
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar (2016) 
 
Till dig som skriver 
 
Provet består av fem stycken MEQ-frågor och en fråga omfattande artikelgranskning, samtliga 
författade av kollegor från olika delar av landet. 
Skrivtiden är 3 timmar, skulle du behöva längre tid accepteras det. 
 
Avseende MEQ-frågorna: börja med första papperet, svara på frågorna och lägg sedan detta blad upp 
och ner och gå till nästa blad. Försök få plats med ditt svar på samma sida som frågan, använd annars 
baksidan på papperet. Du får inte titta på nästa blad förrän du svarat och inte heller gå tillbaka och 
korrigera. Frågorna som rör den vetenskapliga artikeln kan dock besvaras i valfri ordning. 
 
Efter diskussion i SPUK har vi beslutat att inte sätta poäng på svaren, detta innebär att tonvikten läggs 
på genomgången och diskussionen med din handledare. Det går inte att nog poängtera vikten av att ta 
sig tid med sin handledare för att gå igenom svaren varje år efter det diagnostiska provet – här ges man 
även en möjlighet att gemensamt följa kunskapsutvecklingen från år till år. 
Skrivningen är till för att ge dig själv ett stöd för att se på vilken nivå dina kunskaper är och för att du 
tillsammans med din handledare skall kunna göra din utbildning till infektionsspecialist så bra som 
möjligt. Vi vill att provet inspirerar till kunskapsinhämtning genom diskussioner med 
handledare/kollegor, litteraturstudier eller justering av ditt utbildningsprogram om så behövs (d.v.s. 
ändrade randningar eller placeringar på speciella enheter/mottagningar eller stöd i att bedöma vilka 
kurser som är prioriterade för att uppnå målen i målbeskrivningen). 
 
Det är viktigt för oss i SPUK att få feedback på såväl skrivningens innehåll som hur många ST-läkare 
som skriver! I år gör vi detta via en web-baserad enkät som innehåller ett fåtal frågor. Ni skall ha fått 
länken vidarebefordrad från er studierektor. Betrakta inte skrivningen som avslutad förrän enkäten är 
besvarad! 
Inför diskussioner om införande av olika former av obligatoriska kunskapskontroller är det viktigt att 
kunna visa att de flesta ST-läkare genomför detta prov. Även för de ST-läkare som av någon anledning 
inte deltagit önskar vi få in svar på enkäten med skälet till att varför man inte skrivit just i år. 
 
 
 
 
Vi tackar samtliga kollegor som bidragit med frågor och synpunkter! 
 
 
 
LYCKA TILL! 
 
Infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK) genom 
 
Staffan Tevell, infektionsläkare, Centralsjukhuset i Karlstad  
(staffan.tevell@liv.se) 
och 
Lisa Fohlin, infektionsläkare, Östersunds sjukhus  
(lisa.fohlin@regionjh.se)  
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MEQ 1:1(5) 
En 34-årig tidigare frisk man söker på akutmottagningen med dyspné och uttalad sjukdomskänsla. 
Sedan tre dagar tillbaka feber, frossa och tilltagande hosta. Dagen före symtomdebut varit på spa med 
jobbet. Sonen äter pc mot öroninflammation och hustrun medicinerar sedan igår med pc mot halsfluss. 
Status: Perifert kall, blek, ångestfylld. Temp 37,5°C. Hjärtfrekvens 133 slag/min.  
Blodtryck 85/50 mmHg. Andningfrekvens 35/min. Saturation 88 % (luft).  
Rena andningsljud vänster sida, men nedsatt över hela höger lungfält. 
Lab: Hb 132, LPK 12, TPK 126, Na 127, K 3,3, Kreatinin 143, PK (INR) 1,4, APTT 46,  
ASAT 0,96, ALAT 0,84, ALP 3,2, Bil 42, CRP 470, Laktat 4,2 

a) Vilken blir din preliminärdiagnos och hur allvarlig/akut bedömer du att situationen är? 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Vilka ytterligare akuta prover/undersökningar beställer du? 
 
 
 
 
 
 
 

c) Föreslå lämplig initial antibiotikabehandling (preparat, dosering, doseringsintervall) 
 
 
 
 
 
 
 

d) Vilka övriga behandlingar skall startas på akutmottagningen? 
 
 
 
 
 
 
 

e) Vilken vårdnivå bedömer du som lämplig? 
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MEQ 1:2(5) 
En 34-årig tidigare frisk man söker på akutmottagningen med dyspné och uttalad sjukdomskänsla. Sedan tre dagar tillbaka 
feber, frossa och tilltagande hosta. Dagen före symtomdebut varit på spa med jobbet. Sonen äter pc mot öroninflammation 
och hustrun medicinerar sedan igår med pc mot halsfluss. 
Status: Perifert kall, blek, ångestfylld. Temp 37,5°C. Hjärtfrekvens 133 slag/min. Blodtryck 85/50 mmHg. Andningfrekvens 
35/min. Saturation 88 % (luft). Rena andningsljud men nedsatt över hela höger lungfält. 
Lab: Hb 132, LPK 12, TPK 126, Na 127, K 3,3, Kreatinin 143, PK (INR) 1,4, APTT 46, ASAT 0,96, ALAT 0,84, ALP 3,2, 
Bil 42, CRP 470, Laktat 4,2 
 

På akutmottagningen tas kompletterande prover och man inleder behandling med cefotaxim, 
erytomycin och tobramycin. Vätskebehandling med ringer-acetat. Patienten förs sedan direkt till IVA 
där han får syrgastillförsel via ”Opti-flow” samt förses med artärnål och CVK. På grund av 
kvarstående hypotension efter 3 liter ringer-acetat startas infusion med noradrenalin. Lungröntgen 
visar tätt infiltrat inom höger lungas ovan- och mellanlober. StrepA-test på sputum är positivt. 

f) Vilken fortsatt antibiotikabehandling bedömer du som lämplig med utgångspunkt från  
ovanstående laboratorie- och röntgenfynd? 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Den kliniska bilden (GAS + septisk chock) är förenlig med ”Streptococcal toxic chock 
syndrome”. Vilken adjuvant behandling kan övervägas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) I.v. paracetamol kan i detta sammanhang vara en viktig tilläggsbehandling. Varför? 
  



 Svenska Infektionsläkarföreningen 

Diagnostiskt prov 2016, sid 4 (34) 

MEQ 1:3(5) 
En 34-årig tidigare frisk man söker på akutmottagningen med dyspné och uttalad sjukdomskänsla. Sedan tre dagar tillbaka 
feber, frossa och tilltagande hosta. Dagen före symtomdebut varit på spa med jobbet. Sonen äter pc mot öroninflammation 
och hustrun medicinerar sedan igår med pc mot halsfluss. 
Status: Perifert kall, blek, ångestfylld. Temp 37,5°C. Hjärtfrekvens 133 slag/min. Blodtryck 85/50 mmHg. Andningfrekvens 
35/min. Saturation 88 % (luft). Rena andningsljud men nedsatt över hela höger lungfält. 
Lab: Hb 132, LPK 12, TPK 126, Na 127, K 3,3, Kreatinin 143, PK (INR) 1,4, APTT 46, ASAT 0,96, ALAT 0,84, ALP 3,2, 
Bil 42, CRP 470, Laktat 4,2 
På akutmottagningen tas kompletterande prover och man inleder antibiotika- och vätskebehandling. Patienten förs sen 
direkt till IVA där han får syrgastillförsel via ”Opti-flow” samt förses med artärnål och CVK. På grund av kvarstående 
hypotension efter 3 l ringeracetat startas infusion med noradrenalin.  Lungröntgen visar tätt infiltrat inom höger lungas 
ovan- och mellanlober. StrepA-test på sputum är positivt. 
 

Under de följande två dagarna förbättras patienten med minskande syrgasbehov, feberfrihet samt 
normalisering av TPK och kreatinin. Noradrenalinet avvecklas och han syresätter sig väl på 2 L O2 via 
näsgrimma. Växt av betahemolytiska streptokocker grupp A i blod. Stammen är (förstås) känslig för 
penicillin samt för klindamycin. Dag fyra överförs han till infektionsavdelning och man byter till 
peroral antibiotikabehandling med kapsel klindamycin 300 mg x3 som monoterapi.  
Dag 6 stiger tempen till 38,5 och CRP vänder uppåt igen.  
 

i) Vad vidtar du för åtgärd nu? 
 

  



 Svenska Infektionsläkarföreningen 

Diagnostiskt prov 2016, sid 5 (34) 

MEQ 1:4(5) 
En 34-årig tidigare frisk man söker på akutmottagningen med dyspné och uttalad sjukdomskänsla. Sedan tre dagar tillbaka 

feber, frossa och tilltagande hosta. Dagen före symtomdebut varit på spa med jobbet. Sonen äter pc mot öroninflammation 

och hustrun medicinerar sedan igår med pc mot halsfluss. 
Status: Perifert kall, blek, ångestfylld. Temp 37,5°C. Hjärtfrekvens 133 slag/min. Blodtryck 85/50 mmHg. Andningfrekvens 

35/min. Saturation 88 % (luft). Rena andningsljud men nedsatt över hela höger lungfält. 
Lab: Hb 132, LPK 12, TPK 126, Na 127, K 3,3, Kreatinin 143, PK (INR) 1,4, APTT 46, ASAT 0,96, ALAT 0,84, ALP 3,2, 

Bil 42, CRP 470, Laktat 4,2 
På akutmottagningen tas kompletterande prover och man inleder antibiotika- och vätskebehandling. Patienten förs sen 

direkt till IVA där han får syrgastillförsel via ”Opti-flow” samt förses med artärnål och CVK. På grund av kvarstående 

hypotension efter 3 l ringeracetat startas infusion med noradrenalin.  Lungröntgen visar tätt infiltrat inom höger lungas 

ovan- och mellanlober. Strep A-test på sputum är positivt. 
Under de följande två dagarna förbättras patienten med minskande syrgasbehov, feberfrihet samt normalisering av TPK och 

kreatinin. Noradrenalinet avvecklas och han syresätter sig väl på 2 L O2 via näsgrimma. Växt av betahemolytiska 

streptokocker grupp A i blod. Stammen är (förstås) känslig för penicillin samt för klindamycin. Dag fyra överförs han till 

infektionsavdelning och man byter till peroral antibiotikabehandling med K. klindamycin 300 mg x3 som monoterapi.  
Dag 6 stiger tempen till 38,5 och CRP vänder uppåt igen.  
 

Lungröntgen och sedan DT-thorax visar abscess inom höger lungas ovanlob samt rikligt med 

pleuravätska av misstänkt empyemutseende. 

 
 

j) Diskutera lämplig handläggning utifrån de lokala förutsättningarna på ditt sjukhus. Vil-
ken/vilka andra specialiteter kan behöva engageras i fallet?  
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MEQ 1:5(5) 
En 34-årig tidigare frisk man söker på akutmottagningen med dyspné och uttalad sjukdomskänsla. Sedan tre dagar tillbaka 
feber, frossa och tilltagande hosta. Dagen före symtomdebut varit på spa med jobbet. Sonen äter pc mot öroninflammation 
och hustrun medicinerar sedan igår med pc mot halsfluss. 
Status: Perifert kall, blek, ångestfylld. Temp 37,5°C. Hjärtfrekvens 133 slag/min. Blodtryck 85/50 mmHg. Andningfrekvens 
35/min. Saturation 88 % (luft). Rena andningsljud men nedsatt över hela höger lungfält. 
Lab: Hb 132, LPK 12, TPK 126, Na 127, K 3,3, Kreatinin 143, PK (INR) 1,4, APTT 46, ASAT 0,96, ALAT 0,84, ALP 3,2, 
Bil 42, CRP 470, Laktat 4,2 
På akutmottagningen tas kompletterande prover och man inleder antibiotika- och vätskebehandling. Patienten förs sen 
direkt till IVA där han får syrgastillförsel via ”Opti-flow” samt förses med artärnål och CVK. På grund av kvarstående 
hypotension efter 3 l ringeracetat startas infusion med noradrenalin.  Lungröntgen visar tätt infiltrat inom höger lungas 
ovan- och mellanlober. Strep A-test på sputum är positivt. 
Under de följande två dagarna förbättras patienten med minskande syrgasbehov, feberfrihet samt normalisering av TPK och 
kreatinin. Noradrenalinet avvecklas och han syresätter sig väl på 2 L O2 via näsgrimma. Växt av betahemolytiska 
streptokocker grupp A i blod. Stammen är (förstås) känslig för penicillin samt för klindamycin. Dag fyra överförs han till 
infektionsavdelning och man byter till peroral antibiotikabehandling med K. klindamycin 300mg x 3 som monoterapi.  
Dag 6 stiger tempen till 38,5 och CRP vänder uppåt igen.  
Lungröntgen och sen DT-thorax visar abscess inom höger lungas ovanlob samt rikligt med pleuravätska av misstänkt 
empyemutseende.  
 

Peroperativt anlagt pleuradrän avlägsnades dag 3 postoperativt, patienten blev feberfri och CRP sjönk 
inom loppet av en vecka från 230 till 20 mg/L.  

k) En vecka efter operationen sattes antibiotika ut och patienten skrevs ut till hemmet. Föreslå 
lämplig uppföljning. 
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MEQ 2:1(6) 
En varm sommardag på akutmottagningen på ett Universitetssjukhus i Norrland träffar du en kvinna 
född 1932. Förutom artros vänster höft är hon sedan tidigare väsentligen frisk. Hon använder i vanliga 
fall käpp men har nu tvingats börjat använda rollator pga. ökande besvär från benet.  
Hon har insjuknat med diarré sedan åtta dagar, initialt frekventa besvär, nu ca 2-3 diarréer per dygn. 
Hon sökte vårdcentralen dagen efter insjuknandet pga. diarré och kräkningar och har därefter haft 
telefonkontakt med vårdcentralsläkaren. Hon kommer tyvärr inte ihåg vad telefonsamtalet handlade 
om. 
Hon söker nu akut ikväll då hon har förvärrade smärtor i benet och du träffar henne som infektionsjour. 
Status: AT: Högfebril; 39,7°C. Klar och orienterad. Cor: Regelbunden rytm, 120/min, systoliskt 
blåsljud (känt sedan tidigare). BT 130/90. Pulm: Inga rassel eller ronchi, SpO2 95 % på luft. 
Andningsfrekvens 22/min. Buk: mjuk, lätt generellt ömmande. LS: Svullnad och värmeökning vänster 
knäled samt smärta vid palpation och rotation i vänster höftled. 

a) Vilken kompletterande anamnes vill du ta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Vilka prover och undersökningar ordinerar du? 
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MEQ 2:2(6) 
En varm sommardag på akutmottagningen på ett Universitetssjukhus i Norrland träffar du en kvinna född 1932. Förutom 
artros vänster höft är hon sedan tidigare väsentligen frisk. Hon använder i vanliga fall käpp men har nu tvingats börjat 
använda rollator pga. ökande besvär från benet.  
Hon har insjuknat med diarré sedan åtta dagar, initialt frekventa besvär, nu ca 2-3 diarréer per dygn. Hon sökte 
vårdcentralen dagen efter insjuknandet pga. diarré och kräkningar och har därefter haft telefonkontakt med 
vårdcentralsläkaren. Hon kommer tyvärr inte ihåg vad telefonsamtalet handlade om.  
Hon söker nu akut ikväll då hon har förvärrade smärtor i benet och du träffar henne som infektionsjour. 
Status: AT: Högfebril, 39,7°C. Klar och orienterad. Cor: Regelbunden rytm, 120/min, systoliskt blåsljud (känt sedan 
tidigare). BT 130/90. Pulm: Inga rassel eller ronchi, saturation 95 % på luft. Andningsfrekvens 22/min. Buk: mjuk, lätt 
generellt ömmande. LS: Svullnad och värmeökning vänster knäled samt smärta vid palpation och rotation i vänster höftled. 
 

Du ser i journalen att patienten för en vecka sedan lämnat faecesodling via sin VC som visar växt av 
Salmonella. Patienten erhöll ingen behandling men smittskyddsanmälan är skickad från VC.  
Patienten har ökande smärtor även från vänster höftled med kraftig smärta vid rotation och belastning 
av höftleden.  
Du har nu fått svar på de blodprover du ordinerat: Hb 125, LPK 10,6 varav neutrofila 8,5. TPK 170. 
Kreatinin 61. CRP 139. SR 88. Leverstatus ua. Punktat från ledvätska från vänster knäled visar LPK 
75 x10E9/l varav 70% poly. Laktat 3 mmol/l (normalvärde 0,5-2,8 mmol/l). Kristallanalys neg. 
Du planerar för inläggning på den vårdavdelning där du tjänstgör för fortsatt utredning.  
 

c) Hur tolkar du resultatet av ledvätskeanalyserna? Motivera! 
 
 
 
 
 
 
 

d) Tänkbara diagnosförslag? Differentialdiagnoser?  
 
 
 
 
 
 
 

e) Hur lägger du upp fortsatt handläggning/behandling? Motivera! 
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MEQ 2 3(6) 
En varm sommardag på akutmottagningen på ett Universitetssjukhus i Norrland träffar du en kvinna född 1932. Förutom 
artros vänster höft är hon sedan tidigare väsentligen frisk. Hon använder i vanliga fall käpp men har nu tvingats börjat 
använda rollator pga. ökande besvär från benet.  
Hon har insjuknat med diarré sedan åtta dagar, initialt frekventa besvär, nu ca 2-3 diarréer per dygn. Hon sökte 
vårdcentralen dagen efter insjuknandet pga. diarré och kräkningar och har därefter haft telefonkontakt med 
vårdcentralsläkaren. Hon kommer tyvärr inte ihåg vad telefonsamtalet handlade om.  
Hon söker nu akut ikväll då hon har förvärrade smärtor i benet och du träffar henne som infektionsjour. 
Status: AT: Högfebril, 39,7°C. Klar och orienterad. Cor: Regelbunden rytm, 120/min, systoliskt blåsljud (känt sedan 
tidigare). BT 130/90. Pulm: Inga rassel eller ronchi, saturation 95 % på luft. Andningsfrekvens 22/min. Buk: mjuk, lätt 
generellt ömmande. LS: Svullnad och värmeökning vänster knäled samt smärta vid palpation och rotation i vänster höftled. 
Lab: Hb 125, LPK 10,6 varav neutrofila 8,5. TPK 170. Kreatinin 61. CRP 139. SR 88. Leverstatus ua. Punktat från 
ledvätska från vänster knäled visar LPK 75 x10E9/l varav 70% poly. Laktat 3 mmol/l (normalvärde 0,5-2,8 mmol/l). 
Kristallanalys neg. 
Du ser i journalen att patienten för en vecka sedan lämnat faecesodling via sin VC som visar växt av Salmonella. Patienten 
erhöll ingen behandling men smittskyddsanmälan är skickad från VC.  
Patienten har ökande smärtor även från vänster höftled med kraftig smärta vid rotation och belastning av höftleden.  
Du planerar för inläggning på den vårdavdelning där du tjänstgör för fortsatt utredning.  
 

Du sätter in cefotaxim under misstanke septisk artrit, möjligen salmonellos. Akut ultraljud av höften 
visar ökad mängd vätska, och punktatet är rosa-grumligt. Direktmikroskopi visar gramnegativa stavar.  
 

f) Föranleder detta ändrad behandling eller handläggning? Motivera!  
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MEQ 2:4(6) 
En varm sommardag på akutmottagningen på ett Universitetssjukhus i Norrland träffar du en kvinna född 1932. Förutom 
artros vänster höft är hon sedan tidigare väsentligen frisk. Hon använder i vanliga fall käpp men har nu tvingats börjat 
använda rollator pga. ökande besvär från benet.  
Hon har insjuknat med diarré sedan åtta dagar, initialt frekventa besvär, nu ca 2-3 diarréer per dygn. Hon sökte 
vårdcentralen dagen efter insjuknandet pga. diarré och kräkningar och har därefter haft telefonkontakt med 
vårdcentralsläkaren. Hon kommer tyvärr inte ihåg vad telefonsamtalet handlade om.  
Hon söker nu akut ikväll då hon har förvärrade smärtor i benet och du träffar henne som infektionsjour. 
Status: AT: Högfebril, 39,7°C. Klar och orienterad. Cor: Regelbunden rytm, 120/min, systoliskt blåsljud (känt sedan 
tidigare).BT 130/90. Pulm: Inga rassel eller ronchi, saturation 95 % på luft. Andningsfrekvens 22/min. Buk: mjuk, lätt  
Lab: Hb 125, LPK 10,6 varav neutrofila 8,5. TPK 170. Kreatinin 61. CRP 139. SR 88. Leverstatus ua. Punktat från 
ledvätska från vänster knäled visar LPK 75 x10E9/l varav 70% poly. Laktat 3 mmol/l (normalvärde 0,5-2,8 mmol/l). 
Kristallanalys neg. 
Du ser i journalen att patienten för en vecka sedan lämnat faecesodling via sin VC som visar växt av Salmonella. Patienten 
erhöll ingen behandling men smittskyddsanmälan är skickad från VC.  
Patienten har ökande smärtor även från vänster höftled med kraftig smärta vid rotation och belastning av höftleden.  
Du planerar för inläggning på den vårdavdelning där du tjänstgör för fortsatt utredning.  
Du sätter in cefotaxim under misstanke septisk artrit, möjligen salmonellos. Akut ultraljud av höften visar ökad mängd 
vätska, och punktatet är rosa-grumligt. Direktmikroskopi visar gramnegativa stavar. 
 

Ortoped tillkallas omedelbart och genomför spolning av höftleden samt knät på operationsavdelningen 
med pus i utbyte vid operationen.  
Efterföljande dag får du svar på odling från blod och ledvätska med växt av Salmonella enteritidis. 
Stammen är känslig bland annat för cefotaxim, ciprofloxacin samt trimsulfa.  
TEE som utförs med avseende på nytillkommet blåsljud utfaller utan fynd av endocarditmisstänkta 
förändringar. Patienten förbättras därefter med sjunkande CRP, feberfrihet samt förbättrat 
allmäntillstånd.  
En vecka senare under pågående behandling med cefotaxim får patienten på nytt stigande CRP, 
subfebrilitet samt ökande smärtor i höften.  
 

g) Förslag till fortsatt handläggning? Tänkbara kvarvarande komplikationer? 
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MEQ 2:5(6) 
En varm sommardag på akutmottagningen på ett Universitetssjukhus i Norrland träffar du en kvinna född 1932. Förutom 
artros vänster höft är hon sedan tidigare väsentligen frisk. Hon använder i vanliga fall käpp men har nu tvingats börjat 
använda rollator pga. ökande besvär från benet.  
Hon har insjuknat med diarré sedan åtta dagar, initialt frekventa besvär, nu ca 2-3 diarréer per dygn. Hon sökte 
vårdcentralen dagen efter insjuknandet pga. diarré och kräkningar och har därefter haft telefonkontakt med 
vårdcentralsläkaren. Hon kommer tyvärr inte ihåg vad telefonsamtalet handlade om.  
Hon söker nu akut ikväll då hon har förvärrade smärtor i benet och du träffar henne som infektionsjour. 
Du ser i journalen att patienten för en vecka sedan lämnat faecesodling via sin VC som visar växt av Salmonella. Patienten 
erhöll ingen behandling men smittskyddsanmälan är skickad från VC.  
Patienten har ökande smärtor även från vänster höftled med kraftig smärta vid rotation och belastning av höftleden.  
Du planerar för inläggning på den vårdavdelning där du tjänstgör för fortsatt utredning.  
Du sätter in cefotaxim under misstanke septisk artrit, möjligen salmonellos. Akut ultraljud av höften visar ökad mängd 
vätska, och punktatet är rosa-grumligt. Direktmikroskopi visar gramnegativa stavar. 
Ortoped tillkallas omedelbart och genomför spolning av höftleden samt knät på operationsavdelningen med pus i utbyte vid 
operationen.  
Efterföljande dag får du svar på odling från blod och ledvätska med växt av Salmonella enteritidis. Stammen är känslig 
bland annat för cefotaxim, ciprofloxacin samt trimsulfa.  
TEE utfaller utan fynd av endocarditmisstänkta förändringar. Patienten förbättras därefter med sjunkande CRP, feberfrihet 
samt förbättrat allmäntillstånd.  
En vecka senare under pågående behandling med cefotaxim får patienten på nytt stigande CRP, subfebrilitet samt ökande 
smärtor i höften. 

 

MRT visar osteomyelit i caput femoris och i acetabulum samt fistelgång med abscess i iliopsoas med 
omgivande ödem. Abscessen dräneras ultraljudslett. Efter avslutad behandling med cefotaxim översätts 
patienten på Trimsulfa med planerad behandlingstid minst 3 månader.  

h) Hade man kunnat misstänka detta tidigare? Hur hänger symptomkomplexet ihop? 
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MEQ 2:6(6) 
Patientens väninna som var med på midsommarfesten hade också gastroenterit och faecesodlingen 
visade Salmonella. Då hon jobbar med matlagning på en cateringfirma har kontrollprover tagits och 
hon är fortsatt positiv för salmonella efter två månader. När hon sett allt som drabbat hennes väninna 
önskar hon få behandling för att bli av med bakterien och ifrågasätter att hon inte fått behandling när 
hon insjuknade.  

i) Vad svarar du?  
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MEQ 3:1(3) 
Till din mottagning kommer en hel familj som är asylsökande från Syrien. De har 2 barn som är 2 
respektive 5 år gamla, och har de senaste 4 åren bott i ett flyktingläger i Libanon. De har levt i misär. 
Hela familjen har bott tillsammans med mannens brors familj samt mannens mor. Barnen har inte gått i 
skolan, varit dåligt klädda och inte alltid haft tillgång till skor.  
De kom till Sverige som kvotflyktingar, och kom via flyg. 
 

a) Vad vill du ta för allmänna prover och screening på familjen? Motivera? 
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MEQ 3:2(3) 
Ett av barnen har fått ett sår på höger fotled sedan flera månader tillbaka. Nu ca 2 cm i diameter. Det 
vill inte läka, vätskar mycket men gör inte ont. Har vid något tillfälle haft purulent sekretion, och då 
sökt på en ideellt skött sjukhusstuga i flyktinglägret. Barnet fick då någon kortare 
antibiotikabehandling med viss effekt. Man har inte haft kontakt med sjukvården i Libanon då de inte 
har haft pengar för detta.  
 

b) Vad är rimligaste diagnos? Nämn minst 4 differentialdiagnoser? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Hur skulle du vilja provta för att ställa diagnos?  
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MEQ 3:3(3) 
Ett av barnen har fått ett sår på höger fotled sedan flera månader tillbaka. Nu ca 2 cm i diameter. Det vill inte läka, vätskar 
mycket men gör inte ont. Har vid något tillfälle haft purulent sekretion, och då sökt på en ideellt skött sjukhusstuga i 
flyktinglägret. Barnet fick då någon kortare antibiotikabehandling med viss effekt. Man har inte haft kontakt med 
sjukvården i Libanon då de inte har haft pengar för detta.  
 

Du misstänker att patienten har en kutan leishmaniasis, vilket bekräftas med hjälp av hudskrap/biopsi.  
 

d) Vilket agens orsakar kutan leishmaniasis? Hur sprids sjukdomen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Nämn 3 behandlingsalternativ? 
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MEQ 4:1(6) 
En kväll i mitten av januari är du primärjour på akutmottagningen i Lund och tar emot en 58-årig man 
som söker för feber och svimningskänsla. I triagen har man noterat temperatur 39.5 C, puls 90/min, 
blodtryck 80/50 mmHg, andningsfrekvens 28/min och saturation 94%. Du ordinerar syrgas på grimma 
och en bolus av intravenös vätskebehandling varvid patientens blodtryck förbättras och han piggnar 
till. I anamnesen framkommer att patienten är lektor i historia, gift, har förutom kostbehandlad 
diabetes inga sjukdomar och tar inga mediciner. Han har inga allergier mot läkemedel och har aldrig 
rökt. Hans nuvarande sjukdomstillstånd startade för 4 dygn sedan då han hastigt insjuknade med 
frysningar och generell muskelvärk. Han har inte någon termometer hemma men tror att febern har 
varit hög. Därtill har han besvärats av rejäl huvudvärk och har mått illa och kräkts vid några tillfällen. 
Han förnekar urinvägssymtom, diarréer och hosta men känner sig lite andfådd. I status finner du en 
vaken och adekvat patient. Lungorna auskulteras med normala andningsljud och hjärtat hörs utan 
blåsljud. Övre delen av buken palperas generellt öm med bilateral dunkömhet över njurlogerna. Ingen 
nackstelhet eller hudförändringar.  

a) Vilken anamnestisk information saknar du? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Vilken provtagning ordinerar du? 
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MEQ 4:2(6) 
En kväll i mitten av januari är du primärjour på akutmottagningen i Lund och tar emot en 58-årig man som söker för feber 
och svimningskänsla. I triagen har man noterat temperatur 39.5 C, puls 90/min, blodtryck 80/50 mmHg, andningsfrekvens 
28/min och saturation 94%. Du ordinerar syrgas på grimma och en bolus av intravenös vätskebehandling varvid patientens 
blodtryck förbättras och han piggnar till. I anamnesen framkommer att patienten är lektor i historia, gift, har förutom 
kostbehandlad diabetes inga sjukdomar och tar inga mediciner. Han har inga allergier mot läkemedel och har aldrig rökt. 
Hans nuvarande sjukdomstillstånd startade för 4 dygn sedan då han hastigt insjuknade med frysningar och generell 
muskelvärk. Han har inte någon termometer hemma men tror att febern har varit hög. Därtill har han besvärats av rejäl 
huvudvärk och har mått illa och kräkts vid några tillfällen. Han förnekar urinvägssymtom, diarréer och hosta men känner 
sig lite andfådd. I status finner du en vaken och adekvat patient. Lungorna auskulteras med normala andningsljud och 
hjärtat hörs utan blåsljud. Övre delen av buken palperas generellt öm med bilateral dunkömhet över njurlogerna. Ingen 
nackstelhet eller hudförändringar.  
 

Du ordinerar odlingar från blod, urin och luftvägar. Snart tillgänglig urinsticka visar negativt för 
leukocyter och nitrit, men maxutslag för protein och blod, samt spår av glukos och ketoner. Under 
tiden har du hunnit ta upp epidemiologisk anamnes och fått veta att inga andra varit sjuka i 
omgivningen. Han har i början av december varit i på julmarknad i Lübeck, jul och nyår firade han 
med familjen utanför Umeå och över trettonhelgen åkte han till London med hustrun. 

c) Vilken är din preliminärdiagnos och differentialdiagnoser? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Vill du ge någon ytterligare behandling utöver vad du redan gjort? 
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MEQ 4:3(6) 
En kväll i mitten av januari är du primärjour på akutmottagningen i Lund och tar emot en 58-årig man som söker för feber 
och svimningskänsla. I triagen har man noterat temperatur 39.5 C, puls 90/min, blodtryck 80/50 mmHg, andningsfrekvens 
28/min och saturation 94%. Du ordinerar syrgas på grimma och en bolus av intravenös vätskebehandling varvid patientens 
blodtryck förbättras och han piggnar till. I anamnesen framkommer att patienten är lektor i historia, gift, har förutom 
kostbehandlad diabetes inga sjukdomar och tar inga mediciner. Han har inga allergier mot läkemedel och har aldrig rökt. 
Hans nuvarande sjukdomstillstånd startade för 4 dygn sedan då han hastigt insjuknade med frysningar och generell 
muskelvärk. Han har inte någon termometer hemma men tror att febern har varit hög. Därtill har han besvärats av rejäl 
huvudvärk och har mått illa och kräkts vid några tillfällen. Han förnekar urinvägssymtom, diarréer och hosta men känner 
sig lite andfådd. I status finner du en vaken och adekvat patient. Lungorna auskulteras med normala andningsljud och 
hjärtat hörs utan blåsljud. Övre delen av buken palperas generellt öm med bilateral dunkömhet över njurlogerna. Ingen 
nackstelhet eller hudförändringar.  
Du ordinerar odlingar från blod, urin och luftvägar. Snart tillgänglig urinsticka visar negativt för leukocyter och nitrit, men 
maxutslag för protein och blod, samt spår av glukos och ketoner. Under tiden har du hunnit ta upp epidemiologisk anamnes 
och fått veta att inga andra varit sjuka i omgivningen. Han har i början av december varit i på julmarknad i Lübeck, jul och 
nyår firade han med familjen utanför Umeå och över trettonhelgen åkte han till London med hustrun.  
 

Du misstänker i första hand sorkfeber men överväger bland annat influensa, urosepsis, streptokock- 
eller stafylokocksepsis, pneumoni eller tularemi. Patienten får 1g cefotaxim på akutmottagningen i 
väntan på att bilden skall klarna. Du frågar patienten mer kring tiden i Umeå och får veta att han under 
vistelsen bodde i ett hus där man vedeldade och han hjälpte till med att bära i veden. Man såg också 
rikligt med sorkspillning i vedboden. 

e) Hur smittar sorkfeber? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Vilket etiologiskt agens orsakar sorkfeber? 
 
 
 
 
 
 
 

g) Vilket prov/analys beställer du för att säkerställa diagnosen sorkfeber? 
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MEQ 4:4(6) 
En kväll i mitten av januari är du primärjour på akutmottagningen i Lund och tar emot en 58-årig man som söker för feber 
och svimningskänsla. I triagen har man noterat temperatur 39.5 C, puls 90/min, blodtryck 80/50 mmHg, andningsfrekvens 
28/min och saturation 94%. Du ordinerar syrgas på grimma och en bolus av intravenös vätskebehandling varvid patientens 
blodtryck förbättras och han piggnar till. I anamnesen framkommer att patienten är lektor i historia, gift, har förutom 
kostbehandlad diabetes inga sjukdomar och tar inga mediciner. Han har inga allergier mot läkemedel och har aldrig rökt. 
Hans nuvarande sjukdomstillstånd startade för 4 dygn sedan då han hastigt insjuknade med frysningar och generell 
muskelvärk. Han har inte någon termometer hemma men tror att febern har varit hög.. 
Du misstänker i första hand sorkfeber men influensa, urosepsis, streptokock- eller stafylokocksepsis, pneumoni eller 
tularemi. Patienten får 1g cefotaxim på akutmottagningen i väntan på att bilden skall klarna. Du frågar patienten mer kring 
tiden i Umeå och får veta att han under vistelsen bodde i ett hus där man vedeldade och han hjälpte till med att bära i veden. 
Man såg också rikligt med sorkspillning i vedboden.  
 

Du beställer en Puumalavirusserologi för bestämning av IgM och IgG antikroppar i serum. 
Kemlabprovsvaren visar trombocytopeni 39x109/L och lätt förhöjt kreatinin till 120 µmol/L. Övriga 
noterbara kemlabprover visar leukocytos 13.3x109/L med neutrofil övervikt, CRP 165 mg/L och 
albumin markerat sänkt till 18 g/L. 
Något oväntat erbjuder det lokal viruslabbet snabbtest för IgM antikroppar mot Puumalavirus och du 
övertygar viruslab-jouren komma in och köra ett sådant. Någon timme senare ringer kollegan upp och 
meddelar ett positivt testresultat. Du lägger in patienten på vårdavdelningen. Blodtrycket sjunker åter 
och du ordinerar därför mer intravenös vätska. 

h) Hur resonerar du nu kring antibiotikabehandling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Du informerar patienten om utredningsresultaten. Han undrar om det finns någon specifik be-
handling att tillgå och om han kommer bli immun när han väl tillfrisknat? 
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MEQ 4:5(6) 
En kväll i mitten av januari är du primärjour på akutmottagningen i Lund och tar emot en 58-årig man som söker för feber 
och svimningskänsla. I triagen har man noterat temperatur 39.5 C, puls 90/min, blodtryck 80/50 mmHg, andningsfrekvens 
28/min och saturation 94%. I anamnesen framkommer att patienten är lektor i historia, gift, har förutom kostbehandlad 
diabetes inga sjukdomar och tar inga mediciner. Han har inga allergier mot läkemedel och har aldrig rökt. Hans nuvarande 
sjukdomstillstånd startade för 4 dygn sedan då han hastigt insjuknade med frysningar och generell muskelvärk. Han har inte 
någon termometer hemma men tror att febern har varit hög. 
Patienten får 1g cefotaxim på akutmottagningen i väntan på att bilden skall klarna. Du frågar patienten mer kring tiden i 
Umeå och får veta att han under vistelsen bodde i ett hus där man vedeldade och han hjälpte till med att bära i veden. Man 
såg också rikligt med sorkspillning i vedboden. 
Kemlabprovsvaren visar trombocytopeni 39x109/L och lätt förhöjt kreatinin till 120 µmol/L. Övriga noterbara 
kemlabprover visar leukocytos 13.3x109/L med neutrofil övervikt, CRP 165 mg/L och albumin markerat sänkt till 18 g/L. 
Något oväntat erbjuder det lokal viruslabbet snabbtest för IgM antikroppar mot Puumalavirus, och någon timme senare 
ringer kollegan upp och meddelar ett positivt testresultat. Du lägger in patienten på vårdavdelningen.  

 

Med tanke på den tydliga kliniska bilden, labfynden och epidemiologin seponerar du antibiotika. 
Någon specifik behandling finns ännu inte. För att försöka lätta upp stämningen utlovar du patienten 
livslång immunitet. 
Nästkommande dag har blodtrycket normaliserats. Patienten besväras allt mer av smärtor i övre delen 
buken och bak mot ryggen. Du initierar smärtlindring med paracetamol och morfin och ger också 
metoklopramid mot illamående. Trots behandlingen tilltar smärtorna under de kommande 3 dagarna 
samtidigt som kreatininvärdet rask stiger till 700 µmol/L och patienten är bekymrad över att han 
knappt kissar något trots att han dricker rikligt. Patientskjortan har börjat strama kring underarmarna 
och han känner sig svullen. Puumalavirusserologisvaret inkommer och visar positivt IgM och IgG. 

j)  Har någon oväntad komplikation tillstött? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k) Kan man här underlätta för patienten på något vis? 
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MEQ 4:6(6) 
En kväll i mitten av januari är du primärjour på akutmottagningen i Lund och tar emot en 58-årig man som söker för feber 
och svimningskänsla. I triagen har man noterat temperatur 39.5 C, puls 90/min, blodtryck 80/50 mmHg, andningsfrekvens 
28/min och saturation 94%. Du ordinerar syrgas på grimma och en bolus av intravenös vätskebehandling varvid patientens 
blodtryck förbättras och han piggnar till. I anamnesen framkommer att patienten är lektor i historia, gift, har förutom 
kostbehandlad diabetes inga sjukdomar och tar inga mediciner. Han har inga allergier mot läkemedel och har aldrig rökt. 
Hans nuvarande sjukdomstillstånd startade för 4 dygn sedan då han hastigt insjuknade med frysningar och generell 
muskelvärk. Han har inte någon termometer hemma men tror att febern har varit hög.. 
Du misstänker i första hand sorkfeber men influensa, urosepsis, streptokock- eller stafylokocksepsis, pneumoni eller 
tularemi. Patienten får 1g cefotaxim på akutmottagningen i väntan på att bilden skall klarna. Du frågar patienten mer kring 
tiden i Umeå och får veta att han under vistelsen bodde i ett hus där man vedeldade och han hjälpte till med att bära i veden. 
Man såg också rikligt med sorkspillning i vedboden. 
Kemlabprovsvaren visar trombocytopeni 39x109/L och lätt förhöjt kreatinin till 120 µmol/L. Övriga noterbara 
kemlabprover visar leukocytos 13.3x109/L med neutrofil övervikt, CRP 165 mg/L och albumin markerat sänkt till 18 g/L. 
Något oväntat erbjuder det lokal viruslabbet snabbtest för IgM antikroppar mot Puumalavirus och du övertygar 
viruslabjouren komma in och köra ett sådant. Någon timme senare ringer kollegan upp och meddelar ett positivt 
testresultat. Du lägger in patienten på vårdavdelningen. Blodtrycket sjunker åter och du ordinerar därför mer intravenös 
vätska. 
Med tanke på den tydliga kliniska bilden, labfynden och epidemiologin seponerar du antibiotika. Någon specifik 
behandling finns ännu inte. För att försöka lätta upp stämningen utlovar du patienten livslång immunitet. 
Nästkommande dag har blodtrycket normaliserats. Patienten besväras allt mer av smärtor i övre delen buken och bak mot 
ryggen. Du initierar smärtlindring med paracetamol och morfin och ger också metoklopramid mot illamående. Trots 
behandlingen tilltar smärtorna under de kommande 3 dagarna samtidigt som kreatininvärdet rask stiger till 700 µmol/L och 
patienten är bekymrad över att han knappt kissar något trots att han dricker rikligt. Patientskjortan har börjat strama kring 
underarmarna och han känner sig svullen. Puumalavirusserologisvaret inkommer och visar positivt IgM och IgG.  
 

Då du stött på sjukdomen tidigare känner du dig trygg med naturalförloppet av sorkfeber som 
innefattar tilltagande njurfunktionsnedsättning med peak kring 8-10 dagar efter insjuknandet. Perioden 
kännetecknas av sjunkande urinproduktion med oliguri/anuri i uttalade fall och patienten riskerar 
samla på sig stora mängder vätska som försvårar tillståndet. 
Du ordinerar därför vätskerestriktioner, vätske- och urinmätning och daglig vägning samtidigt som du 
försöker trösta patienten med att det snart vänder och att han då kan förvänta sig raskt tilltagande 
urinproduktion och en polyurisk fas som förebådar tillfrisknandet. Frågan om dialys väcks vid 
avancerad och utdragen njurpåverkan med uremiska symtom eller kraftig övervätskning (vilket oftast 
kan undvikas genom vätskekarens), men behövs i praktiken sällan genomföras. 
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MEQ 5:1(9) 
En kväll i mitten av april är du primärjour på akutmottagningen och tar emot en 60-årig man som är 
tidigare väsentligen frisk. Han inkommer till akutmottagningen på grund av tre dagars anamnes på 
blodiga upphostningar. Ingen feber eller nattliga svettningar, möjligen några kilos viktnedgång men 
detta är osäkert. 
Rtg pulm som är utförd via husläkare visar nodulära förändringar bilat apikalt, utseendet beskrivs som 
gamla tbc-förändringar 
 

a) Viktiga anamnestiska uppgifter som saknas? 
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MEQ 5:2(9) 
En kväll i mitten av april är du primärjour på akutmottagningen och tar emot en 60-årig man som är tidigare väsentligen 
frisk. Han inkommer till akutmottagningen på grund av tre dagars anamnes på blodiga upphostningar. Ingen feber eller 
nattliga svettningar, möjligen några kilos viktnedgång men detta är osäkert. 
Rtg pulm som är utförd via husläkare visar nodulära förändringar bilat apikalt, utseendet beskrivs som gamla tbc-
förändringar 
 

Mannen är ursprungligen från Bulgarien, invandrade till Sverige 2010. Bor med sambo och dotter.  
I hemlandet arbetat som taxichaufför, nu anställd på bageri. 
Ingen känd tbc-kontakt. Inga resor till tbc-endemiskt område. 
Röker 10 cigaretter/dag sedan 30 år. 
 

b) Vilka undersökningar beställer du på akutmottagningen? 
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MEQ 5:3(9) 
En kväll i mitten av april är du primärjour på akutmottagningen och tar emot en 60-årig man som är tidigare väsentligen 
frisk. Han inkommer till akutmottagningen på grund av tre dagars anamnes på blodiga upphostningar. Ingen feber eller 
nattliga svettningar, möjligen några kilos viktnedgång men detta är osäkert. 
Rtg pulm som är utförd via husläkare visar nodulära förändringar bilat apikalt, utseendet beskrivs som gamla tbc-
förändringar 
Mannen är ursprungligen från Bulgarien, invandrade till Sverige 2010. Bor med sambo och dotter. I hemlandet arbetat som 
taxichaufför, nu anställd på bageri. 
Ingen känd tbc-kontakt. Inga resor till tbc-endemiskt område. Röker 10 cigaretter/dag sedan 30 år. 

 
Kompletterande DT thorax utförs och visar bilat apikalt ovanlober med delvis förkalkade nodulära 
förändringar. Bilateralt perihilärt och mediastinalt förstorade lymfkörtlar. 
En tjockväggig 18-20 mm kavitet ses i höger ovanlob med förbindelse till bronkialsystem samt 
stråkformade pleurautlöpare. Ventralt om kaviteten ses en cm-stor nodulär satellitförändring samt flera 
tree-in-bud liknande små förtätningar kring denna. 
SR 35, CRP 22. Hb 111 med normokrom, normocytär bild, LPK, trombocyter u.a. Leverstatus, 
elektrolytstatus u.a. 
 

c) Hur önskar du handlägga/utreda patienten ytterligare? 
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MEQ 5:4(9) 
En kväll i mitten av april är du primärjour på akutmottagningen och tar emot en 60-årig man som är tidigare väsentligen 
frisk. Han inkommer till akutmottagningen på grund av tre dagars anamnes på blodiga upphostningar. Ingen feber eller 
nattliga svettningar, möjligen några kilos viktnedgång men detta är osäkert. 
Rtg pulm som är utförd via husläkare visar nodulära förändringar bilat apikalt, utseendet beskrivs som gamla tbc-
förändringar 
Mannen är ursprungligen från Bulgarien, invandrade till Sverige 2010. Bor med sambo och dotter. I hemlandet arbetat som 
taxichaufför, nu anställd på bageri. 
Ingen känd tbc-kontakt. Inga resor till tbc-endemiskt område. Röker 10 cigaretter/dag sedan 30 år. 
Kompletterande DT thorax utförs och visar bilat apikalt ovanlober med delvis förkalkade nodulära förändringar. Bilateralt 
perihilärt och mediastinalt förstorade lymfkörtlar. 
En tjockväggig 18-20 mm kavitet ses i höger ovanlob med förbindelse till bronkialsystem samt stråkformade 
pleurautlöpare. Ventralt om kaviteten ses en cm-stor nodulär satellitförändring samt flera tree-in-bud liknande små 
förtätningar kring denna. 
SR 35, CRP 22. Hb 111 med normokrom, normocytär bild, LPK, trombocyter u.a. Leverstatus, elektrolytstatus u.a. 
 

Patienten inläggs isolerad på slussat rum med ventilation anpassad för luftburen smitta. 
Andningsskyddsrutin.  
Sputum x3 för mykobakteriediagnostik (mikroskopi, PCR och odling) utfaller positivt i mikroskopi 
och PCR för M tuberculosis-komplexet. HIV och hepatitscreening negativt. 
 

d) Vad väljer du för behandling? Patienten väger 70 kg. 
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MEQ 5:5(9) 
En kväll i mitten av april är du primärjour på akutmottagningen och tar emot en 60-årig man som är tidigare väsentligen 
frisk. Han inkommer till akutmottagningen på grund av tre dagars anamnes på blodiga upphostningar. Ingen feber eller 
nattliga svettningar, möjligen några kilos viktnedgång men detta är osäkert. 
Rtg pulm som är utförd via husläkare visar nodulära förändringar bilat apikalt, utseendet beskrivs som gamla tbc-
förändringar 
Mannen är ursprungligen från Bulgarien, invandrade till Sverige 2010. Bor med sambo och dotter. I hemlandet arbetat som 
taxichaufför, nu anställd på bageri. 
Ingen känd tbc-kontakt. Inga resor till tbc-endemiskt område. Röker 10 cigaretter/dag sedan 30 år. 
Kompletterande DT thorax utförs och visar bilat apikalt ovanlober med delvis förkalkade nodulära förändringar. Bilateralt 
perihilärt och mediastinalt förstorade lymfkörtlar. 
En tjockväggig 18-20 mm kavitet ses i höger ovanlob med förbindelse till bronkialsystem samt stråkformade 
pleurautlöpare. Ventralt om kaviteten ses en cm-stor nodulär satellitförändring samt flera tree-in-bud liknande små 
förtätningar kring denna. 
SR 35, CRP 22. Hb 111 med normokrom, normocytär bild, LPK, trombocyter u.a. Leverstatus, elektrolytstatus u.a. 
Patienten inläggs isolerad på slussat rum med ventilation anpassad för luftburen smitta. Andningsskyddsrutin.  
Sputum x 3 för mykobakteriediagnostik (mikroskopi, PCR och odling) utfaller positivt i mikroskopi och PCR för M 
tuberculosis-komplexet. HIV och hepatitscreening negativt. 

 
Patienten insätts på standardbehandling med 4 preparat med dosering utifrån vikt 70 kg, dvs rifampicin 
600 mg x1, isoniazid 300 mg x1, pyrazinamid 2000 mg x1, etambutol 1200 mg x1 och pyridoxin 40 
mg x1 då förmodad risk för multiresistent stam är låg. 
PCR för resistens avseende INH och RIF visar preliminärt känslig stam. 
 

e) Vilka kontroller/undersökningar ordinerar du? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f) Hur länge ska patienten vara inneliggande? 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Ytterligare åtgärder? 
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MEQ 5:6(9) 
En kväll i mitten av april är du primärjour på akutmottagningen och tar emot en 60-årig man som är tidigare väsentligen 
frisk. Han inkommer till akutmottagningen på grund av tre dagars anamnes på blodiga upphostningar. Ingen feber eller 
nattliga svettningar, möjligen några kilos viktnedgång men detta är osäkert. 
Rtg pulm som är utförd via husläkare visar nodulära förändringar bilat apikalt, utseendet beskrivs som gamla tbc-
förändringar 
Mannen är ursprungligen från Bulgarien, invandrade till Sverige 2010. Bor med sambo och dotter. I hemlandet arbetat som 
taxichaufför, nu anställd på bageri. 
Ingen känd tbc-kontakt. Inga resor till tbc-endemiskt område. Röker 10 cigaretter/dag sedan 30 år. 
Kompletterande DT thorax utförs och visar bilat apikalt ovanlober med delvis förkalkade nodulära förändringar. Bilateralt 
perihilärt och mediastinalt förstorade lymfkörtlar. 
En tjockväggig 18-20 mm kavitet ses i höger ovanlob med förbindelse till bronkialsystem samt stråkformade 
pleurautlöpare. Ventralt om kaviteten ses en cm-stor nodulär satellitförändring samt flera tree-in-bud liknande små 
förtätningar kring denna. 
SR 35, CRP 22. Hb 111 med normokrom, normocytär bild, LPK, trombocyter u.a. Leverstatus, elektrolytstatus u.a. 
Patienten inläggs isolerad på slussat rum med ventilation anpassad för luftburen smitta. Andningsskyddsrutin.  
Sputum x 3 för mykobakteriediagnostik (mikroskopi, PCR och odling) utfaller positivt i mikroskopi och PCR för M 
tuberculosis-komplexet. HIV och hepatitscreening negativt. 
Patienten insätts på standardbehandling med 4 preparat med dosering utifrån vikt 70 kg, dvs rifampicin 600 mg x1, 
isoniazid 300 mg x1, pyrazinamid 2000 mg x1, etambutol 1200 mg x1 och pyridoxin 40 mg x1 då förmodad risk för 
multiresistent stam är låg. 
PCR för resistens avseende INH och RIF visar preliminärt känslig stam. 

 
Monitorering av leverstatus ordineras en gång/vecka första månaden och därefter varannan vecka 
månad 2, därefter 1 gång/månad. Patienten planeras för hemgång efter 14 dagars behandling då PCR 
för resistens avseende INH och RIF visar preliminärt känslig stam. 
Visus och färgseende kontrolleras vid insatt behandling och därefter en gång/månad så länge patienten 
kvarstår på etambutol. 
Patienten avråds från alkoholintag under hela behandlingstiden. 
Patienten anmäls enligt smittskyddslagen och smittspårning inleds. 
Rtg pulm planeras vid 2 månaders behandling. 
Fortsatta kontroller på mottagningen förlöper väl och fenotypisk resistens visar helt känslig stam 6 
veckor efter insatt behandling. 
 

h) Påverkar detta behandlingen? 
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MEQ 5:7(9) 
En kväll i mitten av april är du primärjour på akutmottagningen och tar emot en 60-årig man som är tidigare väsentligen 
frisk. Han inkommer till akutmottagningen på grund av tre dagars anamnes på blodiga upphostningar. Ingen feber eller 
nattliga svettningar, möjligen några kilos viktnedgång men detta är osäkert. 
Rtg pulm som är utförd via husläkare visar nodulära förändringar bilat apikalt, utseendet beskrivs som gamla tbc-
förändringar 
Mannen är ursprungligen från Bulgarien, invandrade till Sverige 2010. Bor med sambo och dotter. I hemlandet arbetat som 
taxichaufför, nu anställd på bageri. 
Ingen känd tbc-kontakt. Inga resor till tbc-endemiskt område. Röker 10 cigaretter/dag sedan 30 år. 
Kompletterande DT thorax utförs och visar bilat apikalt ovanlober med delvis förkalkade nodulära förändringar. Bilateralt 
perihilärt och mediastinalt förstorade lymfkörtlar. 
En tjockväggig 18-20 mm kavitet ses i höger ovanlob med förbindelse till bronkialsystem samt stråkformade 
pleurautlöpare. Ventralt om kaviteten ses en cm-stor nodulär satellitförändring samt flera tree-in-bud liknande små 
förtätningar kring denna. 
SR 35, CRP 22. Hb 111 med normokrom, normocytär bild, LPK, trombocyter u.a. Leverstatus, elektrolytstatus u.a. 
Patienten inläggs isolerad på slussat rum med ventilation anpassad för luftburen smitta. Andningsskyddsrutin.  
Sputum x 3 för mykobakteriediagnostik (mikroskopi, PCR och odling) utfaller positivt i mikroskopi och PCR för M 
tuberculosis-komplexet. HIV och hepatitscreening negativt. 
Patienten insätts på standardbehandling med 4 preparat med dosering utifrån vikt 70 kg, dvs rifampicin 600 mg x1, 
isoniazid 300 mg x1, pyrazinamid 2000 mg x1, etambutol 1200 mg x1 och pyridoxin 40 mg x1 då förmodad risk för 
multiresistent stam är låg. 
PCR för resistens avseende INH och RIF visar preliminärt känslig stam. 
Monitorering av leverstatus ordineras en gång/vecka första månaden och därefter varannan vecka månad 2, därefter 1 
gång/månad. Patienten planeras för hemgång efter 14 dagars behandling då PCR för resistens avseende INH och RIF visar 
preliminärt känslig stam. 
Visus och färgseende kontrolleras vid insatt behandling och därefter en gång/månad så länge patienten kvarstår på 
etambutol. 
Patienten avråds från alkoholintag under hela behandlingstiden. 
Patienten anmäls enligt smittskyddslagen och smittspårning inleds. 
Rtg pulm planeras vid 2 månaders behandling. 
Fortsatta kontroller på mottagningen förlöper väl och fenotypisk resistens visar helt känslig stam 6 veckor efter insatt 
behandling. 

 
Etambutol utsätts. Fortsatta kontroller utan anmärkning, lämnar sputum vid 2 månaders behandling 
som utfaller mikroskopi och odlingsnegativt. Kliniskt klart förbättrad vid 2 månaders behandling. 
Leverstatus u.a fram till 2 månaders behandling, därefter stigande värden till ALAT 3.22 
 

i) Vad gör du? 
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MEQ 5:8(9) 
En 60-årig rökande man, ursprungligen från Bulgarien, inkommer med lungtuberkulos. HIV och hepatitscreening negativt. 
Patienten insätts på standardbehandling med 4 preparat med dosering utifrån vikt 70 kg, dvs rifampicin 600 mg x1, 
isoniazid 300 mg x1, pyrazinamid 2000 mg x1, etambutol 1200 mg x1 och pyridoxin 40 mg x1 då förmodad risk för 
multiresistent stam är låg. 
PCR för resistens avseende INH och RIF visar preliminärt känslig stam. 
Monitorering av leverstatus ordineras en gång/vecka första månaden och därefter varannan vecka månad 2, därefter 1 
gång/månad. Patienten planeras för hemgång efter 14 dagars behandling då PCR för resistens avseende INH och RIF visar 
preliminärt känslig stam. 
Visus och färgseende kontrolleras vid insatt behandling och därefter en gång/månad så länge patienten kvarstår på 
etambutol. 
Patienten avråds från alkoholintag under hela behandlingstiden. 
Patienten anmäls enligt smittskyddslagen och smittspårning inleds. 
Rtg pulm planeras vid 2 månaders behandling. 
Fortsatta kontroller på mottagningen förlöper väl och fenotypisk resistens visar helt känslig stam 6 veckor efter insatt 
behandling. 
Etambutol utsätts. Fortsatta kontroller utan anmärkning, lämnar sputum vid 2 månaders behandling som utfaller mikroskopi 
och odlingsnegativt. Kliniskt klart förbättrad vid 2 månaders behandling. 
Leverstatus u.a fram till 2 månaders behandling, därefter stigande värden till ALAT 3.22 
 

Behandlingen utsätts helt pga. leverbiverkningarna. Anamnesen penetreras avseende alkoholintag, 
annat läkemedelsintag. Framkommer viss alkoholkonsumtion till helgen trots information. 
 

j) När kan du återuppta behandlingen? Hur gör du? 
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MEQ 5:9(9) 
En 60-årig rökande man, ursprungligen från Bulgarien, inkommer med lungtuberkulos. HIV och hepatitscreening negativt. 
Patienten insätts på standardbehandling med 4 preparat med dosering utifrån vikt 70 kg, dvs rifampicin 600 mg x1, 
isoniazid 300 mg x1, pyrazinamid 2000 mg x1, etambutol 1200 mg x1 och pyridoxin 40 mg x1 då förmodad risk för 
multiresistent stam är låg. 
PCR för resistens avseende INH och RIF visar preliminärt känslig stam. 
Monitorering av leverstatus ordineras en gång/vecka första månaden och därefter varannan vecka månad 2, därefter 1 
gång/månad. Patienten planeras för hemgång efter 14 dagars behandling då PCR för resistens avseende INH och RIF visar 
preliminärt känslig stam. 
Visus och färgseende kontrolleras vid insatt behandling och därefter en gång/månad så länge patienten kvarstår på 
etambutol. 
Patienten avråds från alkoholintag under hela behandlingstiden. 
Patienten anmäls enligt smittskyddslagen och smittspårning inleds. 
Rtg pulm planeras vid 2 månaders behandling. 
Fortsatta kontroller på mottagningen förlöper väl och fenotypisk resistens visar helt känslig stam 6 veckor efter insatt 
behandling. 
Etambutol utsätts. Fortsatta kontroller utan anmärkning, lämnar sputum vid 2 månaders behandling som utfaller mikroskopi 
och odlingsnegativt. Kliniskt klart förbättrad vid 2 månaders behandling. 
Leverstatus u.a fram till 2 månaders behandling, därefter stigande värden till ALAT 3.22 
Behandlingen utsätts helt pga leverbiverkningarna. Anamnesen penetreras avseende alkoholintag, annat läkemedelsintag. 
Framkommer viss alkoholkonsumtion till helgen trots information. 

 
Vid normaliserade levervärden (< 1) insätts behandling med ett preparat i taget i upptrappande 
dosering, i detta fall först isoniazid med samtidig etambutol i full dos och därefter rifampicin. 
Etambutol kan seponeras när även rifampicin titrerats upp till fulldos. Pyrazinamid inte aktuellt att ge 
ytterligare då patienten fått detta i 2 månader. 
Leverstatus ligger u.a. efter intrappning, etambutol utsätts. Sammanlagt behandlingsuppehåll tills 
upptrappning i full dos ca 2 månader.  
 

k) Hur påverkar detta behandlingstiden? 
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Fråga 6:1 
Nedanstående frågor får besvaras i valfri ordning och avser den medföljande artikeln: 
 
Postma DF, van Werkhoven CH, van Elden LJ, Thijsen SF, Hoepelman AI, Kluytmans JA, et al.  
Antibiotic treatment strategies for community-acquired pneumonia in adults.  
The New England journal of medicine. 2015;372(14):1312-23. 
 

a) Studien använde metoden “cluster-randomization”. Vad menas med detta begrepp i den 
aktuella artikeln? 
 
1) Patienterna randomiserades i cluster beroende på ålder vid randomiseringstillfället 
2) De deltagande sjukhusen randomiserades i cluster vid randomiseringstillfället 
3) Patienterna randomiserades individuellt till det cluster av behandling som användes på 

sjukhuset vid randomiseringstillfället 
4) Patienterna randomiserades inte individuellt utan till den behandling som sjukhuset 

randomiserats till att använda vid inklusionstillfället 
 
 
 

b) Krävdes informerat samtycke från patienten före interventionen? 
1) Nej 
2) Ja 

 
 
 

c) Vilket var huvudresultatet av studien? 
 
1) Monoterapi med betalaktamantibiotika är bättre (lägre dödlighet) vid samhällsförvärvad 

pneumoni hos patienter vårdade på sjukhus men inte IVA än kombinationen betalaktam-
makrolid eller fluorokinolon? 

2) Fluorokinolon är bättre (lägre dödlighet) vid samhällsförvärvad pneumoni hos patienter 
vårdade på sjukhus men inte IVA än kombinationen betalaktam-makrolid eller monoterapi 
med betalaktam? 

3) Monoterapi med betalaktamantibiotika är inte sämre (ej högre dödlighet) vid 
samhällsförvärvad pneumoni hos patienter vårdade på sjukhus men inte IVA än 
kombinationen betalaktam-makrolid eller fluorokinolon? 

4) Monoterapi med betalaktamantibiotika är sämre (högre dödlighet) vid samhällsförvärvad 
pneumoni hos patienter vårdade på sjukhus men inte IVA än kombinationen betalaktam-
makrolid eller fluorokinolon? 
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Fråga 6:2 
 

d) Studien använde metoden ”cross-over” teknik. Hur ska man tolka begreppet i denna studie? 
1) En patient erhöll cross-over behandling dvs först en terapi och därefter en annan. 
2) Patienterna erhöll cross-over behandling dvs patient 1 erhöll en behandling och patient B 

erhöll en annan 
3) Läkarna använde cross-over terapi i enlighet med randomiseringsresultat 
4) Sjukhusen använde cross-over teknik, först behandlades en tid med en terapi och därefter 

med en annan enligt randomisering 
 
 
 

e) Författarna till studien börjar sin diskussion med: ”In this pragmatic, cluster-randomized, 
crossover trial…”, vad kan de tänkas mena med pragmatic? 
1) Inklusionen var pragmatisk, dvs vanliga patienter med samhällsförvärvad pneumoni. 
2) Studieupplägget tillät avvikelse från studiepreparatet om det fanns medicinska orsaker. 
3) Studien var inte dubbel-blind utan pragmatiskt visste patienter och läkare vilken behandling 

som gavs. 
4) Resultatet tolkades pragmatiskt. 

 
 
 

f) Vilket var det huvudsakliga effektmåttet och vilka andra användes i studien? 
 

 
  



 Svenska Infektionsläkarföreningen 

Diagnostiskt prov 2016, sid 33 (34) 

Fråga 6:3 
 

g) Författarna skriver:  
“ In the intention-to-treat analysis, the risk of death was higher 
by 1.9 percentage points (90% confidence interval [CI], −0.6 to 4.4) with the betalactam– 
macrolide strategy than with the beta-lactam strategy and lower by 0.6 percentage 
points (90% CI, −2.8 to 1.9) with the fluoroquinolone strategy than with the 
beta-lactam strategy.”  
Vad menas med intention-to-treat? Vad hade alternativet varit? Vilken risk ställs man inför vid 
utvärdering av behandlingseffekt med respektive metod? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Är resultaten från studien generaliserbara till andra länder? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nu är du nästan klar… 
…glöm inte att fylla i webenkäten!  
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