
sidan och anmälningsformuläret. Kopplat 
till volontärregistret finns även ett arbete 

med en utbildningsinsats på flera språk rik-
tad framförallt till ungdomar och barn om 
covid-19, vacciner och vaccinprövningar.

Vaccinstudier 
I nuläget planeras två olika covidvaccin-
studier avseende immunogenicitet inom 
VACCELERATE: post boosterdos till 
vuxna och fraktionerad dosering till barn. 
Utvalda studieorter i Sverige är: Karo-
linska Universitetssjukhuset i samarbete 
med Studieenheten Akademiskt Specia-
listcentrum SLSO, Akademiska Sjukhuset 
i Uppsala, Norrlands Universitetssjukhus 
samt Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. 

VACCELERATEs svenska projekt-
grupp består av Pontus Nauclér (Nationell 
koordinator), Helena Hervius Askling, 
Cathrine Isitt, Sofie Sibia, Sirkka Vene, 
Anders Sönnerborg och Sven-Arne Sil-
verdahl. Från Karolinska Institutet ingår 
Matti Sällberg och Christian Giske.

HELENA HERVIUS ASKLING
Överläkare infektionssjukdomar

Akademiskt Specialistcentrum/SLSO/
Region Stockholm

LÄNKAR
VACCELERATE: https://vaccelerate.eu/
EUVAP: https://euvap.eu/
Volontärregistret:
https://impfstudien-corona.de/index_eng.
html

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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DETTA NUMMER AV INFEKTIONS-
LÄKAREN utkommer inför Infektions-
veckan och Mikrobiologiskt vårmöte där 
förhoppningsvis många intressanta dis-
kussioner kommer hållas både i och utan-
för det program som föreligger och som 
ser lockande ut.

Första dagen belyses bl.a. frågan hur 
den svenska HIV-cohorten mår idag och 
till det kan Erika Tyrbergs avhandling 
On HIV in the elderly and vitamin B me-
tabolism in HIV infection anses klart ak-
tuell. Disputationen skedde i Göteborg 
den 10 februari i år med Jan Gerstoft, 
Köpenhamns universitet, som opponent. 
Infektionsläkarföreningens ordförande, 
Lars-Margus Andersson har varit huvud-
handledare och Magnus Gisslén bihand-
ledare i arbetet. I avhandlingen redogörs 
för hur åldersrelaterade sjukdomar ser ut 
hos äldre personer som lever med HIV 
både i förhållande till en yngre grupp som 
lever med HIV och till personer i motsva-
rande högre ålder som utan HIV. Frågan 
huruvida en delförklaring till skillnader 
kan utgöras av en låggradig inflammation 
ledde till en studie där 10 inflammations-

markörer jämfördes hos personer med 
olika behandlingsregimer för HIV varvid 
skillnader kunde noteras bl.a. med avse-
ende på behandlingsregim. Som ofta är 
det en utmaning att bedöma inflamma-
tionsmarkörer och att koppla dessa till 
olika tillstånd som kan associeras med 
eventuella degenerativa förändringar 
i en specifik patientgrupp. Ytterligare 
kopplingar mellan neurodegenerativa 
förändringar och nivåer av homocyste-
in och neurofilament Light Protein har 
studerats i avhandlingen. Från HIV med 
virusmedierad inflammation till oftast, 
bakteriell sådan hos patienter med sepsis 
leder nästa avhandling som presenteras 
i detta nummer. Jonas Tverring, kolle-
ga till undertecknad i Helsingborg, har 
med Adam Linder som huvudhandledare 
studerat heparinbindande protein hos pa-
tienter med sepsis. Avhandlingen, On the 
prognostic value of heparin binding prote-
in in sepsis, lades fram den 21 januari i år 
i Lund. Opponent även vid detta tillfälle 
hämtades från Köpenhamns universitet, 
Jens Ulrik Staehr Jensen som noggrant 
och trevligt diskuterade arbetet. Nivån av 

heparinbindande protein, HBP, på akut-
mottagningen visade sig vara kopplad 
till allvarligare sjukdomsutveckling hos 
patienter med infektionsdiagnos, med 
ökad risk att behöva intensivvård och väl 
där, vilket visas i andra delarbetet, ökad 
risk för akut njurskada. Enstaka värden 
av HBP ger inte någon tillförlitlig infor-
mation då det visades att nivåerna kan 
variera kraftigt över både kort och längre 
tid, det senare torde dock sannolikt vara 
kopplat till förbättring av patientens sep-
tiska tillstånd. Ett stort grattis till dessa 
nya doktorer! Kanske märks en viss över-
vikt att avhandlingsreferat från södra de-
larna av landet, så nu uppmanar jag alla 
orter där disputationer sker att skicka 
bidrag till oss på Infektionsläkaren för att 
sprida era nyvunna forskningsrön så brett 
som möjligt!

I Europa har vi tragiskt nog hamnat i ett 
den stora ofredens år och kan bara hoppas 
på en ljusning i någon ännu oviss framtid.

CECILIA RYDÉN
redaktör för avhandlingar
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Ingående arbeten
1. Tyrberg E, Edén A, Eriksen J, Nilsson 

S, Treutiger CJ, Thalme A, Mellgren 
Å, Gisslén M, Andersson LM. Higher 
plasma drug levels in elderly people li-
ving with HIV treated with darunavir. 
PLoS ONE 2021; 16(2): e0246171

2. Tyrberg E, Skovbjerg S, Samuelsson E, 
Nilsson S, Edén A, Treutiger CJ, Thal-
me A, Mellgren Å, Gisslén M, Anders-
son LM. Markers of inflammation and 
immune activation in elderly HIV-1 
infected individuals on stable ART 
treatment with efavirenz, darunavir, 
or atazanavir. In manuscript.

3. Ahlgren E, Hagberg L, Fuchs D, Anders-
son LM, Nilsson S, Zetterberg H, Giss-
lén M. Association between Plasma 
Homocysteine Levels and Neuronal 
Injury in HIV infection. PLoS ONE 
2016; 11(7): e0158973

4. Tyrberg E, Hagberg L, Andersson LM, 
Nilsson S, Yilmaz A, Mellgren Å, Blen-
now K, Zetterberg H, Gisslén M. The 
effect of vitamin B supplementation 
on neuronal injury in PLHIV – a ran-
domised controlled trial. Submitted 
manuscript.

Sammanfattning på svenska
Idag kan en person med HIV, som står 
på behandling, leva ett normalt liv. Det-
ta har lett till nya frågeställningar kring 
långtidseffekter av behandling och ål-
dersrelaterade sjukdomar. Denna av-

HANDLEDARE:
Lars-Magnus Andersson, Göteborgs universitet
BIHANDLEDARE:
Magnus Gisslén, Göteborgs universitet
DISPUTATIONSDATUM:
10 februari 2022
OPPONENT:
Jan Gerstoft, professor. Köpenhamns universitet, Danmark

handling fokuserar på två områden där 
det saknas viktig kunskap, HIV hos de 
äldre och B-vitamin metabolismens rela-
tion till nervskada hos de som lever med 
HIV. 

I takt med att fler och fler fått tillgång 
till effektiva mediciner mot HIV så har 
de som lever med HIV blivit äldre. I Sve-
rige är runt hälften över 50 år gamla och 
allt fler blir äldre än 65 år. Med åldern 
ökar risken för att utveckla åldersrelate-
rade sjukdomar, sannolikheten för att ta 
flera olika läkemedel och det finns öka-
de risker med läkemedelsbehandling. 
Det saknas viktig kunskap om vad detta 
innebär för de som lever med HIV. För 
att undersöka detta genomförde vi den 
tvärsnittsstudie som är grunden för ar-
bete I och II. I arbete I jämförde vi en 
grupp personer som lever med HIV som 
var 65 år eller äldre med en grupp som 
var 49 år eller yngre. Som förväntat hade 
de äldre fler komorbiditeter och tog fler 
läkemedel än de yngre. Vi studerade lä-
kemedelskoncentrationer av atazanavir, 
darunavir och efavirenz, och fann att 
koncentrationerna av proteashämmare 
var högre hos de äldre. Vidare upptäckte 
vi att de äldre oftare hade polyfarmaci 
och oftare läkemedelsbehandlingar med 
risk för interaktioner. 

Jämfört med sina jämnåriga har per-
soner som lever med HIV en ökad risk 
att utveckla åldersrelaterade sjukdomar. 
Forskning talar för att en anledning till 

detta kan vara att de som lever med HIV 
har en kronisk låggradig inflammation, 
trots välfungerande behandling. För att 
undersöka om valet av läkemedel påver-
kar denna inflammation undersökte vi i 
delarbete II 10 olika inflammationsmar-
körer hos de äldre baserat på läkeme-
delsregim. Vi fann skillnader för tre olika 
markörer. De som behandlades med ata-
zanavir hade lägre IL-6, de som behandla-
des med efavirenz hade lägre ICAM-1 och 
de som behandlades med darunavir hade 
högre CXCL10. 

Antiretroviral behandling hindrar ef-
fektivt utveckling av HIV-associerad 
demens. Trots detta har vissa personer 
tecken på en låggradig pågående nerv-
skada, som kan mätas med biomarkören 
neurofilament light protein (NfL). För 
att utreda detta vidare mätte vi i delarbe-
te III nivåer av NfL i ryggmärgsvätska 
och nivåer av homocystein i blod. Ho-
mocysteinnivåer har tidigare kopplats 
till demens och kognitiv påverkan hos 
HIV-negativa personer. Vi fann ett sam-
band där högre NfL-nivåer var kopplat 
till högre nivåer av homocystein. Detta 
utredde vi vidare i delarbete IV. Homo-
cysteinnivåerna i blodet är beroende av 
B-vitaminerna B12, B6 och folsyra och 
homocysteinnivåer sjunker vid behand-
ling med B-vitaminer. I delarbete IV ge-
nomförde vi en randomiserad kontrol-
lerad studie av personer som lever med 
HIV där vi gav B-vitaminer till den ena 
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gruppen medan den andra gruppen inte 
fick någon behandling med B-vitaminer. 
Vi mätte NfL-nivåer och homocystein-
nivåer innan och under behandlingen 
och såg att homocysteinnivåerna sjönk 
hos de som fick behandling men inte 
NfL-nivåerna. Detta talar emot att låga 
B-vitaminnivåer är en bidragande orsak 
till kvarvarande nervskada hos personer 
som lever med HIV med välfungerande 
behandling.

Kort om mig
Efter uppväxten i Malmö flyttade jag 
till Umeå för universitetsstudier. Det 
var där som mitt intresse för infektions-
sjukdomar väcktes och mitt första un-
derläkarvikariat var på infektionsklini-

On the prognostic value of the
Herparin-binding protein in Sepsis

Vad är sepsis?
Enligt ett konsensusmöte från 2016 bör 
sepsis teoretiskt definieras som en livs-
hotande organdysfunktion orsakad av 
ett dysreglerat immunsvar mot en in-
fektion. I praktiken fungerar sepsis-de-
finitionen som ett samlingsbegrepp för 
all allvarlig infektionssjukdom. Sepsis 
drabbar ungefär 40 000 personer årligen 
i Sverige. Ungefär en fjärdedel av alla pa-

tienter med sepsis på sjukhus dör inom 
90 dagar. Överlevare lider inte sällan av 
långtidskonsekvenser i form av kogniti-
va besvär och nedsatt funktionsgrad. Be-
handlingen av sepsis grundar sig på tidig 
och korrekt antibiotikabehandling och 
operation av eventuell infektionshärd 
samt organ-understödjande behandling 
såsom syrgas eller kärlsammandragande 
läkemedel. Mängden pengar som satsats 

på forskning om sepsis har varit liten de 
sista 50 åren jämfört med satsningarna 
inom hjärt-kärl-sjukdomar och cancer. 
Intresset för sepsis har dock växt bland 
beslutsfattare de sista åren i takt med att 
man klarlagt hur många som drabbas. 
År 2017 beslutade världshälsoorgani-
sationen sig för att betrakta sepsis som 
en global hälsoprioritet. Kännedomen 
bland Sveriges befolkning om vad sepsis 

HANDLEDARE:
Docent Adam Linder, Lunds universitet
BIHANDLEDARE:
Docent Per Åkesson, Lunds universitet
Professor Niklas Nielsen, Lunds universitet
DISPUTATIONSDATUM:
21 januari 2022
OPPONENT:
Professor Jens Ulrik Staehr Jensen, Köpenhamns universitet

ken på Norrlands Universitetssjukhus. 
Sedan flyttade jag till Göteborg för AT 
i Kungälv och efterföljande ST i infek-
tionssjukdomar på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset i Göteborg, där jag nu 
arbetar som specialistläkare. Redan ti-
digt under min ST hade jag möjligheten 
att få påbörja forskning inom HIV-om-
rådet och sedan 5 år följer jag också re-
gelbundet personer som lever med HIV 
i min kliniska vardag. Utanför jobbet 
tillbringar jag tid med vänner och fa-
milj, uppskattar att resa och pyssla i hus 
och trädgård.

ERIKA TYRBERG
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är har ökat från 21% år 2015 till 59% år 
2021. 

Varför denna avhandling?
Det finns flera kvarstående utmaning-
ar för att optimera omhändertagande av 
patienter med sepsis. En avgörande ut-
maning är att tidigt prognostisera vilka 
individer som löper störst risk att drab-
bas av sepsis. På en akutmottagning bland 
personer med tecken på infektion är det 
ungefär en på fyra. Här finns en teoretisk 
potential för ett blodprov att underlätta 
identifieringen av den person som behö-
ver stanna på sjukhus medan de andra 
kan gå hem. Koncentrationen av Hepa-
rin-bindande protein (HBP) kan på lab-
bet mätas i ett sådant blodprov och har i 
flera tidigare studier visat sig ha mycket 
god träffsäkerhet för att avgöra vilka in-
divider som löper störst risk att drabbas 
allvarligt av en infektion. Det är emel-
lertid okänt hur pass träffsäker HBP är 
för att prognostisera ett allvarligt utfall 
bland individer utan misstanke om infek-
tion. Det är vanligt att infektionsmarkö-
rer mäts upprepat över flera dagar för att 
utvärdera om insatt behandlingen funge-
rar. Detta har tidigare inte studerats i till-
räcklig utsträckning för HBP. Det över-
gripande syftet med de fyra delarbetena i 
denna avhandling är sammanfattningsvis 
att utvärdera HBP’s träffsäkerhet för att 
prognostisera allvarliga konsekvenser av 
en infektion bland patienter med, eller 
med risk för, sepsis, utifrån enstaka eller 
upprepade blodprov. Det förlängda syftet 
är att förbättra omhändertagandet av pa-
tienter med sepsis. 

Vad visar avhandlingens fyra 
delarbeten?
I delarbete I visade sig inte HBP vara lika 
bra som CRP för att prognostisera utveck-
ling av sepsis. Detta undersöktes bland 
524 personer med och utan infektion som 
rekryterats vid fyra akutmottagningar 
i tre länder åren 2015 till 2016. Däremot 
presterade HBP bäst i att identifiera de 
individer som löpte risk för ett väldigt all-
varligt utfall från sin infektion såsom död 
eller intensivvård.

Av delarbete II framgick att koncen-
trationen av HBP i blod vid ankomst till 
intensivvårdsavdelningen kan tillföra 
prognostiskt värde avseende utveckling 
av sepsis-relaterad akut njurskada utö-
ver de riskfaktorer som redan är kända 
för den behandlade läkaren. Analysen 
gjordes på 511 deltagare som tidigare 
inkluderats i en finsk studie år 2011 till 
2012. Resultaten antydde vidare att en 
förhöjd nivå av HBP var associerat med 
högre sjukdomsgrad och en positiv väts-
kebalans.

I delarbete III upptäcktes att koncen-
trationen av HBP ibland kan fördubblas 
eller halveras på bara fyra timmar under 
ett sjukdomsförlopp med septisk chock 
på intensivvårdsavdelningen. Undersök-
ningen gjordes bland 24 personer som 
rekryterades under åren 2014 och 2016 
till 2018 vid två sjukhus i Skåne. Blodprov 
togs var fjärde timme under tre dygn. Det 
visade sig också att nivån av HBP var rela-
terad till graden av funktionsnedsättning i 
hjärt- och kärlsystemet. 

I delarbete IV studerades också upp-
repade mätningar av HBP, och koncen-
trationen visade sig även i denna under-
sökning ofta variera över tid. HBP mätt 
i 7 upprepade blodprov över 5 dagar på 
intensivvårdsavdelningen verkade också 
kunna tillföra ett litet prognostiskt värde, 
men var sannolikt av så pass liten stor-
lek att det inte skulle anses kliniskt an-
vändbart. Analysen gjordes på 652 per-
soner som ingick i samma finska studie 
som användes i delarbete II. Endast ett 
blodprov vid ankomst till intensivvårds-
avdelningen tillförde inget motsvarande 
prognostiskt värde till redan kända risk-
faktorer. 

Vilken forskningsfrågeställning 
är viktigast framöver? 
För att få ett tillförlitligt stöd för huruvida 
introduktionen av HBP i klinisk vardag 
medför en relevant förbättring för patien-
ter med sepsis, eller med risk för sepsis, 
bör en randomiserad kontrollerad klinisk 
prövning genomföras.

Delarbeten i avhandlingen
I. Kahn F, Tverring J, Mellhammar L, 

Wetterberg N, Bläckberg A, Studahl 
E, Hadorn N, Kahn R, Nueesch S, Jent 
P, Ricklin ME, Boyd J, Christensson 
B, Sendi P, Åkesson P, Linder A. He-
parin-Binding Protein as a Prognostic 

Biomarker of Sepsis and Disease Se-
verity at the Emergency Department. 
Shock. 2019 Dec;52(6):e135-e145. 

II. Tverring J, Vaara ST, Fisher J, Poukka-
nen M, Pettilä V, Linder A; FINNAKI 
Study Group. Heparin binding prote-
in (HBP) improves prediction of sep-
sis-related acute kidney injury. Ann 
Intensive Care. 2017 Oct 18;7(1):105. 

III. Tverring J, Nielsen N, Dankiewicz J, 
Linder A, Kahn F, Åkesson P. Repea-
ted measures of Heparin-binding pro-
tein (HBP) and procalcitonin during 
septic shock: biomarker kinetics and 
association with cardiovascular organ 
dysfunction. Intensive Care Med Exp. 
2020 Sep 10;8(1):51. 

IV. Tverring J, Vaara ST, Torisson G, Fis-
her J, Poukkanen M, Nielsen N, Pettilä 
V, Linder A; FINNAKI Study Group. 
Added value of Heparin-binding pro-
tein in prognosticating 90-day survi-
val in intensive care unit patients with 
sepsis. [Unpublished manuscript]. 
2021.

Kort om mig:
Jag har växt upp i Mölndal och studerat 
i Göteborg. På universitetet träffade jag 
min kära fru Johanna från Malmö vilket 
ledde till att vi hamnade i Skåne och Hel-
singborg där jag nu arbetar som nybliven 
specialist i Infektionssjukdomar. Jag blev 
involverad i Adam Linders forskargrupp 
våren 2015 när jag vikarierade på Infek-
tionskliniken i Lund. Jag drogs till forsk-
ningen av en längtan att förstå vad som 
ligger till grund för vårt kliniska beslutfat-
tande mer än något annat. Jag hade den 
stora förmånen att få 50% forskningstid 
finansierad inom ramen för ”ST-ALF” 
under min doktorandtid. Jag upplever att 
jag tillgodogjort mig kunskaper som gjort 
mitt arbete som kliniker både roligare och 
av högre kvalitet. Jag har för avsikt att 
fortsätta med klinisk forskning parallellt 
med mitt kliniska arbete i Helsingborg. 
Min fritid spenderar jag helst ute i natu-
ren med min fru och mina två pojkar eller 
med diverse sporter på land eller på vatt-
net.

Länk till hela kappan
https://portal.research.lu.se/en/publica-
tions/on-the-prognostic-value-of-heparin-
binding-protein-in-sepsis

JONAS TVERRING
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att ändra dina adressuppgifter
För att du ska fortsätta att få Infektionsläka-
ren 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.
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Malariamutation undviker 
upptäckt med antigentest

TropikNytt

En kväll i februari 2022 söker en patient 
vård på akutmottagningen i Jönköping 
pga. feber, nattliga svettningar, huvud-
värk och myalgi i 4 dagar.  Patienten är 

en man född på 1990-talet i Afrika. Han 
kom för 12 dagar sedan tillbaka till Sve-
rige från en resa i Djibouti. Provsvaren 
visade negativt malaria antigen-test, 

Malaria är en potentiellt allvarlig infektion där tid till rätt be-
handling kan vara avgörande för utfallet. De metoder som an-
vänds i primärdiagnostik är mikroskopi och antigentest (snabb-
test).  Mikroskopi görs på de flesta sjukhus på mikrobiologiskt 
laboratorium under kontorstid och i varierande grad av mik-
robiologiskt laboratorium, klinisk kemiskt laboratorium eller 
infektionsläkare under jourtid.  Antigentest utgör ett viktigt 
komplement till mikroskopin speciellt under jourtid. Testen har 
generellt hög sensitivitet för P falciparum men känsligheten 
för att detektera övriga arter är lägre. Antigentesten som an-
vänds detekterar oftast ett Plasmodium falciparum – specifikt 
antigen, PfHRP2 samt ett antigen som är gemensamt för alla 
Plasmodium-arter, antingen LDH eller aldolase.

positiv Covid-19 snabb-PCR, CRP strax 
över 100 och blodstatus visade låga trom-
bocyter (79) men annars utan anmärk-
ning. Patienten uppgav att han haft en 
PCR-bekräftad Covid19-infektion 3 veck-
or tidigare. Patienten är helt stabil i vitala 
parametrar och skickas hem med uppma-
ning att besöka vårdcentral för att kont-
rollera CRP och med en tydlig instruktion 
om att komma tillbaka om hans symptom 
förvärras. Det bedöms som en viros, det 
positiva Covid-19 testet ses som en rest 
av nyligen genomgången infektion. Da-
gen efter mikroskoperades prov på mik-
robiologen och malariaparasiter påvisa-
des. Morfologisk artbestämning var inte 
enkel, det fanns tecken på att det kunde 
vara en P. falciparum men morfologin var 
inte helt typisk och flera parasiter hade 
ett klumpigt och utdraget utseende (mest 
lik en P. malariae och en P. falciparum) 
så provet skickades vidare för PCR till 

TropikNytt

I detta nummer av Infektionsläkaren skriver 
vår styrelseledamot Jessica Ögren om ett vik-
tigt fall relaterat till malariadiagnostik som 
belyser parasitens oändliga förmåga att hitta 
nya sätt att utveckla resistens. Parasiternas 
och andra smittämnens intrikata sätt att för-
bigå människans försvar fascinerar. Läs arti-
keln nedan!

På Infektionsveckan i maj anordnar Svensk Förening för Tro-
pikmedicin (SFT) ett symposium om parasitologisk screening av 
migranter, ett ämne som blivit mer aktuellt efter de senaste årens 
ökning av flyktingar från bland annat östra Afrika. Den tragiska 
nya flyktingkatastrofen som Ukrainakriget medför överskugg-
ar för tillfället alla andra flyktingkriser och kommer delvis med 
andra medicinska utmaningar, men de andra flyktinggrupperna 
finns kvar och frågan kring parasitologisk screening känns viktig. 
Symposiet hålls torsdagen den 12 maj kl. 15.30-17.00. Årsmötet 
för SFT kommer hållas i direkt anslutning och är öppet för alla 
intresserade!

På agendan till hösten står dels ett tropikmedicinskt fallsemi-
narium i samarbete med Svensk förening för Resemedicin den 
22-23 september från lunch till lunch, i Stockholm. Seminariet 
kommer preliminärt behandla feber efter tropikvistelse, diag-
nostik av tarmparasiter, schistosomiasis och blandade fall. Pla-
nering pågår och om allt går i lås kommer inbjudan inom kort. 
Ett tropikmedicinskt webbinarium arrangerat i samarbete med 
SILF är också under planering. Kort sagt försöker vi damma av 
de tropikmedicinska kunskaperna efter två år av fokus på Covid.

Besök gärna vår hemsida, www.tropikmedicin.se där du också 
kan ansöka om att bli medlem. Har du synpunkter eller är intres-
serad av att delta mer aktivt i föreningen eller styrelsen, så hör av 
dig via ett mail till info@tropikmedicin.se. 

Hjärtligt välkomna på symposium och årsmöte enligt ovan den 
12 maj!!

För styrelsen, 

CHARLOTTA RYDGÅRD
Ordförande,

Svensk Förening för Tropikmedicin
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Karolinska Universitetslaboratoriet. Pa-
tienten kallades in och lades in på infek-
tionskliniken och behandling påbörjades 
för en misstänkt P. falciparum. Patienten 
var febrig och trött men utan tecken på 
en allvarlig malariainfektion. Nytt prov 
togs där malaria antigentest visade posi-
tivt för Icke falciparum-malaria. När pro-
vet mikroskoperades var bilden dock den 
för en typisk P. falciparum med endast 
gracila fina ringformer och  även accuola 
ringformer. Parasitemin beräknades till 
0,5%. PCR bekräftade senare att det var 
P. falciparum (och endast P. falciparum). 
Patienten blev efter behandling parasitfri 
och mådde bra.

Falskt negativa antigentest kan före-
komma bland annat om parasitemin är 
låg, om testen inte hanterats enligt in-
struktion (temperatur, fukt, hållbarhet 
etc.) eller vid väldigt hög parasitemi pga. 
prozoneffekten. Parasitemin beräknades 
till ungefär 0.5% vilket inte är så lågt att 
det negativa antigentestet beror på det. 
Det antigentest som användes hade dock 
passerat utgångsdatum beroende på bris-
tande tillverkning av kit under pandemin. 
För att undersöka om det falskt negativa 
resultatet berodde på det skickades pro-
vet till Karolinska Universitetslaborato-
riet och analyserades där med flera an-
tigentest av andra fabrikat med samma 
resultat, antingen helt negativt eller påvi-
sat för icke-falciparum. 

Det falskt negativa resultatet i det här 

TropikNytt

fallet beror med största sannolikhet på att 
den P. falciparum som detekterades har 
en PfHRP2 deletion vilket innebär att den 
gjort sig av med genen som kodar för det 
proteinet och därmed undgår detektion i 
de flesta antigentest. Det finns inte rutin-
mässigt tillgängliga metoder i Sverige för 
att påvisa deletionen, men mikroskopiskt 
påvisad P. falciparum av flera vana mikro-
skopister, Påvisat P. falciparum-DNA och 
negativt pfHRP2 antigentest med olika 
fabrikat, dessutom från ett land med känd 
hög förekomst) gör det till ett sannolikt fall.

P. falciparum som saknar PfHRP2 rap-
porterades första gången 2010 i prover 
tagna från 2005 och framåt i Peru och se-
dan dess har många studier visat att såda-
na muterade stammar förekommer i and-
ra länder och regioner. Frekvensen och 
den globala fördelningen av stammar med 
den här deletionen är inte är klarlagd, 
men i ett begränsat antal länder (Peru, 
Colombia, Eritrea och Djibouti) har den 
relativa förekomsten av dessa mutanter 
konstaterats att vara hög och nyttan med 
pfHRP2 detekterande antigentest är be-
gränsad (1, 2).

Deletion av pfHRP2 innebär en fördel 
då parasiten får större chans att sprida 
sig när diagnostiken blir fördröjd eller 
tom utebliven, och den har selekterats 
fram i områden med en hög användning 
av pfHRP2 antigentest. PfHRP-2 är ett 
protein som tros vara kopplat till bland 
annat nedbrytningen av heme till hemo-

Bild 1. Karta som visar pfHRP-2 deletionens utbredning 2019. De blå länderna (Peru, Colombia, 
Eritrea och Djibouti) har hög frekvens av deletionen och  hög andel falskt negativa antigen-
test. De mörkare röda är länder där det i varierande grad upptäckt stammar med deletionen 
och de ljusare röda är länder med P. falciparum med hittills utan publicerade fall av deletioner. 
De orangeröda länderna är länder som närmar sig  eliminering av Malaria. Spridningen ändras 
kontinuerligt. Staplarna visar användning av pfHRP-2 antigentest (Bild från referens 3).

zoin vilket är viktigt för parasitens över-
levnad och ett mål för en del antimalaria 
läkemedel. De flesta av P. falciparum som 
hittats med pfHRP2 deletion är klorokin-
resistenta. Det finns vissa belägg för att 
klorokinresistens och pfHRP2 deletion 
kan vara funktionellt kopplade och att 
klorokinresistenta P. falciparum använder 
ett annat sätt för att bryta ner heme så att 
deletion av pfHRP2 därför kommer att ha 
lägre kostnad för dem(3, 4).

En medvetenhet om den höga före-
komsten av P. falciparum med avsaknad 
av pfHRP-2 från framför allt ovan nämn-
da länder är viktig att ha med sig och att 
ha risken för falskt negativa antigentest 
i åtanke, särskilt under jourtid när till-
gången på mikroskopi-kunnig personal är 
begränsad. Just nu finns inga alternativa 
antigentest som är lika känsliga. Det finns 
andra metoder, t.ex LAMP (Loop-medi-
ated isothermal amplification), en typ av 
snabb molekylärbiologisk metod med hög 
känslighet som kan utgöra ett alternativ. 

Patienten har gett sin tillåtelse till att 
publicera denna fallbeskrivning

JESSICA ÖGREN
Biomedicinsk analytiker,

Mikrobiologiska laboratoriet,
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

jessica.ogren@rjl.se
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Årsmöte

Kallelse till Ordinarie årsmöte för
Svenska Infektionsläkarföreningen
Tisdagen den 10 maj 2022 kl 17.15–18.30 i Erling Persson Aulan, Aula Medica, Nobels väg 6, 
Solna på Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2022 i Stockholm eller via
konferenslänk (för deltagande via länk krävs registrering, se infektion.net).

DAGORDNING
  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande för mötet.
  3. Val av mötessekreterare.
  4. Val av protokolljusterare.
  5. Godkännande av kallelseförfarandet.
  6. Godkännande av dagordningen och ev. övriga frågor.
  7. Information från styrelsen.
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021-2022.
  9. Rapport från skattmästaren.
10. Revisorernas berättelse gällande 2021 års bokslut. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Val.
 • Styrelsen
 • Revisorer för verksamhetsåret 2022-2023: 2 ordinarie, 1 suppleant.
 • Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 1 år:
  2 ordinarie, 2 suppleanter.
 • Ledamot i Specialistföreningarnas representantskap i Sveriges Läkarförbund,  

 1 år: 1 ordinarie, 1 suppleant.
 • Val av ledamöter till valberedningen
12. Fastställande av årsavgift för 2022.
13. Verksamheten år 2022-2023
14. Övriga frågor.
 • Avtackning Per Arneborn • Förslag till stadgeändring • SILF jubileumsfirande
15. Mötets avslutande.

Välkomna!
Kajsa Glimåker, facklig sekreterare

””



Yngreläkarspalt

Vi har i vart fall Infektionsveckan och 
olika seminarium att se fram emot ...
”ÖVERMOD FÖLJS AV NEDERLAG, 
HÖGMOD GÅR FÖRE FALL”, sällan 
har de orden varit mer aktuella än i skri-
vande stund. Efter mitt sturska orerande 
om gamla barnviroser trillade jag till slut 
dit, i soten. Mitt covid-insjuknande drun-
knar ju visserligen i de övriga händelserna 
världen just nu upplever, men ändå. Krig, 
pandemi, skenande bränslepriser och en 
inflation som inte setts sedan början på 
90-talet. Tur att vi åtminstone går mot lju-
sare tider.

Trevligt är också att tiden för som-
marplanering är inne. Utöver kohandeln 
för att få ihop schemat så är det ju också 
högtiden för vårdplatsneddragning. Här 
nåddes vi av nyheten att våra vårdplatser 
halveras under sommaren. Givetvis med 
bibehållet ansvarsuppdrag och en pa-
tientsäkerhet som inte är hotad. Bagdad 

Bob vore sannolikt stolt över sina samtida 
proselyter inom regionstyret.

Men tillvaron är inte helt utan ljus-
punkter. Infektionsveckan drar allt när-
mare, och detta är en begivenhet att ta på 
allvar. Jag tycker programmet ser mycket 
spännande ut. Ser med lite skräckblandad 
förtjusning fram emot Ungt Forum också, 
där jag själv ska begå premiär, både som 
deltagare och arrangör. Väldigt roligt att 
se så många anmälda redan, men hoppas 
förstås på fler. Så se till att anmäla er, ni 
som inte redan gjort det. 

Förutsatt att nu inte Ragnarök står för 
dörren, så kommer det ju också en höstter-
min. Anmälan för höstens fallseminarium 
är öppet fram till och med 15:e maj, och 
denna gång gäller rak turordning. Annon-
sen ses på nästa sida och ligger ute på hem-
sidan. Jag hoppas förstås på samma goda 

uppslutning som under våren. Det ska bli 
väldigt roligt att träffa gänget som kommer 
dit, och hoppas verkligen att den där efter-
längtade spavistelsen nu äntligen går att 
genomföra.

Nåväl. Lite alvedon och ipren på det här, 
så ses vi i maj!

OSCAR FORSMAN
Yngreläkarrepresentant, SILF
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Yngreläkarspalt

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
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Krönika

Visa mig din tempkurva och jag
ska säga dig vem du är, eller 
åtminstone hur du mår
Disclosure: Ja, jag är en med-
elålders vit man med tendens 
att både härbärgera och spri-
da så kallade gubb-åsikter 
med innebörden att vissa sa-
ker var bättre förr.

När jag en gång för länge sedan startade 
min bana som underläkare på infektions-
kliniken i Göteborg fick man tämligen 
omgående lära sig några viktiga saker för 
att passa in kulturen som rådde där. En 
var att man hade veckolånga bak-jour-
er när man förväntades förse kollegerna 
med hembakat kaffebröd varje eftermid-
dag (denna tradition hålls fortfarande le-
vande i modifierad form). En annan att vit 
rock bäres endast utanför och blå rock (i 
nylon med usel passform) endast inne på 
avdelningarna. En tredje regel var att man 
för att klara av jobbet som underläkare 
behövde skaffa en särskild penna med 
möjlighet att skriva med såväl rött som 
blått bläck.

Man kunde naturligtvis också ha både 
en blå och en röd penna men det ansågs 
lite amatörmässigt, som om man inte tog 
sin uppgift riktigt på allvar. Den som vil-
le slå på stort kunde även skaffa en penna 
med fyra färger men det verkade lite onö-
digt skrytsamt och tungt att släpa på.

Pennan med de två färgerna tillverka-
des av företaget Bic. Företaget ägdes av 
den italiensk-franske industrimannen 
Marcel Bich, eller Baron Bic som han 
kallades, eftersom hans farfarsfar en gång 
blivit utnämnd till baron av kungen av 
Sardinien.

Vid andra världskrigets slut kunde Ba-
ron B och hans kompanjon förmånligt 
komma över en tom industrilokal i Clichy 
utanför Paris där de började tillverka re-
servdelar till reservoarpennor, eftersom 
baronen råkade ha lite känningar i den 
branschen. Något senare, 1953, kom de 
över patentet till kulspetspennan som ut-
vecklats av en ungersk tidningsman i Ar-
gentina. Baronens företag förenklade och 
effektiviserade konceptet vilket gav upp-
hov till den karakteristiska pennan som 

t i l lver-
kades av ett 

fåtal plastdelar 
och därför var när-

mast oförstörbar och kun-
de säljas för nästan ingenting. 

Det blev en formidabel framgång och en 
global succé. Pennan såldes under många 
år till bland annat svenska landsting, stat-
liga verk och Försvarsmakten. Numera 
har vår region upphandlat en annan vär-
delös produkt som går sönder direkt men 
det gör ingenting eftersom nästan ing-
enting numera skrivs för hand. Baron B 
blev med tiden en fransk industrilegend 
och sannolikt mycket förmögen. Företa-
get blev även framgångsrika försäljare av 
enkla cigarettändare, rakverktyg och and-
ra sk dagligvaror. Tvåfärgspennan hade 
sannolikt en relativt smal men hängiven 
kundkrets. Baron B själv var road av kapp-
segling och besatt av tanken att vinna den 
legendariska kappseglingen America´s 
cup. Han deltog i kvalseglingar minst fyra 
gånger med olika båtar som alla bar det 
fantasilösa namnet ”France” (France 1, 
France 2, France 3, osv). 

Där mötte hans team bland annat 
1977 den svenska utmanaren ”Sverige” 
(Ja, vad trodde ni?) med Pelle Pettersson 
vid rodret (industridesignern som ritade 
Volvo P 1800, Maxibåtarna, mm) och fick 
storstryk av svenskarna i kvartsfinalen. 
Baron B verkar inte ha varit någon vin-
narskalle på sjön men han var nog ändå 
ganska nöjd när han slutligen somnade 
in efter ett lång liv 1994. Flera av hans 11 
barn lever idag på företagets framgångar. 
Se där, en man som grävde där han stod, 
grep tillfället i flykten, valde enkla lös-
ningar, blev framgångsrik och förvekliga-
de sin dröm. 

Bläck av den röda typen kom till an-
vändning när man skulle ordinera anti-
biotika på tempkurvan. 

Tempkurvan utgjorde originalhand-
ling för läkemedelsordinationer och do-
kumentation av viralparametrar jämte 
allt möjligt annat som var viktigt rörande 
vården av en patient på infektionsklini-
ken. Som t ex, CRP, urinmängd, kropps-
vikt och inte minst viktigt, avföringens 
frekvens, konsistens och kvalitet. Ett 
intrikat system av koder för avförings-
registrering hade utvecklats under årens 
lopp. Arbetsdiagnosen antecknades i ett 
fält högst upp till vänster, med blyerts, 
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Krönika

för att kunna ändras vid behov varje gång 
doktorn fick en ny idé. Poängen med 
tempkurvan var att varje kolumn repre-
senterade en veckodag och att all infor-
mation som fördes in där hörde till den 
dagen. Ett vårdförlopp kunde på så sätt 
grafiskt åskådliggöras på ett enkelt och 
samtidigt effektivt vis. Antibiotika inför-
des alltid överst på listan så att man lätt 
skulle kunna se hur temperaturen påver-
kades av valet av preparat. Gick det åt fel 
håll fick man byta. För patienter som inte 
omedelbart behandlades med antibioti-
ka, fick man lämna ett par rader överst, 
ifall det skulle behövas en rejäl dos av 

lämplig sort i ett senare läge för att ex-
empelvis kupera en envis febertopp. De 
fåtaliga antiviraler som fanns att tillgå 
skulle också vanligen anges i rött bläck. 
Om man hade skrivit med fel färg blev 
listan omöjlig att tolka och fick göras om. 
En intressant kontrovers uppkom hu-
ruvida interferon, som ju användes för 
antiviral behandling av virushepatiter 
men som också hade immunmoduleran-
de egenskaper, skulle skrivas med rött el-
ler blått. Rött hade avgjort högre status. 
Detta papper jämte en del andra aktuel-
la handlingar förvarades i en pärm där 
alla patienter i en vårdgrupp fick plats. 

En hastig blick på tempkurvan kunde 
på jourtid ge det mesta av den informa-
tion om en okänd patient man behövde. 
T ex vilken diagnos man misstänkte, 
vilken utredning som gjorts, vilken be-
handling som genomförts och vilken ef-
fekt den eventuellt hade haft (eller inte 
haft). Pappersjournalen var en ofta rätt 
diger lunta med luggslitna papper och 
påklistrade olikfärgade lappar som för-
varades inlåst i en liten plåtlåda på hjul. 
Den läste man förstås in sig på ordentligt 
när man träffade en patient första gången 
och i övrigt om/när det behövdes, men 
pappersbunten låg ofta kvar i plåtlådan 
under ronden. Pärmen med tempkurvor-
na bars däremot runt som en sorts helig 
artefakt utan vilken inga beslut kunde 
fattas, ingen utredning ordineras och 
ingen behandling inledas eller avslutas. 
Ronden kunde hållas på stående fot och 
med raska medarbetare vara avklarad 
redan innan förmiddagsfikat. Då hade 
man ändå hunnit tala med alla patienter. 
Det osunda grubblande vid långsamma 
dataskärmar i dåligt ventilerade utrym-
men som är så vanligt numera kunde ofta 
undvikas.

Orsaken till att tempkurvan övergavs 
var naturligtvis förståeliga. Doktorns 
handstil kunde vara svår att tyda vilket 
kunde leda till ödesdigra misstag i läke-
medelshanteringen. Äldre medborgare 
hade redan på den tiden ofta så många 
mediciner som skulle intas varje dag 
att det ibland blev många långa listor 
att hålla reda på, pila och signera varje 
dag. Och vid långa vårdtider fick man 
vackert skriva nya listor varje vecka, för 
hand. Datajournalen är självklart över-
lägsen när det gäller att hantera stora 
mängder information och visst hän-
de det att pappersjournalen ibland var 
spårlöst försvunnen (t ex under en hög 
med smutstvätt på en kompledig kolle-
gas dammiga kontor) när den som bäst 
behövdes. Men en del av det man vinner 
i informationshanteringskapacitet går 
förlorat i utebliven enkelhet och tyd-
lighet. Eftersom jag känner en duktig 
programmerare har jag försökt övertala 
honom att hjälpa mig skapa en digital 
tempkurva som kombinerar dessa egen-
skaper, vi kanske får tillfälle att återkom-
ma till det framöver. Till dess kommer 
jag behålla min tvåfärgade penna, om 
det skulle hända sig att datajournalen 
framöver skulle haverera, och skänker 
samtidigt en tacksam tanke till Baron B.

JOHAN WESTIN
Göteborg

Avidentifierad temperaturkurva från gammal journal. Antibiotika i rött på översta raden enligt 
rutin (vilket tyvärr inte kan återges i den svartvita bilden).
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Fallbeskrivning

Spondylodiskit,
men av vilken genes?

Vid ankomst fanns ingen anamnes på fö-
regående trauma eller feber och han hade 
inget neurologiskt bortfall. CT-ländrygg 
visade en oklar förändring i L4-nivå som 
gav misstanke om tumör eller metas-
tas. Patienten återgick till hemmet med 
smärtlindring och plan om poliklinisk 
MRT.

MRT en vecka senare visade ingen tu-
mör i den fjärde lumbalkotan men i an-
slutning till L1-L2 en bild förenlig med 
spondylodiskit. MRT-svaret föranledde 
inläggning på Infektionskliniken och ef-
ter genomodling påbörjades behandling 
med piperacillin-tazobactam.

Patienten hade under vårdtiden stabila 

vitalparametrar men fortsatt svåra ryggs-
märtor och sjukhusets smärtläkare bidrog 
med justering av analgetikabehandling. 
Blododlingarna utföll negativt men CRP 
minskade och efter tio dagar bedömdes 
att behandlingen hade haft effekt och er-
sattes med amoxicillin-clavulansyra.

En månad efter utskrivningen sökte 
patienten på nytt med 39 graders feber, 
smärta i höger axel och stigande CRP. Ef-
ter genomodling insattes han på nytt på 
piperacillin-tazobactam. Slätröntgen av 
axeln visade ingen skelettskada men högt 
stående caput humeri vilket tolkades som 
skada på rotatorcuffen. Patienten förbätt-
rades återigen efter 5 dagars behandling 
och amoxicillin-clavulansyra återinsattes 
vid hemgång. 

Vid återbesök på infektionsmottag-
ningen en vecka senare var han åter för-
sämrad med feber och CRP-förhöjning 
och inlades ännu en gång för samma in-
travenösa terapi.

Under vårdtiden punkterades axelleden 
utan fynd av cellökning eller odlingsfynd. 
PCR utföll negativ varför misstanken på 
septisk artrit avskrevs. TEE utfördes utan 
att påvisa tecken på endokardit men MRT 
visar progress av destruktionen i kotorna 
L1-L2. Remiss för kotbiopsi skickades och 
provtagningen kunde utföras i slutet av 
januari 2022. 

Ännu en gång kunde patienten sedan 

skrivas ut feberfri och klinisk förbättrad 
efter 14 dagars intravenös antibiotikabe-
handling.

En vecka efter kotbiopsin ankom det 
överraskande odlingssvaret: Aspergillus 
fumigatus! PAD visade blödning, ödem 
och fibrotisering. Galaktomannan i blod 
kunde inte påvisas och inte heller svamp-
färgning av PAD från ryggkotan kunde 
bekräfta svampdiagnosen. Amoxicil-
lin-clavulansyra ersattes med voriconazol 
för poliklinisk behandling men inläggning 
blev efter några dagar nödvändigt pga 
tilltagande förvirring, agitation och hal-
lucinationer. Koncentrationsbestämning 
av voriconazol visade terapeutisk nivå i 
serum men symtomen vek inte förrän vo-
riconazol hade satts ut. 

Som brukligt är i fall som detta konsul-
terades tacksamt Jan Sjölin, Akademiska 
Sjukhuset Uppsala, och voriconazol er-
sattes med isavuconazol vilket fungerat 
väl utan psykiatriska biverkningar. Efter 
detta anlände ytterligare ett odlingsfynd 
från samma lokal, Rhodotorula muci-
laginosus, en jästsvamp som också har 
associerats till infektion hos immuns-
upprimerade. Resistensbestämning för 
isavukonazol har inte kunnat fastställas 
men känslighet hos arten har tidigare be-
skrivits. Ryggsmärtan har kvarstått men 
successivt minskat och behandlingstiden 
planeras till minst tre månader.

Sammanfattningsvis har vi kunnat kon-
statera ett fall med spondylit orsakad av 
Aspergillus fumigatus och Rhodotorula 
mucilaginosus hos en patient med ned-
satt immunförsvar men det dröjde fyra 
månader från symtomdebut till etiologisk 
diagnos vilket är beklagligt men illustre-
rar vikten av invasiv diagnostik vid spon-
dylodiskit med negativa blododlingar. 
Tidigare genomgången bakteremi med 
Enterococcus faecalis sommaren 2021 
och till synes behandlingssvar på pipera-
cilllin-tazobactam bidrog till att remiss 
för kotbiosi och mikrobiologisk diagnos-
tik fördröjdes. 

MARTIN ÄLVERBRANDT och 
ANDERS LUNDQVIST

Infektionskliniken i Borås

En 77-årig man med känd urinblåsecancer och pågående hema-
tologisk utredning på misstanke om MDS sökte akutmottag-
ningen i november 2021 pga en månads tilltagande ryggsmärtor. 
Han hade ett halvår tidigare haft enterokocksepsis och 2019 
pneumocystispneumoni.

””Vid återbesök på
infektionsmottagningen 

en vecka senare var
han åter försämrad 

med feber och
CRP-förhöjning
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Protokoll

Protokoll 

 • Socialstyrelsen ska ta fram målvärden för hur många vård-
platser som är lämpliga på såväl nationell nivå som klinik-
nivå. SILF önskar dialog i frågan.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Kajsa Glimåker
 • Sveriges läkarförbund
 – Inga inkomna remisser.

 • SILF årsmöte 
 – Diskussion kring dagordning och planering av mötet.
 – Kallelse måste publiceras i infektionsläkaren minst 15 da-

gar innan vilket innebär att infektionsläkarens utgivnings-
datum tidigareläggs till senast 25/4. Medlemsmail skickas 
ut en månad innan mötet. Förslag till stadgeändring angå-
ende kallelseförfarandet ska diskuteras på årsmötet.

 • RAF
 – Genomgång av ansökningar/nomineringar till RAF-sti-

pendiat
 • Styrelsen utser Lisa Faxén som RAF-stipendiat 2022. 

Mia och Simon deltog ej i omröstningen p.g.a jävighet.
 – Genomgång av ansökningar/nomineringar till RAF-le-

damot
 • Styrelsen föreslår Åse Östholm-Balkhed som RAF-le-

damot eftersom hennes meritering väger tyngre än öv-
riga sökanden.

§ 7 Redaktörens ärenden, Erik Sörstedt
 • Infektionsläkaren
 – Manusstopp 27/3
 • Innehållet stäms av med styrelsen.

 • Hemsidan
 – Webbinarier och poddar läggs in under en ny rubrik där 

även Covid-19-webbinarierna kommer att läggas.
 – Ny web-plattform är på gång och då även ansiktslyft för 

hemsidan. Den nya hemsidan ska ge bättre möjligheter 
till filhantering av dokument.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregister, Maria Norrby
 • Kvalitetsregistren
 – Uppdragsbeskrivning för registerhållare gås igenom och 

skickas till Gabriel Westman för påtitt. Gabriel bjuds in 
till höstens styrelseinternat för fortsatt diskussion.

 – Rapport från möte med Kvalitetsregistret

Organ   Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2022-03-21, 08.30–15.00

Plats    Svenska läkarsällskapets hus, Stockholm

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 Oscar 
 Forsman.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 220111 samt 
 Göran Sterners styrelsemöte 220111 granskades och god- 
 kändes.

§ 5 Ordförandens ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • SLS fullmäktige
 – SILF har fyra ledamöter i fullmäktige. Styrelsen beslutar 

att Lars-Magnus, Mia, Oscar och Maria representerar 
SILF. Mia och Maria kan ej delta fysiskt och lämnar där-
för fullmakter till Oscar och Lars-Magnus.

 – Motion är inlämnad av SILF tillsammans med 8 andra 
medlemsföreningar rörande hur SLS:s nämnd, arbets-
utskott och kansli samverkar med SLS:s medlemsför-
eningar samt hur SLS:s arbetsutskott ska leda och styra 
SLS:s kansli.

 • Vårdprogram Covid-19 är för sista gången reviderat och 
kommer gå ut på remiss denna vecka. Planeras att integre-
ras i ordinarie vårdprogram framöver.

 • SLS kommer inte att arrangera State of the Art 2022. Is-
tället kommer Mediahuset med hjälp av bl.a. Lars-Magnus 
som fristående expert arrangera State of the Art 16-17/11.

 • Covid-19 webbinarium är avslutade.

 • Rapport från Ulrika Snygg Martin, FOHM:s samverkans-
gruppen för STRAMA

 – Önskemål om att Sverige deltar i ECDC:s VRI-mätning. 
Styrelsen är positiva till att Sverige deltar så länge samver-
kansgruppen bedömer att det är praktiskt genomförbart.

 – Önskemål om möjlighet att länka till SILF:S vårdpro-
gram i andra dokument. Styrelsen beslutar att länkar 
ska gå till vårdprogrammens sida på infektion.net för att 
minska risken för länkar till inaktuella dokument.
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 • Validering av data är på gång, ledprotesregistret är 
stängt och avslutat.

 – Lars Olaison avgår som delregisteransvarig för endokar-
ditregistret. Även sepsisregistret är i behov av ny delre-
gisteransvarig. För att föreningens arbete ska vara trans-
parent kommer utlysning av nya delregisteransvariga för 
endokardit- och sepsisregistren ske i Infektionsläkaren.

 • Programgrupperna 
 – Vaccingruppen
 • Fråga har inkommit angående att bjuda in läkemedels-

företag till vaccingruppen för att företaget ska kunna 
presentera sitt vaccin. Styrelsen bedömer att det är 
olämpligt att bjuda in företag och avråder därför vård-
programgruppen att göra det.

 – Vårdprogramgruppen för Bakteriella CNS-infektioner
 • Anna Grahn väljs in i vårdprogramgruppen. Inga and-

ra meriterade ansökande.
 – Vårdprogramgruppen för Pneumoni 
 • Martina Sansone väljs in i vårdprogramgruppen. 
 – Riktlinjer för vårdprogramgruppernas arbete diskuteras 

och tas fram under mötet.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Oscar Forsman
 • Fallseminarier
 – Genomfördes i februari i digital form vilket fungerade 

bra. Utbildningen fick fina betyg i utvärderingen.
 – I höst planeras fallseminarium i Sundsvall 1–2/9. Två nya 

falldragare behövs.

 • Ungt forum 
 – Planeringen fortskrider enligt tidigare protokoll.

    • SPUK
 – SPUR-inspektion SöS
 • SPUR-inspektion av Södersjukhuset genomfördes i ok-

tober 2021 och ST-utbildningen underkändes på mål C3 
”Att behärska initialt omhändertagande av akuta livsho-
tande infektioner”. Den justering som SöS lämnat in be-
döms inte tillräcklig för att deras upplägg av tjänstgöring 
skall kunna godkännas. SPUR föreslår bland annat rand-
ning på annan klinik som har egen primärjour på akuten. 
Det är fler och fler sjukhus som inte har en egen primär-
jour på akutmottagningen vilket försvårar möjligheterna 
att primärbedöma ett oselekterat patientmaterial. Flera 
sjukhus har löst det med sidotjänstgöring på akutmot-
tagningen och/eller att ST-läkaren ingår i medicinjours-
ledet. Tex Danderyd har löst problemet genom att ha en 
infektionskonsult på plats på akutmottagningen som be-
dömer patienter med infektionsproblematik men det är 
akutläkaren har patientansvaret.

 • SPUR anser att individuella lösningar behöver hittas 
utifrån lokala förutsättningar. Viktigt att infektionskli-
nikerna tänker på detta för att säkerställa en god ST-ut-
bildning i hela landet. 

 • Styrelsen bedömer att målbeskrivningen är rimlig men 
önskar att SPUR konkretiserar vad som behövs för att 
uppnå målet i de fall infektionsprimärjour inte är en 
möjlighet. Styrelsen planerar att tas upp frågan på verk-
samhetschefsträffen i samband med infektionsveckan 
samt på det nationella studierektorsmötet i maj. Fortsatt 
diskussioner inom styrelsen och med SPUR planeras.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Svenska läkaresällskapet
 – Remisser

 • Snabbremiss: Uppdaterade rekommendationer för sä-
ker kirurgi under covid-19 pandemin

 – Besvarad av Mia.
 • En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alko-

holdrycker (SOU 2021:95)
 – Styrelsen avstår från att svara
 • Förordning om ändring i smittskyddsförordningen 

(2004:255) - Anmälningsplikt för rotavirusinfektion
 – Besvarad av Mia.
 • Från delar till helhet - En reform för samordnade, be-

hovsanpassade och personcentrerade insatser till per-
soner med samsjuklighet (SOU 2021:93)

 – Maria besvarar.

 • Pfizerstipendiet
 – Styrelsen beslutar enhälligt att dela ut stipendiet till He-

lena Lindberg, för hennes projekt om patientnära konse-
kvenser av diagnostik, vård och behandling vid endokar-
dit. 

 • Göran Sterners resestipendium
 – Styrelsen beslutar enhälligt att dela ut stipendiet till Os-

kar Ljungquist för hans projekt i Tromsö, Karbapenem-
resistenta bakterier i Norge 2015–2021.

 • Infektionsveckan
 – Abstracts
 • Två abstracts nekas då de inte uppfyllde urvalskrite-

rierna. Fyra abstract väljs ut till muntlig presentation. 
Övriga abstracts accepteras för poster.

 – Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2022
 • Många deltagare är anmälda. 
 • Konstituerande styrelsemöte flyttas till 11/5 12:20-

13:05 för att möjliggöra deltagande i det sociala pro-
grammet.

 – Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte framöver 
 • Vårdhygiens deltagande har diskuterats i samverkans-

gruppen och de har kommit fram till att Svenska hy-
gienläkarföreningen och Svensk förening för vårdhy-
gien ska ansvara för ett seminarium i Halmstad.

 • Representanter i samverkansgruppen
 – Två representanter från varje arrangerande förening 

är inbjudna men oftast kommer bara en från varje 
förening. Till de större mötena är det viktigt att vi 
har två representanter. Till planeringen i Halmstad 
bestämmer styrelsen att Johan Tham ska delta till-
sammans med Mia.

§ 11 Utbildningsfrågor, Johan Tham
 • Höstutbildningen
 – Tema tuberkulos planeras 5–6/10 i Hovs hallar

 • Vårutbildningen
 – Led och skelettinfektioner. Många anmälningar har in-

kommit och reservlistan är lång. För att fler ska kunna 
ta del av utbildningen planeras en extra utbildningsom-
gång, förslagsvis i december 2022.

 • Bakjoursutbildning planeras som extra utbildningstillfälle 
under hösten 2023.

 • Webbinarium
 – Bra uppslutning vid endokarditwebbinariet. 
 – Till nästa webbinarium planeras tropiktema, oklart da-

tum.

Protokoll



Protokoll • Nya medlemmar

 • Karin Jönsson, Jönköping
 • Torsten Kempe, Sundsvall
 • Simon Elveborg, Uppsala
 – Associerade:
 • Karin Haij Bhattarai, Stockholm
 • Abdullah Alahmad Almohamad, Uppsala
 • Anna Sommerfeld Marsh, Lidingö
 • Kamiran Mallaothman, Karlstad
 • Peter Wildeman, Örebro
 • Irina Koval, Västerås

§ 13 Övriga frågor
 • Läkemedelstillgång
 – Diskuteras i styrelsen och tas upp med SLS:s medlems-

föreningar och vid fullmäktige.

 • Lars-Magnus delade ut ett pris i SILF:s namn till Tobias 
Alfven vid State of the Art 2021 avslutningsmiddag. Pri-
set ska gå till en styrelsemedlem i medlemsförening eller 
sektion inom SLS som under något av de två senaste åren 
gjort enastående insatser för kunskapsspridning avseende 
förbättrad diagnostik och behandling enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Tanken är att en ny pristagare ska 
utses varje år men SLS har inte visat intresse att förvalta 
priset. Styrelsen planerar att diskutera hur vi kan gå vidare 
med priset vid höstens styrelseinternet.

§ 14 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet.

 Kajsa Glimåker Lars-Magnus Andersson Oscar Forsman
 Facklig sekreterare Ordförande Protokolljusterare

 • SILF-podden
 – Två tillfällen planeras, ett om att antal infektionspatien-

ter på våra sjukhus ökar och ett om S aureus och Bensyl-
penicillin.

§ 12 Skattemästarens ärenden, Simon Athlin
 • Styrelseinternat i höst planeras i närheten av Halmstad.

 • Ekonomi:
 – Bokslut 2021 presenteras för styrelsen och visar god 

ekonomi. Bokslut kommer att skickas till revisorerna för 
godkännande.

 – Styrelsen föreslår att årsavgiften för medlemskap i SILF 
behålls oförändrad då föreningen har god ekonomi.

 – SJID är uppsagt men eftersom det var nio månaders 
uppsägningstid finns en post för prenumerationsavgift 
även 2022.

 – Bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2021 är 
godkänd av revisorerna. 

 • Nya medlemmar godkänns av styrelsen
 – Ordinarie:
 • Per Carlstedt, Östersund
 • Annika Holmgren, Göteborg
 • Maria Lindh, Borås
 • Anna Nordby, Karlstad
 • Niklas Johansson, Örebro
 • Annie Sjöli, Skövde
 • Susanne Mortazavi, Lund
 • Erik Engberg, Sundsvall
 • Martin Bejbom, Karlstad
 • Adriana Simion, Karlstad

Nya medlemmar
ORDINARIE MEDLEMMAR
Per Carlstedt, Östersund
Annika Holmgren, Göteborg
Maria Lindh, Borås
Anna Nordby, Karlstad
Niklas Johansson, Örebro
Annie Sjöli, Skövde
Susanne Mortazavi, Lund
Erik Engberg, Sundsvall
Martin Bejbom, Karlstad
Adriana Simion, Karlstad
Karin Jönsson, Jönköping
Torsten Kempe, Sundsvall
Simon Elveborg, Uppsala

ASSOCIERADE MEDLEMMAR
Karin Haij Bhattarai, Stockholm
Abdullah Alahmad Almohamad, Uppsala
Anna Sommerfeld Marsh, Lidingö
Kamiran Mallaothman, Karlstad
Peter Wildeman, Örebro
Irina Koval, Västerås
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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. 

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

28-30 SEPTEMBER 2022

Register on hivnordic.se

SCAN ME
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Kongresskalender

Annual Meeting of the European Society for 
Paediatric Infectious Diseases (ESPID)
9-13 maj
Aten + online
https://espidmeeting.org/

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/

NordicAst Workshop 
24-25 maj
Göteborg
http://www.nordicast.org/a/nordicast-
workshop-in-gothenburg-24th-25th-may-
2022-see-you-again-in-real-life

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-rese-
medicin

COVID-19 and Liver Disease
1-3 juni
Online 
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGVH_22_web.pdf

Personalised phage therapy: basic principles 
of monitoring and treatment
7-10 juni
Online
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGNTA_Course22_web.pdf

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/

The 24th International AIDS Conference
29 juli-2 augusti
Montreal + online
https://www.aids2022.org

19th International Symposium on Staphylo-
cocci and Staphylococcal Infections
28-31 augusti 
Perth
https://isssi2022.org

Vaccination of the elderly in COVID-19 
times
12-13 september
Venedig
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
ESGIE_Course22.pdf

Nordic seminar and webinar on Infection 
Control
27-29 september
Göteborg
https://www.gu.se/en/biomedicine/nor-
dic-research-network-on-infection-control

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

SILFs höstutbildning om tuberkulos
6-7 oktober
Båstad

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

Fungal forum
10-11 november
Stockholm
Mer information följer

State of the Art COVID-19
16-17 november
Online
Mer information följer

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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