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Christin Tornvall ny chef för hygiensjuksköterskorna i Skåne
DEN 15 APRIL TILLTRÄDDE Christin Torn-
vall tjänsten som enhetschef för 
hygiensjuksköterskorna i Region 
Skåne. Närmast kommer Christin 
från Näsets läkargrupp och chefs-
uppdrag inom primärvården, både 
som enhets- och verksamhetschef. 
Christin lär även vara ett välkänt 
ansikte för många sjuksköterskor 
utanför primärvården sedan åren 
kring millennieskiftet då hon var 
verksam som universitetsadjunkt 
och ansvarig för VFU (verksam-
hetsförlagd utbildning) på sjukskö-
terskeutbildningen i Lund.
 Under 2017 bar karriären iväg 
till Förenade Arabemiraten för ett 
annorlunda uppdrag som Chief 
nurse offi cer (CNO) för ett nybyggt 

sjukhus i öknen utanför Ajman. 
Christin rekryterade 80 sjukskö-
terskor till sjukhuset under tiden 
som CNO. Då sjukhuset redan från 
början fi ck expandera och byggas 
ut med känslig verksamhet som 
förlossning, neonatal- och opera-
tionsavdelning blev det också en 
hel del fokus på att rekrytera vård-
hygienisk expertis – erfarenheter 
som kommer väl till användning i 
nya tjänsten. 
 Vi hälsar Christin varmt 
välkommen till Vårdhygien Skåne! 

NYHETER

OMSLAGSFOTO: Babesiainfekterade röda 
blodkroppar. Kristina Persson

Antibiotikaval i slutenvård – fi ckfolder framtagen
NU FINNS EN NY fi ckfolder Antibiotika-
val vid icke-livshotande infektioner 
hos vuxna i slutenvård tillgänglig att 
beställa på Vårdgivare Skåne: http://
vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/
uppfoljning/omraden-verksamheter/
mikrobiologisk-diagnostik-statistik/
 

Strama Skåne har tagit fram den och 
försökt anpassa innehållet efter 
rekommendationerna i den nationella 
Strama-appen.
 Foldern har även ett avsnitt om 
handhavande vid tidigare reaktion på 
penicillin samt en tabell för dosering 
vid nedsatt njurfunktion.

vid icke-livshotande infektioner  hos vuxna i slutenvård

Kreatininclearance –  eGFR  (ml/min) >80 
41-80 

20-40 
<20 

Bensylpenicillin 
3 g x 3 

3 g x 3 
3 g x 2 

3 g x 2 

Kloxacillin 
2 g x 3-4

1-2 g x 3
1 g x 3 

1 g x 3 

Ampicillin 

2 g x 3 
2 g x 3 

2 g x 2 
1 g x 2 

Amoxicillin 
500-750 mg x 3 500-750 mg x 3 500 mg x 3 500 mg x 2

Piperacillin-tazobactam 
4 g x 3-4

4 g x 3-4
4 g x 3

4 g x 2

Cefotaxim 
1 g x 3 

1 g x 3 
1 g x 2 

1 g x 2 

Ceftazidim 
1 g x 3-4 1 g x 2-3

0.5 g x 2-3 0.5 g x 1-2

Imipenem/cilastatin
0.5-1g x 3 0,5 g x 3

0.5 g x 3 0,5 g x 2 

Meropenem
1 g x 3 

1 g x 3 
1 g x 3 

1 g x 2 

Ciprofloxacin iv
400 mg x 2 400 mg x 2 400 mg x 1 400 mg x 1 

Ciprofloxacin po
500 mg x 2 500 mg x 2 500 mg x 1 500 mg x 1 

Gentamicin*/ Tobramycin*
4.5 mg/kg x 1 4.5 mg/kg x 1 2.2 mg/kg x 1 Undvik

Levofloxacin
0,5 g x 1-2 0,5 g x 1

0,25 g x 1 0,125 g x1

Trimetoprim-sulfa 80/400mg po 2 tabl x 2
2 tabletter x 2 1 x 2

Undvik

Startdosen ska vara densamma som vid normal njurfunktion, härefter dosreduktion  

i enlighet med njurfunktionsnedsättningen*Observera: Serumkoncentration och kreatinin måste följas.

Antibiotikaval

Utgiven av Strama Skåneoch Läkemedelsrådet i Region Skåne.

Inför hägrande semestrar med efter-
längtade sol- och badstunder kan det 
löna sig med förebyggande eftertan-
ke.  I klimatförändringarnas heta spår 
dyker nya organismer upp mot ytan. 
I detta nummer berörs såväl sommar-
sjukan, badsårsfeber och West Nile-
virus. Likaså vill vi än en gång upp-
märksamma förebyggande åtgärder 
inför utlandsresor. Med tanke på de 
mässlingsutbrott som nyligen obser-
verats på olika håll, bl a hos en ovac-
cinerad grupp i New York och bland 
skidåkare i Alperna, så är det viktigt 
att se över mässlingsskyddet före 

avresa. För barnfamiljer som åker 
till endemiska områden för hepatit A 
rekommenderas vaccination, både för 
egen del och för att förhindra vida-
resmitta, t ex inom barnomsorgen, 
vid hemkomsten. Utan att vilja lägga 

ytterligare ett lager sordin på barnens 
glädje vid fjärresor påminner vi också 
om vikten av att undvika kontakt 
med aldrig så gulliga djur. 
Om man med tanke på både klimat- 
och smittskyddsaspekten väljer att 
hemestra tipsar vi om Ven, dit det 
numera går tre venösa infarter.

Sommartider hej, hej - och ibland nej, nej

FOTO: Maria Eklind
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I 
detta nummer har vi fokus på antibiotika och anti-
biotikaresistens. Ämnet kan tyckas uttjatat, men för-
tjänar att ständigt påminnas om eftersom förekom-
sten av resistenta bakterier hos människor, djur och i 

miljön ökar kontinuerligt sett i ett globalt perspektiv. Mest 
illa ute är de fattigaste länderna i världen. Dessa länder 
har en hög förekomst av bärarskap av resistenta bakterier 
i befolkningen och här saknas ofta effektiva antibiotika för 
att behandla svåra infektioner, vilket leder till en ökad risk 
för dödlig utgång av infektionen. I de fattigaste länderna 
råder också brist på rent vatten och sanitet, vilket ökar 
risken för spridning av bakterierna till både människor och 
djur. I en rapport från WHO och en arbetsgrupp inom FN 
lyfts att fungerande antibiotika måste ses som en global 
resurs och att det krävs nya internationella samarbeten för 
att nå framgång. Bland annat behövs det en stor ekonomisk 
satsning på forskning och utveckling av antibiotika med 
nya verkningsmekanismer och regler för hur nya antibio-
tika får användas. På grund av vårt globaliserade samhälle 
blir antibiotikaresistens en fråga för alla länder där varje 
åtgärd, stor som liten, gör skillnad precis som i klimat-
frågan. Det handlar om att använda antibiotika rätt samt 
att förebygga spridning av antibiotikaresistenta bakterier i 
vård och samhälle, bland djur och människor samt i miljön. 

ATT ANVÄNDA ANTIBIOTIKA rätt handlar både om att välja att 
förskriva antibiotika när det behövs och att välja rätt 
preparat, i rätt dos och med rätt behandlingstid, då man 
väljer att behandla. Antibiotikaförskrivningen på recept 
till skånska medborgare har minskat med 14 % de senaste 
fem åren. Samtidigt visar apoteksstatistiken att andelen 
rekommenderade antibiotika ökar i relation till icke 
rekommenderade. Det går alltså hela tiden åt rätt håll. 

Fortfarande saknar vi dock ett system för att få ut data på 
antibiotikaanvändning kopplat till diagnos. På detta vis 
skulle enheterna på ett systematiskt sätt kunna följa upp 
sin antibiotikaanvändning själva med specifika mål och 
mått och Strama kan ge bättre feedback till dem.

FÖREKOMSTEN AV ANTIBIOTIKARESISTENTA bakterier i odlingar från 
skånska patienter med urinvägsinfektion respektive sepsis 
visar på en långsamt ökande förekomst av resistens varje 
år, men siffrorna är fortfarande mycket låga ur ett inter-
nationellt perspektiv. Detta talar för att förekomsten av 
bärarskap i befolkningen också långsamt ökar. Eftersom 
bärarskapet oftast inte är känt för patienten blir det för 
varje år med ökande bärarskap i befolkningen allt viktigare 
att följa de grundläggande vårdhygieniska rutinerna vid 
vård av samtliga patienter. Vårdrelaterade utbrott med 
resistenta bakterier är fortfarande sällsynt i Skåne och de 
få som uppträder har hittills kunnat bromsas med snabba 
åtgärder, vilket är positivt.

JAG VILL HÄR passa på att introducera två nya medarbetare, 
dels Christin Tornvall som är ny chef för hygiensjuksköter-
skorna på Vårdhygien och dels Allis Greco som är vikarie 
för Mariam El-Moghrabi under Mariams föräldraledighet. 
Välkomna! Samtidigt vill jag tacka Erik Sturegård för dina 
år på Vårdhygien där du arbetat i flera år, först som läkare 
och sedan som chef. Vi har haft ett givande och roligt  
samarbete. Jag önskar dig lycka till i ditt nya jobb. 

Eva Melander
Smittskyddsläkare

Tidigare nummer av epi skåne kan du hämta på www.skane.se/smittskydd
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RESISTENSLÄGET I SKÅNE

Resistensläget i Skåne
För andra året i rad kan vi nu presentera aktuella resistensdata från Skåne åren 2011 till 2018. 
Alla kliniska prover i Skåne skickas till Klinisk mikrobiologi vilket ger ett väldigt bra underlag 
för att följa utvecklingen. Statistiken är vidare baserad på ett isolat per patient och år för att ge 
en så rättvisande bild som möjligt. Här lyfter vi fram några aspekter som vi tycker är viktiga. 
Övrig statistik finner ni på mikrobiologens hemsida: http://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/
uppfoljning/omraden-verksamheter/mikrobiologisk-diagnostik-statistik/

TEXT: Eva Gustafsson, Kristina Trell och Ilona Veréb /STRAMA

BLODODLINGAR TAS PÅ PATIENTER MED TECKEN 
PÅ ALLVARLIG INFEKTION. UNGEFÄR VAR FEMTE 
BLODODLAD PATIENT HAR POSITIVT ODLINGSFYND 

(FIGUR 1). Andelen patienter med positiv 
blododling ligger konstant kring 20 
% även om antalet blododlingar och 
antalet bakteriefynd ökar för varje år. 
Adekvat behandling med verksamt 
antibiotika kan vara livsavgörande 
och för att kunna ge bästa möjliga 
behandling är det viktigt att övervaka 
resistensutvecklingen.

E. COLI OCH STAPHYLOCOCCUS AUREUS DOMINE-
RAR STORT I BLODODLINGARNA (FIGUR 2).  

E. coli förekommer normalt i tarmen 
och kan ge upphov till urinvägsinfek-
tioner och bukinfektioner. Näst van-
ligaste odlingsfyndet i blododlingar 
är Staphylocccus aureus som normalt 
förekommer på hud och slemhin-
nor. Infekterade sår och bölder kan 
ge upphov till bakteremi/sepsis med 
Staphylocccus aureus. Även en bruten 
skyddsbarriär i form av katetrar eller 
intravenösa infarter kan bana väg för 
stafylokockerna.

DET ÄR VIKTIGT ATT FÖLJA ANTIBIOTIKARESISTEN-
SEN FÖR E. COLI, DÅ DENNA ÖKAR STORT I HELA 
VÄRLDEN OCH PÅVERKAR VÅRA BEHANDLINGSMÖJ-

LIGHETER (FIGUR 3). Två resistensmekanis-
mer håller vi ett särskilt vaksamt öga 
på och det är ESBL som bryter ner 
cefalosporiner, exempelvis cefotaxim, 
samt ESBLcarba som bryter ner kar-
bapenemer såsom Tienam eller Mero-
nem. ESBL-resistensen har långsamt 
ökat från 5 % till 8 % mellan åren 
2011-2018 och ligger än så länge på 
en hanterbar nivå.
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DE SENASTE TRE ÅREN HAR RESISTENS MOT 
AMOXICILLIN/KLAVULANSYRA BÖRJAT TESTAS I 
NÅGRA FALL AV E. COLI I BLODODLINGAR (FIGUR 3). 

Läkemedelsenheten i Skåne gjorde en 
sökning som visar på en 50-procentig 
ökning i förbrukning av amoxicillin/
klavulansyra från 2014 till 2018. Pre-
paratet har kommit i användning som 
alternativ till Ciproxin, där resistensen 
legat högt de senaste åren. Om detta 
är en tillfällig ökning eller en bestående 
trend har vi för kort observationstid 
för att uttala oss om men det finns 
anledning att följa utvecklingen noga.

ESBL E. COLI ÄR OFTA MULTIRESISTENTA DVS. RE-
SISTENTA MOT FLERA OLIKA ANTIBIOTIKA, VILKET 
INNEBÄR EN UTMANING VID BEHANDLING  

(figur 4; utsnitt av staplarna för ESBL 
i figur 3) Det är mycket oroväckande 
att de bakterier som har ESBL-resis-
tens samtidigt är resistenta mot flertal 
andra antibiotika eftersom behand-
lingsalternativen då blir få. En viktig 
åtgärd är att ta odlingar för att identi-
fiera eventuell resistens så att antibio-
tikabehandling kan skräddarsys.

E. COLI-ORSAKANDE UVI KAN BEHANDLAS MED 

FURADANTIN OCH SELEXID. Detta är mycket 
glädjande eftersom de är förstahands-
val vid UVI. Dessa preparat fungerar 
även vid förekomst av ESBL-bildande 
bakterier. Ciprofloxacin och trime-
toprim är fortsatt osäkra val och krä-
ver föregående urinodling.

FÖREKOMST AV MRSA ÖKAR I BÅDE SÅRODLINGAR 

OCH BLODODLINGAR. (Figur 5) Liknande 
trend ses i anmälningar till smittskydd 
även på nationell nivå. Vid närmare 
analys av MRSA-fallen i Skåne har 
den största ökningen skett bland per-
soner över 70 år.

FÖREKOMSTEN AV PNEUMOKOCKER I NASOPHA-
RYNXODLINGAR HAR MINSKAT PÅTAGLIGT. 

En bidragande orsak bedöms vara 
att pneumokockvaccin infördes i 
barnvaccinationsprogrammet 2009. 
Antalet provtagna personer har ökat 
med 20 % men antalet patienter med 
pneumokocker har minskat. Antalet 
penicillinresistenta pneumokocker är 
endast 0-3 fall per år.
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Figur 3. Antibiotikaresistens i blododlingar med E. coli
2011; n=1 045 2012; n=1 183 2013; n=1 211 2014; n=1 271
2015; n=1 365 2016; n=1 332 2017; n=1 422 2018; n=1 362
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ANTIBIOTIKARECEPTEN MINSKAR

TEXT: Emma Brogård /STRAMA

Antal uthämtade antibiotika-
recept minskar i Skåne

Från mars 2018 till och med april 
2019 minskade antalet antibiotika-
recept från 331 till 312 recept per 
1 000 invånare jämfört med före-
gående tolvmånadersperiod. Dock 
ligger Skåne fortfarande högt vid en 
jämförelse mellan Sveriges län (andra 
plats). Glädjande är att minskningen 
av antalet antibiotikarecept per 1 000 
invånare är större i Skåne än i riket.

Minskningen beror framför allt på 
färre uthämtade recept på antibiotika 
som ofta används vid luftvägsinfek-
tioner. I denna grupp är minskningen 
ca 8 % under 2018 jämfört med 
2017.  I det längre perspektivet (2010 
jämfört med 2018) har antibiotika 
som ofta används vid luftvägsinfek-
tioner minskat med 33 %. Under 
samma period är motsvarande minsk-
ning för urinvägsantibiotika 3 % 
medan hud- och mjukdelsantibiotika 
har minskat med 12 %.
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BEHANDLING VID UVI

Antibiotikabehandling av misstänkt urinvägsinfektion i slutenvård 

- överbehandling av asymtomatisk  
bakteriuri eller patientens bästa?

TEXT: Gisela Otto /STRAMA

Från öppenvården i Skåne kommer 
frågor och funderingar kring den i 
deras tycke ibland svårförståeliga 
och stora förskrivningen av urin-
vägsantibiotika som patienter som 
vårdats inneliggande fått eller får när 
de skrivs ut. I epikrisen framgår då 
ofta inte varför patienten bedömts ha 
urinvägsinfektion, UVI, om vårdtill-
fället har orsakats av icke-urinvägs-
relaterat diagnos. Visst förekommer 
det att patienter utvecklar UVI under 
vårdtiden t.ex. pga. nysatt KAD. Men 
ofta har antibiotika getts pga. fynd på 
urinsticka, urinodlingsfynd, illaluk-
tande urin eller trötthet och förvirring 
hos patienten. Det är då viktigt att 
tänka på att inget av dessa faktorer i 
sig motiverar antibiotikabehandling! 
Istället kan antibiotikabehandlingen 
vara skadlig för patienten.

RUBBA INTE DEN EKOLOGISKA  

BALANSEN

Om man behandlar bort den asym-
tomatiska bakteriurin, ABU, som 
patienten lever i harmoni med sedan 
länge och som kan vara skyddande 
mot mer aggressiva bakterier, så inne-
bär detta en ökad risk för symtomgi-
vande urinvägsinfektion. Dessutom 
medför antibiotikabehandling risk för 
resistensutveckling och selektion av 
mer resistenta bakteriestammar samt 
störning av den normala bakterieflo-

ran i tarm och på slemhinnor. Detta 
leder till sekundär överväxt av andra 
bakterier och svampar, vilket kan 
ge antibiotikaassocierade diarréer, 
Clostridium difficile-enterit, candida 
på slemhinnor m.m. Antibiotika kan 
också orsaka olika typer av biverk-
ningar, såsom njur- och leverskador, 
allergiska reaktioner samt interagera 
med andra läkemedel vilket kan 
medföra antingen ökad eller minskad 
effekt och därigenom orsaka skada. 
Förvirring och trötthet är inte tecken 
på UVI utan har andra betydligt mer 
troliga orsaker hos en sjukhusvårdad 
person. Studier har tydligt visat att 
den gamla uppfattningen att trötthet 
och förvirring hos äldre skulle orsa-
kas av bakteriuri/ABU/cystit är fel-
aktig och istället medför att de rätta 
orsakerna missas. Vid febril UVI kan 
förstås trötthet ses men då som del 
av en infektion i kroppen med feber 
och CRP-stegring. Vid cystit, dvs. 
UVI lokaliserad i urinblåsan, har man 
inte feber eller CRP-stegring och inte 
heller allmänna symptom som trött-
het. Illaluktande urin beror i regel på 
inkontinens och inte på UVI per se.

BEHANDLA INTE I ONÖDAN

Inom öppenvården arbetar man 
mycket med att minska onödig anti-
biotikaförbrukning vid bl.a. ABU 
och UVI. Cystit antibiotikabehandlas 

inte vid lindriga symtom utan man 
rekommenderar riklig dryck och 
eventuellt analgetika. Om behand-
ling blir aktuell bör man använda 
preparat som ger så lite skadliga ef-
fekter på patienten och omgivningen 
som möjligt. I första hand används 
furadantin och pivmecillinam. Vid 
ABU ska man avstå från antibiotika. 
Rekommendationer och resonemang 
kan ses i Läkemedelsverkets behand-
lingsrekommendationer ”Läkeme-
delsbehandling av UVI i öppenvård”, 
samt på stramas lokala hemsida 
www.vardgivare.skane.se/kompetens-
utveckling/sakkunniggrupper/strama, 
på den nationella stramahemsidan 
www.strama.se, eller på stramaappen 
som finns att ladda ner.

Vi vill alla våra patienters bästa. Men ibland kan vår tolkning 
av odlingsfynd och symtom samt tilltro till antibiotika istället 
vara till men för patienten. När är det egentligen motiverat 
med antibiotika mot urinvägsbesvär och när riskerar den göra 
mer skada än nytta?
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BABESIOS

TEXT och FOTO: Joel Svensson och 
Kristina Persson /Lunds Universitet

Babesios –vanligare än vad vi tidigare har trott?

Så här års vill man glädjas med korna över kosläppets frihetskänsla och ogärna påminnas 
om ”sommarsjukans” existens. Men icke desto mindre är den en realitet och välkänd inom 
veterinärmedicinen. Forskning tyder på att babesia även hos människan kan vara vanligare 
än vad vi tidigare har trott och bör därför få ökad uppmärksamhet.

Babesia är en parasit som i Sverige 
hittills varit relativt okänd hos män-
niska och som kan orsaka sjukdomen 
babesios. Inom veterinärmedicinen är 
Babesia mer känd och kan hos kor 
orsaka ”Sommarsjuka”, med symtom 
som röd urin, spontan abort och död. 
Andra däggdjur som rådjur och hund 
kan också drabbas. Livscykeln för 
Babesia är mycket lik den för mala-
ria, med undantag av att vid babesios 
är det en fästing som överför sjukdo-
men och för malaria är det en mygga. 
Efter att parasiter har injicerats av 
fästingen, utvecklas de och växer till 
i de röda blodkropparna. När dessa 
ses i mikroskopet (se bild) liknar 
Babesia-parasiter malaria.
 Det fi nns över 100 olika former av 
Babesia, men de som huvudsakligen 
har visat sig vara sjukdomsframkal-
lande för människor är Babesia mi-
croti, Babesia divergens och Babesia 
venatorum. Alla dessa har visat sig 
fi nnas i Europa. Babesia överförs 
transovariellt i fästingar, vilket inne-
bär att parasiten kan spridas genom 
generationer av fästingar, även om de 
inte biter Babesia-infekterade dägg-
djur. 

SMITTA VIA BLODTRANSFUSIONER

Babesia kan också smittas via trans-
fusioner av röda blodkroppar. Det är 
sannolikt mindre vanligt än smitta via 
fästingar men allvarligare när det väl 
sker. En orsak är att patienter som tar 
emot en blodtransfusion ofta redan 
är sjuka och än mer mottagliga för en 
infektion. Den bedöms vara den po-
tentiellt farligaste smittan i USA vid 
transfusioner av röda blodkroppar.
 Om människor infekteras av 

Babesia, kan symtomen sträcka sig 
från inga symptom alls, till döden. 
Malarialiknande episoder av feber 
som ofta efterliknar infl uensa med 
smärta i kroppen, huvudvärk och 
feber är förmodligen de vanligaste 
symptomen hos annars friska män-
niskor. Hos immunsupprimerade är 
sjukdomen mycket farligare och kan 
vara dödlig. En annan högriskgrupp 
är de patienter som har fått mjälten 
bortopererad eller har en rubbad 
mjältfunktion. Hos svårt sjuka 
patienter med babesios har man sett 
njursvikt, hemolytisk anemi, ARDS 
(acute respiratory distress syndrome, 
chocklunga) och DIC (disseminerad 
intravasal koagulation). Behand-
lingen består av en kombination av 
antibiotika (till exempel klindamycin 
eller makrolid) och malarialäkeme-
del såsom kinin. Ofta krävs en lång 
behandlingstid för att bli av med pa-
rasiterna.
 I Sverige har enbart ett fåtal 
patienter med babesios beskrivits. I 
USA rapporteras däremot drygt 2000 
fall per år där cirka hälften av 
patienterna behöver inneliggande 
vård. Framförallt är det fall från en 

handfull delstater på östkusten och i 
mellanvästern. Ökad dödlighet har 
setts hos immunsupprimerade patienter 
och patienter med rubbad mjältfunk-
tion men också vid smitta via blod-
transfusion. 

AKTUELL FORSKNING

Vi har i en nyligen publicerad studie 
(ref) visat att 16 % av borreliainfek-
terade personer också har antikrop-
par mot Babesia, jämfört med 2 % 
i en kontrollgrupp. Antikropparna 
var för arterna Babesia divergens och 
Babesia microti. Resultaten tyder på 
att Babesia kan vara vanligare än vad 
vi tidigare har trott och bör få ökad 
uppmärksamhet. Sannolikt rör det 
sig i en del fall om ett självläkande 
förlopp men det fi nns också en över-
lappning av symptomen gentemot 
borrelia. Det är också önskvärt att 
fl er riktade utredningar görs i aktu-
ella patientfall där relevanta symptom 
och riskfaktorer föreligger. 

Referens: Joel Svensson, Klaus-Peter Hun-
feld, Kristina E M Persson. High sero-
prevalence of Babesia antibodies among 
Borrelia burgdorferi-infected humans in 
Sweden. Ticks and Tick Borne Diseases. 
2019;10:186–90.
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WEST NILE VIRUS

Varför ska man leta efter ett 
virus som ingen smittats av 
i Sverige skulle man kunna 
fråga sig. Jo, det är enda  
sättet att ta reda på om en ny 
smitta dyker upp. Och finns 
det anledning att tro att ett 
förändrat klimat kan ändra 
förutsättningarna för smittan 
finns det all anledning att 
tänka brett när man letar  
diagnos.

Av Smittskyddslagens och Smitt-
skyddsförordningens alla anmäl-
ningspliktiga diagnoser är det en som 
skiljer sig från de andra på ett särskilt 
sätt. Alla utom en baseras på att man 
misstänker eller har identifierat ett 
specifikt agens/smittämne så som t 
ex salmonella-, tuberkulos- eller kik-
hostebakterier, hiv, hepatit C- eller 
denguevirus, malaria- eller cryptospo-
ridieparasiter etc. För diagnosen viral 
meningoencefalit, anmälningspliktig 
enligt Smittskyddsförordningen, finns 
det inte angivet vilket/vilka specifika 
virus som skall anmälas. Det innebär 
att oavsett vilket virus man hittar 
som orsak till en meningoencefalit 
ska fallet rapporteras till smittskydds-
läkaren och Folkhälsomyndigheten 
via SmiNet. Enligt Smittskyddslagen 
skall också misstanke om en anmäl-
ningspliktig sjukdom anmälas. Till 
vår hjälp har Folkhälsomyndigheten 
publicerat falldefinitioner för samtliga 
anmälningspliktiga sjukdomar där 
det också framgår när ett fall skall be-
traktas som misstänkt. För diagnosen 
virala meningoencefaliter gäller att 
ett misstänkt fall är t ex ett fall med 
klinisk bild som vid meningoencefa-
lit och påvisande av pleocytos (ökat 
antal vita blodkroppar i likvor).

INTE ALLA VIRUS UPPTÄCKS

Nästan alla anmälda fall av viral me-
ningoencefalit är sådana fall där orsa-
kande virus har kunnat påvisas. Från 
den kliniska verkligheten vet vi dock 
att det i en stor andel av patienter 
med pleocytos och klinisk bild såsom 
vid meningoencefalit, inte identifieras 
något orsakande virus. Även om någ-
ra av dessa kan bero på icke infekti-
ösa tillstånd är sannolikt majoriteten 
orsakade av virus som vi inte lyckats 
påvisa med våra mikrobiologiska 
metoder eller så har rätt analys helt 
enkelt inte beställts. Bland dessa kan 
också dyka upp virus som tidigare 
inte cirkulerat i vår region. TBE-virus 
är ett exempel på ett sådant virus som 
etablerat sig i Skåne sedan millen-
nieskiftet och som sprider sig till nya 
områden i Sverige och Skåne.

WEST NILE-VIRUSINFEKTION SPRIDER 

SIG NORRUT

West Nile-virus (WNV) är ett an-
nat exempel på virus som kan ge 
meningoencefalit och som i Europa 
spridit sig till nya områden senaste 
åren. Förra året var ett rekordår för 
antalet fall av WNV-infektion i Eu-
ropa och i Skåne diagnostiserades tre 
fall som smittats under semesterresa 

till Centraleuropa. Viruset finns hos 
fåglar och sprids med myggor mellan 
fåglar. Vid varmare klimat förkortas 
tiden från det att en mygga blir in-
fekterad med WNV till dess den kan 
föra smittan vidare till nästa fågel. På 
så sätt kan viruset få en större sprid-
ning och etablera sig i nya områden. 
Under 2018 påvisades för första 
gången smittade fåglar i Tyskland, 
även i norra delen av landet. Vissa 
myggarter som både biter fåglar och 
t ex människor och hästar kan över-
föra viruset till dessa arter. I Tyskland 
påvisades under 2018 också WNV-
infektion hos häst smittad i Tyskland. 
Några av de myggarter som kan spri-
da WNV till människa har nyligen 
påvisats i Skåne (läs mer om detta i 
epi skåne nr 2 2018). Vid ett varmare 
klimat kan det därför inte uteslutas 
att WNV-infektion även kan etablera 
sig i Skåne. En signal på det skulle 
kunna vara ett ökat antal fall av 
virala meningoencefaliter hos äldre. 
För att upptäcka det behöver alla fall 
av misstänkt viral meningoencefalit 
anmälas till smittskyddet, så som det 
föreskrivs i Smittskyddslagen.

TEXT: Mattias Waldeck

Är du beredd på West Nile-virus?
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INFLUENSA 

Vinterns influensa 
– vaccinbrist, men ändå en mild säsong
I höstas förutspåddes att 
influensasäsongen 2018-19 
skulle domineras av influensa 
A(H1N1)pdm09, det vill säga 
den pandemiska influensa 
som kom 2009 och som då 
kallades ”svininfluensan”. 
Förutsägelsen visade sig  
besannas och under vintern 
har vi framför allt sett en 
spridning av H1 influensa.

Influensaspridningen har följt sitt 
tidigare mönster och främst drabbat 
något yngre åldersgrupper. Fram på 
vårkanten började också influensa A 
av typ H3 att spridas, dock i mindre 
omfattning (se figur). Som vanligt 
påvisades denna influensatyp mest 
hos äldre personer. Överlag har det 
varit en förhållandevis mild influ-
ensasäsong med färre sjuka jämfört 
med de senaste säsongerna och med 
detta också en mindre belastning på 
sjukvården.

Höstens vaccinationskampanj fick 
dock en olycklig start då det i novem-
ber snabbt uppstod en brist på influ-
ensavaccin både i Sverige och i övriga 

Europa. Leverantörerna förklarade 
det hela med en ökad internationell 
efterfrågan och att man hade pro-
blem att få tillräckliga leveranser till 
Sverige. Det kan ha spelat in att detta 
var den första säsongen som flertalet 
länder vaccinerade med det nya fyr-
valenta vaccinet. Brist på vaccin mot 
säsongsinfluensa har vi inte upplevt 
på länge så detta var en ny situation 
att hantera. Då uppdraget att vac-
cinera riskgrupperna mot influensa i 
Skåne ligger på primärvården kallade 
Smittskydd Skåne till telefonmöten 
med primärvårdsledning och andra 
berörda parter för att försöka göra en 
samlad inventering av bristsituatio-
nen och vara behjälplig vid fördelning 

och prioritering av tillgängliga vac-
cindoser. På nationell nivå gick Folk-
hälsomyndigheten ut med riktlinjer 
för prioritering av riskpatienter som 
Region Skåne beslöt att följa. I detta 
ingick också ett tillfälligt uppehåll 
för personalvaccinationer. Vaccinsi-
tuationen löste sig dock efter hand 
på de flesta håll och sammantaget 
visar registreringen att fler personer 
vaccinerades denna säsong jämfört 
med föregående. Trots en besvärlig 
start på vaccinationskampanjen har 
troligtvis de flesta riskpatienter som 
önskat vaccinera sig också fått sin 
spruta.

TEXT: Per Hagstam och Rosmarie Fält
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Epikurva influensasäsongen 2018-2019

Influensa A Influensa A H1N1 Influensa B
Totalt labverifierade fall per vecka Totalt labverifierade fall 17/18 Totalt labverifierade fall 16/17
Totalt labverifierade fall 15/16
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BADSÅRSFEBER

Det fyndiga begreppet ”bad-
sårsfeber” myntades 2006 av 
smittskyddsläkare Richard 
Eitrem i Blekinge. Utan att 
vilja grumla glädjen över dopp 
i sommar – även i till synes 
klart vatten – berättar över-
läkare Torsten Holmdahl om 
badsårsfeber, ännu ett exempel
på hur klimatförändringar 
ändrar vårt sjukdomspanorama.

TEXT: Torsten Holmdahl /VO Infektions-
sjukdomar, SUS, Malmö

Tänk på badsårsfeber när värmen kommer

Vi kommer alla ihåg den varma och 
sköna sommaren 2018. Själv låg jag 
och njöt av de för en gångs skull var-
ma böljorna i Sandhammaren på Ös-
terlen (25°) sista dagen på semestern. 
Jag kom att tänka på en artikel som 
jag var med och skrev i Scandinavian 
journal of infectious diseases 1995 
om det första fallet av Vibrio vulnifi -
cus-bakteriemi i Sverige. När jag gick 
rond på avdelningen nästa dag låg 
det inte mindre än fyra patienter med 
badsårsfeber inne på avdelningen - 
alla svåra och knepiga fall.

SLÄKT MED KOLERABAKTERIEN

Det fyndiga begreppet ”badsårsfeber” 
myntades 2006 av smittskyddsläkare 
Richard Eitrem i Blekinge. Badsårs-
feber orsakas av vibrioarter, det vill 
säga gramnegativa stavar som är 
släkt med kolera. Exempel är Vibrio 
vulnifi cus, Vibrio cholerae (inte sero-
grupp 01 el 0139) och Vibrio hemoly-
ticus. De förekommer ofta vid kuster, 
fl odmynningar och bräckt vatten, 
men en del typer klarar också av mer 
salt vatten. Dessa vibrioarter är frile-
vande i vatten och trivs och tillväxer 
vid höga vattentemperaturer särskilt 
över 20°. Vid bad kan de infektera 
redan befi ntliga sår eller sår som upp-
kommer vid vattenaktiviteter. De kan 
sedan ge upphov till erysipelasliknan-
de hud- och mjukdelsinfektioner eller 
orsaka djupare infektioner liknande 
nekrotiserande fasciit (se bild). Även 
sepsis och dödsfall förekommer. Bak-

FAKTA
Inkubationstid: 1-3 dagar
Behandling: De vanliga preparaten som 
brukar ges vid hud och mjukdelsinfektioner,
bensylpenicillin, penicillin V, kloxacillin 
och clindamycin, är inte effektiva.
Bakterierna är känsliga för tetracykliner, 
kinoloner, cefotaxim, samt även 
Meronem och piperacillin-tazobactam.

Till sjukhusfall gavs cefotaxim 2 g x 3 
i kombination med en kinolon eller ett 
tetracyklinpreparat.

I öppenvårdsfall rekommenderas en 
kinolon eller ett tetracyklinpreparat.

Dessa bakterier växer fram på vanlig 
odling.

Vibrioinfektioner är anmälningspliktiga 
enligt smittskyddslagen.

Bild kommerBild kommer

terierna kan också ge upphov till ba-
nala infektioner som extern otit och 
i vissa fall gastroenterit. Äldre och 
immunosupprimerade patienter löper 
extra stor risk att drabbas. Leversjuk-
dom, diabetes och njurinsuffi ciens är 
riskfaktorer.

RISK FÖR VÄXANDE PROBLEM 

Vibrioinfektioner är ett exempel på 
hur klimatförändringar ändrar vårt 
sjukdomspanorama. Det är ett väl-
känt och ökande problem i många 
länder, bland annat i USA. Ostron 
lever genom att fi ltrera vatten och 
kan därmed anrika bakterien. I USA 
är sårinfektioner, sepsis och gastro-
enterit i samband med ostronhante-
ring eller konsumtion vanliga. Även i 
Sverige kan detta befaras bli ett väx-
ande problem. I Skåne hade vi förra 
sommaren 17 fall av badsårsfeber 
jämfört med endast ett fåtal fall året 
innan. I ett större material i södra 
Sverige hade 61 % av fallen sepsis 
och 44 % krävde operativa ingrepp. 
Dödsfall förekom. Förvånande många 
hade ålder som enda riskfaktor.

VIKTIGT ATT HA DENNA DIAGNOS I 

ÅTANKE VID KLINISK HANDLÄGGNING

Majoriteten av fallen tolkades som 
erysipelas initialt, eftersom vi inte är 
vana vid risken för badsårsfeber då 
vi inte brukar ha så höga vattentem-
peraturer i Skåne. De fi ck därmed 
overksam behandling till en början. 
Flera fall såg initialt ut att gå bra, 
men en kvarstående smärta indikera-
de att infektionen var djupare än man 
först trott och ofta krävdes sedan 
omfattande och många revisioner. 

REKOMMENDATIONER INFÖR NÄSTA 

SÄSONG

Vid höga badtemperaturer över 20°C 
bör allmänheten varnas för att bada 
om man har sår (gäller inte lätta 
skrapsår eller sönderkliade mygg-
bett), särskilt äldre och immunosupp-
rimerade.
 För patienter med erysipelaslik-
nande infektioner med eller utan 
tecken på sepsis eller nekrotiserande 
fasciitbild, bör man under badsäsong 
ta sår- och badanamnes och vara fri-
kostig med odling. Om badsårsfeber 
misstänks är det viktigt med snabbt 
insättande av rätt behandling då det 
är en potentiellt allvarlig sjukdom. 
Vid misstanke om djupare infektion 
är det viktigt att vara frikostig med 
kirurgisk intervention.
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KONFERENS OM SEXUALITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Varmt välkomna till heldagskonferensen Sexualitet i  
hälso- och sjukvården onsdag 27 november 2019. Under 
konferensen kommer teman såsom somatisk sjukdom, 
läkemedel, psykisk ohälsa samt bemötande att belysas i 
relation till sexualitet. Fullständigt program publiceras 
i september. Dagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. 
Konferensen arrangeras av Centrum för sexologi och 
sexualitetsstudier vid Malmö Universitet, i samverkan 
med Malmö stad, Region Skåne, RFSU Malmö och Livio 
Fertilitetscentrum. Mer information om konferensen samt 
anmälningsformulär finns på Malmö universitets hemsida 
http://mau.se/forskning/centrum-for-sexologi-och-sexuali-
tetsstudier. 
Varmt välkomna!

VÅRDHYGIEN

För information om kommande utbildningar inom  
Vårdhygien – håll utkik på www.skane.se/vardhygien

STRAMA SKÅNE
AT-DAG OM ANTIBIOTIKARESISTENS DEN 3 OKTOBER 2019,  
JUBILEUMSAULAN, JAN WALDENSTRÖMGATAN 5, MALMÖ, KL. 9.00-16.15

Kursen innehåller en uppdatering om orsaker till anti- 
biotikaresistens, om resistensutvecklingen i Sverige och i 
världen samt tips om rationell användning av antibiotika 
vid våra vanligaste infektioner för att uppnå god  
behandlingseffekt och samtidigt minska negativa effekter 
för individ och samhälle.

skåne

BLI ANTIBIOTIKASMART SJUKSKÖTERSKA i en sjukvård som  
motverkar antibiotikaresistens – du kan göra skillnad. Nu 
finns Stramas checklista för sjuksköterskor om antibiotika-
användning. Checklistan är i fickformat och är tänkt att 
användas vid rondsamtal med läkare och på kortet finns 
även enkla komihåg för att minska risken för vård- 
relaterade infektioner. Mer information finns på strama.se.

Antibiotikasmart 
sjuksköterska

Trevlig sommar önskar Epi Skåne! 
Nästa nummer kommer i höst och har Vårdhygien som tema.
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