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Klinisk mikrobiologi genom-
går för närvarande stora för-
ändringar. Detta har sin grund
främst i tekniska framsteg och
begränsningar i ekonomin. Tek-
niken möjliggör snabbare och
säkrare analyser, medan ekono-
min ökar trycket i förändring-
arna. Utvecklingen går både i
riktning mot större enheter och
mer patientnära analyser. 

– Förändringarna är sådana
att vi idag med fog kan tala om
ett paradigmskifte inom klinisk
mikrobiologi, säger professor
Urban Forsum, chef för avdel-
ningen för klinisk mikrobiologi
vid Universitetssjukhuset i Lin-
köping och ordförande i Före-
ningen för medicinsk mikrobio-
logi. 

I begynnelsen var Koch och Pasteur.
I Sverige introducerades den nya veten-
skapen bakteriologi mycket tack vare
riksdagsmannen och professorn i pato-
logisk anatomi Curt Wallis, ett skede
som beskrivs i avhandlingen »Från syn-
ligt till osynligt» av Ulrika Graninger
(Carlssons, 1997).

Slutet av 1800-talet beskrivs som ge-
nombrottet för den moderna medicinen,
en utveckling som i mycket startade
med bakteriologin. Louis Pasteurs och
Robert Kochs arbete ledde till föränd-
ringar i det medicinska tänkesättet. Ett
paradigmskifte inom medicinen ägde
rum för att använda den amerikanske
vetenskapshistorikern Thomas Kuhns
begrepp. 

Det tog tid för de nya insikterna att
slå igenom i Sverige. Omkring 20 år ef-
ter Kochs och Pasteurs upptäckter lades
ett förslag fram år 1897 att inrätta en
central bakteriologisk institution med
nationellt ansvar. Bakteriologins of-
fentliga bekräftelse kom genom riks-
dagens beslut år 1907 att inrätta Stats-

medicinska anstalten. Tio år senare kom
beslutet att slå samman olika laborato-
rier till Statens bakteriologiska labora-
torium, SBL. 

Det nya trängde gradvis fram
Det som hände mot 1800-talets slut

var att de gamla teorierna inom bakteri-
ologin gradvis trängdes undan. Uppfatt-
ningen om vad som vållade infek-
tionssjukdomarna var oklara. Begrep-
pen kontagion och miasma användes
som beskrivningar. Kontagiösa sjukdo-
mar är smittsamma, där smittämnet
överfördes direkt från en sjuk människa
till en frisk och smittämnet reproduce-
rades i människokroppen. Vid miasma-
tiska sjukdomar sker inte spridningen
direkt, utan utvecklas i och ur materia
(luft, vatten, mark) som omger oss. 

Den teoretiska omsvängningen kom
inte över en natt. Argumentationen för-
des intensivt under 20–30 år. Först i och
med att man kunde visa hygieniska
vinster av att använda sig av en bakteri-
eteori började det moderna bakteriolo-
giska synsättet vinna terräng. 

De första landvinningarna
– De första stora landvinningarna var

förhållandvis enkla saker som t ex att
man förstod vikten av avloppshygien,
dricksvattenhygien, att konstruera ge-
mensamma lokaler så att man undvek
korskontamination av mat och fekalier,
dvs livsmedelshygien, god toaletthygi-
en och matlagningshygien. Ett exempel
som ofta nämns är koleraepidemin i
Hamburg 1892. I Altona, en stadsdel i
Hamburg där främst välbeställda bod-
de, hade man bara enstaka kolerafall vid
en epidemi, medan det i övriga Ham-
burg inträffade många fall. Fallen i Al-
tona gällde dessutom personer som i
själva verket var bosatta i Hamburg.
Man kunde mycket fint korrelera epide-
mins utbredning med kvaliteten på vat-
tenledningssystemet och vattenbehand-
ling, bl a sandfiltrering. Det var många
sådana praktiska exempel som fick
människor övertygade om att bakterie-
teorin var värd att ta på allvar. 

– Aseptiken kom också vid den här
tiden och möjliggjorde en rationell em-
pirisk hantering av exempelvis opera-
tioner så att dessa hölls bakteriefria. Ett

vetenskapligt förhållningssätt slog ige-
nom inom medicinen, och inom det här
området först.

Men vågrörelserna är långa. Utbygg-
naden av laboratorier var inte färdig i
Sverige förrän en bit in på 1960-talet.
Infektionskliniker och infektionssjuk-
hus uppstod redan i slutet av 1920-talet
och i början av 1930-talet, i en första ut-
byggnadsvåg. Mikrobiologiska labora-
torier, utöver SBL och några universi-
tetsanknutna laboratorier, tillkom under
1960- och 1970-talen.

– Det är ju till och med så att jag
kommer ihåg det, säger Urban Forsum.
Och viruslaboratorier är ju fortfarande
under uppbyggnad kan man säga, där-
för att man inte förrän nu fått metoder
att styra patientbehandling inom virolo-
gin. Förut fick man nöja sig med att
konstatera att en person hade en viss vi-
russjukdom, men man kunde inte hjäl-
pa personen så mycket. Men nu finns
det exempelvis HIV-bromsmediciner
vars effekt för den enskilda patienten
kan monitoreras på laboratorium. Det
har lett till ett ökat behov av laborativ
verksamhet – och det är först nu det, på
1990-talet! konstaterar Urban Forsum.

Det var framsynt att man i Sverige ti-
digt beslutade sig för en laboratorieut-
byggnad?

– Ja, och en effekt är att vi har ett gott
resistensläge beträffande bakterier – vi
är visserligen oroliga nu, men det är ett
gott läge jämfört med andra länder. Jag
vågar påstå att vi har en hög klass på
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diagnostiken. Sverige har länge varit ett
ledande aidsforskningsland. Att vi hade
en tradition på det kliniskt virologiska
området gjorde att, när HIV-epidemin
kom, fanns det duktigt folk som hade re-
surser och som kunde lägga andra ar-
betsuppgifter åt sidan och direkt börja
jobba med HIV-viruset. 

Laboratorier nas roll omprövas
Samtidigt sker nu en omvärdering av

laboratoriernas roll i svensk sjukvård.
De teknologiska framstegen med ny
teknik och de ekonomiska begränsning-
arna leder till rationaliseringar av labo-
ratorieverksamheten. Utvecklingen går
i riktning mot att slå ihop och göra stör-
re enheter, få större volymer, större se-
rier. 

Risken finns också att den laborativa
medicinen börjar ses som ett slags icke-
medicinsk verksamhet, dvs en teknisk
produktion av analyser och mätvärden
där dagens medicinska tolkningskom-
petens inte efterfrågas. En sådan poten-
tiell utveckling har en mycket bestämd
motståndare i Urban Forsum. 

– Det är naturligtvis en samhälls-
trend att man konkurrensutsätter delar
av sjukvården och då kanske börjar på

laboratoriesidan, för att öka produktivi-
teten och göra den så billig som möjligt.
Detta kommer säkert att fortsätta och
det är nog inget konstigt med det. Men
det kanske också leder till att det blir en
avskärmning mellan laboratorierna och
patientsjukvården. Detta är en utveck-
ling som jag som ordförande i vår spe-
cialitetsförening ser en fara i, därför att
det tunnar ut det medicinska innehållet
i laborerandet. Därför gäller det att ta
initiativet och se till att det inte blir så!

Men om någon politiker då frågar sig
vad det gör om man tunnar ut det medi-
cinska innehållet i laboratorieverksam-
heten – det är ju bara ett labb i alla fall
som ska leverera mätvärden? 

– Det är det som är problemet, det är
ett populistiskt argument. 

Och motargumentet?
– Motargument är ju att man förvis-

so behöver en produktionsapparat, ett
laboratorium som producerar mätvär-
den. Det är bara det att den information
som kliniker behöver måste tolkas i sitt
medicinska sammanhang, t ex i relation
till normalpopulationen, till epidemio-
logi, till tänkbara antibiotikabehand-
lingar och kanske utvidgat på laborato-
riet till andra antibiotika beroende på de
resultat man först fick. Hela denna me-
dicinska kontext runt mätvärdena utgör
en mycket stor kunskapsdomän. 

Den är alltså inget som klinikern kan
åta sig att svara för när han fått mätvär-
dena?

– Nej, det är otänkbart i många fall,
det är ett så stort kunskapsinnehåll i vär-
deringen av mätvärdena. Klinisk viro-
logi är ett bra exempel. De som sköter
HIV-behandlingen är folk som håller på
med ett virus – HIV – och en sjukdom –
aids. Det finns där en del personer som
kan greppa över både laboratoriesidan
och kliniksidan. Men generellt är de
flesta läkare mindre kunniga i dia-
gnostiken och behandlingen av HIV-in-
fektion, som är en fråga för specialister.
Det beror inte bara på att det är så få pa-
tienter, utan också på att det är en så
komplex biologi. Då blir tolkningen av
mätvärdena avgörande. 

– Ett annat exempel är borreliasero-
logi. Mätvärdet i sig är inte särskilt an-
vändbart, utan man behöver någon form
av vägledning, om borreliabakterien
ger en viss form av immunitet eller
sjukdom, hos en viss individ från ett
visst geografiskt område, i en viss ålder,
osv.

– Det är på den nivån – »Har värdet
medicinsk relevans?» – som det finns
anledning till oro. Det är där jag är oro-
lig för att ansvaret endast läggs över på
klinikern. Sker det tror jag att vi faktiskt
kommer att få en uttunning av denna
tolkningskunskap i praktisk sjukvård.

Kan man se det redan nu? Urban For-
sum drar på svaret, men säger sedan att
det kan man. 

– Det ser vi dagligdags och är myck-
et bekymrade över. Det kommer samti-
digt med att man organiserar om och
tunnar ut den medicinska kompetensen
på mikrobiologiska laboratorier. Det
har vi sett flera exempel på i Sverige.
Det resulterade i att man missade flera
fall av hepatit i en stad, därför att be-
handlande läkare inte förstod att tolka
värdena som de bara fick ett och ett och
ett i taget, utan sammanhang. Det är ett
paradexempel på det jag talar om, anek-
dotiskt visserligen, men detta har före-
kommit, ja. 

Den nya tekniken
Den nya tekniken spelar stor roll för

Urban Forsums ämnesområde. 
– Vi har en ny kunskapsmassa, som

hänger samman med att man hittar nya,
mycket snabba sätt att påvisa kunskap,
t ex nya, effektiva molekylärbiologiska
tekniker. PCR-tekniken har börjat ut-
nyttjas under 1990-talet, och inom viro-
logi är det sjukvårdsrutin att i många
sammanhang använda PCR-teknik för
att påvisa virus eller viruskomponenter.

Nytt i den tekniska utvecklingen är
tillk omsten av mycket små DNA-
mikrochips som kan utnyttjas för ana-
lysändamål.

– Det kommer att möjliggöra att man
mycket billigt och snabbt kan testa
många mikroorganismer samtidigt.
Tekniken finns inte än i medicinska
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Mycket är på gång just nu inom klinisk
mikrobiologi, med inte minst den tekniska
utvecklingen som drivkraft. Att slå vakt
om den medicinska kompetensen är en
viktig uppgift, anser professor Urban
Forsum, ordförande i Föreningen för
medicinsk mikrobiologi.

F
O

T
O

:S
T

A
F

F
A

N
 G

U
S

T
A

V
S

S
O

N
/R

E
D

A
K

T
A



sammanhang, men att den kommer är
helt uppenbart.

Konsolideringen av laboratorier till
större enheter innebär både risker och
möjligheter. 

– Men man kan också vända på kut-
tingen och säga att viktiga är ju det som
sker runt patienten. Kan patientdoktorn
använda den här tekniken redan medan
patienten väntar är det ju väldigt bra.
Men det kräver samtidigt kvalitet i verk-
samheten. 

Urban Forsum är själv engagerad i
ett kvalitetsprojekt i Östergötland som
omfattar ett 30-tal laboratorier i primär-
vården. Man följer med systematiska
program upp alla delar av verksamheten
för att säkerställa en hög kvalitet i de-
centraliserad mikrobiologisk diagno-
stik. Man följer upp de tre viktigaste
testen – som också är de tekniskt möjli-
ga – diagnostik av halsfluss, screening
av urinvägsinfektioner samt screening
av körtelfeber.

Representerar DNA-mikrochipsen
ett paradigmskifte? 

– Ja, det tycker jag.

Finns det andra sådana punkter som
du kan peka på?

– Teknologiframstegen gör att vi
kommer att få sk mätplattformar, dvs
mycket stora, processmässigt genomar-
betade instrumenteringar som bara står
och rullar. Där har vi ett paradigmskifte
som vi måste lära oss att utnyttja, att
mycket effektiva mätplattformar kom-
mer att finnas och kommer att användas
och kommer att vara mycket bra. Mät-
plattformar är ett slanguttryck för en la-
boratorierobot som tar hand om allting.
När man beställer provet till laboratoriet
på en dataskärm på sin vårdavdelning
beslutar man sig för att bestämma t ex
natrium i serum, bakterier i sårsekret och
några andra saker. Redan då genereras
allt nödvändigt identifikationsmaterial
ur patientdatajournalsystemet och över-
förs automatiskt till laboratoriets pro-
cessmaskin. När provet fysiskt kommer
till laboratoriet – för det kommer ändå
att krävas! – behöver man aldrig göra
några nya inmatningar av basdata om
beställningen, patientens namn, identifi-
kationer, checksiffror etc. Allt det här
går bara i en bakgrundsprocess. Sedan
laddas maskinen automatiskt av robotar

som känner igen proven och inte blandar
ihop dem – bättre än vad människor kan!
Rätt sekvens stoppas in i apparaten, som
kör mixar av analyser anpassade efter
hur snabbt man behöver analysen, hur
stor volymen är, om man kan köra stora
serier för att göra det billigt, osv. Detta
»tänker» maskinen ut själv, och presen-
terar resultatet på ett överskådligt sätt för
laboratorieläkaren eller kanske direkt
till beställaren. Detta är ett oerhört ge-
nomtänkt processtänkande där man mi-
nimerar all informationsöverföring mel-
lan olika medier, från skriven text till tal
osv, s k mediaskift. 

– Allt detta är möjligt idag, och inne-
bär naturligtvis ett paradigmskifte av
det enkla skälet att teknologin styr. Se-
dan är det en ekonomi också – sannolikt
kommer dessa mätplattformar att vara
mycket effektiva och därmed kostnads-
effektiva. De finns inte i Sverige än vad
jag vet, men de är precis på väg.

Den medicinska kunskapen att vär-
dera varje mätning inom olika speciali-
teter kan inte apparaten svara för. Vis-
serligen kan en EKG-apparat i dagens
läge knappast säljas utan en mjukvara
som föreslår en tolkning av EKG. Lik-
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nande saker finns för kemianalyser i
USA har det sagts mig. Det är naturligt-
vis en möjlighet att något sådant skulle
kunna komma även i mikrobiologin,
men där ser jag att det ligger längre fram
i tiden.

Dags för en enda specialitet? 
Idag finns specialiteterna klinisk vi-

rologi och klinisk bakteriologi. En dis-
kussion pågår i fackkretsarna om huru-
vida de bör slås samman till en enda ge-
mensam specialitet, benämnd klinisk
mikrobiologi. Urban Forsum tillhör
dem som förespråkar att specialiteterna
förs samman – men det är ingen okon-
troversiell ståndpunkt.

– Det är min personliga uppfattning,
inte föreningens. Jag tror inte att vi kan
räkna med att Sveriges alla landsting
kommer att inrätta enheter för virologi
respektive bakteriologi som särskilda
laboratorier vid varje svenskt central-
lasarett och på sjukhus ovanför den ni-
vån. Skälen är bl a ekonomiska. Man
kan inte fortsätta att bygga ut sjukvår-
den genom att sektorisera den mer och
mer. Det är inte rimligt att tro att sam-
hället och politikerna kommer att ac-
ceptera en sådan kostnadsdrivande sak. 

– Hur ser då dagens verklighet ut?
Jo, på centrallasaretten finns redan ett
mikrobiologiskt laboratorium. De som
står i spetsen för det arbetar med både
virologiska, bakteriologiska och immu-
nologiska frågeställningar. Arbetet
spänner över alla tre specialiteterna och

man är tvungen att kunna alla i viss
mån. På universitetssjukhusen finns
speciallaboratorier inom alla tre områ-
dena, beroende på att någonstans måste
den fördjupade kompetensen finnas. 

– Vad vi ska utbilda är i första hand
kolleger som minimum kan verka på ett
centrallasarettslaboratorium. De behö-
ver då kunna både bakteriologi, virolo-
gi och immunologi, upp till en viss nivå.
Därför tror jag att det vore verklighets-
anpassat att ha en mikrobiologisk spe-
cialitet, som naturligtvis kan fördjupas
mot den ena eller den andra sidan, men
utifrån en gemensam plattform. Annars
kommer man inte att klara drift, beman-
ning och ekonomi. 

Det vanligaste motargumentet är att
kunskapsexplosionen inom exempelvis
virologi är så våldsam att den måste
fortsätta som egen specialitet. 

– Halvt på allvar, halvt på skämt har
man hävdat principen »ett virus– en
specialitet». Det säger rätt mycket om
vad det argumentet är värt, nämligen att
varje virus och virusinducerad sjukdom
har en så komplex och välutvecklad
kunskap att det nästan krävs en virolog
för att klara ett virus. Det är sant att det
någonstans måste nästan finnas en spe-
cialist per virus. Det finns också fackli-
ga argument av dominoeffektstyp:Om
vi släpper virologin, vad blir nästa steg
– en laboratoriemedicin tillsammans
med kemi och farmakologi? Men jag
tror alltså att man måste göra en upp-
delning av kakan på en rimlig nivå. Jag

tror att specialister i klinisk mikrobiolo-
gi kommer att vara en nödvändighet i
framtiden på centrallasarettsnivå. Spe-
cialister i klinisk kemi kommer också
att vara en nödvändighet. Det är kanske
en lagom nivå för att vidmakthålla kva-
litet och medicinsk kunskap. 

– Det är som synes fråga om en ba-
lansgång och i vår förening har vi en
mycket aktiv debatt om detta. Många
tycker att vi ska ha det som nu. Men jag
anser att man ska ta steget fullt ut och ha
klinisk mikrobiologi som specialitet
och ordna utbildningen därefter. Ett an-
nat argument är även att i EU är klinisk
mikrobiologi specialitetsbegreppet.

Specialistförsörjningen
I ett dokument nyligen från speciali-

tetsföreningen, »Policydokument Mik-
robiologi» (Föreningen för medicinsk
mikrobiologi, 1998; www.svls.se/ 
sektioner/mm/), som beskriver speciali-
tetens framväxt och dagsläge, andades
stor oro för den framtida specialistför-
sörjningen. Men situationen har redan
förbättrats, framhåller Urban Forsum:

– Man har på flera håll satt in ST-
block, därför att man har läst vad vi skri-
vit och insett att något faktiskt måste
göras. Det gör att vi nu har ett större an-
tal ST-block än någon gång tidigare un-
der de senaste åtta åren – sex ST-block i
bakteriologi och lika många i virologi.
Men vi har också stora pensionsav-
gångar framöver, så nettot kommer nog
att gå jämns med! •

På senare år har intresset ökat
alltmer för klimatf örändringarnas
betydelse för uppkomst och sprid-
ning av infektionssjukdomar. 

Hur pass konkret är kopplingen mel-
lan växthuseffekten och klinisk mikro-
biologi?

– Det pågår en diskussion i Sverige
och internationellt om huruvida vekto-
rer, t ex vissa fästingarter, håller på att
röra sig geografiskt på grund av växt-
husbetingade förändringar av klimatet.
Jag vill inte påstå att man sett det i Sve-
rige redan, men frågan diskuteras, säger
Urban Forsum. 

Ehrlichia är ett exempel. 

– Där har man funderat på om det är
så att vi får fler Ehrlichiafall i Sverige på
grund av att verktorn, fästingarten, blir
vanligare, och om det är en växthusef-
fekt på gång eftersom en höjning av tem-
peraturen gynnar spridningen av arten. 

Den amerikanska federala regering-
en har fullt klart för sig att det här är blo-
digt allvar, framhåller Urban Forsum. 

– USA satsar stora resurser på sitt
smittskyddsinstitut, Center for Disease
Control. CDC ger sedan något år tillba-
ka ut en påkostad tidskrift om nya tren-
der inom spridningen av infektions-
sjukdomar. Den distribueras till intres-
senter i hela världen, kostnadsfritt för
mottagaren för att ekonomiska hinder

inte ska stå i vägen för informations-
spridningen. I Europa däremot lever
smittskyddsinstituten mera än i USA
under knapphetens stjärna, men kun-
skapsbehovet är lika stort här, förklarar
Urban Forsum.

Klimats betydelse 
för infektionssjukdomar
På i Jamaica hölls i juni 1997 en fors-

karkonferens om klimatets betydelse
för spridning av infektionssjukdomar.
Diskussionerna sammanfattas i skriften
»Climate, infectious disease and health.
An interdisciplinary perspective»
(American Academy of Microbiology,
1998), där det framhålls att ämnet är i

Gör vädret oss sjuka? 
Växthuseffekten kan ge spridning åt vektorer


