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SÅ ÄR DÅ HÖSTEN HÄR och ordinarie schema och möten är i gång. 
Det ligger alltid en förväntan i vad nya läsåret ska bjuda på! Lars-
Magnus och styrelsen har arbetat med många viktiga frågor senaste 
åren och jag ser fram emot att fortsätta i samma goda anda, och till-
sammans med Er fortsätta driva frågor relevanta för vår specialitet 
och förening. Just engagemanget från Er medlemmar har jag redan 
märkt av, det är en förutsättning för att både fortsätta på inslagen väg 
och plocka upp nya frågor längs vägen. Stort tack Lars-Magnus för 
allt fint arbete du lagt ner och viktiga frågor du drivit, alltid beredd 
på diskussion med andra föreningar, myndigheter och medlemmar!

Många av oss kommer från en sommar med en ansträngd vård-
platssituation, hög sjukfrånvaro och mycket små marginaler. Det ger 
en känsla av otillräcklighet och oro inför hösten i det korta perspek-
tivet och för kommande år i ett något längre, där höstens ovissa och 
ödesmättade val spelar in. Oavsett valutgång så kommer inte even-
tuella förändringar ske över en natt, utan vi själva behöver fortsätta 
arbeta med de medicinska frågorna för vår egen utveckling och för 
våra patienter. Vårdplatsbristen kommer följa oss fortsatt just nu och 
riskerar ”äta upp” oss om vi inte lägger den åt sidan stundtals och 
fokuserar på det vi som infektionsläkare är bäst på – föra ut och ut-
veckla vårt kunnande inom infektionsmedicinska tillstånd.

I maj i år fick vi äntligen träffas igen på Infektionsveckan i Stock-
holm. Stort tack till alla inblandade i arrangemanget och föreläs-
ningarna! Förutom ett mycket intressant och varierat program så 
var just känslan av att få träffas igen något som fortfarande hänger 
kvar. Att småprata och utbyta erfarenheter och idéer är värt otroligt 
mycket. Dock fortsätter Covid att sätta sin prägel med följande oba-
lans och osäkerhet med andra säsongsvirus, och vi vet inte riktigt 
vilket läge vi kommer ha i höst. Man ser ofta formuleringar kring att 
pandemin är över men jag skulle säga att vi fortsatt är i en pandemi, 
den bjuder bara på nya överraskningar och scenarios. En central del 
nu och framåt är vaccination och denna höst är det aktuellt med dos 
4. När jag skriver detta släpps precis bokningarna för vaccinationen 
och frågor kring godkännande av uppdaterade vaccin är högaktuella. 

Oavsett så hoppas jag att alla nu tar tillfället i akt och vaccinerar sig 
så att vi kan fortsätta mötas, även om vi lärt oss det positiva i digitala 
möten och patientbesök.

Pandemin har bidragit till att vi hittat delvis nya arbetssätt. För 
vissa patientgrupper lämpar sig just digitala besök bra och det är nå-
got att fortsätta utveckla. Parallellt har vi förändrade patientflöden 
in till våra akutsjukhus och vissa märker även av ändrade remissflö-
den. Vi vill alla i någon mån hitta tillbaka till hur våra verksamhe-
ter och arbetssätt såg ut före pandemin, men jag tror att vi behöver 
utmana oss själva i att hitta det ”nya normala”. Digitala besök är ett 
exempel, men vi har hittat delvis nya samarbeten senaste åren för 
att klara av att ta hand om Covidpatienter. Tydligt är att ingen klarar 
av att hantera en kris ensam, oavsett vad det gäller, utan vi behöver 
hjälpas åt och se till helheten. Att arbeta brett tillsammans för att ta 
hand om patienterna behöver inte stå i motsats till att behålla och ut-
veckla vår egen enhet och specialitet. I en första sommarutvärdering 
som vi gjort på vårt verksamhetsområde finns glädjande just flera 
kommentarer kring ett förbättrat samarbete mellan kliniker och en 
förståelse för varandras situation. 

En annan del där vår samarbetsförmåga nu sätts på prov är frå-
gan om våra ST-läkares utbildning, och då specifikt handläggning av 
akuta infektionstillstånd. Under våren blev den frågan mer akut efter 
aktuella SPURinspektioner på några sjukhus. För SILF blir detta en 
prioriterad fråga att arbeta vidare med i dialog med SPURinspek-
törer och andra specialitetsföreningar, och frågan kommer upp på 
höstens chefsmöte där jag ser fram emot intressanta diskussioner. 

Som sagt, nu är hösten här med förhoppningsvis klara, krispiga 
dagar och vackra färger. Jag hoppas ni får en fin höst där vi kan se 
fram emot bland annat fallseminarium, höstutbildning, webinarier 
och chefsmötet.
Vi ses!

MALIN ACKEFORS
Ordförande

Kära Kollegor!
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Brev från redaktören

””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)

Bästa Kollegor!
NÄR DETTA SKRIVS är jag på väg hem från NSCMID. Det var 
ovant men väldigt trevligt att träffas på riktigt igen! Utöver det tar 
jag bl.a. med mig att EUCAST förhoppningsvis redan nästa år kom-
mer med dosrekommendationer även för barn.

Apropå nyheter, framöver kommer representanter från referens-
grupperna för antibiotikafrågor (RAF), antiviral terapi (RAV) och 
antimykotika (RAM) att regelbundet avlägga rapport i tidningen 
vilket jag hoppas skall leda till en chans att ta del av utvalda aktuali-
teter. Det är utmanande att få till en bred bevakning i en tidning som 
bara kommer ut med 4 nummer per år, men detta tillsammans med 
redan uppskattade fasta inslag som t.ex. Tropik- och Vaccinations-
nytt, träffsäkra krönikor samt avhandlingsbevakningen hoppas jag 
skall göra tidningen ännu mer läsvärd.

I detta nummer får vi ta del av referat från den mycket lyckade 
Infektionsveckan i Stockholm. Vi får också bl.a. ta del av reflek-
tioner kring den lite oväntade apkoppsepidemin och läsa om hur 
infektionssjukvård bedrivs efter bästa förmåga utifrån svåra förut-
sättningar i Beirut. Det bjuds även på en inblick hos det nationella 
akademiska nätverket och deras arbete med att skapa en lista över 
alla docenter inom infektionssjukdomar i Sverige.

I nästa nummer av tidningen uppmärksammar vi att det 2023 är 
75 år sedan Svensk epidemiologisk förening bildades. Det hade 
varit väldigt roligt om du som läsare vill dela med dig av anekdoter 
och/eller bilder från vår historia som vi kan ta med i tidningen. Jag 
är också intresserad av att komma i kontakt med ett gäng ST-läka-

re (under första halvan av STn) 
för ett framåtblickande inslag. 
Hör gärna av dig till mig så berättar 
jag mer.

En sista nyhet är att SILFs hemsida 
infektion.net till årsskiftet kommer att 
stöpas om i en mer attraktiv form. För-
hoppningsvis skall det bl.a. bli enklare att 
använda hemsidan som ett verktyg till vår 
fortbildning. Ambitionen är att den skall vara 
den givna utgångspunkten när man söker in-
formation om infektionssjukvård i Sverige. 
Kanske kan vi t.ex. utnyttja tekniksprånget 
under pandemin och dela länkar till digitala 
fortbildningar även utanför hemmakliniken? 
Många disputationer sänds ju även efter att 
restriktionerna tagits bort via länk och det vore roligt om dessa blev 
enklare att hitta via hemsidan (mer om detta i artikeln om akade-
miskt nätverk). Har ni fler idéer på saker som ni tycker saknas på 
hemsidan (några har redan hört av sig) är jag väldigt tacksam för 
ett mail.

ERIK SÖRSTEDT
Tidnings- och hemsidesredaktör
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SÅ ÄR DÅ HÖSTEN HÄR och ordinarie schema och möten är i gång. 
Det ligger alltid en förväntan i vad nya läsåret ska bjuda på! Lars-
Magnus och styrelsen har arbetat med många viktiga frågor senaste 
åren och jag ser fram emot att fortsätta i samma goda anda, och till-
sammans med Er fortsätta driva frågor relevanta för vår specialitet 
och förening. Just engagemanget från Er medlemmar har jag redan 
märkt av, det är en förutsättning för att både fortsätta på inslagen väg 
och plocka upp nya frågor längs vägen. Stort tack Lars-Magnus för 
allt fint arbete du lagt ner och viktiga frågor du drivit, alltid beredd 
på diskussion med andra föreningar, myndigheter och medlemmar!
Många av oss kommer från en sommar med en ansträngd vårdplats-
situation, hög sjukfrånvaro och mycket små marginaler. Det ger en 
känsla av otillräcklighet och oro inför hösten i det korta perspekti-
vet och för kommande år i ett något längre, där höstens ovissa och 
ödesmättade val spelar in. Oavsett valutgång så kommer inte even-
tuella förändringar ske över en natt, utan vi själva behöver fortsätta 
arbeta med de medicinska frågorna för vår egen utveckling och för 
våra patienter. Vårdplatsbristen kommer följa oss fortsatt just nu och 
riskerar ”äta upp” oss om vi inte lägger den åt sidan stundtals och 
fokuserar på det vi som infektionsläkare är bäst på - föra ut och ut-
veckla vårt kunnande inom infektionsmedicinska tillstånd.
I maj i år fick vi äntligen träffas igen på Infektionsveckan i Stock-
holm. Stort tack till alla inblandade i arrangemanget och föreläs-
ningarna! Förutom ett mycket intressant och varierat program så 
var just känslan av att få träffas igen något som fortfarande hänger 
kvar. Att småprata och utbyta erfarenheter och idéer är värt otroligt 
mycket. Dock fortsätter Covid att sätta sin prägel med följande oba-
lans och osäkerhet med andra säsongsvirus, och vi vet inte riktigt 
vilket läge vi kommer ha i höst. Man ser ofta formuleringar kring att 
pandemin är över men jag skulle säga att vi fortsatt är i en pandemi, 
den bjuder bara på nya överraskningar och scenarios. En central del 
nu och framåt är vaccination och denna höst är det aktuellt med dos 
4. När jag skriver detta släpps precis bokningarna för vaccinationen 
och frågor kring godkännande av uppdaterade vaccin är högaktuella. 

Oavsett så hoppas jag att alla nu tar tillfället i akt och vaccinerar sig 
så att vi kan fortsätta mötas, även om vi lärt oss det positiva i digitala 
möten och patientbesök.
Pandemin har bidragit till att vi hittat delvis nya arbetssätt. För vissa 
patientgrupper lämpar sig just digitala besök bra och det är något 
att fortsätta utveckla. Parallellt har vi förändrade patientflöden in 
till våra akutsjukhus och vissa märker även av ändrade remissflöden. 
Vi vill alla i någon mån hitta tillbaka till hur våra verksamheter och 
arbetssätt såg ut före pandemin, men jag tror att vi behöver utmana 
oss själva i att hitta det ”nya normala”. Digitala besök är ett exempel, 
men vi har hittat delvis nya samarbeten senaste åren för att klara av 
att ta hand om Covidpatienter. Tydligt är att ingen klarar av att han-
tera en kris ensam, oavsett vad det gäller, utan vi behöver hjälpas åt 
och se till helheten. Att arbeta brett tillsammans för att ta hand om 
patienterna behöver inte stå i motsats till att behålla och utveckla 
vår egen enhet och specialitet. I en första sommarutvärdering som vi 
gjort på vårt verksamhetsområde finns glädjande just flera kommen-
tarer kring ett förbättrat samarbete mellan kliniker och en förståelse 
för varandras situation. 
En annan del där vår samarbetsförmåga nu sätts på prov är frågan 
om våra ST-läkares utbildning, och då specifikt handläggning av 
akuta infektionstillstånd. Under våren blev den frågan mer akut ef-
ter aktuella SPURinspektioner på några sjukhus. För SILF blir detta 
en prioriterad fråga att arbeta vidare med i dialog med SPURinspek-
törer och andra specialitetsföreningar, och frågan kommer upp på 
höstens chefsmöte där jag ser fram emot intressanta diskussioner. 
Som sagt, nu är hösten här med förhoppningsvis klara, krispiga da-
gar och vackra färger. Jag hoppas ni får en fin höst där vi kan se fram 
emot bland annat fallseminarium, höstutbildning, webinarier och 
chefsmötet.
Vi ses!

MALIN ACKEFORS
Ordförande

Annonssida
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Infektionsveckan 2022
Årets upplaga av Infektionsveckan arrangerades den 10-13 maj 
på Aula Medica och angränsande lokaler vid Nya Karolinska i 
Solna. Arrangörernas ambition att skapa ett intressant, rele-
vant och vetenskapligt varierat program uppfylldes med råge, 
samtidigt som deltagarna gavs goda möjligheter att träffas 
och nätverka med kollegor inom fältet.

Efter ett långt pandemiuppehåll fanns 
äntligen möjlighet till spontana möten, 
social interaktion och dialog mellan läka-
re, sjuksköterskor, biomedicinska analyti-
ker, mikrobiologer, molekylärbiologer och 
forskare samt representanter från företag 
inom diagnostik och från läkemedelsin-
dustrin. Mötesdagarna och punkterna på 
det vetenskapliga programmet hade pla-
nerats utifrån de olika föreningarnas in-
tresseområden. Dessutom arrangerades 
ett postermingel på onsdagskvällen och en 
gemensam middag på torsdagen, samt in-
tressanta studiebesök på bland annat Folk-
hälsomyndigheten, ECDC och SciLifeLab.

På programmet fanns bland annat 
sessioner om prevention, diagnostik, 
behandling och uppföljning av exem-
pelvis covid-19, tropiska sjukdomar och 
infektioner hos immunsupprimerade, en 
uppdatering inom virushepatit, HIV och 
tuberkulos, och senaste nytt om preci-
sionsmedicin och pandemiberedskap.

Antalet anmälda motsvarade förvänt-

ningarna och såväl deltagare som utställa-
re och talare var glada över att mötet kun-
de genomföras fysiskt. Här följer några 
nedslag i det välmatade programmet. 

Precisionsmedicin inom
infektionsområdet
Precisionsmedicin har fått ett allt större 
fokus inom många områden och omfattar 
skräddarsydd diagnostik, behandling och 
uppföljning baserat på den enskilde indi-
videns förutsättningar. I sessionen gavs 
exempel på hur genomisk precisions-
medicin används och vilka möjligheter 
som finns för framtiden. 

Moderatorn Christian Giske menade 
i sin introduktion att man inom infek-
tionssjukdomar har jobbat med preci-
sionsmedicin och individuellt utformad 
vård under lång tid, bland annat genom 
bestämning av mikrobers känslighet för 
olika typer av antimikrobiella medel. Ak-
tuell forskning och utveckling syftar till 
att nå en ännu bättre precision och säk-

rare vård, bland annat genom gensekven-
sering. 

– Precisionsmedicin kallas även per-
sonalized medicine, och tar hänsyn till 
genetiska skillnader, miljö och levnadsva-
nor, inledde Peter Bergman, KI Huddinge. 

Precisionsmedicin kan användas för 
prevention, vid diagnosticering och vid 
behandling av sjukdomar. Mest erfarenhet 
finns inom cancerbehandling. Vid primär 
immunbrist har man tidigare varit hänvisad 
till att ge samma behandling med antibio-
tika eller gammaglobulin till alla, numera 
finns möjlighet att individualisera behand-
lingen. Precisionsmedicin är ett verktyg för 
att förstå interaktion mellan värd och pato-
gen hos patienter med immunbrist.

Vid de vanligare immunbristsjukdo-
marna är flera gener inblandade, vid mer 
sällsynta och ofta mer allvarliga är den 
genetiska orsaksbilden smalare. Det finns 
ungefär 3000 patienter i Sverige med PID. 
Peter Bergman gick igenom ett antal fall-
beskrivningar för att ge exempel på vik-
ten av att genetiskt utreda dessa patienter. 
Genom att ta reda på individuella orsaker 
till immunbristsjukdom och molekylära 
samband kan man skräddarsy medicinsk 
behandling, se samband och upptäcka 
andra genetiska sjukdomar såsom SLE, 
minska risken för följdsjukdomar, och fö-
rebygga att genetiska defekter förs vidare. 

Individualiserad behandling
vid TBC
Rubriken för Thomas Schöns föredrag var 
En behandling för alla, eller personligt an-
passad diagnostisering och behandling? Det 
är väl känt att olika individer reagerar olika 
och får olika koncentration och effekt av en 
given dos av ett läkemedel. Vid infektions-
sjukdomar såsom TBC finns det många för-
delar med att individualisera behandlingen. 

Sjukdomsförloppet är ofta långsamt 
och behandlingstiden lång. Genom att 
kontinuerligt följa effekten av medicine-
ringen kan man bland annat se om dose-
ringen är den rätta och om det behövs fler 
läkemedel. Det gäller inte minst om pa-
tientens immunsystem är försvagat.

Ett verktyg som används internationellt 
är Tb-score, som inkluderar både själv-
rapporterade data om bland annat hosta 
och bröstsmärta, och medicinska data. 
Maximalt antal poäng är 13 – ju högre 
poäng desto svårare sjukdom och sämre 
prognos. Lungröntgen kombinerat med 
värmekamera har ett högt kliniskt värde 

Christian Giske och Judith Breuer.
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och underlättar uppföljningen av dessa 
patienter. Att kvantifiera bakterier är ock-
så betydelsefullt, främst för att följa sjuk-
domens progress, men det är en stor nack-
del att analysen tar lång tid. För att mäta 
immunsystemets kapacitet och gradera 
immunresponsen används MGIA (Myco-
bacterium growth inhibition assay).

Vid läkemedelsbehandling behöver do-
sen individanpassas. Standarddosering 
vid behandling med antibiotika kan hos 
en tredjedel av patienterna vara otillräck-
ligt för att få effekt, och hos andra indivi-
der kan det vara en onödigt hög dos. För 
att förenkla och utveckla effektiva meto-
der för individuellt anpassad behandling 
krävs mer forskning.

TDM (Therapeutic drug monitoring) i 
klinisk praktik innebär att man med prov-
tagning följer halten läkemedel i blodet 
under behandlingstiden. Snabbare analys-
metoder är centralt för att optimera be-
handlingen och är just nu under utveckling.

Gensekvensering på frammarsch
Paula Mölling talade via videolänk om 
snabb sekvensering för att identifiera och 
förutse antibiotikaresistens vid vanligt 
förekommande bakterieinfektioner. In-
formation för professionen och allmän-
heten finns hos GMS, Genomic Medicine 
Sweden, en nationell satsning som syftar 
till att fler patienter, i hela Sverige, ska få 
tillgång till bred gensekvensering som kan 
leda till bättre diagnostik och mer indivi-
duellt anpassad behandling. Mer infor-
mation finns på www.genomicmedicine.se. 

Implementeringen av Next generation 
sequencing (NGS) inom sjukvården gör 
att man snabbt och säkert kan identifiera 
patogena mikroorganismer, vilket ökar 
möjligheten att kartlägga och motverka 
spridningen av infektionssjukdomar. NGS 
är en effektiv metod att individualisera 

medicinsk behandling och för att upp-
täcka antibiotikaresistens.

Det behövs en bred samverkan mellan 
olika kompetensområden för att utveck-
la effektiva metoder och teknologi, bland 
annat behöver databaserna valideras kli-
niskt. Olika aspekter behöver beaktas, 
såsom kvalitet och prestanda, samt olika 
kostnadsmodeller. I ett pågående projekt 
vid Örebro universitetssjukhus jämförs 
olika metoder (”shotgun” vs. ”target se-
quencing”), vilket även presenterades på 
konferensens posterutställning. 

Metagenomics –
kliniska användningsområden
Judith Breuer, University College Lon-
don, gladdes åt att få hålla sin första fö-
reläsning framför publik sedan pande-
miutbrottet, och presenterade fördelar 
och svårigheter med att använda meta-
genomics i kliniken.

”Metagenomics is the application of se-
quencing methods than can identify coexis-
tent genomic material from any organism 
present in patient samples (ie microorga-
nism and host nucleic acid), usually with 
the aim of pathogen identification for clini-
cal diagnosis or research.”

Sekvensering görs av DNA och RNA 
från människa, virus och svamp. Meto-
den gör det möjligt att hitta bakterier och 
andra mikroorganismer vid samma prov-
tagning. Man behöver inte i förväg veta 
vad man letar efter, vilket gör det enklare 
att identifiera patogener och hitta ovanli-
ga och oväntade infektionssjukdomar. Att 
tolka provsvaren kräver kunskap och man 
behöver ta reda på om det man hittar är 
orsaken till patientens symtom, eller bi-
fynd som råkar finnas där samtidigt.

Encefalit – enbart i hjärnan
På sjukhuset där hon arbetar omhändertas 

bland annat benmärgstransplanterade och 
barn med ovanliga medfödda immunbrist-
sjukdomar. Hon konstaterar att encefalit är 
en komplicerad och allvarlig sjukdom, som 
ofta missas (ibland uppemot 40 procent av 
fallen) men kan fastställas via PCR-test.

– Varje lab har sin egen flora av mik-
roorganismer och testkitet är ofta konta-
minerat med bakterier, poängterade Ju-
dith Breuer. Vid mätningarna krävs stor 
noggrannhet, och när resultaten tolkas 
måste det göras stringent. 

Hos immunsupprimerade personer är 
astrovirus vanligaste orsaken till encefa-
lit. Oftast är viruset inte spritt i kroppen 
utan förekommer enbart i hjärnan, där 
det sprids från cell till cell. Man måste 
alltså ta vävnadsprover från hjärnan för 
att hitta det.

På GOSH/University College i London 
har man upprättat en Metagenomic ser-
vice som väntar på besked om certifiering 
enligt ISO15189. Här analyseras vävnads-
prover, DNA och RNA, metoden är särskilt 
betydelsefull för personer med encefalit 
och sänkt immunsystem. Den har blivit 
testad i en europeisk jämförelse och finns 
som open source, tillgänglig både för prov-
tagning av de egna patienterna och för and-
ra som vill använda den. Hittills har cirka 
150 prover analyserats. Metagenomics är 
en viktig del av precisionsmedicin och gör 
det möjligt att snabbare komma fram till 
lämplig medicinsk behandling.

MRSA-hantering i regionerna
En välbesökt programpunkt var när regi-
onernas hantering av MRSA diskuterades 
i Sune Bergström Aula. MRSA klassas 
som allmänfarlig sjukdom sedan 2004 
men hanteras på olika sätt runt om i lan-
det. I Sverige, liksom i övriga Norden, är 
förekomsten av MRSA jämförelsevis låg, 
antagligen delvis tack vare på restriktio-

I det vetenskapliga programmet ingick även en postersession med om-
kring åttio postrar.

Åsa Envall från Karolinska universitetssjukhuset Huddinge presentera-
de sin poster om omvårdnad vid HIV.
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nerna för de som bär på viruset. Reglerna 
inkräktar på individens integritet och ru-
tinerna skapar mycket arbete för vården. 

Moderatorn Maria Norrby konstatera-
de i sin inledning att det saknas nationella 
riktlinjer. Av olika skäl är det stor varia-
tion i hur patienter med MRSA följs upp:

– Man gör olika på olika kliniker, det 
kan ibland bero på avstånd till sjukhuset. 
Framför allt är det tiden till avskrivning 
som varierar.

En enkät har skickats till MRSA-ansva-
riga i Sverige för att kartlägga hur smittan 
hanteras. Den besvarades av 20 av 24 in-
fektionskliniker. Svaren som kommit in 
visar bland annat att arton av dem har 
som rutin att kalla patienterna till nybe-
sök, femton svarar att MRSA-bärare följs 
på infektionskliniken. Hos nio av kliniker-
na sker nybesöket hos läkare och på fyra 
kliniker sker det hos sjuksköterska. Vad 
gäller smittspårning svarar elva av klini-
kerna att det görs, men bara hos de som 
har ett riskyrke. 

– Vi gör även olika vad gäller smittspår-
ning av personer i hushållet, hur länge 
man följer upp patienterna med mera – 
tid till avskrivning varierar i landet mel-
lan 6 mån och 1,5 år. Om man flyttar blir 
det konstigt, både för patienten och för 
vården, konstaterade Maria Norrby. Även 
frekvens mellan provtagningarna varie-
rar, och vissa gör inte mer än ringer upp 
och påminner patienterna om att de är 
MRSA-bärare.

Kommentarer som kommit in via enkä-
ten är att hanteringen är ologisk, stigma-
tiserande och för ambitiös. Många önskar 
att det fanns nationella riktlinjer och att 
det borde läggas mer fokus på personer 
med riskfaktorer samt sjukvårdsperso-
nal, medan lättare fall bör hanteras i pri-

märvården. Fem av de tjugo deltagande 
klinikerna svarade att hanteringen var 
adekvat.

Dags att göra lika, och bättre
Eva Gustafsson, Smittskydd Skåne, gav en 
grundlig genomgång om bakgrund och ut-
veckling. Hon poängterade att det nu är hög 
tid att göra lika, och att göra det lite bättre.

Staphylococcus aureus orsakar mat-
förgiftning, lokala destruktioner och 
sepsis. Den är smittsam och koloniserar 
slemhinnor. Infektioner uppstår ofta när 
hud-slemhinnebarriären bryts. Det är 
även en kontaktsmitta som sprids både 
mellan olika individer och mellan männ-
iska och kontaktytor. 

I de nordiska länderna och Holland 
är förekomsten av MRSA relativt låg, 
medan till exempel Sydamerika har hög 
förekomst. USA300 är den variant som 
dominerar i USA, främst i samband med 
sårinfektioner. Från Mellanöstern finns 
ingen tillgänglig statistik men smittsprid-
ning i samband med migration tyder på att 
det är utbrett även där. Under 1980-talet 
skedde en omfattande spridning av multi-
resistenta stammar såsom EMRSA-15 och 
-16 på svenska sjukhus. Typ II är en stor 
och tung molekyl som kräver specifika 
miljöer för att spridas, till exempel sjuk-
husmiljöer. Typ IV är en mindre molekyl 
som rör sig lättare, och kan till exempel 
smitta mellan individer.

MRSA är anmälningspliktig och betrak-
tas som allmänfarlig. Den som blir smittad 
får förhållningsregler, bland annat har 
man som patient informationsplikt när 
man söker vård. Det finns även restriktio-
ner för hur till exempel barn i en familj där 
någon är smittad får vistas på förskola.

MRSA och djur
År 2000 upptäcktes infektioner hos grisar 
och hästar, och man konstaterade att de 
kan vara bärare av Staphylococcus aureus. 
Hundar är normalt sett inte bärare av 
Staf. aureus men kan vara det om de har 
sår i öron eller nos. De har i så fall blivit 
smittade av människorna i sin omgivning. 
Minkar kan bli smittade om de får rått gri-
savfall som foder.

I grisstallar finns MRSA ofta i dam-
met. Danmark har en högre andel MRSA 
på grund av att landet är tätbefolkat med 
grisar i förhållande till antalet människor. 
Smittspridning sker till människor som 
jobbar med grisar, och därefter vidare till 
deras hushållskontakter. 

50-60 procent av igelkottar i Sverige, 
Danmark och Storbritannien har MRSA. 
Den som hanterar dem kan bli smittad, 
till exempel om man sticker sig på en igel-
kottstagg.

MRSA minskade under
pandemin
Olle Aspevall, Folkhälsomyndigheten, 
konstaterade att antal kliniska MRSA-in-
fektioner har ökat under åren. Statistiken 
säger att smitta på sjukhus har minskat 
vilket kan bero på att rapporteringen har 
blivit sämre – andelen som svarar ”uppgift 
saknas” ökar. Screening och smittspår-
ning har på senare år gått ner i förhållan-
de till förekomsten av klinisk infektion.

Liksom alla andra smittsamma sjukdo-
mar sjönk MRSA under perioden 2019-
2020 tack vare pandemirestriktioner, 
bättre hygien och minskat resande. Att få 
sjukhusvård utomlands innebär en ökad 
risk och det finns potential för utbrott i 
vården även i Sverige. 

– Den infektionsläkare som handhar en 
patient bör ansvara för smittspårning, till 
exempel vid idrottsaktiviteter, avlutade 
Olle Aspevall.

Eradikering i Skåne 
Malin Hagstrand Aldman berättade om 
ett pågående projekt vid Infektionsklini-
ken på Skånes universitetssjukhus i Lund. 
Hon är den som träffar patienterna med 
aktiv infektion och som är aktuella för er-
adikering.

– Vi har cirka 300 registrerade patien-
ter. De erbjuds att komma till mottagning-
en, som är sjuksköterskebaserad. 

Personer som erbjuds eradikering är de 
som har riskyrken, till exempel vårdperso-
nal, personliga assistenter samt andra per-
soner som har hand om andra, de som har 
en samsjuklighet eller av annan anledning 
söker vård eller besöker mottagning ofta. 

Eradikeringsbehandlingen kräver att 
man har hel hud (många har hudpro-
blem såsom psoriasis), samt att övriga 

MRSA-föreläsarna.
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riskfaktorer minimeras. Patienten får ett 
7-dagars hygienschema med särskilda in-
struktioner. Vid behov kan det förlängas 
till 14 dagar. Antibiotika ges peroralt och 
på huden. Efter två veckor görs en ny od-
ling. Om det inte finns några riskfaktorer 
avskrivs patienten efter tre negativa od-
lingar under en period på sex månader. 

– Efter behandling är en hög andel (62 
procent) fortfarande smittbärare, men 
när det gått lite längre tid ser det bättre 
ut, och andelen har sjunkit ytterligare, 
menade hon.

Tufft för patient och anhöriga
Bibi Fundell vid Infektionskliniken 
Danderyds sjukhus fick utifrån ett pa-
tientfall åhörarna att förstå hur psykiskt 
belastande det kan vara att ha MRSA. 
Hon berättade om ”Pernilla” en kvinna i 
50-årsåldern, boende i Stockholm. Efter 
en besvärlig förlossning vårdades hon på 
sjukhus och Pernilla, dottern och pappan 
konstaterades vara smittade med MRSA, 
detta var 2007. Hon fick mycket informa-
tion och hade många frågor, men fick inte 
så många svar. 

Hon fick inte fortsätta jobba med livs-
medel som hon hade gjort tidigare, och 
hon hade mycket tankar och funderingar 
kring vilken smittorisk hon själv utgjorde. 
En stor oro spreds i familjen vilket påver-
kade relationer med släkt och vänner. Per-
nilla menade att det nästan blev ett trauma 
att hela tiden behöva berätta om smittan 
– den känslan hade hon under femton år.

Familjen screenades på nytt. Då av-
skrevs maken men Pernilla och dottern 
visades vara fortsatt smittade vid prov-
tagning i näsa och svalg. Dottern hade 
luftvägsbesvär och var på sjukhus myck-
et. Personal inom hälso- och sjukvården 
distanserade sig i mötet med familjen. De 
placerades i karantänsrum och vårdades 
av personal i full skyddsutrustning. 

När hon berättade om smittan för sin 
tandläkare ville de inte fortsätta ta emot 
henne, hon fick själv förmedla kontakt 
med MRSA-teamet för att de skulle infor-
mera tandläkarmottagningen om hur de 
skulle förhålla sig och hantera detta.

Senare flyttades provtagningen till pri-
märvården. På vårdcentralen visste de 
inte hur proverna skulle tas eller vilka ru-
tiner som skulle följas. Vårdcentralsper-
sonalen var överdrivet noggranna. Fa-
miljen har under hela denna tid varit helt 
symtomfria. För att skydda sin dotter från 
att hon skulle bli bemött på samma sätt 
som hon själv blivit valde Pernilla att be-
rätta för dottern att även hon var smittad 
först när hon var 14 år. De har genomgått 
eradikering men uteblev från den uppföl-
jande provtagningen.

– Ingen ska behöva få den här typen av 

bemötande i sjukvården, konstaterar Bibi 
Fundell.

I Stockholm erbjuds alla nyupptäckta 
MRSA-bärare ett möte med ett särskilt 
team. Teamet får 25-30 remisser varje 
vecka och har cirka 1600 bärare under 
pågående provtagning. Proverna tas med 
sex månaders intervall och för avskriv-
ning krävs tre negativa provsvar i rad.

Nationella riktlinjer efterfrågas
Det har länge diskuterats vad det är som 
gör att hanteringen av MRSA skiljer så 
stort mellan olika regioner. Olika uppfölj-
ningstid och olika restriktioner, till ex-
empel om man flyttar, bidrar till ett lägre 
förtroende för vården.

Från publiken lyftes frågan om hur 
länge ska man fortsätta smittspåra en per-
son som inte har några symtom. Panelen 
menade att man behöver ta fram en refe-
rensmetodik och ha en diskussion labo-
ratorier emellan innan diagnostiken änd-
ras. Strax innan pandemin startades en 
arbetsgrupp för att ta fram gemensamma 
riktlinjer för vårdpersonal som konsta-
terats bära på MRSA, det arbetet bör nu 
väckas till liv och fullföljas. 

– Vem ska ta initiativet till ett arbete för 
att göra riktlinjerna nationella? undrade 
moderatorn. 

Folkhälsomyndigheten menade att det 
är rimligt att de tar på sig ansvaret. Man 
behöver grundligt tänka igenom vilken 
evidens det finns för varje åtgärd man krä-
ver av patienten. Kravet att man ska berät-
ta om sin smitta i kontakter med sjukvår-
den och tandläkaren är rimligt men man 
behöver jobba med att förändra attityder 
och bemötande. Frågan bör även lyftas 
i NPO Infektion, och infektionsläkare, 
smittskyddsläkare och mikrobiologer bör 
finnas med i arbetet. 

Panenelen konstaterade att hantering-
en av MRSA behöver prioriteras högre 
och det finns ett stort behov av att sam-
ordna arbetet nationellt. Provtagningsför-
farandet är även en resurs- och kostnads-
fråga vilket kan bidra till diskrepansen 
mellan de olika regionernas förfarande. 
Metoden för eradikering bör utredas för 
sig, samt vilka patienter som bör erbjudas 
den behandlingen. Andra viktiga frågor 
är vilka vinster det finns med att avskri-
va, och huruvida alla fall som hittas måste 
läggas in i en kö för att sedan avskrivas, 
eller om man kan släppa de individer som 
inte riskerar att smitta andra.

– Metoderna ska bygga på vetenskap 
och beprövad erfarenhet så gott det går, 
konstaterade Eva Gustafsson. Att kräva 
smittfria prover under en period av sex 
månader är rimligt och bygger på att me-
diantiden för smitta är sex månader.

– Kanske man borde identifiera vilka 

som är sköra och riskerar att bli sjuka, is-
tället för att leta efter smitta, menade Eva 
Nordin. Man bär sin MRSA på insidan 
(näsa, svalg etc), men om man får symtom 
på huden är man en smittrisk. 

Grand Round 
Under programpunkten Grand Round 

diskuterades ett antal knepiga infektions-
fall. Utifrån ett ”På spåret-koncept” pre-
senterades ledtrådar och ett lag bestående 
av infektionsläkare och kliniska mikro-
biologer tävlade och resonerade kring ut-
redning och handläggning. 

I panelen fanns mikrobiologerna Mar-
tin Sundqvist, Universitetssjukhuset i 
Örebro, Sara Karlsson Söbirk, Skånes 
universitetssjukhus i Lund, Robert Dy-
rak, Karolinska universitetssjukhuset, 
samt infektionsläkarna Johan Tham från 
Skånes universitetssjukhus i Malmö, Åse 
Östholm Balkhed Universitetssjukhuset i 
Linköping och Arsène Nzobandora, Läns-
sjukhuset i Kalmar. Fallen presenterades 
av Emelie Wahrén Borgström från Karo-
linska sjukhuset, Jonas Lindell, Visby La-
sarett, Akhar Shokri Stenström samt Ola 
Blennow, båda från Karolinska sjukhuset. 

Sessionen leddes av moderatorn Ola 
Blennow som även presenterade det för-
sta patientfallet.

Fall nr 1: ”Vart är vi på väg?”
35-årig kvinna besöker sin vårdcentral, 
hon har en långsamt växande hudföränd-
ring i ansiktet. Vi får veta att hon är kvot-
flykting och får se provsvar från några av 
de undersökningar som gjordes i början 
av utredningen, bland annat bilder från 
MR som visade en stor tumör i pannan. 
Utifrån detta var svampinfektion pane-
lens (Johan Thams) första gissning. 

I nästa steg får vi veta att patienten 
kommer från Zimbabwe men har bott på 
flyktingläger i Botswana i tio år innan hon 
kom till Sverige. Mikroskopisk undersök-
ning visar att ”den större biopsin består av 
multipla områden med granulomatös in-
flammation med jätteceller som avgränsar 
sig i antydda närmast epiteloida granu-
lom. Någon strukturlös nekros identifie-
ras ej. Mellan dessa granulom finns stråk 
med fibros och kärl, och måttlig mängd 
av andra typer av inflammatoriska celler. 
Punktvisa ansamlingar ses av granulocy-
ter som inger misstanke om att här också 
finns en pågående akut inflammation.”

Panelen gissade vidare: TBC? Bakterier? 
Svampar? 

Ola Blennow gav några fler ledtrådar: 
”Grocottes färgning för svampstrukturer 
visar återkommande fynd av svamphyfer 
med typiskt rörformat utseende, vinkelfor-
made förgreningar och antydda sporer”.

Mycetom var det rätta svaret, och Ola 
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Blennow berättade att behandling med 
vorikonazol hade satts in. En ny MR nio 
månader senare visade ett mycket gott re-
sultat. Han utvecklade:

– Den här typen av tropisk infektion 
drabbar oftare fötterna, och kallas även 
Madurafot. Den har långsam progressi-
on och är vanligast söder om Sahara, men 
finns även i Sydamerika och Indien. Enligt 
WHO:s beskrivning är den kronisk och 
drabbar subkutana vävnader och ben. Den 
kan orsakas av både bakterier och svamp, 
är ofta svårbehandlad och kan leda till 
amputation.

Fall nr 2
Akhar Shokri Stenström presenterade 
nästa fall.

På 10-poängsnivån får vi veta att patien-
ten är en 75-årig kvinna, hon söker vård 
via akuten den 9 april 2020 och behöver 
syrgas. Hon har sedan två veckor tillba-
ka hosta, feber och dyspné. Hon kommer 
från Irak, har hypertoni, inflammation 
med CRP 187, LPK15,4 och ferritin 1041. 
Har hostat upp sputum. Man gör en CT 
och hittar ”vita saker” i lungorna.

– Man skulle kunna tro att det rör sig 
om covid, men man behöver lätta det an-
karet och inte låsa sig vid tanken på en 
diagnos som dominerar i övrigt, påpekade 
Akhar Shokri Stenström. När allt tyder på 
det som för den aktuella tiden är mest tro-
ligt men inte stämmer, då fortsätter ”det 
diagnostiska kluret”. 

Utökad mikrobiologisk undersökning 
gjordes och alla provsvar var negativa. 
Man fann granulösa förändringar, ”fören-
ligt med covid”. Sjukdomen progredierar 
och åtta dagar senare görs en ny CT. 

I nästa ledtråd får vi veta att patientens 

torrhosta hade börjat redan i mars. Hon 
har rödlila utslag och svullnad kring ögon 
och kinder, dessa har hon haft sedan års-
skiftet. De misstogs för angioödem och 
försvann när kortisonbehandling sattes in.

Luftrörsdiagnostik visade negativa 
provsvar för alla covidprover och man 
hittar heller inga andra luftvägsvirus. 
Anamnestiskt är hon immunfrisk.

Panelen började fundera på om det kun-
de vara något reumatiskt, med tanke på att 
patienten har hudförändringar i kombina-
tion med förändringar i luftvägarna.

Akhar Shokri Stenström avslöjade till 
slut den rätta diagnosen: Amyopatisk Der-
matomyosit med interstitiell lungsjukdom.

Fall nr 3
Jonas Lindell, infektionsläkare från Visby 
lasarett, presenterade det tredje patient-
fallet. 

På 10-poängsnivån fick vi veta att det 
rörde sig om en 33-årig kvinna som hade 
MS med opticusneurit och var blind på 
ena ögat sedan tio år tillbaka. Hon be-
handlas med rituximab. Kvinnan bor hos 
sin mamma och är ensamstående med en 
åttaårig son, hon hade tidigare arbetat på 
ett särskilt boende i kommunen, men var 
nu sjukskriven. Under de senaste arton 
månaderna hade hon 37 vårdkontakter, 
hade kontakt med vulvovaginitcentrum 
och hade fått remiss till reumatolog för 
sina svullna ben. Hon hade total urinin-
kontinens och cystoskopi gjordes – ”det 
ser ut som kriget”. Hon hade kronisk cys-
tit, inkontinens och feber, läget var ohåll-
bart och hon lades in på KIR. Sedan två 
veckor hade hon även faecesinkontinens. 
Sfinktertonus är alltså nedsatt.

Vidare, på 8-poängsnivån, fick vi veta 

att patienten hade behandlats med uppre-
pade antibiotikakurer som inte hade gett 
effekt. Initialt blev hon helt symtomfri 
på Betametason – behandling med korti-
son gav alltså god effekt. Ännu en ledtråd 
var att symtomen hade debuterat ett par 
veckor efter att hon hade inlett förhållan-
de med en ny partner.

Panelen spekulerade: Herpes typ 2 – 
skulle det kunna se ut så här?

Patienten hade även mikroabcesser i 
höger njure samt blåsväggsförtjockning. 
Har man provtagit för mycobakterier? 
Har hon badat i en sötvattensjö i Afrika?

Panelen funderade vidare … Kan det vara 
Mykoplasma? Någon föreslog skämtsamt 
”Snäck-feber” eftersom hon vårdas i Visby.

Jonas Lindell berättade vidare att pa-
tienten blev feberfri efter 2,5 dygn med 
doxycyklin, hon fick IVIG något dygn 
senare. CRP gick ner från 200 till 20 på 
några dagar. Under våren gjordes en ny 
cystoskopi, fynden var nu normaliserade, 
kvinnan har återfått en normal blåsfunk-
tion och behöver inte längre använda in-
kontinensskydd.

Grundorsaken till hennes problem var 
Ureaplasma urealyticum. Urinvägsbesvär 
är vanligt hos MS-patienter, oavsett kön 
och behandling. Vulvovaginit och Behcets 
sjukdom är biverkningar som kan uppstå 
vid behandling med rituximab. 

Middag och postermingel
På programmet under onsdagskvällen 
stod postermingel med lätt middag i ut-
ställningen. Cirka 80 postrar hade skick-
ats in och sexton av dem blev uttagna som 
muntliga presentationer. Posterutställ-
ningen spände över många olika ämnes- 
och forskningsområden inom infektion, 
inklusive några om omvårdnad. 

Deltagarna, posterpresentatörerna och 
representanter från utställarna var sam-
stämmiga i att det var väldigt roligt och 
trevligt att få träffas igen, efter pandemi-
uppehållet.

– Det finns ett uppdämt behov, menade 
representanterna från Abbot.

– Vi behöver träffas för att utbyta er-
farenheter och information om nyheter, 
det tror jag är ömsesidigt, Catharina Sö-
derman från Steripolar.

Hon var en av dem som presenterade sin 
verksamhet i Speakers corner som leddes 
av Tobias Ahlinder. Andra som passade på 
att ta ordet var Triolab som presenterade 
sina analysinstrument, MSD som den här 
gången fokuserade på vaccin och läkeme-
del inom HIV, samt CGM analytics som 
utvecklar journal- och labsystem. 

KAJSA ASP JONSON
Text och foto

Grand Round var ett uppskattat inslag med många skratt och stort engagemang 
i såväl panel som publik.
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SÅ ÄR DÅ HÖSTEN HÄR och ordinarie schema och möten är i gång. 
Det ligger alltid en förväntan i vad nya läsåret ska bjuda på! Lars-
Magnus och styrelsen har arbetat med många viktiga frågor senaste 
åren och jag ser fram emot att fortsätta i samma goda anda, och till-
sammans med Er fortsätta driva frågor relevanta för vår specialitet 
och förening. Just engagemanget från Er medlemmar har jag redan 
märkt av, det är en förutsättning för att både fortsätta på inslagen väg 
och plocka upp nya frågor längs vägen. Stort tack Lars-Magnus för 
allt fint arbete du lagt ner och viktiga frågor du drivit, alltid beredd 
på diskussion med andra föreningar, myndigheter och medlemmar!
Många av oss kommer från en sommar med en ansträngd vårdplats-
situation, hög sjukfrånvaro och mycket små marginaler. Det ger en 
känsla av otillräcklighet och oro inför hösten i det korta perspekti-
vet och för kommande år i ett något längre, där höstens ovissa och 
ödesmättade val spelar in. Oavsett valutgång så kommer inte even-
tuella förändringar ske över en natt, utan vi själva behöver fortsätta 
arbeta med de medicinska frågorna för vår egen utveckling och för 
våra patienter. Vårdplatsbristen kommer följa oss fortsatt just nu och 
riskerar ”äta upp” oss om vi inte lägger den åt sidan stundtals och 
fokuserar på det vi som infektionsläkare är bäst på - föra ut och ut-
veckla vårt kunnande inom infektionsmedicinska tillstånd.
I maj i år fick vi äntligen träffas igen på Infektionsveckan i Stock-
holm. Stort tack till alla inblandade i arrangemanget och föreläs-
ningarna! Förutom ett mycket intressant och varierat program så 
var just känslan av att få träffas igen något som fortfarande hänger 
kvar. Att småprata och utbyta erfarenheter och idéer är värt otroligt 
mycket. Dock fortsätter Covid att sätta sin prägel med följande oba-
lans och osäkerhet med andra säsongsvirus, och vi vet inte riktigt 
vilket läge vi kommer ha i höst. Man ser ofta formuleringar kring att 
pandemin är över men jag skulle säga att vi fortsatt är i en pandemi, 
den bjuder bara på nya överraskningar och scenarios. En central del 
nu och framåt är vaccination och denna höst är det aktuellt med dos 
4. När jag skriver detta släpps precis bokningarna för vaccinationen 
och frågor kring godkännande av uppdaterade vaccin är högaktuella. 

Oavsett så hoppas jag att alla nu tar tillfället i akt och vaccinerar sig 
så att vi kan fortsätta mötas, även om vi lärt oss det positiva i digitala 
möten och patientbesök.
Pandemin har bidragit till att vi hittat delvis nya arbetssätt. För vissa 
patientgrupper lämpar sig just digitala besök bra och det är något 
att fortsätta utveckla. Parallellt har vi förändrade patientflöden in 
till våra akutsjukhus och vissa märker även av ändrade remissflöden. 
Vi vill alla i någon mån hitta tillbaka till hur våra verksamheter och 
arbetssätt såg ut före pandemin, men jag tror att vi behöver utmana 
oss själva i att hitta det ”nya normala”. Digitala besök är ett exempel, 
men vi har hittat delvis nya samarbeten senaste åren för att klara av 
att ta hand om Covidpatienter. Tydligt är att ingen klarar av att han-
tera en kris ensam, oavsett vad det gäller, utan vi behöver hjälpas åt 
och se till helheten. Att arbeta brett tillsammans för att ta hand om 
patienterna behöver inte stå i motsats till att behålla och utveckla 
vår egen enhet och specialitet. I en första sommarutvärdering som vi 
gjort på vårt verksamhetsområde finns glädjande just flera kommen-
tarer kring ett förbättrat samarbete mellan kliniker och en förståelse 
för varandras situation. 
En annan del där vår samarbetsförmåga nu sätts på prov är frågan 
om våra ST-läkares utbildning, och då specifikt handläggning av 
akuta infektionstillstånd. Under våren blev den frågan mer akut ef-
ter aktuella SPURinspektioner på några sjukhus. För SILF blir detta 
en prioriterad fråga att arbeta vidare med i dialog med SPURinspek-
törer och andra specialitetsföreningar, och frågan kommer upp på 
höstens chefsmöte där jag ser fram emot intressanta diskussioner. 
Som sagt, nu är hösten här med förhoppningsvis klara, krispiga da-
gar och vackra färger. Jag hoppas ni får en fin höst där vi kan se fram 
emot bland annat fallseminarium, höstutbildning, webinarier och 
chefsmötet.
Vi ses!

MALIN ACKEFORS
Ordförande

Annonssida
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Stipendiater och posterpris
Under infektionsveckan uppmärksammades nyblivna stipendiater och utsågs posterpristagare 
bland bidrag från infektionsläkare, mikrobiologer respektive medlemmar i IFIS.

1. Årets mottagare av Svenska infektionsläkarföreningens och Pfizers stipendiat blev Helena Lindberg från Halmstad för sin forskning om diag-
nostik och livskvalitet vid endokardit. 2. Årets mottagare av Göran Sterners resestipendium blev Oskar Ljungquist för sitt projekt i Tromsö om 
karbapenem-resistenta bakterier i Norge 2015–2021. 3. Elin Economou Lundeberg, ST-läkare Infektionskliniken CSK Kristianstad mottog priset 
för mikrobiologiska arbeten för sitt arbete om betalaktamashämmare. Prissumman delades med Anna Bornefall ST-läkare Infektionskliniken 
Östergötland för hennes arbete om bakteriekvantifiering vid mykobakterieodling. 4. Jonas Öberg från Helsingborg mottog priset för arbeten 
med infektionsläkarinriktning för sin poster om streptococcus bovis. 5. Stina Nydén, sjuksköterska på SU, Göteborg fick IFIS posterpris för sitt 
arbete om sjuksköterskors kunskaper och uppfattningar kring omvårdnad av patienter med bärarskap av MRB.

1. 2.

3.

4. 5.
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Jonas Ahl gick igenom MAGIC kriterier-
na som indelas i kliniska/kirurgiska res-
pektive radiologiska och mikrobiologiska 
kriterier. Misstanke om aortagraftsinfek-
tion uppstår vid en ”major” kriterium, 
eller två minor kriterier från olika kate-

gorier. Mer säker, diagnosticerad, aor-
tagraftsinfektion kräver en ”major” kri-
terium och ytterligare ett annat kriterium 
från en annan kategori. 

Vidare diskuterades vikten av diag-
nostik, då det i många fall handlar om 

antibiotikabehandling under flera må-
nader till år. Angelos gick igenom hur 
de i Malmö, efter påtryckningar från 
infektionskollegorna, nu alltid var nog-
granna med odlingar. De tog periopera-
tiva blododlingar från aneurysmsäcken 
samt vävnadsodlingar, inklusive prov för 
16S-rDNA. Translumbala punktioner av 
misstänkt infekterade aortagrafter kan 
också övervägas. 

Vid Candida-graft-infektioner framför-
des det att echinocandider är bättre än 
flukonazol på infektioner i främmande 
material. Vid svamp-infektioner är det 
också bra att utesluta om det finns fistule-
ringar och abscesser, och då även tänka på 
att täcka polymikrobiellt. 

En mycket givande del av seminari-
et var att det även fanns en kärlkirurg 
med. Som ST-läkare/specialist inom en 
icke-opererande specialitet kan det vara 
lätt att glömma det kirurgiska perspekti-
vet. En och annan gång har tanken slagit 
en – ”Varför kan man bara inte operera 
bort det eländiga infekterade graftet?” 
Angelos var tydlig med att patientgrup-
pen inte är så enkel att operera. Det rör 
sig i de flesta fall om äldre, multisjuka 
och rökande patienter. Få av dessa klarar 
den omfattande kirurgi det innebär med 
bortoperation av graft och skapande av 
nya anastomoser eller by-pass. Istället 
behandlas dessa infektioner oftast kon-
servativt, eller semi-konservativt med 
EVAR-operation som fler patienter tole-
rerar. Vikten av multidisciplinärt omhän-
dertagande av kärlgraftsinfektioner slogs 
fast och också att de i största möjliga mån 
ska koncentreras till enstaka enheter för 
att säkerställa högre volymer av patienter.

ELIN ECONOMOU LUNDBERG
Infektionskliniken, CSK Kristianstad

På onsdagseftermiddagen på Infektionsveckan bjöds det på ett in-
teraktivt fallseminarium om kärlgraftsinfektioner. Moderator var 
Mia Furebring och föreläsararna kom från SUS Malmö – Jonas Ahl, 
infektionsläkare, och Angelos Karelis, kärlkirurg. Tre olika fall presen-
terades och publiken fick vara delaktiga med hjälp av mentimeter. 
Sammanfattningsvis framställdes kärlgraftsinfektioner som mycket 
komplicerade infektioner med sköra patientkategorier, närvaro av 
främmande material och avsaknad av heltäckande guidelines.

Kärlgraftsinfektioner

Ungt Forum

CLINICAL/SURGICAL RADIOLOGY LABORATORY

• Pus (confirmed by micro-
scopy) around graft or in 
aneurysm sac at surgergy

• Open wound with exposed 
graft or communicating sinus

• Fistula development e.g. aor-
to-enteric or aortobronchial

• Graft insertion in an infected 
site e.g. fistula, mycotic 
aneurysm or infected pseu-
doaneurysm

• Peri-graft fluid on CT scan 
> 3 months after insertion

• Peri-graft gas on CT scan 
> 7 weeks after insertion

• Increase in peri-graft gas 
volume demonstrated on 
serial imaging

• Organisms recovered from 
an explanted graft

• Organisms recovered from 
an intra-operative specimen

• Organisms recovered from 
a percutaneous, radiologically- 
guided aspirate of peri-graft 
fluid

• Localized clinical features 
of AGI e.g. erythema, 
warmth, swelling, purulent 
discharge, pain

• Fever > 38°C with AGI as 
most likely cause

• Other e.g. suspicious peri- 
graft gas/fluid/soft tissue 
inflammation; aneurysm 
expansion; pseudoaneurysm 
formation; focal bowel wall 
thickening; discitis/osteomy-
elitis; susspicious metabolic 
activity on FDG PET CT; 
radiolabelled leukocyte 
uptake

• Blood culture(s) positive 
and no apparent source 
except AGI

• Abnormally elevated 
inflammatory markers with 
AGI as most likely cause e.g. 
ESR, CRP, white cell count

Lyons et al https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.09.007
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Årets Ungt Forum innebar premiär som 
arrangör för Oscar Forsman. Oscar har 
tagit över efter Lena-Maria Söder som 
yngre läkarrepresentant i SILF. Temat 
var protesinfektioner och först ut var 
Bo Söderqvist, infektionsläkare och pro-
fessor i Örebro. Bo gick igenom klassi-
ficering av protesinfektion i tre olika 

grupper – akut hematogen, tidig post-
operativ och kronisk infektion. Från 
de tre grupperna presenterades sedan 
behandlingsalternativ och längd på 
behandling. Etiologin för protesinfek-
tioner var tydlig – stafylokocker, stafy-
lokocker och stafylokocker. Återigen 
påmindes vi ST-läkare om vikten av att 

S. aureus bakteremier bör handläggas 
av infektionsläkare, då 30–40% av bak-
teremierna ger upphov till nedslag i 
protesleder. Därefter presenterades in-
formation om mer sällsynta antibiotika 
som allt oftare används vid protesinfek-
tioner. Ur ett patient- (och vårdplats…) 
perspektiv lät Dalbavancin mest lockan-
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Keynote – Implementation 
of new treatment options in 
infective endocarditis:
When and how and what is the next step?

Under konferensens sista programpunkt bjöd Emil Loldrup Fos-
bøl från Köpenhamns universitet på ett inspirerande exempel 
på hur man kan fånga upp kunskapsluckor i kliniken och om-
sätta till nyskapande forskning. Emil hade märkt att antalet 
behandlingsrekommendationer vid infektiös endokardit (IE) 
ökat i otakt med klargörande studier och bestämt sig för att 
försöka göra något åt saken. Han identifierade framför allt tre 
vedertagna "sanningar" där det saknas bra evidens; gör vi verk-
ligen rätt som behandlar endokardit med enbart iv antibiotika? 
Måste man behandla minst en månad när patienterna iaf mot 
slutet av behandlingstiden till synes mår relativt väl? Är den 
omfattande kirurgi som ett klaffbyte innebär verkligen värt li-
dandet för patienterna?

För att besvara den första frågan presen-
terades data från POET studien. Med nyss 
tillgänglig 5-årsdata visades att patienter 
med IE orsakad av streptokocker, Ent. 

faecalis, Staph aurerus eller KNS hade 
minst lika god överlevnad om slutfasen 
av behandlingen byttes från parenteral 
beredning till kombinationsbehandling 

med två per orala antibiotika(1). Studien 
inriktade sig på stabila patienter där man 
kunde förvänta sig god behandlingscom-
pliance och där TEE inom 2 dgr innan be-
redningsskiftet friat från komplicerande 
faktorer som ex rotabcess. Emil poängte-
rade att studien inte exkluderat patienter 
som genomgått klaffkirurgi. Tack vare 
studien har redan tiden på sjukhus för 
danska patienter med IE kunnat minskas 
påtagligt. 

Inspirerade av framgången har man 
påbörjat POET2 där man beroende på 
patogen provar att korta behandlingsti-
den med ca 2 veckor. Här pågår inklusion 
och man har förhoppningar om att kunna 
snabba på resultaten genom att även in-
kludera holländska och svenska patienter 
om etikansökningarna går igenom. 

Emils grupp har även påbörjat en tred-
je RCT kallad ASTERix för att besvara 
frågan om vilka patienter som verkligen 
har nytta av kirurgi. Emils hypotes är att 

de. Att komma till mottagningen en gång 
i veckan i 12 veckor istället för två veck-
ors inneliggande vård med uppföljande 
långvarig peroral behandling är stor 
skillnad. Som laddningsdos föreslogs 
1000 mg och därefter 500 mg i veckan. 
Koncentrationsbestämning kan göras 
via Nantes i Frankrike. 

Christian Giske, klinisk mikrobiolog 
och professor på Karolinska Universi-
tetssjukhuset, tog över scenen och bör-
jade med att understryka vikten av en 
god anamnes på mikrobiologiska remis-
ser: Vilken typ av ortopedisk infektion 
misstänks? Varifrån är vävnadsproven 
tagna? Är patienten immunosupprime-
rad? Antibiotikabehandling? Därefter 
följde en välkommen påminnelse om att 

vävnadsbitar ska lägga i sterila rör utan 
tillsats så att även 16S-rDNA-undersök-
ning kan utföras. Avslutningsvis följde 
ofrånkomligt några trevliga power-
point-slides om antibiotikaresistens-be-
stämning. 

Mest ny kunskap, för egen del, bidrog 
Anna Stefánsdóttir, ortoped på SUS 
Lund, med. Tydlig genomgång av DAIR 
och 1- respektive 2-stegsbyte föredrogs. 
Val av operativ metod görs utifrån ålder 
av protesen och hur länge symptomen 
förekommit. Vid tidig postoperativ eller 
akut hematogen infektion görs försök 
att rädda protesen med DAIR – Debri-
dering, Antibiotika och Implantat-Re-
tention. Om däremot infektionen är 
kronisk behövs protesen bytas, oftast 

med 2-stegs-metod. För att kunna kla-
ra av det med endast 1-stegs-byte, som 
är fördelaktigt för både patienten och 
vårdtiden, krävs att patogenen är känd 
och har bra resistensmönster och även 
en bra ben- och mjukdelskvalitet hos 
patienten. 

Sammanfattningsvis var det ett mycket 
givande Ungt Forum om ledprotesinfek-
tioner – infektioner som oftast hante-
ras på specialistnivå men som man som 
ST-läkare kommer i kontakt med både på 
akuten och på avdelningen.

ELIN ECONOMOU LUNDBERG
Infektionskliniken, CSK Kristianstad



Infektionsläkaren 3 · 22 15

Infektionsveckan i Stockholm

medicinsk behandling sannolikt är nog 
så bra och har noterat att ett effektivt sätt 
att hitta patienter för inklusion är att pre-
sentera studien som ett sätt att med 50% 
chans slippa lägga sig på operationsbor-
det. Liksom för POET2 saknas ännu någ-
ra resultat men förhoppningen är att man 
om några år när dessa dyker upp kommer 
att ha betydligt bättre evidens bakom be-
handlingsriktlinjerna för IE. 

Näst på tur i talarstolen var Magnus 
Rasmussen från Lunds universitet som 
presenterade data och erfarenheter om 
hur man kan tänka kring behandling av 
Staph. aureus-bakteriemier hos patienter 
med inopererade främmande material i 
form av pacemakrar eller mekaniska klaf-
far. Magnus berättade att följsamheten 
till nuvarande rekommendation, att dessa 
alltid skall tas bort eller bytas under på-
gående behandling, är svår att omsätta i 
praktiken. I avsaknad av vägledande RCT 
bygger nuvarande rekommendationer på 
fallserier och Magnus slutsats blev att en 
klok ansats är att ta hjälp av ett endokar-
ditteam med erfarna läkare och att utgå 
från varje patient var för sig. Faktorer som 
talar för en extraktion kan exempelvis 
vara att man haft en lång symtomduration 
vilket ger en ökad risk för recidiv. Andra 
faktorer som ökar benägenheten till ex-
traktion är om patienten har en eller flera 
riskfaktorer för IE eller om man har haft 
implantaten under en kortare tid då det 
tekniskt är enklare att extrahera dessa. 
Om man å andra sidan har många comor-
biditeter, är beroende av sitt implantat 
för en fungerande hjärtfunktion eller har 
faktorer som gör att operationen bedöms 
som teknisk svår gör man sannolikt rätt 

om man avvaktar med extraktionen. På 
en fråga från publiken om det är dags för 
en RCT för att klargöra även denna fråge-
ställning upplevde Magnus att det inte är 
självklart rätt väg att gå eftersom risken är 
att man i och med randomiseringen utsät-
ter allt för många för operation. 

Sammantaget gav infektionsveckans 
sista föredrag hopp om en stundande 
förbättrad och förenklad endokarditbe-
handling. Dessutom gavs inspiration för 
hur forskning kan ligga nära den kliniska 
vardagen och att kloka och tydligt defi-
nierade jämförelsegrupper och begriplig 

statistik kan få sanningar på fall även när 
de som vid IE har mer än 70 år på nacken.

 

ERIK SÖRSTEDT

REFERENS
1. Pries-Heje MM, Wiingaard C, Ihlemann 

N, Gill SU, Bruun NE, Elming H, et al. 
Five-Year Outcomes of the Partial Oral 
Treatment of Endocarditis (POET) Tri-
al. The New England journal of medici-
ne. 2022;386(6):601-2.

Emil Loldrup Fosbøl  Pressfoto, Rigshospitalet, Köpenhamn
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Gunnar Kahlmeter
– årets Justus Ström-föreläsare
Årets Justus Ström-föreläsare Gunnar Kahlmeter tog publiken 
med på en resa över 50 år. Det blev en blandad kompott om 
jobbet inom klinisk mikrobiologi, undervisning och forskning. 
Men också om vanliga missuppfattningar om MIC-värden och 
arbetet med att samordna och modernisera världens förståel-
se för standardiserad resistensbestämning och SIR-systemet.

Gunnar Kahlmeter var tidigare verksam-
hetschef för klinisk mikrobiologi i Kro-
noberg och därefter för det gemensamma 
kliniskt mikrobiologiska laboratoriet för 
Kronoberg och Blekinge. 

Fram till 2014 var han president för 
ESCMID och har under de senaste åren 
idogt arbetat vidare inom EUCAST, inte 
minst genom initiativet till att skapa ”The 
EUCAST Development Laboratory” i 
Växjö, samt det nationella referenslabora-
toriet för antibiotikaresistensbestämning 
i Växjö/Karlskrona.

Sedan 2021 är han även ordförande för 

WHO:s globala strategigrupp mot anti-
biotikaresistens. 

Justus Ström gäst i hemmet
Föreläsningen tog avstamp i de tidiga 
åren. Gunnars pappa, Olof Kahlmeter, var 
en av Justus Ströms ”pojkar” på Roslags-
tulls sjukhus.

I hemmet på Lidingö fick Gunnar Kahl-
meter träffa såväl Justus Ström som hans 
kusin Ingemar Ström, sedermera ärkebis-
kop.

– Det var två knivskarpa hjärnor med 
knastertorr humor som ofta var gäster 

hos oss när jag växte upp. En annan gäst 
var Jonas Lindahl, infektionsläkare som 
arbetade med Justus på Roslagstull, men 
även för Röda Korset och med många 
spännande internationella uppdrag. 

Justus Ströms ”pojkar” spreds från 
Roslagstull och ut över landet, samtliga 
med en Engströmrespirator under armen. 

När Gunnar Kahlmeter städade döds-
boet efter sin pappa (som dog 2003) hitta-
de han ett gammalt nummer av tidskriften 
Acta Medica Scandinavia. I den beskrevs 
skiftet från järnlungan, som uppfanns 
1928 av Philip Drinker och hans forskar-
team med syftet att hjälpa poliopatienter 
att överleva, till modern respiratorvård.

– Engströms respirator togs först i bruk 
1953 på Bleghams sygehus i Köpenhamn, 
och året därpå på Roslagstulls sjukhus. 
Vid den tiden fanns inga intensivvårdsav-
delningar, intensivvården bedrevs i stället 
vid infektionsklinikerna som hade erfa-
renhet av respiratorbehandling.

Gunnar på infektionsveckan. Foto E Sörstedt
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Olof Kahlmeter var från början barnlä-
kare, men blev sedan infektionsläkare.

– Vi flyttade mycket under min uppväxt, 
men hamnade till slut i Halmstad, där även 
min mamma, efter att i flera år varit hem-
mafru, fick jobb som farmaceut på apote-
ket. Pappa blev då lite orolig, vem skulle nu 
ordna med lunch om dagarna? Då försäk-
rade mamma att hon skulle lära honom att 
själv plocka fram filen och flingorna. 

Gunnar hade många inspirationskällor 
runt sig. Han valde själv att läsa till läkare 
i Lund, där han även disputerade.

– En vedertagen lustighet i vår familj 
är att om man korsar en infektionsläkare 
med en apotekare så får man en mikrobio-
log som är intresserad av antibiotika.

Värdegrund och mentorer
Mycket har förstås hänt sedan 1971 då 
Gunnar Kahlmeter började sin bana som 
klinisk mikrobiolog. 

Många av dagens infektionssjukdomar 
och mikroorganismer var vid den tiden 
inte upptäckta, som exempelvis: Hepa-
tit B (1974), Ebola (1977), EHEC (1982), 
Hepatit C (1989), Fågelinfluensa (1998), 
SARS (2003), H1N1- influensa (2006) och 
Sars CoV-2 (2019).

– Det är häpnadsväckande att så många 
infektionssjukdomar tillkommit. Och jag 
slås också av den snabba kunskapsutveck-
lingen och hur duktiga vi har blivit.

Många personer och kollegor har inspi-
rerat honom genom åren. Vid mikrobiolo-
gen i Lund var det framför allt tre starka 
professorer som formade honom som 
forskare, chef och människa: Rune Grubb, 
Anna-Britta Laurell och Lars Kjellén.

– De förordade samordningen av klinik, 
undervisning och forskning. Det skapade 
variation i vardagen, är man trött på stu-
denter kan man forska eller jobba i klini-
ken och vice versa.

I över 30 år har Gunnar Kahlmeter va-
rit verksamhetschef för tre labb. Ska man 
överleva med förståndet i behåll krävs tre 
grundbultar, menar han: En medicinsk 
vision för verksamheten är A och O, stor 
respekt för kunskap och en beredskap för 
civil olydnad när så krävs.

– Till detta läggs entusiasm och envis-
het. Men utan den medicinska visionen 
utvecklas inte verksamheten på ett bra 
sätt.

Antibiotikaresistens
Intresset för antibiotikaresistens och då 
särskilt resistensbestämning startade re-
dan under läkarstudierna. Hans första 
vetenskapliga artikel publicerades 1972 
i Scandinavian Journal of Infectious Di-
seases: (Tetracycline-resistant group A 
streptococci and pneumococci). 

Vid den tiden var resistensproblema-
tiken en västanfläkt jämfört med idag. 

Mindre än 1 procent av pneumokocker 
var penicillinresistenta. Det fanns över-
huvudtaget ingen resistens mot Strepto-
coccus pyogenes. 

– Sedan dess har det gått åt skogen.
Gunnar Kahlmeter berättade även 

om hur sulfaresistenta meningokock-
er på 1970-talet ökade från nästan 0 
procent till 75 procent på tre månader. 
Misstanken var först att det handlade 
om bruket och missbruket av sulfa, men 
ganska snart insåg man att orsaken var 
ett klonalt utbrott. Resistensproblema-
tiken i klonala utbrott har även hand-
lat om MRSA i sjukvården på 1960 och 
1980-talen, ERGAS på 70- och 80-talet, 
penicillin-resistenta pneumokocker på 
80-talet, VRE samt FuRSA på 1990-ta-
let och multiresistenta enterokocker på 
2000-talet.

Hans mångåriga arbete och engage-
mang i frågor som rör antibiotika och resi-
stensproblematik har fört honom till olika 
nationella och internationella roller: ord-
förande i RAF-M (1987–2010), medlem i 
RAF, ordförande i EUCAST (2001-2012), 
medlem i BSAC:s antibiotikakommitté 
samt European advisor i den amerikanska 
brytpunktskommittén CLSI under 20 år. 
Sedan två år är han ordförande i WHO:s 
globala strategikommitté för antibiotika-
resistens.
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MIC-värden
Gunnar Kahlmeter diskuterade ingående 
värdet av MIC-värden. Han pekade på 
den slumpmässiga och systematiska va-
riation som alltid påverkar MIC-värdet. 
Det finns missuppfattningar kring värdet 
av MIC- värden. Han jämförde dem med 
en kanelbulle. Många olika faktorer kan 
påverka det slutliga resultatet; valet av 
bagare, kvaliteten på mjöl och jäst, hur 
bakningen går till och vilket vatten som 
används. 

En bagare som tillsammans med andra 
och med ett givet recept får öva i 50 år kan 
baka kanelbullar som smakar som de an-
dras. Men är detta den ultimativa kanel-
bullen?

– MIC-värde är ett relativt mått som 
påverkas av alla ingående ingredienser. 
Leverantör av medium, inokulatets stor-
lek, temperatur, miljö, tid och laborantens 
skicklighet. Ändras något litet påverkas 
värdet. 

Gunnar tipsade även om ”The EUCAST 
MIC and Zone distribution database (htt-
ps://mic.eucast.org) med nästan 10  000 
besökare varje månad.

När man ska man och när ska man inte 
begära MIC-bestämning?

Det finns en enkel regel, menar Gun-
nar. Ställ först alltid frågan: tillhör isolatet 
vildtypen? I så fall är det ingen större me-
ning att begära en MIC-bestämning – titta 
i databasen. 

– Frågan besvaras minst lika bra med 
lappdiffusion. 

Det finns situationer då det är menings-
fullt att utföra MIC. Gunnar Kahlmeter lis-
tade en rad situationer när det är befogat:

• För att karakterisera en art/antibioti-
kums vildtypsdistribution.

– I EUCAST lägger vi mycket tid på att 
säkerställa att vi har på fötterna när 
det gäller att identifiera hur en viss 
art ser ut i förhållande till ett visst 
antibiotikum, var går gränserna för 
vad som är vildtyp? 

 Men även frågor som handlar om att 
identifiera när nya fenotypiska de-
tekterbara resistensmekanismer.

• För att identifiera vildtypens översta be-
gränsning (ECOFF)

• För att i arbetet med kliniska brytpunk-
ter tillse att brytpunkter ej delar vild-
typsdistributioner för viktiga ”targets”

• För att placera isolatet i eller utanför 
vildtypen, om det inte redan gjorts med 
lappdiffusion.

• För att mäta graden av känslighet/resis-
tens för isolat utanför vildtypen.  

• För försiktig tolkning där brytpunkter 
och vildtypdistribution och ECOFF 
saknas.

Arbetar oförtrutet vidare
Avslutningsvis berättade Gunnar Kahl-
meter om sitt arbete med att ena först 
Sverige, sedan Norden, Europa och där-
efter nästan hela världen till en och sam-
ma definition av hur arbetet med att sätta 
kliniska brytpunkter ska utföras. Han har 
fått stor uppskattning för sitt arbete med 
att samordna och modernisera världens 
förståelse för standardiserad resistensbe-
stämning och SIR-systemet.

På EUCAST Development Laborato-
ry utvecklades den lappdiffusionsmetod, 
kalibrerad för EUCAST:s kliniska bryt-
punkter, som idag används i stora delar av 
världen.

– Jag lyckades 2002 övertala sex län-
ders nationella kommittéer om vinsten 

FAKTA JUSTUS STRÖM
Han var verksam som infektionsläkare 
vid Roslagstulls sjukhus. Han bidrog 
till skapandet av barnavårdscentraler, 
skolhälsovård och vaccinationspro-
gram

När Svensk epidemiologisk förening 
bildades 1948 blev han föreningens 
förste ordförande.

Han hade en aktiv roll vid polioepi-
demin på 1950-talet och smittkopp-
sepidemin på 1960-talet. Justus Ström 
ledde många olika vaccinationskam-
panjer. Han inrättade en tjänst i stat-
sepidemiologi vid statens epidemiolo-
giska laboratorium.

1963 publicerades hans lärobok 
Akuta infektionssjukdomar, som 
snabbt blev en klassiker.

Justus Ström dog 1987.

””

med att ta ansvar och att samarbeta fram-
för att konkurrera.  

– Jag uppmuntrade också varje land att 
bevara sin nationella kommitté som kun-
skapsbank. 

– Jag lyckades även övertala EMA att 
acceptera EUCAST som en formell bryt-
punktssättande organisation.

Det pågår en ständig revidering av 
brytpunkter i takt med utvecklingen av 
ny klinisk evidens, ändrade eller utökade 
indikationer eller ändring i dosering och 
administrationssätt.

Gunnar Kahlmeter har slagit ned på 
takten något, men är i högsta grad fort-
farande djupt engagerad i frågor kring 
besvärliga bakterier, antibiotika och resi-
stensproblematik. Han har en anställning 
i Region Kronoberg som delfinansieras av 
ESCMID. Han leder EUCAST Develop-
ment Laboratory samt referenslaborato-
riefunktionen för SLIM.

– Jag ordnar även utbildningsdagar, fö-
reläser över zoom i EUCAST regi och sva-
rar på många EUCAST-frågor från hela 
världen. Jag fortsätter även att publicera 
vetenskapliga artiklar samt rekommen-
dationer från EUCAST. Är både tacksam 
och glad att jag har möjligheten att kunna 
fortsätta mitt arbete, det känns både roligt 
och meningsfullt.

EVA NORDIN
Journalist

Gunnar Kahlmeter Foto: Hans Runesson
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Apkoppor på Venhälsan,
Södersjukhuset, Stockholm
sedan maj 2022
Första fallet
I början av maj 2022 kontaktas vi på 
Venhälsan av en kollega på en annan 
STI-mottagning i Stockholm. Hon oro-
ar sig för en patient med ovanlig klinisk 
bild och patienten får därför tid på Ven-
hälsan samma eftermiddag. Han visar sig 
ha haft feber i två dagar och uppvisar en 
stor singulär lesion genitalt, med kraftigt 
förstorade ömmande körtlar i ljumsken. 
Sammantaget liknar detta inte något vi 
brukar se på Venhälsan. Alla standard-
prover för STI-screening tas (klamydia, 
gonorré, hiv och syfilis) med tillägg av 
sårodling, PCR för T.pallidum (syfilis), 
H.ducreyi (chancroid) och herpes simplex 
virus från lesionen. CRP är måttligt för-
höjt (39), leukocyter normalt (5.8). Pri-
märsyfilis bedöms som troligaste orsak 
men på grund av den ovanliga presenta-
tionen ordineras bred behandling i form 

av doxycyklin 100 mg 1x2 mot syfilis och 
eventuell LGV, med tillägg av ceftriaxon 
1g intramuskulärt för täckning av even-
tuellt annat bakteriellt inslag (Gonorré? 
Stafylokocker? Streptokocker?) Vid upp-
följning dagen därpå har patienten inte 
förbättrats och får en ytterligare dos ceft-
riaxon med tillägg av valaciclovir för att 
behandla eventuell HSV. Vid uppföljning 
tre dagar senare görs utstryk från såret 
för försök till mikroskopi av eventuella 
parasiter (entamöba? Leishmania?), samt 
provtagning för PCR för tularemi. Hud-
läkare säkrar 4 stansbiopsier från sår-
kanten (mykobakterieodling, 16S-DNA 
sekvensering, allmän odling samt PAD). 
Eftersom status inte alls förbättrats och 
svullnaden i ljumsken tilltagit läggs pa-
tienten in för iv cefotaxim och ultraljud 
av ljumsken med fråga om dränerbar 
smältning. 

Samma dag uppmärksammas vi från 
Folkhälsomyndigheten på att man i Lissa-
bon sett en anhopning fall av män som har 
sex med män (MSM) med feber och oklara 
genitala utslag, där mikrobiologisk diag-
nostik inte kunnat påvisa någon patogen. 
Senare under dagen rapporteras även att 
man i England diagnosticerat 4 fall av ap-
koppor hos MSM utan koppling till Afrika. 
Dagen därpå kontaktas vi av en läkare på 
Folkhälsomyndigheten som föreslår PCR 
även för apkoppor på det provmaterial 
som skickats dit. Samma kväll bekräftas 
apkoppor, varefter patienten flyttas till 
Karolinska Huddinge för fortsatt vård i 
isoleringsrum med sluss. En deskriptiv 
fallserie i BMJ kommer senare att hos 11% 
av engelska patienter beskriva en typ av 
presentation av apkoppor som ”solitary 
cutaneous lesion” (1).

”Solitary cutaneous lesion”, apkoppor bekräftat med PCR, septem-
ber 2022. Patienten har sedan 10 dagar haft ett sår på halsen som 
inte velat läka. Ingen feber. Kontaktspårad för apkoppor, sannolikt 
smittad 1 vecka innan debut av såret. Trolig bakteriell pålagring, 
odlingssvar har ännu inte kommit men patienten rapporterar för-
bättring efter 3 d smörjande med fusidinsyra.
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Venhälsan på SÖS 
Venhälsan är en del av Infektionsklinikens 
öppenvårdsmottagning på SÖS och firar 
40 år under 2022. Målgruppen är män och 
transpersoner som har sex med män, med 
uppdraget att testa för och förebygga hiv 
samt övriga sexuellt överförbara infektio-
ner. I samma lokaler och med samma lä-
kare och personal finns även Mottagning 
2, vilken är hiv-mottagningen på SÖS där 
1630 hiv-patienter följs, varav 80% av pa-
tienterna tillhör gruppen MSM. Venhälsan 
har en speciell historia och särställningen 
att vara en infektionsmottagning med full 
kompetens bland både läkare och sköter-
skor att provta och sköta både hiv och STI, 
utan uppdelning av diagnoserna mellan 
Infektionsklinik och Hudklinik. Venhälsan 
har under många år behandlat majoriteten 
av alla syfilisfall i landet och är även störst 
inom preexpositionsprofylax (PrEP) mot 
HIV (2100 screenade varav 1700 fortfaran-
de är aktiva i programmet). Med ett högt 
flöde av patienter med symptomgivande 
gonorré och klamydia har den största de-
len av det praktiska arbetet kring dessa 
infektioner delegerats till sköterskor, 
som förutom provtagning och behand-
ling även gör direktmikroskopi på sekret 
för gonorrédiagnostik, samt också sköter 
PrEP-uppföljningarna med minimal in-
blandning av läkare.

De första 4 månaderna 
Efter att diagnosen apkoppor bekräftats 
hos den första patienten kom allt fler 
rapporter, främst från England, om att 
det verkligen förelåg spridning av ap-
koppor utan resekoppling till Afrika, och 
där smittvägen var sexuell smitta bland 
MSM. På Venhälsan diagnosticerades 
nästa fall av apkoppor två veckor senare, 
och fler fortsatte trilla in. Till att börja 
med hade de flesta patienterna smittats 
under utlandsresor eller av en partner 
som nyligen kommit hem från utlandet, 
men med tiden ökade andelen smitta-
de inom Sverige allt mer, för att från 
och med juli uppgå till 50%. Under juli 
månad diagnosticerades apkoppor hos 
10–15 patienter per vecka, medan anta-
let bekräftade fall under augusti månad 
har minskat. Redan tidigt identifierades 
en möjlig flaskhals i flödet, nämligen de 
diagnostiska möjligheterna. Mikrobio-
logen på Karolinska sjukhuset agerade 
snabbt och sedan augusti analyseras 
PCR för apkoppor inte längre uteslu-
tande på Folkhälsomyndigheten utan i 
Stockholm även på Karolinska. De pa-
tienter som fram till början av septem-
ber diagnosticerats på Venhälsan (n=91) 
har varit i åldersspannet 25–66 år (me-
dian 38 år). Alla har tillhört Venhälsans 

primära målgrupp MSM/transperso-
ner (MSM n=90, trans n=1). Inom hela 
gruppen har 20% känd hiv-infektion, 
och 60% tar PrEP. Symptomen har oftast 
varit feber och nytillkomna smärtande 
papler eller sår på penis, mun och svalg, 
eller perianalt. Några patienter har haft 
en singulär sårbildning. Lymfadenopati 
har varit vanligt, särskilt i ljumskarna 
vid genital infektion. Enstaka patienter 
har haft svåra proktitsymptom som enda 
symptom förutom feber. Vanligt är ock-
så att spridda koppor börjat uppträda på 
övriga hudkostymen under den första 
veckan efter insjuknandet. 

Komplikationer, samsjuklighet
med andra STI
Andelen komplicerade infektioner med 
behov av slutenvård (smärtor, försörj-
ningssvårigheter, hög feber, misstänkt 
bakteriemi) som hittills fångats upp vid 
Venhälsan (10%) stämmer väl överens 
med de första större internationella ge-
nomgångarna (1, 2). Möjligen kommer an-
delen patienter med apkoppor som behö-
ver sjukhusvård att minska framöver, en 
lägre andel inneliggande har rapporterats 
från Spanien (3). De STI-mottagningar 
runt om i Sverige som framöver kommer 
att diagnosticera apkoppor kommer att 
för vissa patienter behöva kontrollera till 
exempel CRP och blodstatus inför diskus-
sion med infektionsläkare om eventuell 
inläggning. Viktigt att minnas är också 
att en hög andel (26% på Venhälsan) har 

en annan samtidig STI som kan bidra till 
plågorna, och att andelen sekundärinfek-
tioner (främst GAS, S.aureus) också är för-
hållandevis hög (14%) jämfört med andra 
virala STI. 

Jämförelser med andra
infektioner
Sedan maj 2022 har det kliniska landska-
pet för STI sålunda förändrats med sexu-
ell spridning av apkoppor där jämförelser 
kan göras med många andra infektioner 
av olika allvarlighetsgrad, varav några 
även utgör viktiga differentialdiagnoser 
och dessutom kan förekomma samtidigt 
med apkoppor.

Handläggning av misstänkt fall
Vid den initiala bedömningen av en pa-
tient med misstänkta apkoppor tar vi på 
Venhälsan prov för PCR, samt screening-
prover för övriga STI. Vid misstanke om 
sekundärinfektion tar vi odling. Hos en 
patient med tarmsymptom kan F-patoge-
ner analyseras och vid feber eller allmän-
påverkan kontrolleras inflammationspa-
rametrar. Alla patienter som provtas för 
apkoppor ges skriftlig patientinformation 
och föreskrifter om apkoppor, och får inte 
arbeta tills provsvar rapporterats. Sjukin-
tyg utfärdas med smittbärarpenning. Om 
apkoppor bekräftas kan patienten återgå 
i arbete när symptomen helt klingat av 
enligt vad som beskrivs i smittskyddsföre-
skrifterna. Antiviral behandling finns inte 
i öppenvård men möjligtvis kan cidofovir 

Molluscum
contagiosum

Molluscipoxvirus, molluskerna har kliniskt stor likhet med apkoppor, dock utan 
feber eller allmänpåverkan. Längre duration tills utläkning. Drabbar främst 
barn samt sprids ibland sexuellt. Immunitet efter genomgången infektion. 
Sällan ärrbildning.

Smittkoppor Orthopoxvirus, sjukdomen är utrotad men vaccin finns som har effekt även 
mot apkoppor. Genomgången infektion gav livslång immunitet hos överlevare. 
Koppor i ansiktet kunde ge vanställande nedsänkta ärr vilket många patienter 
med apkoppor nu oroar sig över.

Herpes Simplex Primärinfektion HSV kan ge feber, lymfadenopati och svåra lokala smärtor, 
HSV sprids däremot inte hematogent till övrig hudkostym även om eczema 
herpeticum kan drabba större hudområden till exempel hos atopiker. Recidive-
rande livslång infektion. Sällan ärrbildning. Samtidigt recidiv av HSV i pågåen-
de lesioner av apkoppor förekommer.

Syfilis I nuläget liknande epidemiologi som apkoppor, det vill säga största spridning 
inom gruppen MSM. Primärinfektionen innebär singulär sårbildning med regi-
onal lymfadenopati, kan förväxlas med apkoppor. Sällan ärrbildning.

Lymfogranuloma 
venereum (LGV)

Variant av Chlamydia trachomatis, kan orsaka lymfadenopati i ljumskar samt 
uttalade proktitbesvär. Kan förväxlas med proktit orsakad av apkoppor.

HIV I den tidiga fasen efter upptäckt och beskrivning av HIV/AIDS på 80-talet hade 
liknande epidemiologi som apkoppor, det vill säga största spridning inom 
gruppen MSM. Liksom AIDS under 80-talet förekommer även stigma och utpe-
kande av personer som får diagnosen apkoppor.
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användas i slutenvård för svårt sjuka pa-
tienter, ett annat läkemedel är tekovirimat 
(TPOXX) vilket dock ännu inte gått att 
få tag på i Sverige. Vid smärtor har vi på 
Venhälsan förskrivit topikal och peroral 
smärtlindring. Vid smärtor i mun och 
svalg har en extemporeberedning av lido-
kain fungerat bra.

Vaccinering: postexponerings- 
samt preexponeringsprofylax
Något som är av stor vikt i den initiala 
bedömningen är smittspårning och att 
identifiera personer som alldeles nyligen 
kan ha smittats. Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar sedan 28 juli vaccine-
ring mot apkoppor (Jynneos/Imvanex 
subkutant) för högriskkontakter som 
exponerats de senaste 4 dygnen (4). Ett 
begränsat antal doser vaccin (2700 vi-
als) donerades till Sverige i juli från EU. 
Nya rekommendationer om intrader-
mal injektion av vaccinet med möjlighet 
att med bibehållen effekt ge endast en 
femtedel av dosen och därmed 5 gång-
er ökad vaccintillgång pub licerades 9 
augusti från FDA (5) och 19 augusti av 
EMA (6). Folkhälsomyndigheten följde 
efter 25 augusti med en uppdaterad re-
kommendation som nu innefattar före-
byggande vaccination till personer med 
hög risk att smittas (7). Vi känner av en 
mycket hög efterfrågan på vaccin från 
vår patientgrupp på Venhälsan, dock är 
ett dilemma är att de tillgängliga doser-
na i Sverige i nuläget inte räcker till alla 
som önskar få vacciner, oavsett att anta-
let doser femfaldigats. Det är i skrivande 
stund inte heller bestämt vem som ska 
utföra vaccinationsuppdraget i Stock-
holm och runt om i landet. 

Särskilda överväganden för MSM,
frustration bland patienterna
Det är värt att notera några faktorer kring 
spridningen av apkoppor inom gruppen 
MSM. Det finns för det första en gene-
rell acceptans för ett aktivt sexualliv med 
ibland flera nya partners per månad, dels 
bland de som är singlar men det är också 
en icke ovanlig överenskommelse inom 
fasta relationer. Å andra sidan rör det 
sig om en patientgrupp som tar ansvar 
för sin sexuella hälsa och gärna testar 
sig frekvent för STI, och som i allmänhet 
medverkar aktivt i kontaktspårningar. Pa-
tienterna vågar söka Venhälsan på SÖS 
för att fråga även om intima symptom 
som kan upplevas som pinsamma och pri-
vata. Vi har på Venhälsan ännu inte sett 
några fall bland sociala kontakter till de 
bekräftade fallen, utan intrycket hittills 
är att det krävs slemhinnekontakt eller 
annan mycket intim kontakt utan kläder 
på kroppen för att smitta ska ske. En stor 

hjälp för att motverka fördomar och stig-
ma är att flera patienter vågat träda fram 
i såväl internationell som inhemsk media, 
samt i sociala medier, för att ge åkom-
man ett ansikte. Många av patienterna 
nämner frustration över att infektionen 
ofta benämns som ”mild”, när de i själva 
verket kan ha svåra smärtor från hud och 
framför allt slemhinnor, ibland under fle-
ra veckor. Jämfört med vilken annan STI 
som helst är det också en påtaglig skillnad 
att en förhållandevis hög andel av patien-
terna behöver inneliggande vård på grund 
av komplikationer.

Oro för stigma, spridning
utanför nuvarande riskgrupp
Något som skapat oro är risken för stigma-
tisering. Det är ett faktum att spridningen 
än så länge främst har förekommit genom 
sexuella kontakter bland MSM, och att 
viruset spridits med stor effektivitet när 
det fått fäste inom en population med ett 
beteende som är till virusets fördel. Det är 
däremot lika självklart att spridning förr 
eller senare även kommer att ske utanför 
denna grupp. Vad vi ännu inte vet någon-
ting om är när och i vilken omfattning det 
kommer att ske. En utmaning framöver 
blir att minnas apkoppor som differen-
tialdiagnos om misstanken uppträder i 
ett sammanhang utanför den nuvarande 
riskgruppen. Patienter kan komma att 
söka på vårdcentraler, ungdomsmottag-
ningar och akutmottagningar på grund 
av feber, oklara hudsymptom på ”sexuel-
la” kroppslokaler (genitalt, oralt, analt) 
eller med generell spridning i hudkosty-
men och slemhinnorna, eller bara något 
av dessa symptom. Oavsett om en patient 
med diagnosen apkoppor tillhör den nu-
varande riskgruppen eller inte behöver 
man vara försiktig för att inte låta stigma 
och negativ särbehandling bli en extra 
börda för patienten.

Planerade studier och
förhoppningar för framtiden
Avslutningsvis är det glädjande hur alla in-
volverade i Stockholm tagit situationen på 
stort allvar: STI-mottagningar, infektions-
avdelningar, smittskydd, vårdhygien, häl-
so- och sjukvårdsförvaltning; samt på na-
tionell nivå även Folkhälsomyndigheten. 
Studier planeras nu med Folkhälsomyn-
digheten som huvudman kring bland an-
nat immunitet, symptomfritt bärarskap 
samt förekomst av virus över tid och 
smittsamhetsaspekter hos bekräftade fall. 
Förhoppningarna för framtiden är många: 
att viruset fortsätter att inte sprida sig via 
sociala kontakter, att alla som vill vacci-
nera sig inom nuvarande riskgrupp kan 
erbjudas vaccination så snart som möjligt, 
att vaccinationsviljan fortsätter vara hög, 

att immunitet är långvarig och att tillgång 
till vaccin säkras även för framtiden så att 
riskpersoner kan vaccineras löpande. Kan-
ske blir apkoppor en av de vanliga och en-
demiska sexuellt överförda infektionerna, 
kanske blir det ett övergående utbrott som 
kan släckas ut genom vaccinering. Covid-
pandemin har också givit oss en ovärderlig 
beredskap och erfarenhet som vi drar stor 
nytta av i denna situation. 

FINN FILÉN, ÖVERLÄKARE
Specialistläkare i infektionssjukdomar

och dermatovenereologi
Överläkare Infektionskliniken

Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm

Denna artikel trycks även i ”Dermatologi & 
Venerologi nr 03-2022”.
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Världen i väntrummet
Den varma sommaren tog farväl 
över en dag och hösten kom plöts-
ligt. Kriget i Ukraina fortsätter 
och hemma i Sverige är valdebat-
ten i full gång. Oavsett utgången 
fortsätter flyktingströmmarna 
och plan med kvotflyktingar lyf-
ter och landar i vårt land.

Föreningens symposium på Infektions-
veckan i maj ”Världen i väntrummet - be-
hövs en utökad parasitologisk screening av 
migranter?” refereras här: 

Symposiet inleddes av Mats Ericsson, 
f.d smittskyddsläkare, infektionsläkare i 
Gävle, som gav en översyn över nuvarande 
rekommendationer för hälsoscreening av 
flyktingar vid ankomst till Sverige. Social-
styrelsen och Folkhälsomyndigheten före-
skriver riktlinjer och rekommendationer 
men regionerna utformar själva sina hälso-
kontroller även om de liknar varandra. Det 
flesta är nog eniga i att vaccinations-över-
syn och uppdatering, screening för aktiv 
och latent tuberkulos, hiv och hepatit bör 
ingå. Förskolebarn screenas vanligen för 
tarmprotozoer. Vad gäller screening för 
andra parasiter som strongyloides och 
schistosomiasis är riktlinjerna mer varie-
rande och ingår inte som rutin. Mats lyfte 
också den viktiga frågan om att vissa in-
vandrargrupper som t.ex anhöriginvand-
rare, ”faller mellan stolarna”. 

Caroline Rönnberg, klinisk mikrobio-
log vid Enheten för parasitologi, Folk-
hälsomyndigheten, beskrev diagnostiska 
möjligheter avseende Schistosomiasis och 
Strongyloides. Inom schistosoma-diagnos-
tiken har man infört en ny snabbare metod 
(immunkromatografisk metod, IgG/IgM) 
med mycket hög sensitivitet – om den är 
negativ kan man få ett snabbt svar inom 
några dagar. Positivt screeningtest leder 
vidare till kompletterande analys med IF 
och ELISA som tidigare. Sensitivitet och 
specificitet blir sammantaget av god kva-
litet – men antikroppstitrar kvarstår för-
höjda länge och ska inte användas som 
behandlingsuppföljning! Siffror från Folk-
hälsomyndigheten visar att positiv sero-
logi är mycket vanlig i invandrargrupper 
från Afrika söder om Sahara, ffa från DRC 
och Eritrea som söker med symtom. Även 
i screening hos asymtomatiska personer 
är andelen positiva hög i denna grupp vi-
sar siffror i Europa (1). Även om serologin 
bara till viss del kan skilja mellan aktiv el-
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ler gammal infektion, så är en positiv se-
rologi en indikation för att gå vidare med 
feces-och urinprov för schistosoma-ägg 
och vid behov behandla med praziquantel 
(Biltricide).

Strongyloides-serologin har hög sensiti-
vitet och specificitet och kan användas som 
screening då den har högre sensitivitet än 
feces-PCR och feces-isolering. Ett obser-
vandum är dock att den kan vara negativ 
hos immunsupprimerade, där det är extra 
viktigt att ta både serologi och fecesprov!

Ana Requena Mendez, infektionsläkare, 
forskare på Karolinska Institutet och af-
filierad till Barcelona Institute for Global 
Health, gav sedan en översikt över dels 
ECDC:s riktlinjer från 2018 för screening 
av migranter (2), dels indikation för scre-
ening för olika parasitsjukdomar. I dessa 
bedömningar ingår aspekter som hur 
stort samhällsproblem de orsakar, asym-
tomatiskt bärarskap, akut versus kronisk 
sjukdom och möjligheter till diagnostik 
och behandling. ECDC rekommenderar 
utvidgad screening för bl.a Chagas sjukom 
(Tryposoma Cruzi), strongyloides-och 
schistosomiasis. Ana påminde om att scre-
ening för att hitta sjukdom i första hand är 
till för individens bästa (få behandling mot 
sjukdom) men att det även finns data på att 
det är kostnadseffektivt i längden. De fyra 
sjukdomar som diskuterades var Schis-
tosomiasis, Strongyloides, Chagas och ma-
laria. För malaria har en pågående svensk 
screeningstudie visat en oväntat hög före-
komst även hos asymtomatiska afrikanska 
invandrare. Förekomsten varierar inom 
invandrargrupperna, vilket gör att rikt-
linjer bör kunna anpassas till härkomst. 
Chagas sjukdom ses ffa hos personer från 
Bolivia och här bör man rikta screening 
mot fertila kvinnor utöver blodgivare och 
organdonatorer. Schistosoma ses, som ti-
digare beskrivits, i hög förekomst från de-
lar av Afrika. Strongyloides finns globalt 
(3) och prevalensen (positiv serologi) hos 
invandrare i Europa är ca 12% (1). Screen-
ingstudier avseende förekomst bland in-
vandrare i Sverige pågår. Serologin har en 
betydligt högre sensitivitet än fecesprov. 
Infektionen bör särskilt uteslutas inför 
immunsupprimerande behandling, som 
kan leda till hyperinfestationssyndom med 
disseminerad strongyloides med allvarlig 
sjukdom och död. Vid oklar eosinofili bör 
strongyloides alltid uteslutas. Behandling-
en är enkel med engångsdos (om ej im-
munsupprimerad) av ivermectine och med 
få biverkningar (4)

Ana sammanfattade data som underlag 
för diskussion kring screening i Sverige 
enligt följande: Prevalensdata för Chagas 
sjukdom, Strongyloides, Schistosomias 
och malaria saknas i Sverige, men euro-
peiska screeningdata finns för alla utom 
malaria. Det finns data som styrker att 
det är kostnadseffektivt att screena för åt-
minstone Chagas och Strongyloides (5,6). 
Diagnostiken är bra för malaria, Chagas 
och strongyloides, medan schisto-diag-
nostiken kan ge mer svårtolkade resultat. 
Bra och enkel behandling finns för samt-
liga (Chagas mer komplicerad). Screening 
för Chagas sker i Sverige idag hos blod-
givare och inför transplantation men bör 
förslagsvis också ske hos gravida kvinnor. 
Symposiet avslutades med en diskussion 
kring detta förslag och vilken parasitolo-
gisk screening som är rimlig i Sverige, där 
bl.a. kostnaden för serologierna berördes 
samt möjligheten till ”ex-juvantibus”-be-
handling till riskgrupper, vilket i nuläget 
inte rekommenderas i Sverige men rekom-
menderas av CDC i USA. Förhoppningsvis 
var detta symposium början på en fortsatt 
diskussion och i förlängningen förtydli-
gande underlag och rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten och/eller So-
cialstyrelsen.  

Årsmötet
Efter symposiet hölls årsmötet och vi väl-
komnar Katja Wyss, infektionsläkare i 
Stockholm och Jacob Lopatko-Lindman, 
barnläkare i Skåne till den nya styrelsen! 
Hela styrelsens sammansättning hittar 
man på vår hemsida tropikmedicin.se.

Kommande aktiviteter
I höst anordnas Tropik-och Resemedi-
cindagarna den 22–23 september – två 
halvdagar med föreläsningar och falldis-
kussioner, vilket är ett samarrangemang 
mellan Svensk förening för Resemedicin 
och Svensk förening för Tropikmedicin. 
Den 19 oktober anordnas i samarbete med 
SILF ett Tropikwebinarium (”Hot Topics 
from the Tropics). Inbjudan kommer via 
mail. Varmt välkomna!
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Webinarium tropikmedicin
Välkomna till SILF:s webinarium 19/10 tillsammans 
med mediahuset och Svensk förening för Tropik-
medicin: Hot topics from the Tropics!

Moderator: Charlotta Rydgård

Preliminärt program 16–17.30
• Diagnostik av feber från tropikerna
• Epidemiologi och diagnostik apkoppor
• Malaria-nytt • Strongyloides • Leishmaniasis
• Brucella • Diskussion/frågor ””
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Om tropikläkemedel
Det har rått oklarhet kring leveranser av 
Artesunat framöver då förändringar skett 
inom produktionen i Kina. För stunden 
finns det ganska mycket kvar av det tidi-
gare licenspreparatet från Gulin men hur 
det ser ut inför 2023 är mer oklart. Ett 
amerikanskt alternativ finns (Amivas) som 
dock är orimligt dyrt. Föreningen har sökt 
kontakt med Läkemedelsverket och ApoX 
för att få hjälp att reda ut vad som gäller 
framöver. Kontakta oss gärna på vår mail 
(info@tropikmedicin.se) om frågor kring 
detta eller något annat (för tropikmedicin 
relevant) som du vill fråga eller dela med 
dig av till kollegor. 

Som tidigare berättats så finns numera 
Ivermectine i FASS och behöver inte be-
ställas på licens.

Vi utlyser inför 2023 ett stipendium 
för yngre icke-disputerad yrkesverksam/

student för forskning i endemiskt område 
– annons kommer i nästa nummer av In-
fektionsläkaren. 

Vill ni veta mer om styrelsen eller något 
annat om föreningen, så hänvisar vi till vår 
hemsida, www.tropikmedicin.se. Välkom-
men som medlem – anmälan via hemsidan!

Hälsningar från Styrelsen

CHARLOTTA

REFERENSER
1. Asundo et al; ”Prevalence of strongyloi-

diasis and schistosomiasis among mig-
rants: a systematic review and meta-ana-
lysis”, The Lancet Global Health 2019. 

2. ecde.europa.eu: ”Public Health Guidance 
on screening and vaccination for infec-
tious diseases in newly arrived migrant 
within the EU/EEA”

Tankar och funderingar från 
sommaren och inför hösten
SÅ LÄGGER VI ytterligare en sommar 
till handlingarna. Åtminstone här uppe i 
Umeå börjar hösten göra sig påmind med 
emfas. Hoppas sommaren varit god för er, 
en lyckönskning som kanske kan behövas 
utifrån nyhetsrapporteringen kring sjuk-
vården de senaste veckorna. Sommarperio-
den börjar alltmer ta skepnaden av en epic 
fail-video på YouTube – tragikomisk på av-
stånd som betraktare, obehaglig och smärt-
sam som rollinnehavare. På det sättet är 
det kanske glädjande att saker och ting så 
sakteliga börjar återgå till något slags nor-
malläge, och då vårdplatserna i synnerhet.

Vill även tacka för deltagande och enga-
gemang på Ungt forum under infektions-
veckan. Var en mycket trevlig tillställning. 
Hoppas att ni övriga som deltog på distans 
fick ut något av det också, trots de teknis-
ka problemen som tillstötte (förklaringen 
jag fick var att WiFi:et var undermåligt, ett 
faktum som kan tyckas lite konstigt på ett 
tämligen nybyggt sjukhus, i huvudstaden). 

Infektionsveckan bjöd på många fantastis-
ka föredrag, och jag hoppas att många av 
er nyttjat möjligheten att se dessa även i 
efterhand. Stort tack till Stockholm för ett 
mycket välordnat arrangemang, och san-
nolikt lär ju Halmstad leverera minst lika 
bra under kommande vårtermin.

Skulle abstinensen efter förkovran bli 
för stor så kan jag passa på att tipsa om 
SILFs höst- och vårutbildningar. Dessa 
vänder sig i första hand till specialistläka-
re, men ser ni något ämne som ligger er 
särskilt nära om hjärtat så tveka inte att 
söka. Det brukar vara mycket uppskattade 
tillställningar, och jag vet att det är många 
spännande ämnen inplanerade framöver - 
så håll ögonen öppna. 

Vidare ser jag med tillförsikt fram emot 
vintern, där det blir tredje gången gillt på 
hotell Södra berget för fallseminarium. 
Det första tillfället var vi ju som bekant 
tvungna att ställa om till digitalt i pande-
mins (förhoppningsvis) sista dödsryck-

ningar. Det andra tillfället gick med rak 
turordning nu under september, en hel-
brägdagörande upplevelse som gjorde att 
Sundsvall får chansen på nytt. Till vintern 
gör vi även åter ett försök att premiera 
våra juniora ST-läkarkollegor, då kurstill-
fället går med omvänd turordning. Där-
efter är det nog dags att hitta en ny plats 
för fallseminarium. Jag tar tacksamt emot 
tips om någon sitter på en riktigt bra kon-
ferensanlägg-
ning eller and-
ra spännande 
platser runt 
om i landet. 

OSCAR FORSMAN
Yngreläkarrepresentant, SILF

3. Annette Olsen et al; ”Strongyloidiasis – 
the most neglected of the neglected tro-
pical disesases?” Trans R Soc Trop Med 
Hyg 2009

4. Buonfrate et al: Multiple-dose versus 
single-dose ivermectin for Strongyloi-
des stercoralis infection: a multicentre, 
open-label, phase 3, randomised control-
led superiority trial”, Lancet Inf Dis 2019.

5. Requena-Mendez et al; ”Cost-effective-
ness of Chagas disease screening in Latin 
American migrants at primary health-ca-
re centres in Europe: a Markov model 
analysis”, Lancet Global Health 2017

6. Agbata et al; “Effectiveness of screening 
and treatment approaches for strongy-
loidiasis and schistosomiasis in newly 
arrived migrants from endemic countries 
in the EU/EEA. Int J Environ Rev Public 
Health 2018
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SILF inbjuder genom Svenska infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) 
ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 9–10 februari 2023 anordnas ett semi-
narium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och ska ses som 
ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna. Detta tillfälle återigen med omvänd turord-
ning, i ett försök att uppfylla visionen om deltagande i två fallseminarier under sin ST. Rak turord-
ning återkommer till höstens kurstillfälle

Kurslokal: Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Kurstid: 9–10 februari 2023

Pris: 4400 SEK. Priset inkluderar boende i enkelrum samt alla måltider.

Varmt välkommen med anmälan senast den 10:e december via mejl till maria.menonen@hansen.se.

Anmälan skall innehålla namn, klinik, adress, mobiltelefonnummer, mailadress, ev. specialkost, hur 
många månader du har kvar till specialistkompetens vid sista ansökningsdag, vilken ST-målbeskriv-
ning du går efter (2008, 2015 eller 2021), om du deltagit i något Fallseminarium tidigare samt fak-
tureringsadress 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 första hand prioriteras de som har längst tid kvar till spe-
cialistkompetens (”omvänd turordning”). Undantag kan dock ges till de som inte har varit med på 
Fallseminarium tidigare, särskilt om de har relativt kort tid kvar till specialistkompetens.

VÄLKOMNA!

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

FallseminariumFallseminarium
9–10 februari, Sundsvall9–10 februari, Sundsvall
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I DETTA NUMMER av vår tidskrift gläds 
jag åt att presentera avhandlingar som 
rör vitt skilda områden från fyra av våra 
universitetskliniker. Olof Säll från Örebro 
försvarade i mars sin avhandling rörande 
CNS-infektioner med särskilt fokus på 
meningokocker med Paula Mölling som 
huvudhandledare och Magnus Rasmus-
sen från Lund som opponent. Olof har ett 
brett intresse med globalt perspektiv och 
har bl.a. utvärderat metoder för att finna 
agens vid CNS-infektioner i ett område i 
Nepal där närhet till ett större laborato-
rium saknas.

I slutet av april kunde vi i Lund lyssna 
till och diskutera Malin Hagstrand Ald-
mans intressanta fynd rörande penicil-
linkänsligheten hos skånska isolat av S. 
lugdunensis samt S. aureus vilket verkli-
gen kan ha betydelse för hur vi optimalt 
ska behandla stafylokockinfektioner. Lisa 
Pålman har varit huvudhandledare och 
Bosse Söderqvist från Örebro opponerade 
med den äran på ”On invasive staphylo-
coccal infections; Penicillin susceptibili-
ty, treatment and outcome” en titel som 
knappast täckte Malins breda forsknings-
område som förutom penicillinkänslig-
heten hos stafylokockerna även rör S. 
lugdunensis-orsakad protesendokardit 
inklusive biofilmsproducerande förmåga 
samt en jämförelse av behandlingsresul-
tat mellan kloxacillin och bensylpenicillin 
vid bakteriemier orsakade av penicillin-
känsliga S. aureus. Malin och Bosse hade 
en mycket givande, intressant diskussion 
som spände över ett brett fält av stafylo-
kockologin. Kanske måste vi lära på nytt 
att ”vanligt” penicillin är ett ovanligt ef-

fektivt vapen i vår behandlingsarsenal. 
Vore penicillin, eventuellt i kombination 
med kloxacillin kunna utgöra optimal 
preoperativ profylax inför ortopediska 
operationer vid insättande av främmande 
material? Helt klart utgör det ett bättre 
alternativ för att förhindra de agens som 
Bosse Söderqvist sedan tog sig an att dis-
kutera i Linköping den 3;e juni nämligen 
C. acnes, där vi åter sammanstrålade för 
att höra Vendela Scheer, handledd av 
Anders Kalén, ortoped, utmärkt försvara 
sin avhandling inom ortopedi med tyd-
lig infektionsinriktning. Vendela är ope-
rationssjuksköterska och kunde ganska 
övertygande visa att bensoylperoxid som 
sedan lång tid använts för behandling av 
acne vulgaris utgör en klart effektivare 
preoperativ desinfektion inför axelopera-
tioner än vårt oftast använda klorhexidin. 
Preoperativ lokaldesinfektion utgör ett 
hett område där alltifrån strikta, flerfal-
digt upprepade tvättar med desiniceran-
de ämnen till vanlig tvål-och-vatten tvätt 
förordas. Detta är inte enbart en inhemsk 
kontrovers…

Samma dag som Vendela disputerade, 
den 3:e juni, lade Björn Nordberg från 
Helsingborg fram sin utåtblickande av-
handling rörande följsamhet till HIV-be-
handling hos gravida och nyförlösta 
mammor i Kenya. Undertecknad har följt 
Björns verksamhet från först parkett då 
vi båda arbetar i Helsingborg. Björns av-
handling The effect of a text-messaging 
intervention on retention of care in wo-
men living with HIV and their infants in 
Kenya har handletts med huvudhandlere 
Susanne Rautiainen Lagerström vid Ka-

rolinska institutet, men huvuddelen av 
det praktiska arbetet och insamlande av 
material har skett i Kenya i samarbete 
med en av bihandledarna nämligen Ed-
win Were vid Moi University i Eldoret. 
Att det inte blev någon signifikant skill-
nad mellan de som fick respektive inte 
erhöll meddelande per telefon i studien 
beträffande följsamhet till behandling av 
HIV kan ju bero på det kända fenomenet 
att när man inkluderas i en studie skärper 
man sig för att uppfylla ett sannolikt öns-
kat mål. Helsingborgskollegorna fick följa 
den givande diskussionen nätledes mel-
lan de båda Skåneboende delinkventerna 
Björn och opponenten Fredrik Månsson 
från Malmö, ett alternativ som är bra men 
inte alls lika roligt vid en disputation.

I skrivande stund sitter jag i Aalborg, en 
stad som gått från att vara cementfabriks-
arbetarnas storstad vid Limfjorden (och 
med ett schakt likt det i Limhamn) till 
att bli universitetsstad precis som Mal-
mö. Det nordiska mötet inom infektions-
medicin och mikrobiologi äger rum här 
med intressant program som anknyter till 
samtliga de avhandlingar som presenteras 
i detta nummer. Vi lär vara 23 svenskar 
här, vilket per capita ser ut att vara sämst 
representation av alla nordiska länder. 
Kanske beror det på pandemipausen som 
varit men att kunna träffas och diskute-
ra våra ämnen i en mindre krets är alltid 
stimulerande. Dock får den inte bli alltför 
liten så jag hoppas framtiden drar fler till-
resta, som tex när mötet var på Färöarna 
eller Island. 

Sommaren dröjer sig kvar och det är 
svårt att önska en riktigt regnig höst även 
om det är vad som behövs nu. Politikernas 
valslogans om fler tjänster, kortare köer 
och lika vård till alla irriterar, har de så-
dana columbi ägg borde de ha ställts på 
bordet för länge sedan. Nu gäller det att 
fylla skalen med verkligt innehåll! Och 
tidningen med lika många avhandlingsre-
ferat i nästa nummer-så fatta pennan vid 
alla lärostäten!

En god arbetshöst önskar ...

CECILIA RYDÉN
redaktör för avhandlingar

Avhandlingar inom
infektionsmedicinens område
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Infections in the central nervous system 
with focus on meningococcal disease
– clinical and epidemiological aspects

Delarbeten i avhandlingen
I.  Säll O, Thulin Hedberg S, Neander M, 

Tiwari S, Dornon L, Bom R, Lagerqvist 
N, Sundqvist M, Mölling P. Aetiology 
of central nervous system infections in 
a rural area of Nepal using molecular 
approaches. Am J Trop Med Hyg. 2019 
Jul;101(1):253-259. doi: 10.4269/ajt-
mh.18-0434.

II.  Säll O, Stenmark B, Glimåker M, Ja-
cobsson S, Mölling P, Olcén P, Fred-
lund H. Clinical presentation of in-
vasive disease caused by Neisseria 
meningitidis serogroup Y in Sweden, 
1995 to 2012. Epidemiol Infect. 2017 
Jul;145(10):2137-2143. doi: 10.1017/
S0950268817000929.

III.  Säll O, Stenmark B, Jacobsson S, Er-
iksson L, Thulin Hedberg S, Hertting 
O, Fredlund H, Sundqvist M, Mölling 
P. Atypical presentation of Neisse-
ria meningitidis serogroup W disease 
is associated with the introduction 
of the 2013 strain. Epidemiol Infect. 
2021 Apr 29;149:e126. doi: 10.1017/
S0950268821001035.

IV.  Säll O, Eriksson L, Asfaw B, Persson 
A, Magnusson A, Thulin Hedberg S, 
Sundqvist M, Olcén P, Stenmark B, 
Särndahl E, Fredlund H, Mölling P, 
Jacobsson S. Prevalence and persisten-
ce of Neisseria meningitidis carriage in 
Swedish university students. (Unpu-
blished manuscript) 2022.
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Sammanfattning
Denna avhandling belyser olika aspekter 
av CNS-infektioner med fokus på me-
ningokocker, en av de mer fruktade pato-
generna. De är ökända för att kunna or-
saka allvarliga infektioner med ett snabbt 
sjukdomsförlopp, men de tillhör samti-
digt vår normalflora.

Snabb och tillförlitlig diagnostik är 
avgörande för behandling av CNS-in-
fektioner, vilket ofta saknas i resursbe-
gränsade länder. I avhandlingens första 
delarbete var målet att hitta orsaken 
till CNS-infektioner vid ett sjukhus i 
Nepal (United Mission Hospital Tan-
sen) med hjälp av molekylära metoder. 
Likvorprover från patienter med kli-
niskt misstänkt meningit eller encefalit 
analyserades för 25 olika agens med två 
kommersiella multiplex PCR-paneler 
(FilmArray ME panel och Meningo-
Finder 2SMART) samt realtids PCR för 
japansk encefalit, Dengue och Nipah vi-
rus. Hela 67 % av patienterna hade tagit 
antibiotika före ankomsten till sjukhus; 
oftast perorala cefalosporiner. Trots 
klinisk misstanke om infektion och att 
proverna undersökts för ett relativt stor 
antal patogener kunde agens påvisas i 
endast 23 % av proverna. I jämförelsen 
av multiplex PCR-panelerna uppvisa-
de FilmArray ME panel högre känslig-
het för flera agens och krävde betydligt 
mindre laborativ arbetstid. Ytterligare 

studier av orsakande agens vid CNS-in-
fektioner behövs, särskilt i länder med 
begränsad tillgång till diagnostik. När 
riktade PCR-analyser inte identifierar 
orsakande agens kan metagenomik vara 
en värdefull metod för framtida studier. 

Övriga delarbeten har fokuserat på me-
ningokocker. I två delarbeten studerades 
den kliniska bilden hos patienter med 
invasiv meningokockinfektion orsakad 
av serogrupp Y och W, de nu vanligaste 
serogrupperna i Sverige. Vi fick hjälp av 
samtliga smittskyddsenheter i landet att 
retrospektivt granska journaler från me-
ningokockorsakade sjukdomsepisoder. 
Relativt många patienter hade pneumoni 
och mag-tarmsymtom och färre patien-
ter än förväntat hade meningit. Endast 
hos 4 % av patienterna med serogrupp 
W noterades petekier. Sammantaget sågs 
ofta en ospecifik klinisk bild och det var 
ofta svårt att på den kliniska bilden se att 
det rörde sig om meningokockinfektion. 
Barn och unga vuxna drabbas fortfaran-
de av meningokockinfektioner, men jäm-
fört med tidigare drabbas numera fler 
äldre personer av dessa infektioner. En 
atypisk symtombild vid meningokock-
sjukdom kan leda till fördröjd diagnos 
och behandling, med konsekvensen att 
antibiotikaprofylax till närkontakter för-
dröjs.

I det fjärde delarbetet studerades bä-
rarskap av meningokocker bland ca 3000 



studenter i Örebro vid upprepade tillfäl-
len. Det var väldigt roligt att stå i korri-
dorerna på universitet och informera om 
forskning och försöka rekrytera deltagare 
till studien. Vi bjöd på gott fika till studie-
deltagarna och vår slogan ”ta ett halsprov 
– få en fika” underlättade rekryteringen, 
även om många var intresserade av att 
delta i studien enbart för att bidra till 
forskningen. Faktorer som i högre grad 
var associerat till bärarskap av mening-
okocker var manligt kön, ålder < 22 år, 
rökning samt att ha druckit alkohol eller 
varit på fest senaste veckan. Bärarskap av 
samma meningokockstam i minst 12 må-
nader kunde påvisas, vilket inte beskrivits 
tidigare. Vi noterade en bärarskapsfrek-
vens på 9 % vilket låg på en förväntad 
nivå. Något förvånande var att endast hos 
en individ påvisades bärarskap av den me-
ningokockstam som orsakade flest invasi-
va sjukdomsfall i Sverige under samma 
tidsperiod.

Kort om mig
Jag växte upp i Malmbäck utanför Nässjö, 
läste medicin i Linköping och flyttade se-

dan till Örebro för AT och senare ST på 
infektionskliniken. Under volontärarbe-
te på ett sjukhus i Nepal mötte jag flera 
patienter med CNS-infektioner av oklar 
genes. Under följande randning på mik-
robiologen kom jag i kontakt med mole-
kylärbiolog Paula Mölling som nappade 
direkt på idén att undersöka likvorprover 
med molekylära metoder, bland annat för 
att leta efter meningokocker i proverna. 
Det blev startskottet för min forskning 
som är kopplad till nationella referensla-
boratoriet för Neisseria meningitidis i 
Örebro. På fritiden umgås jag gärna med 
min fru och våra fyra pojkar, den yngste 
född nu i september. För övrigt gillar jag 
att röra på mig utomhus, spelar piano, är 
engagerad i en kyrka och planerar gärna 
en ny resa till Nepal.

OLOF SÄLL

On invasive staphylococcal infections; 
Penicillin susceptibility, treatment and outcome

Sammanfattning:
I min avhandling har jag koncentrerat mig 
på infektioner med stafylokocker, antibio-
tikabehandling och resistensbestämning 
av penicillin. 
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Invasiva infektioner orsakade av stafy-
lokocker är vanliga och har både en bety-
dande morbiditet och mortalitet. I Skåne 
har vi ca 600 S. aureus-bakteriemier årli-
gen och mortaliteten är drygt 20%.

Kloxacillin är idag vår standardbehand-
ling men i länder där man resistensbe-
stämmer för bensylpenicillin förekommer 
även detta som ett rekommenderat be-
handlingsalternativ. Inga prospektiva stu-
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dier är gjorda jämförande de två prepara-
ten men teoretiskt är bensylpenicillin ett 
mer attraktivt alternativ ur ett farmakody-
namiskt och farmakokinetiskt perspektiv. 
Resistensbestämning för penicillin G på 
stafylokocker fanns inte i klinisk rutin i 
Skåne.

Målet med avhandlingen var;
• Beskriva frekvensen av penicillinkänsli-

ga isolat av S. aureus och S. lugdunensis i 
Skåne och utvärdera metoder för resis-
tensbestämningen (Delarbete I och II).

• Beskriva den kliniska presentationen 
av endokardit samt protesinfektion or-
sakade av S. lugdunensis (Delarbete III 
och IV).

• Jämföra utfallet för patienter med S. au-
reus-bakteriemier som behandlats med 
kloxacillin och bensylpenicillin (Del-
arbete V).

I delarbete I undersökte vi frekven-
sen av penicillinkänsliga S.aureus isolat 
i Skåne. Studien visade att ca 30 % av 
blododlingsisolaten med S. aureus var 
känsliga för bensylpenicillin och att me-
toden var tillförlitlig. Sedan 2019 har vi 
i Skåne därför resistensbestämning för 
bensylpenicillin i klinisk rutin på samtli-
ga blododlingsisolat med S. aureus. Detta 
har medfört ändrad behandlingsstrategi 
av infektioner med S. aureus där bensyl-
penicillin finns med som ett rekommen-
derat alternativ.

I delarbete II utvärderade vi olika me-
toder för resistensbestämning av ben-
sylpenicillin på S. lugdunensis och 
jämförde EUCAST´s och CLSI´s rekom-
mendationer samt utseende av zonkant 
och nitrocefintest. Vi kunde konstatera att 
EUCAST metoden var tillförlitlig men att 
CLSI´s metod resulterade i att ett isolat 
falskt tolkades som känsligt. Samma isolat 
tolkades som resistent med de resterande 
metoderna och härbärgerade BlaZ genen 
som kodar för penicillinas. Av alla invasi-
va S. lugdunensis-isolat som testades var 
67% penicillinkänsliga.

I delarbete III utgick vi från svenska 
endokarditregistret för att retrospektivt 
beskriva den kliniska presentationen av 
endokarditer orsakade av S. lugdunensis 
i jämförelse med endokarditer orsakade 
av andra KNS samt av S. aureus. Vi kun-
de konstatera att mortaliteten vid 30 da-
gar var signifikant högre för S. lugdunen-
sis än för endokardit orsakat av S. aureus 
respektive andra KNS (20% jmf med 9 % 
respektive 7%, p = 0,016). Vi kunde också 
se att frekvensen av septisk embolisering 
var mycket lägre än för S. aureus och öv-
riga KNS (7% jmf 48% p <0,01 och 24% 

p=0.03), lägre jämfört med tidigare publi-
kationer.

I delarbete IV undersökte vi retrospek-
tivt den kliniska presentationen av pro-
tesinfektioner orsakade av S. lugdunensis 
mellan 2015 och 2019 i Skåne, samt bak-
terierisolatens förmåga att bilda biofilm 
in vitro. Utläkningsfrekvensen var hög 
(81%). Vidare noterades att isolat från 
infektioner som senare orsakade recidiv 
trots adekvat behandling (operation och 
rätt antibiotikaduration), bildade starka-
re biofilm än isolat från protesinfektioner 
som sedan läkte ut på behandling. Resul-
tatet tyder på att biofilm är en viktig vi-
rulensfaktor för recidiverande infektion i 
protesinfektioner hos S. lugdunensis.

I delarbete V genomförde vi en retro-
spektiv studie på patienter med penicil-
linkänsliga S. aureus-bakteriemier, som 
behandlats med kloxacillin jämfört med 
bensylpenicillin mellan 2019 och 2020 
i Skåne. Analysen gjordes med logistisk 
regression justerad för variabler som var 
olika mellan grupperna samt en propen-
sity-score viktad analys. Båda analyserna 
visade att patienter som behandlats med 
bensylpenicillin hade ett bättre utfall utan 
komplikationer i form av död, recidiv, bi-
verkningar och behandlingssvikt (71% jmf 
55%, p=0,02) och odds ratio (OR) för död 
med cloxacillinbehandling var 2,43 (IQR 
1,3–4,53 p=0,005) jämfört med behand-
ling med bensylpenicillin.

Nästa steg i forskningen efter disputa-
tionen är att påbörja en prospektiv be-
handlingsstudie jämförande kloxacillin 
och bensylpenicillin vid infektioner 
orsakade av penicillinkänsliga S. au-
reus-isolat.

Delarbeten ingående i
avhandlingen:
I. Hagstrand Aldman, M, Skovby A & 

Påhlman LI. Penicillin-susceptible 
Staphylococcus aureus: susceptibility 
testing, resistance rates and outco-
me of infection. Infectious Diseases 
2017.
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man LI., Evaluation of penicillin G 
susceptibility testing methods for 
Staphylococcus lugdunensis. 2020, 
I: The Journal of antimicrobial che-
motherapy. 75, 5, s. 1206-1211 6 s.

III. Hagstrand Aldman M, Rasmus-
sen M., Olaison L., Påhlman LI. 
Endocarditis due to Staphylococ-
cus lugdunensis—A retrospective 
national registry-based study. Eur. 
J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2021 
May;40(5):1103-1106.

IV. Hagstrand Aldman M, Thompson O, 
Påhlman LI., Biofilm formation cor-
relates with clinical failure in prost-
hetic joint infections caused by Stap-
hylococcus lugdunensis. Submitted 
2022.

V. Hagstrand Aldman M, Kavyani R, 
Kahn F, Påhlman LI, Treatment out-
come with penicillin G or cloxacillin 
in penicillin susceptible Staphylococ-
cus aureus bacteraemia -A retrospec-
tive cohort study. Int J Antimicrob 
Agents 2022; Apr;59(4):106567. 

Lite om mig:
Jag är uppvuxen på den skånska slätten 
och pluggade först till molekylärbiolog i 
Lund som följdes av läkarlinjen i Stock-
holm. ST-tjänsten i infektionsmedicin 
gjordes i Linköping, Kalmar, Västervik 
och till sist Lund där jag stannat kvar se-
dan 2012. 

Jag trivs väldigt bra med mitt arbete och 
har tyckt att kombinationen av forskning 
och klinik är stimulerande. Jag ser mig 
inte som en ”forskare” men har en nyfi-
kenhet som driver mina projekt framåt 
och som hela tiden leder till nya frågor 
som behöver svar. 

På fritiden umgås jag med min familj 
och mina vänner, helst vid havet eller på 
skidor. I övrigt njuter av gärna av god, ro-
lig och spännande mat från världens alla 
hörn. 

MALIN HAGSTRAND ALDMAN
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Perioperative Strategies to Prevent Surgical 
Site Infection After Shoulder Surgery

Kontakt:
vendela.scheer@regionostergotland.se

Länk till avhandlingen:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anb-
n%3Ase%3Aliu%3Adiva-184648

Av de 18 000 patienter som opereras i ax-
eln i Sverige under ett år drabbas ca 300 
av en postoperativ sårinfektion (PSI). 
Etiologin bakom en PSI är multifaktorell. 
Med dagens moderna operationssalar där 
vi har ultraren luft (<10 CFU/m3), extra 
täta operationskläder, och förutsatt att 
operationspersonalen följer de aseptiska 
riktlinjerna är det främst patientens egna 
bakterier som orsakar PSI vid ortopedisk 
kirurgi.

Syftet med den här avhandlingen var att 
utvärdera perioperativa strategier för att 
minska risken att drabbas av en PSI efter 
axelkirurgi, med fokus på bakteriebördan 
på huden. Cutibacterium acnes (C. acnes) 
kom att spela en central roll i avhandling-
en då det är den bakterie som orsakar flest 
infektioner vid axelkirurgi. Trots strikt 
standardiserade preoperativa förbere-
delser med klorhexidinsprit 5mg/ml, har 
studier visat att C. acnes endast delvis era-
dikeras. Topikal behandling med bensoyl-
peroxid (BPO) har använts vid acne vul-
garis under mer än femtio år, och C. acnes 
har ej utvecklat någon resistens mot BPO. 

Det finns idag ingen golden standard 
för hur man ska utföra odling på frisk hud. 
Vilken teknik man använder sig av, utan 
att skada huden, är essentiell för att kun-
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na utvärdera preoperativa hudförberedel-
ser. Efter flera olika försök fick vi fram en 
teknik som väl fångade upp hudbakterier-
na, inklusive C. acnes, så kallad Pencil Er-
aser Swab technique (PES-teknik). I den 
första studien jämförde vi PES – tekniken 
mot z-tekniken och Levins teknik, två 
metoder som ofta används, vilka är fram-
tagna för fuktiga, öppna sår. PES – tekni-
ken var signifikant bättre både vad gäller 
känslighet för att detektera C. acnes samt 
kvantifiering av CFU. Det är den teknik vi 
sedan använt oss av i de övriga tre studi-
erna.

I två randomiserade studier har vi jäm-
fört förberedelse med BPO (insmörjning 
av axeln 5 ggr under 48 timmar före kirur-
gi) mot kontrollgrupp utan insmörjning. 
BPO minskade signifikant C. acnes före, 
under och efter avslutad operationen. 
Dessa fynd har är även bekräftats i andra 
studier.
Vid förslutning av ett kirurgiskt sår sker 
re-epitalisering inom 24 – 72 timmar. Vil-
ket förband som väljs är oftast en fråga 
om personlig preferens, eller sjukhusets 
tradition snarare än evidensbaserad. Re-
koloniseringen av patientens hudbak-
terier under olika mer eller mindre täta 
förband är inte känd. För att studera detta 
jämförde vi rekolonisationen på hel hud 
under tre olika förband med varierande 
genomsläpplighet. Efter 48 timmar fann 
vi att rekoloniseringen av bakterier var 
signifikant högre under semipermeabla 
och ocklusiva förband än under luftigt 
(kompress) förband. 

Sammanfattning
• För att utvärdera mikrobiom på huden är 

swab tekniken som används avgörande.
• Insmörjning hemma med BPO 5 ggr un-

der 48 timmar minskar C. acnes på huden 
före under och efter huddesinfektion. 
Reduktionen står sig till efter att såret 
är ihopsytt. BPO minskar även CFU/mL 
från hudinscision till dess att såret sluts.

• Män hade 5 gånger fler C. acnes på obe-
handlad hud än kvinnor. 

• 48 timmar efter applikation av kirur-
giskt förband på hel steriltvättad hud 
var bakteriebördan signifikant högre 
under semipermeabelt och ocklusivt 
förband än under luftigt förband

Delarbeten i avhandlingen:
I. Scheer VM, Bergman Jungeström M, 

Serrander L, Scheer JH, Kalén A. The 
pencil eraser swab technique to quan-
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skin J. Bone Joint Infect., 2021 Dec 
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The effect of a text-messaging intervention 
on retention in care for women living with HIV 
and their infants in Kenya

Omkring 150 000 barn infekteras årligen 
av hiv runt om i världen, främst på grund 
av överföring av viruset från mor till barn 
i samband med graviditet, förlossning och 
amning. Antalet barn som infekteras av 
hiv har kunnat minskas genom att globalt 
öka tillgången till antiviral behandling för 
gravida och nyförlösta kvinnor. Ett pro-
blem har dock varit att en betydande andel 
av kvinnorna inte fullföljer behandlingen 
under graviditet och amning på grund av 
faktorer såsom hiv-relaterat stigma eller 
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IV. Scheer VM, Serrander L, Kalén A 
Bacterial recolonisation under three 
different surgical wound dressings 
(Manuscript).

Lite om mig
Jag bor i Linköping och jobbar på Univer-
sitetssjukhuset i Linköping.

1996 blev jag leg. sjuksköterska och job-
bade 6 år innan jag läste vidare till speci-
alistsjuksköterska inom operationssjuk-
vård. Jag har jobbat inom bl.a. kirurgi och 
thoraxkirurgi, men landade för ca 12 år 
sedan på ortoped- och ryggoperation. Mitt 
yrke är väldigt varierande och fascineran-
de. Från förberedelse av material och pa-
tient, assisterande och instrumenterande 
under op till avveckling efter operationen. 

Operationssjuksköterskor är specialister 
inom aseptik dvs att hålla bakterierna bor-
ta. Vår profession har funnits länge, men 
vår forskningsresa har just börjat (vi är ca 
25 disputerade op.ssk. i Sverige) Frustra-
tionen över att inte hitta studier som kan 
vägleda och stödja oss, samt nyfikenhet 
ledde mig in på forskningsspåret. Jag har 
även 20 % av min tid där jag är lärarresurs 
för studenter.  Fritiden spenderas mycket 
ute i stallet hos min häst. När jag inte är där 
äter jag gärna god mat som min man har 
lagat, umgås med vänner och våra numera 
utflugna barn. Dvärgschnauzern Leia ser 
till att vi kommer ut på promenader. 

VENDELA SCHEER

rädsla för att deras partner ska få reda på 
att de lever med hiv. Detta ökar risken för 
överföring av hiv till såväl de nyfödda bar-
nen som till en eventuellt hiv-negativ sex-
ualpartner. En kraftig ökning av tillgång till 
mobiltelefoni med förbättrade möjligheter 
till mobil kommunikation i flera låg- och 
medelinkomstländer erbjuder nu nya möj-
ligheter för vårdgivare och vårdtagare att 
hålla kontakt med varandra i regioner där 
detta tidigare har varit svårt. I ett försök att 
öka andelen kvinnor som fullföljer antiviral 

behandling under graviditet och amning så 
startade vi år 2015 den randomiserade stu-
dien WelTel PMTCT i Kenya, vilken denna 
avhandling baseras på. Kenya är ett land 
som har drabbats hårt av hiv. Majoriteten 
av de vuxna personer som lever med hiv i 
Kenya är kvinnor och för närvarande in-
fekteras omkring 10% av de barn i Kenya 
som föds och ammas av kvinnor som lever 
med hiv. Detta trots att behandlingspro-
gram för att förebygga mor-barnsmitta av 
hiv finns utbyggda i hela landet. I studien 



Avhandlingar

WelTel PMTCT randomiserades 600 gravi-
da kvinnor till att antingen få standardbe-
handling för att förebygga mor-barnsmitta 
av hiv, eller till standardbehandling med 
tillägg av en interaktiv mobiltelefoni-in-
tervention. Varje vecka fick kvinnorna i 
interventionsgruppen ett textmeddelande 
med en fråga om hur de mådde och de var 
instruerade att inom två dygn svara om allt 
gick bra eller om de hade några problem. 
De som rapporterade att de hade problem 
och de som inte svarade på meddelandet 
blev uppringda av en vårdgivare från de-
ras klinik. Detta med syfte att erbjuda stöd 
och hjälp med olika problem och vid behov 
boka in dem för ett besök på kliniken. Hy-
potesen var att mobiltelefoni-interventio-
nen skulle öka andelen kvinnor och barn 
som fullföljde hela behandlingsprogram-
met för att förebygga mor-barnsmitta av 
hiv tills 18 månader efter förlossningen.

I delarbete I studerade vi olika faktorer 
som hindrade kvinnorna från att berätta 
om sin hiv-status för sin partner eller and-
ra personer i deras nära sociala omgivning. 
Vi observerade att en större andel av kvin-
norna hade berättat om sin hiv-status för 
sin partner när de inkluderades i studien 
jämfört med tidigare studier från Kenya. 
De yngsta kvinnorna (18–24 år) var mer 
öppna med sitt hiv-status jämfört med de 
äldre kvinnorna i studien, vilket kan tyda 
på ökad öppenhet avseende hiv bland yngre 
kvinnor och män i Kenya. Oro för att bli so-
cialt isolerad, för att förlora stöd från familj 
och vänner, för separation eller för konflikt 
med sin partner hindrade dock vissa kvin-
nor från att berätta om sitt hiv-status för 
sin partner, vilket tyder på ett behov av ökat 
stöd till kvinnor som upplever sådan oro.

I delarbete II och III studerade vi mo-
biltelefoni-interventionens effekt på full-
följande av behandlingsprogrammet för 
att förebygga mor-barnsmitta av hiv. Fler 
barn än förväntat hivtestades under sina 
två första levnadsmånader i både inter-
ventions- och kontrollgruppen. Fler kvin-
nor och barn än förväntat fullföljde också 
behandlingsprogrammet för att förebygga 
mor-barnsmitta av hiv fram till 18 måna-
der efter förlossningen i både interven-
tions- och kontrollgruppen. Det var ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna i 
andelen barn som blev testade för hiv vid 
två månaders ålder. Det var inte heller nå-
gon signifikant skillnad i andelen kvinnor 
och barn som fullföljde behandlingspro-
grammet fram till 18 månader efter för-
lossningen, eller i andelen kvinnor som 
hade anslutits till behandlingsprogram 
för kronisk hiv-vård 30 månader efter för-
lossningen. Andelen barn som diagnostic-
erades med hiv var lägre än förväntat och 
utan skillnad mellan grupperna. 

I delarbete IV studerade vi hur kvin-

norna i interventionsgruppen svarade på 
de mobila textmeddelanden som skicka-
des till dem. Kvinnor som var yngre och 
hade lägre utbildningsnivå var mindre be-
nägna att svara på textmeddelanden och 
vi observerade att kvinnornas användan-
de av mobiltelefoni-interventionen mins-
kade över tid i studien. Många kvinnor 
rapporterade dock vid slutet av behand-
lingsprogrammet att interventionen hade 
varit till hjälp för dem, främst genom att 
förbättra kommunikationen och öka till-
gängligheten till deras vårdgivare. 

Sammantaget observerade vi att full-
följandet av behandlingsprogrammet för 
att förebygga mor-barnsmitta av hiv var 
bättre i både interventions- och kontroll-
gruppen jämfört med tidigare studier från 
Kenya. Även andra rapporter och natio-
nell statistik från Kenya tyder på en po-
sitiv trend där allt fler kvinnor och barn 
fullföljer behandlingsprogram för att 
förebygga mor-barnsmitta av hiv. Denna 
förbättring kan ha minskat behovet av vår 
mobiltelefoni-intervention och kan bero 
på minskande hiv-relaterat stigma i sam-
hället och en ökad öppenhet omkring hiv 
mellan gravida kvinnor och deras part-
ners. Även flera nationella och lokala in-
itiativ för att förbättra stödet för gravida 
och nyförlösta kvinnor som lever med hiv 
samt öka kvaliteten på vården för att fö-
rebygga mor-barnsmitta i Kenya har tro-
ligen också bidragit till denna förbättring.

Delarbeten i avhandlingen:
I. Nordberg B, Gabriel E E, Were E, Ka-

guiri E, Ekström A M, Kågesten A E, 
Rautiainen S. Social concerns related 
to HIV status disclosure and partici-
pation in the prevention of mother-to-
child transmission of HIV care among 
pregnant women in Kenya. BMC Preg-
nancy and Childbirth, 2020, 20:225.

II. Nordberg B, Mwangi W, van der Kop 

M L, Were E, Kaguiri E, Kågesten A 
E, Gabriel E E, Lester R T, Mwangi J, 
Ekström A M, Rautiainen S. The effect 
of weekly interactive text-messaging 
on early infant HIV testing in Kenya: 
a randomised controlled trial (WelTel 
PMTCT). Scientific Reports, 2021, 
11:22652.

III. Nordberg B*, van der Kop M L*, 
Mwangi J, Kaguiri E, Chamorro de 
Angeles K J, Lester R T, Gabriel E E, 
Rautiainen S, Awiti P, Kågesten A E, 
Were E†, Ekström A M†. The effect of 
an interactive weekly text-messaging 
intervention on retention in preven-
tion of mother-to-child transmission 
of HIV care: a randomised controlled 
trial (WelTel PMTCT). (Submitted 
manuscript).

IV. Nordberg B, Kaguiri E, Gabriel E E, 
van der Kop M L, Chamorro de An-
geles K J, Mwangi W, Lester R T, 
Were E, Ekström A M, Rautiainen S. 
The use, adherence, and evaluation 
of interactive text messaging among 
women admitted to prevention of 
mother-to-child transmission of HIV 
care in Kenya (WelTel PMTCT). (In 
manuscript).

Kort om mig:
Jag är uppvuxen i Hudiksvall och efter 
avslutad läkarutbildning i Linköping så 
gjorde jag större delen av min specialistut-
bildning på infektionskliniken i Sundsvall. 
Efter att ha arbetat en kortare period på 
infektionskliniken i Borås så jobbar jag nu 
sedan 2012 som infektionsläkare på Hel-
singborgs lasarett. Mitt forskningsintresse 
grundades i ett långvarigt intresse och en-
gagemang för globala hälsofrågor och hiv. 
Det ledde mig till Karolinska Institutet och 
institutionen för global folkhälsa. Jag job-
bade där till en början med en landsomfat-
tande studie om livskvalitet hos personer 
som lever med hiv i Sverige, vilken publ-
icerades av Folkhälsomyndigheten under 
2016. När jag därefter fick möjlighet att 
byta forskningsinriktning och delta i det 
projekt som lett fram till denna avhandling 
så tvekade jag inte, främst baserat på mitt 
intresse för hiv i ett globalt perspektiv med 
inriktning mot låg- och medelinkomst-
länder. Att tillsammans med medarbetare 
från Kenya, Sverige, Danmark, Kanada och 
USA ha fått vara med och genomföra den 
randomiserade studien i Kenya som denna 
avhandling bygger på har varit både spän-
nande, berikande, utmanande och lärorikt. 
På fritiden trivs jag bäst när jag får vara 
tillsammans med min familj ute i naturen, 
på havet eller på ett par skidor.

BJÖRN NORDBERG
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Tidig behandling av covid-19

Hur ska antivirala läkemedel 
och monoklonala antikroppar 
användas i tidig behandling 
och förebyggande syfte vid 
en covid-infektion? Och hur 
god effekt har de på de nya 
omikron-varianterna?

Det var några av de frågor 
som diskuterades under ett 
välbesökt webbinarium i mit-
ten av juni.

Utvecklingen och spridningen av nya vi-
rusvarianter går snabbt; efter den första 
vågen kom alfa på våren 2021 och däref-
ter delta under hösten. Med omikron har 
flera nya undergrupper uppkommit: BA.1 
och BA.2 samt ytterligare varianter som 
BA.4, BA.5 och BA.2.12.1

Kunskapsutvecklingen ställer höga 
krav på riktlinjer och vårdprogram; var 
sjätte månad revideras det nationella 
vårdprogrammet för covid-19 (och min-
dre uppdateringar görs däremellan), men 
fortfarande kvarstår många frågor som 
behöver bli besvarade när det gäller tidig 
och effektiv behandling av covid-19-in-
fektion.

Medverkande på webbinariet var Sara 
Cajander, forskare och överläkare vid in-
fektionskliniken i Örebro. Hon berättade 
om antiviral behandling vid covid-19 och 
vikten av ett tidigt behandlingsfönster för 
bästa effekt.

Jan Albert, överläkare och professor i 
mikrobiologi och smittskydd vid Karolin-
ska institutet, föreläste om olika virusva-
rianter, dess utveckling och spridning.

Från infektionskliniken vid Skånes uni-
versitetssjukhus i Malmö medverkade 
Fredrik Månsson. Han berättade om mo-
noklonala antikroppar, kliniska studier 
och vilka rekommendationer som ges för 
tillfället.

Webbinariet avslutades med en panel-
diskussion med en namnkunnig expert-
panel.

Moderator var Magnus Gisslén, profes-
sor i infektionssjukdomar och infektions-
läkare på Sahlgrenska universitetssjukhu-
set.

Sedan många år är han ansvarig för 
hiv-vården i Göteborg och nu även för 
covid-19. I sin forskning har han fokuse-

rat på hiv och virusets effekter på centrala 
nervsystemet samt hjärnan som virusre-
servoar. Vid starten av covid-19-pandemin 
var han med och initierade och byggde 
upp en biobank där prover från patien-
ter med olika svårighetsgrad av covid-19 
sparas. Ett flertal vetenskapliga projekt 
pågår och flera vetenskapliga publikatio-
ner inom området har, eller är på väg att, 
publiceras.

Antivirala läkemedel
De läkemedel som finns till hands i dag 
vid covid-19 infektion är monoklonala 
antikroppar och läkemedel med antiviral 
effekt som remdesivir (angriper virala 
RNA-kedjor som gör att viruset får svårt 
att reproducera sig).

För att få god effekt av antiviral behand-
ling krävs en god tajming; ju tidigare be-
handlingen sätts in desto bättre blir effek-
ten, menade Sara Cajander.

Studier som har gjorts på sjukhusvår-
dade patienter med syrgas har visat en 
viss klinisk effekt med remdesivir, men 
behandlingen hade dock ingen effekt på 
mortaliteten.

En senare studie som omfattade polikli-
niska patienter med riskfaktorer att bli 

svårt sjuka, visade en tydlig effekt; tre da-
gars behandling gav en 87 procents lägre 
risk för död eller sjukhusinläggning (om 
behandlingen sattes in högst sju dagar ef-
ter symtomdebut).

I Infektionsläkarföreningens vårdpro-
gram är rekommendationen att remde-
sivir ska ges tidigt i förloppet till polikli-
niska eller sjukhusvårdade patienter med 
riskfaktorer för allvarlig sjukdom.

Särskilda överväganden bör göras när 
det gäller patienter med immunsuppres-
sion, eftersom det finns en risk för virus-
replikation hos patientgruppen. Behand-
lingen ges vanligtvis i tre till fem dagar, 
men kan förlängas till uttalat immuns-
upprimerade patienter.

Vid frågor som rör läkemedelsinterak-
tioner tipsade Sara Cajander om ett web-
baserat interaktionsverktyg från Univer-
sity och Liverpool. Genom att skriva in 
läkemedel som patienten står på ges en 
rekommendation om hur man bör tänka 
kring behandling och interaktioner.

Sara Cajander tog även upp resistens-
utveckling eftersom det har funnits vissa 
problem med monoklonala antikroppar 
(vilket beror på mutationer som sker i 
framför allt spikeproteinet).
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Resistensutveckling har inte rapporterats 
för de direktverkande antiviralerna.

Men, ju mer användningen av antivira-
ler ökar, desto viktigare är det med över-
vakning av resistensutvecklingen, men-
ade Sara Cajander.

Virusvarianter-utveckling
och spridning
Efter den första covid-19-vågen har det 
kommit en våg av olika varianter: alfa, 
delta och omikron. Nya undergrupper av 
omikron har sedan dess dykt upp: BA.1, 
BA.2, samt BA.4, 5 och nyligen en ytterli-
gare variant: BA2.12.1

Professor Jan Albert berättade om 
spridningen av de nya varianterna och att 
det ser lite olika ut i olika delar av världen. 
I USA har man exempelvis en dominans 
av BA2.12.1 och i Sydafrika och Portugal 
finns en dominans av BA.4 och 5.

Sekvenseringar gjorda i Stockholm (un-
der början till mitten av juni i år), visar att 
den dominerande varianten är BA.2 (73 
procent).

Jan Albert menade att ett troligt sce-
nario är att de nya varianterna kommer 
att öka, men att de (BA.4 och 5 samt BA. 
2.12.1) troligtvis inte är mer smittsamma 
per se.

Monoklonala antikroppar som bebtelo-
vimab (ej godkänd i Sverige) ser ut att ha 
en bibehållen in vitroaktivitet mot de här 
varianterna.

När det gäller kombinationsbehand-
lingen med läkemedlet Evusheld är stu-
diedata motstridiga och liksom sotrovi-
mab (samt flera andra mAbs) är studierna 
gjorda in vitro och det är svårt att säga om 
de har någon effekt in vivo, påminde Jan 
Albert.

Men, oavsett variant är sannolikt Evus-
held den ”bästa” monoklonala antikrop-
pen när man inte har tillgång till bebtelo-
vimab, menade han.

Hur ska vi använda Monoklonala 
antikroppar?
Fredrik Månsson, specialistläkare vid 
Skånes universitetssjukhus i Malmö, 
föreläste om tidig behandling med mo-
noklonala antikroppar mot SARS CoV-2 
och lyfte även ett par kliniska studier och 
rekommendationer.

I de studier som är gjorda har mAbs 
använts som preexpositionsprofylax 
(PrEP) och postexpositionsproylax 
(PEP), men framför allt i behandling 
av klinisk sjukdom. Mest nytta uppnås, 
liksom för direktverkande antiviraler, 
i tidig fas av sjukdomen. Men även i en 
senare fas av sjukdomsförloppet (syr-
gaskrävande och tidig inflammatorisk 
fas) kan effekt ses hos seronegativa in-
divider.

Fredrik Månsson presenterade ett fler-
tal studier där man visat en relativ reduk-
tion av sjukhusinläggningar, akutbesök 
och död hos riskpersoner efter konstate-
rad infektion. Beroende på ”endpoints” 
i studierna är riskminskningen 50 till 90 
procent. Men, påminde Fredrik Månsson, 
de absoluta riskreduktionerna i de studier 
där man gett tidig behandling är fortfa-
rande låga. 

Alla studier är även genomförda på 
ovaccinerade personer (utifrån den situ-
ation som förelåg när studierna gjordes) 
och med känsliga virusvarianter som inte 
förekommer i dagsläget. 

En viktig fråga att fundera över fram-
gent, menade han, är om en ökad använd-
ning av mAbs kan öka risken för ”esca-
pemutationer”.

Vilka strategier ska man då använda vid 
positiv SARS CoV-2-infektioner hos hög-
riskpatienter?
Enligt den senaste versionen av SILFs 
vårdprogram, som kom ut i juni, ska 

mAbs ges till patienter som har en risk-
faktor att utveckla svår sjukdom på grund 
av betydande immunsuppression och 
seronegativitet; i första hand organtrans-
planterade, stamcellstransplanterade, 
hematologisk malignitet och primär im-
munbrist.

I andra hand till patienter som behand-
lats med läkemedel som orsakar långvarig 
B-cellspåverkan, exempelvis rituximab.
Och i tredje hand till övriga seronegativa 
patienter med en samlad klinisk bild som 
medför påtagligt ökad risk för allvarlig 
covid-19 infektion efter individuell be-
handling.

Vid omikron är den rekommenderade be-
handlingsstrategin:
• Sotrovimab vid BA.1 
• Evusheld i den högre dosen (Tackle-stu-

dien) 300 mg + 300 mg vid BA.2

””

• Om virusvarianten är okänd: remdesivir.
I vårdprogrammet anges även att pre-
expositionsprofylax med Evusheld (150 
mg + 150 mg) kan övervägas till högrisk-
patienter med betydande immunsupp-
ression och annan riskfaktor för svår 
covid-19, samt vid konstaterat utebli-
vet antikroppssvar efter genomgången 
covid-19 vaccination.

Tillgång till Paxlovid under
hösten
Den avslutande paneldiskussionen samla-
de en namnkunnig expertgrupp som dis-
kuterade frågor som: 
• Hur man ska se på behandling av im-

munsupprimerade som inte svarat på 
vaccination och som är seronegativa ut-
ifrån den situation vi befinner oss med 
spridning av olika virusvarianter (för-
utom BA.2)?

• Det saknas fortfarande ett vetenskap-
ligt underlag som kan svara på vilka 
som ska ges behandling och vilka som 
inte bör behandlas. Behandling med 
antiviraler är kostsamt och det är vik-
tigt att ge rätt behandling till rätt per-
son. Hur bör man tänka när det gäller 
immunsupprimerade patienter inom 
exempelvis hematologi och reumato-
logi?

• Patienter som inte svarar på vaccina-
tion och som har fått en fjärde dos och 
väntar på en femte, ska dessa patienter 
(och så fall vilka) erbjudas profylax 
med antikroppar eller inte?

Avslutningsvis resonerade moderatorn 
Magnus Gisslén kring patienter som inte 
har något antikroppssvar efter fem vac-
cinationer. Många immunsupprimerade 
är rädda att bli smittade och isolerar sig 
hemma. Skulle Evusheld kunna ges till 
dessa högriskpatienter som en profy-
lax-behandling? 

Det handlar om ett fåtal individer som 
troligtvis skulle kunna få en skyddande 
(och psykologisk) effekt av behandlingen, 
menade han.

En vecka efter att webbinariet hölls i 
mitten av juni, tecknade Socialstyrelsen 
ett bilateraltavtal med tillverkaren av 
det antivirala läkemedlet Paxlovid. Det 
innebär att slutenvården kommer att få 
tillgång till den nya behandlingen för hög-
riskpatienter. Leveranser beräknas ske 
under hösten.

EVA NORDIN
Jounalist

En vecka efter att
webbinariet hölls i 

mitten av juni, tecknade 
Socialstyrelsen ett

bilateraltavtal med 
tillverkaren av det 

antivirala läkemedlet 
Paxlovid.
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RAF informerar

Eftersom detta är den första spalten 
vill jag inleda med att ge en historisk 
och organisatorisk bakgrund ( jag ber 
er att ha överseende med de många 
akronymerna). RAF har funnits sedan 
1976. Historiskt har RAF bland annat 
ägnat sig åt metodutveckling, faststäl-
lande av brytpunkter och det vi idag 
kallar stramaarbete med framtagande 
av behandlingsrekommendationer och 
informationsspridande om rationell 
antibiotikaanvändning. I takt med ökat 
europeiskt samarbete och skapandet av 
Strama har RAFs uppgifter förändrats. 
Idag är RAF:s huvudsakliga uppgifter att 
vara ett expertorgan inom antibiotikafrå-
gor och att vara Sveriges brytpunkts-

kommitté. Brytpunkter fastställs efter 
en lång harmoniseringsprocess i Europa 
sedan 2010 av EUCAST (European Com-
mittee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing). Samarbetet inom EUCAST har 
inneburit stora vinster där vi nu kan vara 
betydligt säkrare än tidigare på att ett S 
i resistensbeskedet verkligen betyder att 
infektionen är behandlingsbar med ett 
visst antibiotikum och på att en bakte-
rie som klassificeras som S i Frankrike 
också klassificeras som S i Sverige. Med-
lemmarna i EUCAST utses av respekti-
ve lands brytpunktskommitté, i Sverige 
alltså av RAF. Christian Giske från KI/KS 
är sedan 2016 EUCAST:s ordförande. Ut-
över de nationella (RAF) och europeiska 

(EUCAST) organisationerna har vi i Nor-
den också expertnätverket NordicAST 
(Nordic Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing) som anpassar den 
brytpunktstabell som EUCAST uppdate-
rar varje år till nordiska förhållanden och 
som utgör ett kunskapsstöd för de mikro-
biologiska laboratorierna.

För att återgå till RAF så är gruppen 
organisatoriskt en del av kommittén för 
läkemedelsfrågor i Svenska Läkaresäll-
skapet (SLS). RAF:s medlemmar utses 
av föreningarna för klinisk mikrobiologi, 
infektionssjukdomar, barnmedicin, kli-
nisk farmakologi och allmänmedicin. I 
gruppen ingår också adjungerade med-
lemmar från föreningarna för anestesi 
och intensivvård och otorhinolaryngologi 
samt Folkhälsomyndigheten och Läkeme-
delsverket. Dessutom utser föreningarna 
för klinisk mikrobiologi och infektions-
sjukdomar årligen varsin stipendiat som 
deltar i RAF:s möten. Jag rekommenderar 
varmt antibiotikaintresserade ST-läkare 
att söka detta stipendium när det utlyses 
till våren.

I RAF:s återkommande arbetsuppgif-
ter ingår att besvara konsultationer från 
EUCAST och att årligen uppdatera den 
doseringstabell för normal- och högdos 
för antibiotika som anger vilka doser som 
krävs för att man ska kunna behandla in-
fektioner orsakade av bakterier som klas-
sificeras som S eller I i antibiogrammet. 
RAF tar också fram och uppdaterar regel-
bundet doseringsrekommendationer för 
antibiotika vid dialys och publicerar ett 
utförligt kompendium med information 
om samtliga i Sverige använda antibioti-
ka. Allt detta och mycket annan matnyttig 
information hittar ni på RAF:s hemsida 
sls.se/raf. I kommande spalter kommer 
jag att berätta mer om vad som är aktuellt 
i antibiotikavärlden. Det har kommit flera 
nya preparat de senaste två åren och det 
är glädjande nog ytterligare nyheter på 
gång. Stay tuned.

DANIEL BREMELL
Överläkare Infektion

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Ordförande RAF

RAFs historiska och 
organisatoriska bakgrund
Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) är en central or-
ganisation för alla läkare som förskriver antibiotika, men till 
och med för många infektionsläkare är gruppens uppgifter och 
arbete sannolikt relativt okänt. För att råda bot på det kom-
mer vi från och med detta nummer av Infektionsläkaren att 
två gånger per år informera om aktuella frågor, nyheter inom 
antibiotikaområdet och annat som RAF ägnar sig åt.
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MARTIN ÄLVERBRANDT och 
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Infektionskliniken i Borås
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Akademiskt nätverk

Kraftsamling för
Sveriges infektionsdocenter
Infektionsläkarföreningens visionsdokument från 2020 blev 
startskottet för Magnus Rasmussens och Johan Westins initi-
ativ att bilda ett akademiskt nätverk för att främja kunskaps-
utbyte inom infektionsspecialiteten. Sedan dess har de arrang-
erat ett antal nätverksmöten och skapat ”Docentlistan”. Och 
de har en del andra planer i syfte att facilitera samverkan inom 
forskarutbildning och grundutbildning.

Magnus Rasmussen är infektionsläkare 
på Skånes universitetssjukhus i Lund och 
professor i infektionsmedicin vid Lunds 
universitet. Han har sedan ett par år till-
baka engagerat sig i att stärka såväl grund-
utbildning som forskarutbildning inom 
området och har tillsammans med profes-
sorskollegan Johan Westin på infektions-
kliniken i Göteborg bildat ett akademiskt 
nätverk inom området infektionssjukdo-
mar. Syftet är bland annat att underlätta 
kontakter mellan handledare och forska-
re. De arrangerar även nätverksmöten för 
kunskapsutbyte och har nu kartlagt Sve-
riges docenter med specialistkompetens 
inom infektion.

Grundat i SILF:s vision
Arbetet grundar sig i det visionsdoku-
ment som SILF skrev 2020, där man 
bland annat identifierade att det be-
hövdes mer samverkan kring grund-
utbildningen, forskarutbildningen och 
inom forskningen. Magnus Rasmussen 
och Johan Westin tog då initiativet att 
tillsammans med kollegor på samtliga 
universitetskliniker bilda ett akademiskt 
nätverk.

Johan har tagit huvudansvar för 
grundutbildningsfrågor, medan Magnus 
har ansvarat för forskarutbildningen, 
bland annat vad gäller frågor kring sam-
verkan och villkor för forskningen. De är 
dessutom sammankallande för nätver-
ket.

– För samarbete kring konkreta forsk-
ningsprojekt finns ett annat forsknings-
nätverk som heter Action Sweden. Det 
nätverket är tänkt att stimulera klinisk 
forskning om akuta infektionssjukdomar, 
särskilt prövarinitierade studier, och är 
anknutet till Svenska Läkarsällskapet, be-
rättar Magnus Rasmussen.

Akademiska nätverksträffar
Alla infektionsläkare som har en univer-
sitetstjänst för forskning eller undervis-

ning vid någon av de sju universitetsor-
terna har bjudits in till de nätverksmöten 
som har arrangerats, totalt är det cirka 
25 personer. Mötena har till en början 
skett digitalt men i samband med Infek-
tionsveckan 2022 hölls ett första fysiskt 
möte. Fler träffar finns inplanerade och 
i framtidsplanerna ingår även att sprida 
information om disputationer vid de olika 
lärosätena. 

– Disputationen är en högtidlig händel-
se, och vi vill öka möjligheterna för fler in-
tresserade att ta del av avhandlingsarbe-
tena. De flesta disputationer görs numera 
i hybridform, dels med publik på plats i 

Magnus Rasmussen Docentlistan sid 42-43. Forts text sid 44
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Namn Titel/tjänst Universitet Vb specificerat sjukhus Ort Kontaktadress Huvudsakligt vetenskapligt intresseområde

Andersson Lars-Magnus docent/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg lars-magnus.andersson@vgregion.se Covid-19, viral gastroenterit, virala luftvägsinfektionen, hiv, CDI

Friman Vanda adj professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg vanda.friman@medfak.gu.se Infektioner hos immundefekta

Gisslén Magnus professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg magnus.gisslen@infect.gu.se Hiv, covid-19

Hagberg Lars professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg lars.hagberg@medfak.gu.se Hiv, CNS-infektioner, Borrelia

Norkrans Gunnar adj professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg gunnar.norkrans@vgregion.se Hepatit

Olaison Lars docent/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg lars.olaison@medfak.gu.se Endokardit

Studahl Marie universitetslektor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg marie.studahl@infect.gu.se Virala CNS-infektioner, infektioner hos nyfödda

Wejstål Rune docent/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg rune.wejstal@vgregion.se Hepatit

Westin Johan professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg johan.westin@infect.gu.se Hepatit, luftvägsinfektioner, magtarminfektioner

Yilmaz Aylin docent/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg aylin.yilmaz@infect.gu.se Hiv

Aleman Soo docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm soo.aleman@ki.se Hepatit, covid-19

Almgren-Lidman Christer docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm christer.lidman@ki.se Hepatit, infektioner, missbruk

Bergman Peter lektor docent /bitr överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm peter.bergman@ki.se Immunbrist, mikrobiologi, infektionsimmunologi

Broliden Kristina professor/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm kristina.broliden@ki.se Hiv, parvo, virologi, infektioner, immunsupprimerade

Bruchfeld Judith docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm judith.bruchfeld@ki.se Tuberkulos, covid-19

Ekström Anna Mia professor/överläkare Karolinska Institutet Södersjukhuset Stockholm anna.mia.ekstrom@ki.se HIV, epidemiologi, sexual and reproductive health, global health

Färnert Anna professor/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm anna.farnert@ki.se Malaria, infektionsepidemiologi, immunitet

Gredmark Russ Sara docent/specialistläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm sara.gredmark.russ@ki.se CNS infektioner, virala infektion, immunologi

Hedlund Jonas adj lektor docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm jonas.hedlund@ki.se Luftvägsinfektioner

Hellgren Urban adj lektor docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm urban.hellgren@ki.se Tropikmedicin, malaria, farmakologi

Ljunggren Hans Gustaf professor/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm hans-gustaf.ljunggren@ki.se Immunologi, infektioner och cancer

Naucler Pontus docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm pontus.naucler@ki.se Infektionsepidemiologi, allvarliga infektioner, vårdrelaterade infektioner

Nowak Piotr docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm piotr.nowak@ki.se HIV, covid-19

Schvarcz Robert adj lektor docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm robert.schvarcz@ki.se Hepatit

Strålin Kristoffer docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm kristoffer.stralin@ki.se Sepsis, pneumoni, covid-19

Svedhem-Johansson Veronica docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm veronica.svedhem@ki.se Hiv register

Sönnerborg Anders professor/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm anders.sonnerborg@ki.se Hiv, virologi

Ternhag Anders docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm anders.ternhag@ki.se Bakteriella infektioner, antibiotika, ESBL

Thorson Anna professor/specialistläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm anna.thorson@ki.se Global infektioner

Treutiger Carl Johan docent/överläkare Karolinska Institutet Södersjukhuset Stockholm carl.treutiger@ki.se Sepsis, hiv, immunologi

Ursing Johan docent/överläkare Karolinska Institutet Danderyds sjukhus Stockholm johan.ursing@sll.se Malaria

Westling Katarina docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm katarina.westling@ki.se Endokardit, hiv

Bonnedahl Jonas docent/lektor/överläkare Linköpings Universitet Region Kalmar Kalmar jonas.bonnedahl@regionkalmar.se Zoonoser, antibiotikaresistens

Hanberger Håkan professor/överläkare Linköpings Universitet Region Östergötland Linköping hakan.hanberger@liu.se Antibiotikaresistens, PK/PD, sepsis, mikrobiotika och antibiotika, vårdrelaterade infektionen, SSK, IVA, globalmedicin, covid-19

Hällgren Anita docent/överläkare Linköpings Universitet Region Östergötland Linköping anita.hallgren@liu.se Antibiotika, urologiska infektioner

Nilsdotter Åsa lektor/docent/överläkare Linköpings Universitet Region Östergötland Norrköping asa.nilsdotter@liu.se Inf hos immunsupp

Schön Thomas professor/överläkare Linköpings Universitet Region Östergötland Linköping thomas.schon@liu.se TB, antibiotika

Björkman Per professor/överläkare Lund Malmö per.bjorkman@med.lu.se Hiv, tuberkulos, global hälsa

Inghammar Malin docent/överläkare Lund Lund malin.inghammar@med.lu.se Infektionsepidemiologi, antibiotikabiverkningar, luftvägsinfektioner, registerbaserade studier

Jönsson Göran docent/överläkare Lund Lund goran.jonsson@med.lu.se Immunologiska orsaker som är kopplade till svåra infektioner vid primär och sekundär immunbrist

Linder Adam docent/lektor/överläkare Lund Lund adam.linder@med.lu.se Sepsis

Nilsson Anna docent/överläkare Lund Malmö anna.nilsson@med.lu.se Virusorsakade luftvägsinfektioner. MRSA

Norrgren Hans docent/överläkare Lund Lund hans.norrgren@med.lu.se Virusinfektioner med tonvikt på hiv och Hepatit C. Långvarig erfarenhet av forskning i utvecklingsländer

Påhlman Lisa docent/specialistläkare Lund Lund lisa.pahlman@med.lu.se Luftvägsinfektioner, i synnerhet vid cystisk fibros. Stafylokockinfektioner

Rasmussen Magnus professor/specialistläkare Lund Lund magnus.rasmussen@med.lu.se Endokardit och bakteriemi med grampostiva bakterier

Resman Fredrik docent/överläkare Lund Malmö fredrik.resman@med.lu.se Antibiotikaresistens och dess orsaker, rationell antibiotikaanvändning inklusive dess etiska aspekter, luftvägsinfektioner

Rydén Cecilia docent/överläkare Lund Helsingborg cecilia.ryden@med.lu.se Led, skelettinfektioner, sepsis/septisk chock

Tham Johan docent/överläkare Lund Malmö johan.tham@med.lu.se ESBL-epidemiologi, behandling av gramnegativa infektioner. Luftvägsinfektioner, infektioner på iva, livshotande infektioner

Åkesson Per docent/överläkare Lund Lund per.akesson@skane.se Biomarkörer vid sepsis. Ledprotesinfektioner. Endokardit

Ahlm Clas professor/överläkare Umeå universitet Norrlands universitetssjukhus Umeå clas.ahlm@umu.se Nephropatia epidemica, infektioners effekter på lungor och koagulation, virala infektioner inklusive zoonoser

Johansson Anders lektor docent/överläkare Umeå universitet Norrlands universitetssjukhus Umeå anders.f.johansson@umu.se Infektionsepidemiologi inkl antibiotikaresistens, vårdrelaterade infektioner/smittspridning, infektionsdiagnostik med nya tekniker, tularemi

Normark Johan lektor docent/specialistläkare Umeå universitet Norrlands universitetssjukhus Umeå johan.normark@umu.se Malaria, immunrespons, mikrobiell metagenomik med fokus på antibiotikaresistens, covid-19

Widerström Micael lektor docent/överläkare Umeå universitet Östersunds sjukhus Östersund micael.widerstrom@umu.se Staffylokockinfektioner, infektionsepidemiologi/molekylär epidemiologi, smittspridning, gastrointestinala infektioner

Eriksson Britt-Marie docent/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala britt-marie.eriksson@medsci.uu.se Herpesvirus, virala CNS-infektioner, infektioner hos transplanterade

Järhult Josef professor/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala josef.jarhult@medsci.uu.se Influensa och antiviral resistens, antibiotikaresistens, ortopediska/främmande kropps-infektioner, covid-19

Löwdin Elisabeth docent/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala elisabet.lowdin@akademiska.se Antibiotika, PK/PD

Olsen Björn professor/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala bjorn.olsen@medsci.uu.se Influensa, zoonoser, antibiotikaresistens hos djur, OneHealth

Pauksens Karlis docent/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala karlis.pauksens@medsci.uu.se Infektioner hos immunsupprimerade

Salaneck Erik docent/specialistläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala erik.salaneck@akademiska.se Zoonoser, pandemier

Sjölin Jan professor/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala jan.sjolin@medsci.uu.se Sepsis, invasiva svampinfektioner

Strömdahl Susanne docent/specialistläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala susanne.stromdahl@medsci.uu.se Hiv, Hepatit B/C, sprutbyte, epidemiologi, snabbtest för UVI

Tängdén Thomas docent/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala thomas.tangden@medsci.uu.se Antibiotika, farmakokinetik och dynamik (PK/PD), resistens, gramnegativa bakterier, kombinationsterapi, rationell användning, mikrobiota

Westman Gabriel docent/specialistläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala gabriel.westman@medsci.uu.se Virala CNS infektioner, kliniska prövningar, statistik, covid-19

Duberg Ann-Sofi docent/överläkare Örebro universitet Örebro ann-sofi.duberg@oru.se Hepatit

Källman Jan docent/överläkare Örebro universitet Örebro jan.kallman@regionorebrolan.se Sepsis

Norén Torbjörn docent/överläkare Örebro universitet Örebro torbjorn.noren@oru.se C diff

Söderquist Bo professor/överläkare Örebro universitet Örebro bo.soderquist@oru.se Ledprotesinfektioner, staphylococcer
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Namn Titel/tjänst Universitet Vb specificerat sjukhus Ort Kontaktadress Huvudsakligt vetenskapligt intresseområde

Andersson Lars-Magnus docent/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg lars-magnus.andersson@vgregion.se Covid-19, viral gastroenterit, virala luftvägsinfektionen, hiv, CDI

Friman Vanda adj professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg vanda.friman@medfak.gu.se Infektioner hos immundefekta

Gisslén Magnus professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg magnus.gisslen@infect.gu.se Hiv, covid-19

Hagberg Lars professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg lars.hagberg@medfak.gu.se Hiv, CNS-infektioner, Borrelia

Norkrans Gunnar adj professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg gunnar.norkrans@vgregion.se Hepatit

Olaison Lars docent/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg lars.olaison@medfak.gu.se Endokardit

Studahl Marie universitetslektor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg marie.studahl@infect.gu.se Virala CNS-infektioner, infektioner hos nyfödda

Wejstål Rune docent/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg rune.wejstal@vgregion.se Hepatit

Westin Johan professor/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg johan.westin@infect.gu.se Hepatit, luftvägsinfektioner, magtarminfektioner

Yilmaz Aylin docent/överläkare Göteborgs Universitet Göteborg aylin.yilmaz@infect.gu.se Hiv

Aleman Soo docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm soo.aleman@ki.se Hepatit, covid-19

Almgren-Lidman Christer docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm christer.lidman@ki.se Hepatit, infektioner, missbruk

Bergman Peter lektor docent /bitr överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm peter.bergman@ki.se Immunbrist, mikrobiologi, infektionsimmunologi

Broliden Kristina professor/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm kristina.broliden@ki.se Hiv, parvo, virologi, infektioner, immunsupprimerade

Bruchfeld Judith docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm judith.bruchfeld@ki.se Tuberkulos, covid-19

Ekström Anna Mia professor/överläkare Karolinska Institutet Södersjukhuset Stockholm anna.mia.ekstrom@ki.se HIV, epidemiologi, sexual and reproductive health, global health

Färnert Anna professor/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm anna.farnert@ki.se Malaria, infektionsepidemiologi, immunitet

Gredmark Russ Sara docent/specialistläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm sara.gredmark.russ@ki.se CNS infektioner, virala infektion, immunologi

Hedlund Jonas adj lektor docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm jonas.hedlund@ki.se Luftvägsinfektioner

Hellgren Urban adj lektor docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm urban.hellgren@ki.se Tropikmedicin, malaria, farmakologi

Ljunggren Hans Gustaf professor/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm hans-gustaf.ljunggren@ki.se Immunologi, infektioner och cancer

Naucler Pontus docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm pontus.naucler@ki.se Infektionsepidemiologi, allvarliga infektioner, vårdrelaterade infektioner

Nowak Piotr docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm piotr.nowak@ki.se HIV, covid-19

Schvarcz Robert adj lektor docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm robert.schvarcz@ki.se Hepatit

Strålin Kristoffer docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm kristoffer.stralin@ki.se Sepsis, pneumoni, covid-19

Svedhem-Johansson Veronica docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm veronica.svedhem@ki.se Hiv register

Sönnerborg Anders professor/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm anders.sonnerborg@ki.se Hiv, virologi

Ternhag Anders docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm anders.ternhag@ki.se Bakteriella infektioner, antibiotika, ESBL

Thorson Anna professor/specialistläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm anna.thorson@ki.se Global infektioner

Treutiger Carl Johan docent/överläkare Karolinska Institutet Södersjukhuset Stockholm carl.treutiger@ki.se Sepsis, hiv, immunologi

Ursing Johan docent/överläkare Karolinska Institutet Danderyds sjukhus Stockholm johan.ursing@sll.se Malaria

Westling Katarina docent/överläkare Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukhusetStockholm Stockholm katarina.westling@ki.se Endokardit, hiv

Bonnedahl Jonas docent/lektor/överläkare Linköpings Universitet Region Kalmar Kalmar jonas.bonnedahl@regionkalmar.se Zoonoser, antibiotikaresistens

Hanberger Håkan professor/överläkare Linköpings Universitet Region Östergötland Linköping hakan.hanberger@liu.se Antibiotikaresistens, PK/PD, sepsis, mikrobiotika och antibiotika, vårdrelaterade infektionen, SSK, IVA, globalmedicin, covid-19

Hällgren Anita docent/överläkare Linköpings Universitet Region Östergötland Linköping anita.hallgren@liu.se Antibiotika, urologiska infektioner

Nilsdotter Åsa lektor/docent/överläkare Linköpings Universitet Region Östergötland Norrköping asa.nilsdotter@liu.se Inf hos immunsupp

Schön Thomas professor/överläkare Linköpings Universitet Region Östergötland Linköping thomas.schon@liu.se TB, antibiotika

Björkman Per professor/överläkare Lund Malmö per.bjorkman@med.lu.se Hiv, tuberkulos, global hälsa

Inghammar Malin docent/överläkare Lund Lund malin.inghammar@med.lu.se Infektionsepidemiologi, antibiotikabiverkningar, luftvägsinfektioner, registerbaserade studier

Jönsson Göran docent/överläkare Lund Lund goran.jonsson@med.lu.se Immunologiska orsaker som är kopplade till svåra infektioner vid primär och sekundär immunbrist

Linder Adam docent/lektor/överläkare Lund Lund adam.linder@med.lu.se Sepsis

Nilsson Anna docent/överläkare Lund Malmö anna.nilsson@med.lu.se Virusorsakade luftvägsinfektioner. MRSA

Norrgren Hans docent/överläkare Lund Lund hans.norrgren@med.lu.se Virusinfektioner med tonvikt på hiv och Hepatit C. Långvarig erfarenhet av forskning i utvecklingsländer

Påhlman Lisa docent/specialistläkare Lund Lund lisa.pahlman@med.lu.se Luftvägsinfektioner, i synnerhet vid cystisk fibros. Stafylokockinfektioner

Rasmussen Magnus professor/specialistläkare Lund Lund magnus.rasmussen@med.lu.se Endokardit och bakteriemi med grampostiva bakterier

Resman Fredrik docent/överläkare Lund Malmö fredrik.resman@med.lu.se Antibiotikaresistens och dess orsaker, rationell antibiotikaanvändning inklusive dess etiska aspekter, luftvägsinfektioner

Rydén Cecilia docent/överläkare Lund Helsingborg cecilia.ryden@med.lu.se Led, skelettinfektioner, sepsis/septisk chock

Tham Johan docent/överläkare Lund Malmö johan.tham@med.lu.se ESBL-epidemiologi, behandling av gramnegativa infektioner. Luftvägsinfektioner, infektioner på iva, livshotande infektioner

Åkesson Per docent/överläkare Lund Lund per.akesson@skane.se Biomarkörer vid sepsis. Ledprotesinfektioner. Endokardit

Ahlm Clas professor/överläkare Umeå universitet Norrlands universitetssjukhus Umeå clas.ahlm@umu.se Nephropatia epidemica, infektioners effekter på lungor och koagulation, virala infektioner inklusive zoonoser

Johansson Anders lektor docent/överläkare Umeå universitet Norrlands universitetssjukhus Umeå anders.f.johansson@umu.se Infektionsepidemiologi inkl antibiotikaresistens, vårdrelaterade infektioner/smittspridning, infektionsdiagnostik med nya tekniker, tularemi

Normark Johan lektor docent/specialistläkare Umeå universitet Norrlands universitetssjukhus Umeå johan.normark@umu.se Malaria, immunrespons, mikrobiell metagenomik med fokus på antibiotikaresistens, covid-19

Widerström Micael lektor docent/överläkare Umeå universitet Östersunds sjukhus Östersund micael.widerstrom@umu.se Staffylokockinfektioner, infektionsepidemiologi/molekylär epidemiologi, smittspridning, gastrointestinala infektioner

Eriksson Britt-Marie docent/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala britt-marie.eriksson@medsci.uu.se Herpesvirus, virala CNS-infektioner, infektioner hos transplanterade

Järhult Josef professor/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala josef.jarhult@medsci.uu.se Influensa och antiviral resistens, antibiotikaresistens, ortopediska/främmande kropps-infektioner, covid-19

Löwdin Elisabeth docent/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala elisabet.lowdin@akademiska.se Antibiotika, PK/PD

Olsen Björn professor/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala bjorn.olsen@medsci.uu.se Influensa, zoonoser, antibiotikaresistens hos djur, OneHealth

Pauksens Karlis docent/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala karlis.pauksens@medsci.uu.se Infektioner hos immunsupprimerade

Salaneck Erik docent/specialistläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala erik.salaneck@akademiska.se Zoonoser, pandemier

Sjölin Jan professor/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala jan.sjolin@medsci.uu.se Sepsis, invasiva svampinfektioner

Strömdahl Susanne docent/specialistläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala susanne.stromdahl@medsci.uu.se Hiv, Hepatit B/C, sprutbyte, epidemiologi, snabbtest för UVI

Tängdén Thomas docent/överläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala thomas.tangden@medsci.uu.se Antibiotika, farmakokinetik och dynamik (PK/PD), resistens, gramnegativa bakterier, kombinationsterapi, rationell användning, mikrobiota

Westman Gabriel docent/specialistläkare Uppsala universitet Akademiska sjukhuset Uppsala gabriel.westman@medsci.uu.se Virala CNS infektioner, kliniska prövningar, statistik, covid-19

Duberg Ann-Sofi docent/överläkare Örebro universitet Örebro ann-sofi.duberg@oru.se Hepatit

Källman Jan docent/överläkare Örebro universitet Örebro jan.kallman@regionorebrolan.se Sepsis

Norén Torbjörn docent/överläkare Örebro universitet Örebro torbjorn.noren@oru.se C diff

Söderquist Bo professor/överläkare Örebro universitet Örebro bo.soderquist@oru.se Ledprotesinfektioner, staphylococcer
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Akademiskt nätverk

lokalen och dels som videosändning som 
kan följas på distans. Att lyssna en stund 
på presentationen eller diskussionen är 
ett bra sätt att fortbilda sig och ta del av 
den senaste forskningen. Kanske kan 
man använda Infektionsläkarföreningens 
webbplats för ändamålet, men det kan 
faktiskt vara så enkelt som att man delar 
en zoomlänk.

Docentlistan
Det akademiska nätverket har nu tagit 
fram en lista på Sveriges alla docenter 
inom infektionssjukdomar. Listan är tänkt 
att göra det enklare för forskare att hitta 
och kunna ta kontakt med docentkompe-
tenta kollegor, till exempel när man behö-
ver en lämplig opponent eller deltagare i 
betygsnämnd inför disputationer. Listan 
ska också kunna användas av yngre läkare 
för att hitta möjliga forskningshandledare 
med kompetens inom det område man vill 
studera. 

– Docentkompetens krävs för att kunna 
handleda doktorander men också för att 
delta i det viktiga arbetet med att värdera 
och examinera akademiska avhandlingar. 
Sverige är ett ganska litet land och ibland 
kan det vara svårt att hitta opponenter 
och opartiska (det vill säga någon man 
inte har samarbetat med) specialister 
som kan kritiskt granska och examinera 
en forskarstuderandes vetenskapliga ar-
bete. Ibland känner man de som har lik-
nande forskningsintressen så pass väl att 
det kan finnas risk för jäv. En uppdaterad 
lista över alla infektionsdocenter i Sverige 
blir en ovärderlig hjälp i sökandet efter en 
oberoende expert. 

Listan gör det lättare att få en överblick 
över den expertis som finns på olika or-
ter, hitta handledare för den som vill börja 
forska eller helt enkelt komma i kontakt 
en expert för att diskutera ett kliniskt el-
ler vetenskapligt problem.

– Vi är ganska många som kan handle-
da, men vi behöver bli fler. Trots att vi är 
många docenter i Lund och Malmö är be-
hovet av handledare i Skåne ibland större 
än tillgången. Bland annat är många som 
vill söka ”forskar-AT-tjänster” och behö-
ver handledare.

Att hitta en forskningshandledare kan 
vara extra utmanande om man arbetar 
på en infektionsklinik utanför universi-
tetsorterna. Handledning på distans är 
numera inget problem eftersom det finns 
utmärkta tekniska förutsättningar. 

– Vi vill underlätta för infektionsläkare, 
även utanför universitetsklinikerna, att 
forska, säger Magnus Rasmussen. Det är 
positivt att fler ägnar sig åt forskning och 
utvecklingsarbete. Det är viktigt för speci-
aliteten att tillräckligt många infektions-
läkare går vidare i sin forskarkarriär efter 
disputation för att kunna besätta högre 
akademiska tjänster med kompetenta sö-
kande som också har klinisk kompetens.

Bidrar till jämlik vård
Magnus handleder just infektionsläkare 
på andra orter, och upplever en hel del ut-
maningar kring att man är anställd i olika 
regioner och inte har samma arbetsgiva-
re. Han tror att det kommer att behövas 
både flexibilitet och nya lösningar för att 
få forskarutbildningen på icke-universi-
tetskliniker att fungera bra. 

– Forskning och utvecklingsarbete be-
höver göras på alla olika typer av kliniker. 
Det är jätteviktigt att det bedrivs både 
forsknings- och utvecklingsarbete även 
på de mindre sjukhusen, bland annat för 
att vården ska bli mer jämlik. Alla ska få 
den bästa infektionssjukvården, oavsett 
var i landet man bor, avslutar Magnus 
Rasmussen. 

Fördelar och utmaningar
Magnus Rasmussens arbetstid är upp-

delad i 70 procent forskning/undervis-
ning och 30 procent på kliniken, där han 
framförallt arbetar med allvarliga bakte-
riesjukdomar såsom endokardit. Att kom-
binera kliniskt arbete med forskning och 
undervisning menar han innebär både 
fördelar och utmaningar. 

– I den bästa av världar är det en jätte-
fin kombination, utmaningen ligger i att 
få tillräckligt med tid för att få både bredd 
och djup. Det är ett stort och jättespän-
nande område, men det är svårt att känna 
sig tillräcklig i alla de olika situationerna. 
I min roll som lärare behöver jag ha bred-
den, i forskningen gäller det att komma på 
djupet och se vilka samband som är vikti-
ga att fokusera på. För att forskning och 
undervisning ska fungera bra är det vik-
tigt med en klinisk förankring och det är 
en styrka för den kliniska verksamheten 
att vi inom infektionsområdet har många 
kliniker med erfarenhet av både forskning 
och undervisning.

Betydelsen av att ha det finns personer 
med kompetens både inom klinik och 
forskning blev särskilt tydligt under pan-
demin.

– När covid-19 var nytt var behovet 
av forskning jättestort, och vi behövde 
få fram resultat och ny kunskap snabbt. 
Bland annat utvärderade vi tillförlitlig-
heten i snabbtester. Då var det viktigt att 
även ha välfungerande rutiner kring me-
todik och att forskningen gjordes på ett 
korrekt sätt.

Att ta del av varandras erfarenheter, 
samverka och nå ut med ny kunskap blev 
också väldigt viktigt. Magnus Rasmussen 
nämner särskilt de webbinarier som ar-
rangerades av SILF som betydelsefulla 
kunskapsförmedlare under pandemin. 

KAJSA ASP JONSON

GLÖM INTE
att ändra dina adressuppgifter

För att du ska fortsätta att få Infektionsläkaren i din brevlåda är det
viktigt att du ändrar din adress/uppgifter om du bytt anställning,
arbetsplats, mailadress eller flyttat. 

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

””
Vi har
FLYTTAT
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Man med feber, dyspné och 
kognitiv påverkan
En 64-årig man med ulcerös kolit sedan 
2005 och immunhämmande behandling 
i form av Mesalazin (Colazid) och Aza-
tioprin (Imurel). I bakgrunden tablett-
behandlad hypertoni och under hösten 
2020 covidinfektion som krävt IVA-vård, 
vilket patienten återhämtat sig väl från. 
Aktivt yrkesarbetande och vital.

Söker akutmottagningen en lördags-
eftermiddag våren 2022 på grund av tre 
dagars besvär med feber 39 grader, kräk-
ningar direkt efter matintag, förstopp-
ning, svaghetskänsla, lättutlöst dyspné 
och takyakardi. Har även känt sig trög i 
tanken något längre tid tillbaka. 

På akutmottagningen är patienten fullt 
orienterad men trött och långsam i kon-

takten med svarslatens. Temperaturen är 
37,1 grader efter 1 gram Paracetamol. Sa-
turation 98% på rumsluft och andnings-
frekvens 18/min. Lungor auskulteras med 
dämpning basalt bilateralt och rassel basalt 
över höger lungfält. Hjärtfrekvensen är 99/
min och blodtrycket är 147/99 mmHg. Bu-
ken är mjuk med normala tarmljud. Neu-
rologiskt GCS 15. Inga neurologiska fokala 
bortfallssymptom och ingen nackstelhet. 
Underbenen undersöks utan ödem. 

Blodprover (se tabell 1) visar stegrad 
inflammation, lymfocytopeni, monocyto-
peni, trombocytopeni samt hyponatremi. 
Dessa prover var normala vid testning 
cirka fyra månader tidigare. Urinsticka vi-
sar kraftig proteinuri samt mikroskopisk 

hematuri. DT lungangiografi och DT buk 
genomförs utan signifikanta fynd. Covid-
19-PCR utfaller negativ. Patienten läggs in 
med arbetsdiagnos pneumoni och blir in-
satt på Cefotaxim 1 gram x 3 efter odlingar.

Under väntetiden på akuten och senare 
på avdelning blir patienten mer kognitivt 
påverkad och har svårt att förstå instruk-
tioner vid undersökning. Bedöms som-
nolent. Nya prover tas som visar stigande 
CRP, påverkat leverstatus med högt LD 
och ASAT/ALAT samt sjunkande LPK, 
lymfocyter och TPK. Lumbalpunktion 
genomförs utan avvikande fynd. Kom-
pletterande mikrobiologisk diagnostik tas 
i form av legionella-urinantigen och Er-
ytromycin läggs till i behandlingen. Väts-

Ankomst VD 1 VD 2 VD 4 VD 5 VD 6/utskriv Uppf 7 d Uppf 1 mån
CRP 98 177 206 57 29 16 4 <1
Hb 147 158 127 132 132 121 133 141
TPK 90 52 27 31 40 104 433 221
LPK 4,4 3,1 2,3 3,1 4,8 5,7 6,6 5,6
Neutrofilia granulocyter 4,0 3,0 2,0 1,6 1,1 1,2 2,5 3,4
Eosinofila granulocyter <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Basofila granulocyter <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Lymfocyter 0,2 <0,1 0,3 1,2 3,2 3,8 3,2 1,7
Monocyter 0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,4
B-celler utlåtande Leukocytbild. Förekomst av neutrofila 

innehållande inklusioner i form av 
eventuellt bakterier. Manuellt bedömd.

Leukocytbild. Förekomst av neutrofila 
innehållande Döhlekroppar. Förekomst av 
neutrofila innehållande inklusioner i form 
av ev bakterier. Manuellt bedömd.

Natrium 129 127 132 136 134 139 141 141
Kalium 3,9 3,8 3,7 3,3 3,3 3,3 4,0 4,7
Kreatinin 74 83 90 83 80 78 88 96
ASAT 0,87 5,57 4,00 0,73 0,42
ALAT 0,18 0,25 2,33 2,43 1,27 0,23
LD 7,0 6,8 6,4 5,8 4,0
Folat 4
Kobalamin 210
Järn 3
Ferritin 4714
Transferrin 2,30
Urinsticka
u-pH 5,5
u-erytrocyter 3+
u-leukocyter 0
u-albumin 3+
u-ketoner 3+
u-glukos 0
u-nitrit 0
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kebehandling för korrigering av hypona-
tremin pågår. 

Efter ett dygn på sjukhus svarar kemlab 
ut förekomst av inklusioner, möjligen bak-
terier, i de neutrofila blodkropparna. Di-
agnosförslag anaplasmos vilket stämmer 
med den kliniska bilden. Erytromycin byts 
till Doxycyklin, patienten kvarstår på Ce-
fotaxim. Prover skickas till Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping för analys. Immun-
hämmande behandling med Azatioprin 
pausas. Efter det vänder förloppet och pa-
tienten mår bättre redan nästa dag. Han är 
kognitivt alert och orkar jobba framför da-
tor. Labmässigt ses en långsam men suc-
cessiv förbättring av blodbilden. Cefotax-
im sätts ut tredje vårddygnet. Samtidigt 
kommer svar från mikrobiologen att PCR 
utfallit positivt för anaplasma samt fynd 
av förhöjda antikroppstitrar mot anaplas-
ma, förenligt med aktuell infektion.

Patienten skrivs ut från sjukhuset vård-
dygn sex med fortsatt Doxycyklinbehand-
ling i totalt 14 dagar. Han mår då generellt 
bättre och är kognitivt återhämtad. Den 
generella svaghetskänslan och andfådd-
heten har gått i regress. I prover ses en 
normaliserad blodbild och elektrolyter. 
Leverproverna normaliseras i uppföljan-
de prover efter en månad. Patienten upp-
ger återkomst av ork och friskhetskänsla.  

Diskussion
Human granulocytär anaplasmos, även 
känt som Erlichios eller fästingfeber, är en 
fästingburen sjukdom orsakad av en i gra-
nulocyter intracellulärt växande gram-
negativ bakterie, Anaplasma phagocytop-
hilum [1]. Tidiga symptom av anaplasmos 
är ofta milda och uppkommer inom 1–5 

dagar. Symptomen innefattar feber, fros-
sa, huvudvärk, myalgi, illamående, kräk-
ningar, buksmärta, hosta, sjukdomskänsla 
och neurologiska symptom såsom förvir-
ring [2] [3]. Vanligen utvecklas symptom 
5–14 dagar efter fästingbett och upp till 
75% av patienterna beskriver fästingbett 
i anamnesen [4]. Äldre patienter och im-
munosupprimerade patienter har risk 
att drabbas allvarligt av sjukdomen. För-
sening i adekvat behandling kan leda till 
allvarlig sjukdom med respiratorisk svikt, 
blödningsbenägenhet, multiorgansvikt 
och död [5]. Mängden fall inrapportera-
de till CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) har de senaste 20 åren 
ökat kraftigt, från ca 350 fall vid millen-
niumskiftet till närmare 5700 fall år 2019 
[1]. Folkhälsomyndigheten för ej statistik 
över anaplasmosfall i Sverige [6]. 

Risken att behöva sjukhusvård på grund 
av symptomgivande anaplasmos ligger 
mellan 36–56 % [3] [4] och är associerad 
till hög ålder, underliggande immunos-
uppression, höga neutrofila granulocyter, 
låga lymfocyter, anemi samt förekomst 
morulae i vita blodkroppar [3] [7]. 

Diagnos anaplasmos via perifert 
blodutstryk, benmärg eller likvor genom 
detektion av inklusionkroppar kan ses 
hos cirka 20% (men i vissa beskrivningar 
upp till 100%) av fallen med infekterade 
patienter [4] . Det kräver en manuell be-
dömning och att den som utför analysen 
är kunnig inom området. Fallrapporter 
har visat att försenad behandling är kopp-
lat till sämre utfall och längre behov av 
inneliggande vård [8] [9]. 

Patienten i fallet sökte med akut insät-
tande symptom och lades in som miss-

tänkt pneumoni. På grund av andningsbe-
svär, feber, tilltagande kognitiv påverkan 
och hyponatremi breddades behandling-
en för att täcka in legionellapneumoni. 
Differentialdiagnoser är i första hand 
hematologiska sjukdomar med tanke på 
laboratorieresultaten. 

Den stora vändpunkten i fallets för-
lopp är den manuella bedömningen av 
differentialräkningen av blodets cellklas-
ser. Där ses inklusioner i de neutrofila 
granulocyterna vilket kommuniceras till 
patientansvarig läkare med muntligt diag-
nosförslag anaplasmos. I sammanvägning 
med klinisk bild och mer riktad anamnes 
bedöms diagnosen som sannolik och pa-
tienten insätts på behandling (Doxycyk-
lin 200 mg x 1 i 14 dagar). I samband med 
detta pausas patientens immunhämman-
de behandling med Imurel i samråd med 
hans gastroenterolog. I efterförloppet ses 
en konvalescensperiod med klinisk och 
labbmässig återhämtning. I detta fall leder 
den manuella bedömningen av blodustry-
ket till snabbt insatt behandling. Patienten 
bedöms inte ha drabbats av några sequele 
efter infektionen och mår nu bra.

Slutsats 
Diagnosen anaplasmos är relevant att 
känna till både för dem som träffar pa-
tienterna och de som analyserar patien-
ternas prover. Patienter med feber och 
avvikande blodbild som vår patient bör 
tillfrågas anamnestisk kring fästingexpo-
nering. Föregående symptom i kombina-
tion med nytillkomna symptom bör kart-
läggas. Vid misstanke om anaplasmos kan 
tilläggsbehandling med Doxycyklin sättas 
in i väntan på att specialanalyser skickas 

Bild 1

Bild 2 Bild 4

Bild 3 Bild 5

Bilder blodutstryk
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Krönika

och utförs, för att förhindra att det går då-
ligt för patienten. 

EMELIE ARVIDSSON
ST-läkare på infektionskliniken på 

Danderyds sjukhus
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Coronaskor
VAD GJORDE COVID MED OSS? Helt klart förändrades en 
massa saker på gott och ont. Inom vården fick vi effektivt styra 
om flöden och ändra vårt sätt att arbeta för att det var nödvän-
digt. Ortopeder och ögonläkare rondade covidavdelningar, be-
slutsvägar kortades och hårda prioriteringar blev nödvändiga. Vi 
fick bedriva IVA-vård i gasmask med hemgjorda visir tillverkade 
med 3D-skrivare och OH-film. Ute i samhället lärde vi oss att köa 
med avstånd, sluta ta i hand och att det är rimligt att sprita sina 
händer innan man hugger in på en frukostbuffé. Jag hoppas att 
en del av lärdomarna kommer att bestå, lite krisberedskap och 
handhygien kan gärna få dröja sig kvar i medvetandet. 

Patienterna hade ofta ett inslag av ”covid-hjärna” med mer 
uttalad förvirring och desorientering än hos andra svårt sjuka. 
Trots urusel saturation var det många som sa att de nu mådde 
toppen och propsade på att få gå hem. Kanske har covid också 
stökat till det i min egen hjärna - oklart om det är på grund av 
genomgången infektion eller all övertid?

På påsklovet åkte jag tillsammans med barnen till huvudsta-
den. Pandemin hade lättat, tågresor var okej, och tonåringen ac-
cepterade fortfarande att synas ihop med sin mor. ”Stockholm, 
here we come!”

Planen var ”att göra stan” och det brukar innefatta en tur på 
NK:s barnavdelning. Gemensamt förfäras vi över att vissa fak-
tiskt köper Kenzo eller Versace till sina telningar. Galningar!

Vi strosar vidare, hamnar i Sturegallerian. I ett skyltfönster 
står ett par rosa sneakers. Jag stannar till och plötsligt är det som 
att de viskar till mig. 

”Kom in”, väser de med hes stämma. Likt Harry Potters färdig-
heter i parseltongue hör jag skorna locka på mig genom glaset.  

Vi går in. Skylt-exet är det sista paret. Jag prövar den ena skon. 
Prövar sedan andra och känner mig som Askungen med sin glass-
ko. De är som gjorda för mig! Italienska, handgjorda, i rosa mocka 
med ljust rosa kalvskinn på kanten och naturgummi i sulan. Den 
som sett vår hall inser att jag verkligen inte behöver fler gympas-
kor men hör mig själv fråga expediten: ”Hur mycket kostar de?” 
Svaret kommer snabbt: ”Fem”. 

Vadå? Fem? Knappast ental och ingen expedit svarar väl ”fem” 
om femhundra kronor? Femtusen? Sonen som kopplat snabbare 
än jag reser sig genast och inser att jag aldrig kommer köpa ett 
par skor för denna horribla summa. Det rimliga är att ta av dem, 
säga nej tack och gå vidare. Då tar min covid-hjärna över. Jag 
skyller i alla fall på den. Man lever bara en gång, tänker den. Vem 
vet när nästa pandemi slår till? Och borde man inte få använda 
Regionens utbetalda coronabonus till ett par skor? Den räcker ju 
nästan i alla fall. 

Skorna packas in i silkespapper i flott kartong med extra si-
denskosnören i elegant papperspåse (ingick). Sonen
tittar på mig som om jag är galen och jag har sannolikt för alltid 
förlorat möjligheten att  äga att något är för dyrt. 
Jag svävar ut med min påse. 

Skorna viskar fortfarande till mig från
skohyllan när jag går förbi dem i hallen.
”Puss”, viskar jag tillbaka. Nu ökar covid
och kanske får vi tampas med apkoppor.
Skorna kanske kan få sällskap i hallen
framöver?

CECILIA EKLUND
Infektion Gävle
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Reportage från Libanon

Tillbaka till U-landet

Hösten 2019 börjar problemen
En ekonomisk kollaps av sällan skådat 
mått visar näsan. Plötsligt, inom loppet 
av några veckor har vi alla blivit fattiga. 

På riktigt. Bankerna sätter stop för uttag. 
Ingen kan ta ut pengar.  Det libanesiska 
pundet som de senaste 2 decennierna haft 
en stadig växelkurs på 1500 LBP för en 

amerikansk dollar, förlorar i värde på en 
6 månaders period. På svarta marknaden 
är nu en amerikansk dollar värd 30000 
LBP. Allas besparingar är nu värdelösa. 
Men den officiella växelkursen stannar 
oförändrad … 

Två parallella sjukvårdsystem finns i 
Libanon. En stor och pengadriven privat 
sektor, som fungerar mestadels på priva-
ta sjukförsäkringar och traditionellt på 
ett klientel från andra arabländer. Allmän 
sjukvård finns, men den är av betydlig 
sämre kvalitet, underbemannad och be-
roende av utländsk/internationell hjälp. 
Mediciner är till viss del subventionerade 
från staten.

Med valutafallet blir subventionerna en 
börda för medicinska importfirmor. De 
förlorar på att importera subventionerade 
mediciner. Apoteken töms snabbt. Ingen 
medicin importeras. När subventionerna 
äntligen hävs har mediciner blivit för dyra 
för gemene man. Billigare lokala generika 
från Libanon, Syrien, Indien, Jordanien, 
och Egypten säljs nu, men med mer tvek-
sam kvalitet.

För mig som läkare, följer min situation 
hack i häl det som händer i landet. Från 
ena dagen till den andra, är min lön enbart 
värd hälften, och snart bara en spottstyver 
av vad den en gång var. Sjukhuset där jag 
jobbar är ett litet privat universitetssjuk-
hus (120 sängar) och beläget i centrala 
Beirut. Vi är 3 infektionsläkare som rote-
rar i 15 dagars skift. Vi tar emot patienter 
som har privata sjukförsäkringar, vissa so-
ciala försäkringar och de som betalar själ-
va såklart. Här får man betalt per patient.

Mars 2020 slog COVID till. Ironiskt nog 
får vi fler patienter än någonsin som be-
talar i lokal valuta, och våra inkomster är 
därmed i botten såklart. I och med COVID, 
blir det betydligt fler arbetstillfällen ut-
omlands. De som kan, reser… eller rättare 
sagt: de som har små barn reser, de som 
har äldre barn med universitet att finan-
siera reser, de som är i början av sin karriär 
reser … inom 2 månader är 20% av våra lä-
kare borta och måste ersättas. De som blir 
kvar är de som har barn som är snart klara 
med skolan (som jag), de som är snart pen-
sionerade (som nu blir tvungna att se sin 
pension bli långt, långt fram i tiden), eller 
de som har andra personliga anledningar. 
Alla som är kvar ser till att ha en annan in-
komstkälla, helst i utländsk valuta.

De sekundära inkomstkällorna är det 
mycket varierande: flera åker några veck-

Jag jobbar i Beirut, Libanon, på ett universitetssjukhus sedan 
2011. Trots pappersjournaler och handskrivna mikrobiologisvar, 
så har kompetensen och patientvården varit av mycket accep-
tabel eller även god nivå. Att ta hand om en patient i Beirut el-
ler i Stockholm kändes enkelt att navigera, det man fick tänka 
på var skillnaden på antibiotika resistens i befolkningen då mer 
än 30 % av landets E.coli är ESBL bärare (1).

Anna Farra
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or i månaden till ett av våra grannländer. 
Några libanesiska sjukhus öppnar även 
där, med roterande scheman. Man skulle 
kunna tro att botox och fillers inte skulle 
vara någon bra plan i ett sådan ekonomisk 
kris men min väninna som är husläkare 
och precis avslutat en tilläggsutbildning i 
detta har ett fullt väntrum. Det gäller att 
ha rätt prioriteringar i livet…

Hur är det att jobba som infek-
tionsläkare i Beirut i allt det här? 
Patienterna har svårare att betala för vård. 
Sjukförsäkringar täcker mindre. Om pa-
tienten ska läggas in, kräver sjukhusen en 
”deposit”: en stor klumpsumma som ska 
täcka det som inläggningen beräknas kos-
ta. I kontanter. Check eller kort fungerar 

inte. Ett stort moment 22 i ett land där ban-
kuttag är kraftigt reglerade (max 2 millio-
ner pund i veckan, ca 700 kronor i veckan). 

På akuten är de som kommer sjukare. 
De går ofta på eget ansvar tillbaka hem 
efter den nödvändigaste vården, för att 
sedan komma tillbaka några dagar senare 
i ett ännu sämre skick. Inneliggande pa-
tienter får varje undersökning utvärderad 
av försäkringarna… Täcks MR-undersök-
ningen? Inte? Det gäller för oss läkare att 
skriva så bra remisser som möjligt, att kol-
la om undersökningarna blir av eller inte, 
vilket ibland kan vara kritiskt i akuta situ-
ationer. Samma gäller för behandlingarna. 
Täcker sjukförsäkringen denna medicin? 

På tal om mediciner så har även detta, 
som sagts tidigare, blivit problematiskt. 

Mediciner finns helt enkelt inte längre att 
få tag på. Importfirmor tar inte in, även ef-
ter att subventionerna hävts. Sjukhus har 
enligt lag inte rätt att importera direkt. 
Varje gång man ska påbörja en antibio-
tikabehandling får man kontrollera vad 
som finns inne. Ibland kan det bli kom-
plicerat, speciellt med de mycket sjuka 
patienterna. Åh vi har ingen caspofungin, 
hoppsan … ingen annan echinocandin hel-
ler? Dubbelhoppsan… detta kan som sagt 
hända mitt i påbörjad behandling. Man får 
improvisera med det man har inne. Ibland 
man får skicka anhöriga att köpa… De sto-
ra Beirutapoteken börjar sätta det i sys-
tem. Man kan nu hitta det mesta om man 
betalar. Dyrt. Men ibland finns det inte 
ens hos ”storhajarna”. Anhöriga som bor 
utomlands får ta med sig i väskan. Varje 
gång man skriver ut en medicin krävs det 
att man skriver ut flera alternativ (bara 
skriva generikan fungerar inte … fråga inte 
varför apotekarna inte accepterar). 

Det som är svårt är att se ett fungerande 
system slås i spillror, inte på grund av krig 
eller någon naturkatastrof, utan på grund 
av en bristande ledning i landet. Frustra-
tion, vrede och en viss fatalitet inställer 
sig. Jag tänker att det är dags att flytta till-
baka till Stockholm, så snart yngsta sonen 
blir klar med skolan…. Och så får jag frå-
gan, vad skulle få dig att stanna? Vad skul-
le få all vårdpersonal att stanna? Ingen vill 
ju egentligen flytta ifrån sin familj, sina va-
nor, sitt land… Det är inte bara pengarna. 
Det handlar om värdighet, respekt, makt 
och frihet. Så länge det finns människor 
”över lagen”, som tycker att regler är till 
för att bända, så länge allt, precis ALLT, 
går att få för pengar, så länge sociala 
klyftor är så uttalade, att man är rädd att 
stanna till vid rödljusen, så länge samma 
korrupta män är vid makten, så länge allt 
man byggt, sparat och ordnat försvinner 
plötsligt och utan förvarning med jämna 
mellanrum, är det svårt att hålla modet 
uppe. När hoppet tar slut, får man gå och 
leta efter det någon annanstans.

ANNA FARRA, MD, PHD
Assistant Professor of

Clinical Medicine Infectious diseases
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 – Kajsa svarar.
 • RAF
 – Inför varje RAF-möte kommer RAF framgent efterhöra 

om deras specialitetsföreningar har några frågor de öns-
kar att RAF diskuterar. Kajsa svarar att SILF önskar att 
RAF arbetar med hantering av restnoterad antibiotika.

§ 7 Redaktörens ärenden, Erik Sörstedt
 • Infektionsläkaren
 – Nr 2 kom ut i dagarna.
 – Abstract planeras som separat bilaga i fortsättningen ef-

tersom tidningens omfattning blir för stor annars.
 – Bidrag från RAF, RAM och RAV planeras framgent till 

tidningen.
 – Nr 3 har manusstopp 4/9.
 • Hemsidan
 – Enligt tidigare protokoll.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregister, Maria Norrby
 • Kvalitetsregistren
 – Uppdragsbeskrivningen för registerhållaren är klar.
 • Programgrupperna 
 – Vårdprogramgruppen för bakteriella CNS-infektioner 

har fått in en ansökan som presenteras för styrelsen. 
John Karlsson Valik godkänns som ny medlem i vård-
programgruppen.

 – Det nya tuberkulosvårdprogrammet är publicerat.

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Oscar Forsman
 • Ungt forum under infektionsveckan har 60 anmälda fysis-

ka deltagare och flera som har hört av sig angående digitalt 
deltagande.

 • Fallseminarier
 – Förfrågningar till nya falldragare är ute. 
 • SPUK
 – På senaste mötet diskuterades frågan om hur C3-målet 

”Den specialistkompetenta läkaren ska behärska initialt 
omhändertagande av akuta livshotande infektioner” ska 
tillgodoses under ST-utbildningen. Fortsatta diskussio-
ner planeras inom studierektorsnätverket, SPUK och 
chefsnätverket. SILF önskar fortsatt ett konkret förslag 
från SPUR om vad som behövs för att uppnå målet.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Infektionsveckan 2022
 – Rekordmånga fysiska deltagare är anmälda och 21 kli-

nikbiljetter har sålts.

Organ   Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2022-04-28, 13.00–15.00

Plats    Zoom

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 Mia 
 Furebring.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet den 220321 
 granskades och godkändes.

§ 5 Ordförandens ärenden, Lars-Magnus Andersson
 • Akademiskt nätverk, Magnus Rasmussen inbjuden via zoom
 – Magnus presenterar Akademiskt nätverk och deras mål-

sättning och planerade uppdrag. Johan Westin ansvarar 
för grundutbildningsfrågor och Magnus Rasmussen för 
forskarutbildningsfrågor. Bland annat har nätverket sam-
manställt en lista över docenter i Sverige och deras spe-
cialområden för att informationen ska vara lättillgänglig 
för forskare. En motsvarande sammanställning av lärare 
är på gång och en lista över avhandlingar diskuteras.

 – Samarbete med mellan Akademiskt nätverk och SILF 
diskuteras. Syftet är att SILF:s medlemmar ska få tillgång 
till det material som tas fram av nätverket. Affiliering 
med SILF ska diskuteras vid nätverkets nästa möte och 
tas upp vid SILF:s styrelseinternat i höst.

 • Årsmötet
 – Föredragningslistan och förberedelser stäms av.
 – Utnämning av representanter till SLS ska tas upp vid års-

mötet.
 • Inkommen fråga om styrelsen kommer ta fram riktlinjer 

för poliklinisk antibiotikabehandling. Styrelsen beslutar 
att inte göra det med motivering att lokala förutsättningar 
styr i hög grad.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Kajsa Glimåker
 • Sveriges läkarförbund
 – Remisser
 • Högisoleringsvård
 – Maria svarar.
 • Från delar till helhet - En reform för samordnade, be-

hovsanpassade och personcentrerade insatser till per-
soner med samsjuklighet (SOU 2021:93)
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 • Svenska läkaresällskapet
 – Remisser
 • "(SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – 

struktur för ökad förmåga på remiss från Socialdepar-
tementet."

 – Lars-Magnus svarar.
 • Infektionsveckan Halmstad 2023
 – Diskussion kring att fortsätta anordna infektionsveckan 

som hybridmöte pågår. Styrelsen är positiva till hybrid-
möte för att materialet ska kunna komma så många som 
möjligt till godo och användas som internutbildning i ef-
terhand. Man behöver först utvärdera utfallet i Stockholm.

§ 11 Utbildningsfrågor, Johan Tham 
 • Höstutbildningen
 – Anmälan till tuberkulosutbildningen är öppen.
 • Vårutbildningen
 – Vårens utbildning om implantatassocierade ortopediska 

infektioner blev lyckat och fick höga betyg i utvärderingen.
 – Ingen extra utbildning om implantatinfektioner plane-

ras pga tidsbrist hos föreläsarna.
 • Bakjoursutbildning under vårvintern planeras. Kombine-

ras med konsultutbildning.
 • Tropikutbildning planeras med tropikgruppen.
 • Webbinarier
 – Nästa webbinarium planeras under hösten med sepsis-

gruppen för presentation av det i år reviderade vårdpro-
grammet.

 • SILF-podden
 – Nästa avsnitt med Malin Hagstrand Aldman kommer ut 

så snart hon har disputerat inom S aureus och penicillin-
känslighet.

 • Föreningen för klinisk mikrobiologi, Martin Sundqvist, har 
inkommit med en fråga kring möjligheter till samordning 
av vidareutbildning. Styrelsen är positiv till detta men for-
merna ska diskuteras.

§ 12 Skattmästarens ärenden, Simon Athlin
 • Ekonomi:
 – Bokslutet presenteras och visar god ekonomi. Medlems-

avgiften behöver inte höjas. Två nya vårdprogramgrup-
per är bildade och kommer medföra ökade utgifter.

 • Nya medlemmar
 – Ordinarie: Johanna Edén, Norrköping 
     Anna Clara Benoni, Falun
     David Krus, Malmö
     Åsa Parke, Enskede
     Andreas Mårtensson, Uppsala
 • Styrelsemiddag på restaurang SMAK i samband med infek-

tionsveckan är bokad.
 • Säröhus är bokat till styrelseinternatet 24–26 augusti.
 • Datum för chefsmötet diskuteras, 24–25 eller 25–26 okto-

ber. Simon stämmer av med tillträdande ordförande vilka 
datum som fungerar bäst och meddelar Nysam därefter.

§ 13 Övriga frågor
 • Inga anmälda

§ 14 Ordförande Lars-Magnus Andersson avslutade mötet.

 
 Kajsa Glimåker Lars-Magnus Andersson Mia Furebring
 Facklig sekreterare Ordförande  Protokolljusterare
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Organ   Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte

Tid     2022-05-10, 17.15–18.30

Plats    Erling Persson Aulan, Aula Medica samt
     konferenslänk

§ 1 Ordförande Lars-Magnus Andersson öppnade mötet.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Lars-Magnus Andersson.

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Kajsa Glimåker.

§ 4 Till protokolljusterare valdes Ola Blennow och Maria 
 Josephson.

§ 5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§ 6 Dagordningen godkändes.

§ 7 Information från styrelsen:
Ordförande Lars-Magnus Andersson informerade om det se-
naste årets arbete och diskussioner inom SILF. Särskilt lyftes 
frågan kring hur SILF interagerar med SLS och information 
om samverkan med Coronakommissionen. Ordförande tack-
ade alla som bidragit till SILF:s arbete genom att föreläsa vid 
våra utbildningar och representera SILF i olika arbetsgrup-
per.

Vice ordförande Maria Norrby informerade om styrelsens 
arbete med vårdprogramsgrupper och hur de olika vårdpro-
gramsgrupperna arbete fortskrider. Maria Norrby berättade 
att vårdprogramgrupperna för Bakteriella CNS-infektioner 
och Pneumoni söker nya medlemmar. Även arbetet med kva-
litetsregistren pågår och ny registeransvarig för Sepsis och 
Endokardit söks.

Utbildningsansvarige Johan Tham informerade om att SILF 
har arrangerat två utbildningar för föreningens medlemmar 
sedan föregående årsmöte. Höstutbildningen 2021 hölls un-
der två dagar, 29–30/9, på Örenäs slott på temat ”Infektioner 
hos immunsupprimerade” och lockade 40 deltagare med det 
goda omdömet från kursutvärderingen 5 av 6 möjliga. Vår-
utbildningen hölls under tre dagar i Örebro 6–8 april och 
hade temat ”Implantatassocierade ortopediska infektioner”. 
Kursen hölls tillsammans med Svensk ortopedisk förening 
(SOF) och hälften av deltagarna var ortopeder. SILF har 
under 2021–2022 fortsatt att hålla i webbinarier för veten-
skaplig uppdatering och kollegial diskussion kring covid-19. 
Den 16:e mars anordnades ett webbinarium om uppdaterade 
behandlingsrekommendationer kring endokardit som hölls 
av vårdprogramsgruppen endokardit. SILF-podden har legat 
nere under pandemin men är under återuppstart där 6 av-
snitt finns tillgängliga på infektion.net. 

Redaktör Erik Sörstedt informerade om arbetet med fören-
ingens tidning ”Infektionsläkaren” som utkommer med 4 nr 
per år samt arbetet med att utveckla SILF:s hemsida. Erik 
Sörstedt framförde ett stort tack till alla som bidragit till tid-
ningens innehåll.

Yngreläkarrepresentant Oscar Forsman informerade om för-
eningens verksamhet för ST-läkare. Ungt forum har genom-
förts vid två tillfällen, i samband med Infektionsveckan 2021 
och Infektionsveckan 2022 och båda utbildningarna har fått 
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årsmötet 2025.  Fredrik Månsson är sammankallande i val-
beredningen fram till nästa årsmöte. 

§ 12 Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 250 kr för 
fullt betalande medlemmar, 200 kr för associerade och 0 kr 
för pensionerade medlemmar. De föreslagna medlemsavgif-
terna bifölls och fastställdes av årsmötet.

§ 13 Verksamhetsåret 2022–2023
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2023 kom-
mer att anordnas i Halmstad 23–26/5. Mötet kommer som 
tidigare år att samarrangeras med de tre mikrobiologiska 
föreningarna och IFIS. Styrelsen träffar de övriga arrange-
rande föreningarna regelbundet och formerna för samarbe-
tet diskuteras och utvecklas fortlöpande. 
SILF skall fortsatt vidareutveckla det vetenskapliga inne-
hållet och anordna utbildningar, webbinarier och poddar. 
SILF önskar fortsatt vara en aktiv kraft i den allmänna opi-
nionen och driva för infektionsspecialiteten relevanta frågor. 
SILF kommer fortsätta bevaka ST-utbildningens kvalitet.

§ 14 Övriga frågor anmälda till årsmötet
 • Förslag till stadgeändring gällande kallelseförfarandet till 

årsmötet presenterades (se bilaga) för att kunna godkän-
nas vid nästa årsmöte.

 • Styrelsen informerar om att SILF firar 75 år 2023 och ord-
förande uppmanar att det uppmärksammas i samband med 
Infektionsveckan i Halmstad.

 • Styrelsen genom Maria Norrby tackar av Per Arneborn för 
hans eminenta arbete som registerhållare.

 • Styrelsen genom Mia Furebring tackar av Lars-Magnus 
Andersson för hans fyra förtjänstfulla år som ordförande i 
SILF.

§ 15 Ordförande avslutade mötet med ett stort och varmt tack till 
alla dem som under året bidragit till SILF:s webbinarier, ut-
bildningar, arbete inom vårdprogramgrupper och som SIL-
F:s representanter i viktiga forum och referensgrupper. (Re-
presentation för SILF finns att se i verksamhetsberättelsen 
på infektion.net).

 Lars-Magnus Andersson Kajsa Glimåker
 Ordförande Sekreterare

 Ola Blennow Maria Josephson
 Protokolljusterare Protokolljusterare

Bilaga till årsmötet 2022 – Förslag till ändring paragraf 8

Nuvarande lydelse:
Kallelse till SILFs årsmöte publiceras i tidningen Infektionsläka-
ren som utsänds till medlemmarna minst femton dagar i förväg.

Förslag till ny lydelse:
Kallelse till SILFs årsmöte publiceras på SILF hemsida infek-
tion.net (eller motsvarande digitala forum) samt skickas till den 
epostadress (eller motsvarande digitala brevlåda) medlem angi-
vit till SILF, minst femton dagar i förväg.

fina omdömen. Även två fallseminarier har hållits och upp-
skattats, ett av tillfällena var med omvänd turordning för att 
möjliggöra deltagande tidigt i ST-utbildningen. ST-skriv-
ningen har genomförts under 2021. 

Vetenskaplige sekreteraren Mia Furebring informerade om 
att Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021 fick 
skjutas upp till 14–17 september och sedan omvandlas till 
digital form som en följd av rådande coronapandemi. Trots 
det var deltagandet stort. 28 klinikbiljetter köptes, 40–200 
följde streamingen live från de olika sessionerna och fler än 
2000 har tittat i efterhand. Mia Furebring passade även på 
att tacka alla som har bidragit till årets program. Vidare har 
SILF besvarat 11 remisser som inkommit via Svenska läkar-
sällskapet, Svenska läkarförbundet samt andra remissinstan-
ser.

I övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsen för SILF 2021.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021–2022 presente-
rades kort av facklige sekreteraren Kajsa Glimåker. Verksam-
hetsberättelsen godkändes av årsmötet. Verksamhetsberät-
telse för 2021–2022 går att läsa på www.infektion.net under 
mötesprotokoll. 

§ 9 Skattmästaren Simon Athlin redovisade ekonomiskt bokslut 
för 2021 och för Göran Sterners resestipendiefond. Bokslu-
ten godkändes av årsmötet. 

§ 10 Revisionsrapporten lästes upp av Hans Norrgren. Revisorer-
na förordade ekonomisk ansvarsfrihet för styrelse gällande 
föreningens ekonomi för 2021.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets-
året 2021.

§ 11 Valberedningens förslag till styrelse för 2022–2023 och öv-
riga förtroendeposter föredrogs av Maria Furberg. I valbe-
redningen har Maria Furberg (sammankallande), Anita Häll-
gren och Fredrik Månsson ingått.

Årsmötet valde enhälligt enligt följande förslag:
Ordförande: Malin Ackefors (nyval 2 år till årsmötet 2024)
Vetenskaplig sekreterare: Mia Furebring (omval 2 år till års-
mötet 2024)
Redaktör: Erik Sörstedt (omval 2 år till årsmötet 2024)
Kassör: Simon Ahtlin (omval 2 år till årsmötet 2024)
Utbildningsansvarig: Johan Tham (omval 2 år till årsmötet 
2024)

Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2022–2023 val-
des Göran Günther (omval) och Hans Norrgren (omval) och 
till suppleant valdes Peter Lanbeck (omval).

Årsmötet godkände att styrelsen inom sig utser ordinarie le-
damöter och suppleanter till Svenska Läkaresällskapets full-
mäktige. Delegater utanför styrelsen kan utses av styrelsen.

Årsmötet godkände att styrelsen inom sig utser ordinarie 
ledamöter och suppleanter till specialitetsföreningarnas 
representantskap och fullmäktigemöte i Sveriges läkarför-
bund. Delegater utanför styrelsen kan utses av styrelsen.

Val till valberedningen
Lars-Magnus Andersson och Ola Blennow valdes på 3 år till 
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 – Reviderade vårdprogrammet Svår sepsis/septisk chock 
är snart klart. 

 – Vårdprogramgruppen Virala CNS-infektioner ska på-
börja sitt revisionsarbete. 

§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Oscar Forsman
 • Ungt forum var väldigt uppskattat förutom smärre pro-

blem med streamingen.
 • Fallseminarier
 – Jens Backman och Johanna Repo är klara som falldraga-

re men fler söks.
 • SPUK
 – Fortsatta diskussioner pågår angående omhändertagan-

de av akuta infektionspatienter under ST-utbildningen.

§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Mia Furebring
 • Svenska läkaresällskapet
 – Malin och Mia utses till representanter till SLS fullmäk-

tige. Ytterligare två mandat utses vid kommande möten.
 • Infektionsveckan
 – Hybridmöten föreslås även i framtiden. 
 – Samverkansmöte 12 maj inför Halmstad 2023.

§ 11 Utbildningsfrågor, Johan Tham 
 • Höstutbildningen
 – Fortbildning om Tuberkulos planeras i Båstad/Hovs 

Hallar 5–6 oktober, anmälan är öppen.
 • Vårutbildningen
 – Enligt tidigare protokoll.
 • Webbinarier
 – Enligt tidigare protokoll.

§ 12 Skattmästarens ärenden, Simon Athlin
 • Anmälan till styrelsemötet på internatet 24–26 Särö Hus.
 • Ekonomi
 – Enligt årsmötesprotokollet.
 • Nya medlemmar
 – Associerad:
 • Ellen-Oppi Christiansen, Bromma
 • Firmatecknare
 – Beslutades att firmatecknare för Svenska Infektionslä-

karföreningen (802017-9480) är var för sig föreningens 
ordförande Malin Ackefors (691001-4908) samt skatt-
mästare Simon Athlin (711121-6334) till och med nästa 
konstituerande styrelsemöte, under förutsättning att de-
ras ledamotskap i SILF kvarstår.

 – Malin Ackefors och Simon Athlin befullmäktigades att 
disponera Svenska Infektionsläkarföreningens bank-
konton på Handelsbanken och Resurs Bank med deras 
internettjänst eller på kontor. Kapital får placeras på 
bankkonton, fonder, värdepapper och därmed förenli-
ga placeringsalternativ. Fullmakten ska gälla tills vidare 
och Malin Ackefors och Simon Athlin skall disponera 
kontona med egen/enskild behörighet.

§ 13 Övriga frågor
 • Inga anmälda

§ 14 Ordförande Malin Ackefors avslutade mötet.

 Kajsa Glimåker  Malin Ackefors Maria Norrby
 Sekreterare  Ordförande  Protokolljusterare

Organ   Konstituerande styrelsemöte för
     Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid     2022-05-11, 12.20–13:15

Plats    Aula Medica

Närvarande Malin Ackefors ordf.
     Maria Norrby
     Johan Tham
     Mia Furebring
     Simon Athlin
     Erik Sörstedt
     Kajsa Glimåker
     Oscar Forsman

§ 1 Ordförande Malin Ackefors öppnade mötet.

§ 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Maria 
  Norrby.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemötet 220428 tas upp 
 vid nästa möte.

§ 5 Ordförandes ärenden, Malin Ackefors
 • Malin tackar SILF:s medlemmar för förtroendet och äm-

nar fortsätta styrelsens goda arbete. 

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Kajsa Glimåker
 • Sveriges läkarförbund
 – Malin och Kajsa utses till representanter till FUM och 

representantskap.
 • Styrelsens arbetsformer 2022
 – Internat 24-26 augusti på Särö hus.
 – Chefsmöte på Högberga gård 25-26 oktober. 
 • Styrelsemöte på förmiddagen 25 oktober. 
 • Styrelsemiddag 24 oktober.
 – Decembermöte 1 december kl 13-15 via zoom.

§ 7 Redaktörens ärenden, Erik Sörstedt
 • Infektionsläkaren
 – Nr 3 har manusstopp 4/9. Kommer innehålla rapport 

från Infektionsveckan bland annat. RAF, RAV och RAM 
har tillfrågats om att bidra med innehåll.

 – Nr 4 kommer ta upp SPUR och kommande jubileumsår. 
Fortsatt diskussion vid internatet.

 • Hemsidan
 – Enligt tidigare protokoll.

§ 8 Programgrupper och kvalitetsregister, Maria Norrby
 • Kvalitetsregistren
 – Ulrika Snygg-Martin utses som registeransvarig för en-

dokarditregistret.
 – Registerhållare Gabriel Westman bjuds in till internatet. 

Framtida kvalitetsregister och förhållningssätt till SKR:s 
register ska diskuteras. 

 – Arbetsbeskrivning för registeransvarig ska tas fram. 
 – Registeransvarig för sepsis söks. 
 • Programgrupperna 
 – Vårdprogramgruppen Pneumoni håller på med revision. 

Ny vårdprogramsmedlem söks.
 – Vårdprogramgruppen Led- och skelettinfektioner ska 

påbörja revision.

Protokoll
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Kongresskalender

Nya medlemmar

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

Better Methods for Clinical Studies in
Infectious Diseases and Clinical Microbiology
20-22 oktober
Utrecht 
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/1Dates_Events/event_flyers/
Utrecht_2022.pdf

Getting to hepatitis B cure: Is it possible?
3-4 november
Online
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/pictures/ESGVH_11_22.pdf

Fungal forum
10-11 november
Stockholm
https://pages.loopify.com/?Fungal%20
Forum=&pageId=q5UPiF9BP-D0zMSk-
0fuiTsjXG63g1nlpY-IpwNqqrvfvWbNejx-
ikQOcR9MoY5O11urjQcbg19oFMkYCmNjR-
soQ%3D%3D

State of the Art Covid-19
16-17 november
Online
https://stateoftheart.se/

Antimicrobial stewardship:
a competency-based approach
26-27 november
Belgrad
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/Internal/Belgrade_2022.pdf

CROI
19-22 februari 
Seattle
https://www.croiconference.org/

Antimicrobial stewardship (AMS) in
migration- and travel-associated infections
17-19 mars
Homburg/Saar
https://www.escmid.org/fileadmin/src/
media/PDFs/3Research_Projects/ESGAP/
Germa  ny__AMS.pdf

ISICEM -International Symposium on
Intensive Care & Emergency Medicine
21-24 Mars
Bryssel
https://www.isicem.org/1/Home.asp

SILF’s vårutbildning:
Ortopediska infektioner
27-29 mars
Plats kommer
Mer information kommer på infektion.net

ECCMID 
15-18 april
Köpenhamn
https://www.escmid.org/dates_events/
eccmid/

Akuta infektioner på sjukhus
9-12 maj 
Uppsala 
https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverk-
samma/uppdragsutbildning/medicin-vard-
omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard/
uppsalakurserna-vt23/akuta-infektioner-vt23

Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
vårmöte
23-26 maj
Halmstad
infektionmikro2023.se

EASL 
21-25 juni
Wien
https://easl.eu/event/easl-congress-2023/

IAS Conference on HIV Science
23-26 juli
Brisbane + online
https://www.iasociety.org/conferences/
IAS2023

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.

Nya medlemmar

ORDINARIE MEDLEMMAR
Johanna Puhakka, Falun
Jacob Lopatko-Lindman, Lund
Fabian Udden, Lund
Katsiaryna Matusevich, Örebro
Johan Rudling, Stockholm
Anna Wadman, Örebro

ASSOCIERADE MEDLEMMAR
Anna Karlsson, Falun
Maryam Bahar, Göteborg
Kajsa Hedell, Uppsala
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