
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar (2017) 

 

Till dig som skriver 

 

Provet består av sex stycken MEQ-frågor, samtliga författade av kollegor från olika delar av 

landet. 

Skrivtiden är 4 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. Då fråga 6 inte är av lika uttalad MEQ-karaktär är det 

tillåtet att besvara dessa delfrågor 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. Då vi fått indikationer på att detta varit svårt när provet 

varit förlagt till maj är det nu flyttat till början av hösten istället – hoppas att detta underlättar 

för er! 

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! Även 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! 

(och kom ihåg webenkäten…) 

 

Infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK) genom 

 

Staffan Tevell, infektionsläkare, Centralsjukhuset i Karlstad  

(staffan.tevell@liv.se) 

och 

Helena Hetta, infektionsläkare, Norrlands Universitetssjukhus  

(helena.hetta@umu.se)  
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MEQ 1:1(7) 

Du är dagjour på centralsjukhusets infektionsklinik en tisdag. Vid 14-tiden kommer en 62-årig 

man i ambulans på remiss med frågeställning: ”Infektion eller annat?” 

Patienten ligger på britsen med hög feber och är påtagligt tagen. Han har lite svårt att 

redogöra för sina tidigare sjukdomar. I remissen från vårdcentralen framgår att patienten 

sedan flera år har sjukbidrag p.g.a. värk och att han har kända diskbråck i både nacke och 

ländrygg. Mot värk medicinerar han med Oxycontin 10 mg x2, Oxynorm 5 mg v.b. Alvedon 

665 mg 2x3 samt Diklofenac 50 mg v.b. I ortopedjournalen framgår att han för tre år sedan 

fick en knäprotes vänster p.g.a. artros. Han är ensamstående. 

Du frågar patienten om hur länge han varit sjuk och vilka besvär han haft. Han bejakar hög 

feber och frossbrytningar de senaste tre dagarna. Han äger ingen termometer men det har 

”säkert varit fyrtio grader” – minst. Extra doser med Diklofenac har inte hjälpt. Han har kräkts 

och haft enstaka lösa avföringar. Inga symtom från urin- eller luftvägar. 

Status: Normalviktig högfebril man. Inga hudutslag. Nedsatt hudturgor. Måttligt inskränkt 

rörlighet i nacken. Ingen distinkt ömhet vid palpation över kotpelaren. Saturation 89 % på 

luft. Cor: RR, frekvens 100/min. Inga biljud. BT 95/60. Lungor: vesikulärt andningsljud med 

enstaka rassel bilateralt. Andningsfrekvens 24/min. Buk: måttlig ömhet i epigastriet, ingen 

defense. Ledstatus u.a.  
 

a) Vilken är din preliminärdiagnos? 

 

 
 

b) Vilka prover ordinerar du? 

 

 

 

 
 

c) Saknar du några uppgifter i statusundersökningen? 

 

 

 

 

 
 

d) Vad blir din primära handläggning/behandling i detta läge?  
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MEQ 1:2(7) 
Du är dagjour på centralsjukhusets infektionsklinik. En 62-årig man i kommer i ambulans på remiss med 

frågeställning ”Infektion eller annat?” Han har hög feber och är påtagligt tagen. Han har sedan flera år har 

sjukbidrag p.g.a. värk och att han har kända diskbråck i både nacke och ländrygg. Mot värk medicinerar han med 

Oxycontin 10 mg 2 ggr dagl, Oxynorm 5 mg v.b. och Alvedon 665 mg 2 x 3. Diklofenac 50 mg v.b. I 

ortopedjournalen framgår att han för tre år sedan fick en knäprotes vä p.g.a. artros. Han är ensamstående. 

Han bejakar hög feber och frossbrytningar de senaste tre dagarna Extra doser med Diclofenac har inte hjälpt. 

Han har kräkts och haft enstaka lösa avföringar. Inga symtom från urin- eller luftvägar. 

Status: Normalviktig högfebril man. Inga hudutslag. Nedsatt hudturgor. Måttligt inskränkt rörlighet i nacken. 

Ingen distinkt ömhet vid palpation över kotpelaren. Saturation 92 % på luft. Cor: RR, frekvens 100/min. Inga 

biljud. BT 95/60. Lungor: vesikulärt andningsljud med enstaka rassel bilateralt. Andningsfrekvens 24/min. Buk: 

måttlig ömhet i epigastriet, ingen defense. Ledstatus u.a.  

Du misstänker en samhällsförvärvad sepsis och ordinerar blododling x2, urinodling, och 

nasofarynxodling. Du beställer infektionsklinikens inläggningspaket av kemlabprover som 

visar: CRP 385, Hb 164, LPK 18,8 varav neutrofila 16. Tpk 220. Kreatinin 265. Na 133, K 

3,6. ASAT 0,6 ALAT 0,75, bilirubin 16, ALP 3,4. En artärgas tas som visar pO2 9,2, pCO2 

4,4, saturation 94%, BE – 6,2, laktat 2,8. 

Du kompletterar med ett neurologstatus, som visar normallivliga reflexer i biceps, radialis, 

patella och akilles bilateralt. Inget sensibilitetsbortfall. Pupiller, kranialnerver u.a.  

Du ordinerar en bladderscan som visar 15 ml resurin. 

I detta läge väljer du att sätta in en bred antibiotikatäckning, och väljer cefotaxim 1g x3 i.v. 

utifrån lokala riktlinjer för samhällsförvärvad sepsis och med tanke på rådande bristsituation 

avseende piperacillin/tazobactam. Du ordinerar 1000 ml Ringeracetat på 30 min. KAD sätts. 

Patienten får extra syrgas på grimma. 

 

e) Hur tolkar du kem lab-proverna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

f) Handläggning och uppföljning på vårdavdelningen? 
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MEQ 1:3(7) 
Du är dagjour på centralsjukhusets infektionsklinik. En 62-årig man i kommer i ambulans på remiss med 

frågeställning ”Infektion eller annat?” Han har hög feber och är påtagligt tagen. Han har sedan flera år har 

sjukbidrag p.g.a. värk och att han har kända diskbråck i både nacke och ländrygg. Mot värk medicinerar han med 

Oxycontin 10 mg 2 ggr dagl, Oxynorm 5 mg v.b. och Alvedon 665 mg 2 x 3. Diklofenac 50 mg v.b. I 

ortopedjournalen framgår att han för tre år sedan fick en knäprotes vä p.g.a. artros. Han är ensamstående. 

Han bejakar hög feber och frossbrytningar de senaste tre dagarna Extra doser med Diclofenac har inte hjälpt. 

Han har kräkts och haft enstaka lösa avföringar. Inga symtom från urin- eller luftvägar. 

Status: Normalviktig högfebril man. Inga hudutslag. Nedsatt hudturgor. Måttligt inskränkt rörlighet i nacken. 

Ingen distinkt ömhet vid palpation över kotpelaren. Saturation 92 % på luft. Cor: RR, frekvens 100/min. Inga 

biljud. BT 95/60. Lungor: vesikulärt andningsljud med enstaka rassel bilateralt. Andningsfrekvens 24/min. Buk: 

måttlig ömhet i epigastriet, ingen defense. Ledstatus u.a.  

Du misstänker en samhällsförvärvad sepsis och ordinerar blododling x2, urinodling, och nasofarynxodling. Du 

beställer infektionsklinikens inläggningspaket av kemlabprover som visar: CRP 385, Hb 164, LPK 18,8 varav 

neutrofila 16. Tpk 220. Kreatinin 265. Na 133, K 3,6. ASAT 0,6 ALAT 0,75, bilirubin 16, ALP 3,4. En artärgas 

tas som visar pO2 9,2, pCO2 4,4, saturation 94%, BE – 6,2, laktat 2,8. 

Du kompletterar med ett neurologstatus, som visar normallivliga reflexer i biceps, radialis, patella och akilles 

bilateralt. Inget sensibilitetsbortfall. Pupiller, kranialnerver u.a.  

Du ordinerar en bladderscan som visar 15 ml resurin. 

I detta läge väljer du att sätta in en bred antibiotikatäckning, och väljer cefotaxim 1g x3 iv. utifrån lokala 

riktlinjer för samhällsförvärvad sepsis. Du ordinerar 1000 ml Ringeracetat på 30 min. KAD sätts. Patienten får 

extra syrgas på grimma. 

Det finns en nytillkommen njursvikt som kan ha flera orsaker såsom en kombination av 

dehydrering och NSAID-biverkan, men postrenalt hinder skulle också kunna stämma. En 

opiatöverdosering p.g.a. ackumulation och njursvikt kan föreligga. Av denna anledning ser du 

till att nästa dygns oxycontin kryssas och diclofenac sätts ut.  

Du ordinerar MEWS-mätningar varje timme under de första fyra timmarna. Timdiures mäts 

varannan timme med målvärdet 0,5 ml per timme utan diuretika. En ny Ringeracetat sätts 

omedelbart efter den första med samma infusionshastighet. En tredje Ringeracetat sätts sedan 

med infusionshastighet 250 ml/timme. Du ordinerar även en extrados antibiotika efter fyra 

timmar. 

En utvärdering görs efter c:a 4 timmar av kvällsjouren (som av en slump också är du!) som 

också tar en ny artärgas. Laktat har sjunkit till 1,6. Blodtrycket är nu 125/70 och AF har 

sjunkit till 20/min. Diuresen har kommit igång och är 150 ml på 2 tim. Inget nytt har 

framkommit i status förutom att du noterar ett litet lätt inflammerat nagelband på ena stortån.  

Pat mår nu bättre och får gå på en lungröntgen som inte visar några infiltrat och ingen stas. En 

buffrad glukos 5% sätts med 40 mmol Kalium. 

På morgonronden lämnas ett besked från mikrobiologen att det växer grampositiva bakterier i 

klasar i 4 av 4 blododlingar. Vid lunchtid har dessa typats till S. aureus. CRP är 390. LPK 

16,6. Kreatinin 140. Na 135, K 3,7. 

 
 

g) Vill du justera antibiotikabehandlingen? Motivera! 

 

 

 

 
 

h) Beställer du några ytterligare undersökningar i detta läge? 
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MEQ 1:4(7) 
Du är dagjour på centralsjukhusets infektionsklinik. En 62-årig man i kommer i ambulans på remiss med 

frågeställning ”Infektion eller annat?” Han har sedan flera år har sjukbidrag p.g.a. värk och att han har kända 

diskbråck i både nacke och ländrygg. Mot värk medicinerar han med Oxycontin 10 mg 2 ggr dagl, Oxynorm 5 

mg v.b. och Alvedon 665 mg 2 x 3. Diklofenac 50 mg v.b. I ortopedjournalen framgår att han för tre år sedan fick 

en knäprotes vä p.g.a. artros.  

Han bejakar hög feber och frossbrytningar de senaste tre dagarna Extra doser med Diclofenac har inte hjälpt. 

Han har kräkts och haft enstaka lösa avföringar. Inga symtom från urin- eller luftvägar. 

Status: Normalviktig högfebril man. Inga hudutslag. Nedsatt hudturgor. Måttligt inskränkt rörlighet i nacken. 

Ingen distinkt ömhet vid palpation över kotpelaren. Saturation 92 % på luft. Cor: RR, frekvens 100/min. Inga 

biljud. BT 95/60. Lungor: vesikulärt andningsljud med enstaka rassel bilateralt. Andningsfrekvens 24/min. Buk: 

måttlig ömhet i epigastriet, ingen defense. Ledstatus u.a. Neurologstatus visar normallivliga reflexer i biceps, 

radialis, patella och akilles bilateralt. Inget sensibilitetsbortfall. Pupiller, kranialnerver u.a. Bladderscan visar 15 

ml resurin. 

Kem lab: CRP 385, Hb 164, LPK 18,8 varav neutrofila 16. Tpk 220. Kreatinin 265. Na 133, K 3,6. ASAT 0,6 

ALAT 0,75, bilirubin 16, ALP 3,4. En artärgas tas som visar pO2 9,2, pCO2 4,4, saturation 94%, BE – 6,2, laktat 

2,8. 

Du behandlar med cefotaxim 1g x3 iv. och ordinerar vätska och KAD. 

Patienten stabiliseras med syrgas, antibiotika och vätska. Njurfunktionen återhämtar sig och laktat normaliseras. 

På morgonronden lämnas ett besked från mikrobiologen att det växer grampositiva bakterier i klasar i 4 av 4 

blododlingar. Vid lunchtid har dessa typats till S. aureus. CRP är 390. LPK 16,6. Kreatinin 140. Na 135, K 3,7. 

Du ändrar till Kloxacillin 2 g x 4 i.v. Du beställer redan nu blododlingar x 2 som du anger ska 

göras efter 3 dygns behandling som terapikontroll. Du skriver även en remiss för en 

ekokardiografi - om möjligt transesofagalt. Eftersom du inte hör några blåsljud och patienten 

förbättras anser du att denna kan göras om några dagar för att höja det negativa prediktiva 

värdet av undersökningen. 
 

i) Den AT-läkare du rondar med frågar varför du beställer nya blododlingar efter 3 

dygns behandling. Förklara bakgrunden till denna åtgärd! 
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MEQ 1:5(7) 
Du är dagjour på centralsjukhusets infektionsklinik. En 62-årig man i kommer i ambulans på remiss med 

frågeställning ”Infektion eller annat?” Han har sedan flera år har sjukbidrag p.g.a. värk och att han har kända 

diskbråck i både nacke och ländrygg. Mot värk medicinerar han med Oxycontin 10 mg 2 ggr dagl, Oxynorm 5 

mg v.b. och Alvedon 665 mg 2 x 3.   Diklofenac 50 mg v.b. I ortopedjournalen framgår att han för tre år sedan 

fick en knäprotes vä p.g.a. artros.  

Han bejakar hög feber och frossbrytningar de senaste tre dagarna Extra doser med Diclofenac har inte hjälpt. 

Han har kräkts och haft enstaka lösa avföringar. Inga symtom från urin- eller luftvägar. 

Status: Normalviktig högfebril man. Inga hudutslag. Nedsatt hudturgor. Måttligt inskränkt rörlighet i nacken. 

Ingen distinkt ömhet vid palpation över kotpelaren. Saturation 92 % på luft. Cor: RR, frekvens 100/min. Inga 

biljud. BT 95/60. Lungor: vesikulärt andningsljud med enstaka rassel bilateralt. Andningsfrekvens 24/min. Buk: 

måttlig ömhet i epigastriet, ingen defense. Ledstatus u.a. Neurologstatus visar normallivliga reflexer i biceps, 

radialis, patella och akilles bilateralt. Inget sensibilitetsbortfall. Pupiller, kranialnerver u.a. Bladderscan visar 15 

ml resurin. 

Kem lab: CRP 385, Hb 164, LPK 18,8 varav neutrofila 16. Tpk 220. Kreatinin 265. Na 133, K 3,6. ASAT 0,6 

ALAT 0,75, bilirubin 16, ALP 3,4. En artärgas tas som visar pO2 9,2, pCO2 4,4, saturation 94%, BE – 6,2, laktat 

2,8. 

Patienten stabiliseras med syrgas, antibiotika och vätska. Njurfunktionen återhämtar sig och laktat normaliseras. 

På morgonronden lämnas ett besked från mikrobiologen att det växer grampositiva bakterier i klasar i 4 av 4 

blododlingar. Vid lunchtid har dessa typats till S. aureus. CRP är 390. LPK 16,6. Kreatinin 140. Na 135, K 3,7. 

Du ändrar till Kloxacillin 2 g x 4 i.v. Du beställer redan nu blododlingar x 2 som du anger ska göras efter 3 

dygns behandling som terapikontroll. Du skriver även en remiss för en ekokardiografi - om möjligt 

transesofagalt. Eftersom du inte hör några blåsljud och patienten förbättras anser du att denna kan göras om 

några dagar för att höja det negativa prediktiva värdet av undersökningen. 

TEE utföres utan tecken på endokardit. Patienten har blivit kliniskt förbättrad, men det visar 

sig att det i kontrollodlingar efter 3 dygns behandling fortfarande växer S. aureus i 3 av 4 

blododlingsflaskor.  
 

j) Vad innebär okomplicerad respektive komplicerad S. aureus-sepsis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Vad är du nu extra uppmärksam på vid förnyad statustagning?  

 

 

 

 

 
 

l) Vilken undersökning överväger du i första hand? 
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MEQ 1:6(7) 
Du är dagjour på centralsjukhusets infektionsklinik. En 62-årig man i kommer i ambulans på remiss med 

frågeställning ”Infektion eller annat?” Han har sedan flera år har sjukbidrag p.g.a. värk och att han har kända 

diskbråck i både nacke och ländrygg. Mot värk medicinerar han med Oxycontin 10 mg 2 ggr dagl, Oxynorm 5 

mg v.b. och Alvedon 665 mg 2 x 3. Diklofenac 50 mg v.b. I ortopedjournalen framgår att han för tre år sedan fick 

en knäprotes vä p.g.a. artros.  

Han bejakar hög feber och frossbrytningar de senaste tre dagarna Extra doser med Diclofenac har inte hjälpt. 

Han har kräkts och haft enstaka lösa avföringar. Inga symtom från urin- eller luftvägar. 

Status: Normalviktig högfebril man. Inga hudutslag. Nedsatt hudturgor. Måttligt inskränkt rörlighet i nacken. 

Ingen distinkt ömhet vid palpation över kotpelaren. Saturation 92 % på luft. Cor: RR, frekvens 100/min. Inga 

biljud. BT 95/60. Lungor: vesikulärt andningsljud med enstaka rassel bilateralt. Andningsfrekvens 24/min. Buk: 

måttlig ömhet i epigastriet, ingen defense. Ledstatus u.a. Neurologstatus visar normallivliga reflexer i biceps, 

radialis, patella och akilles bilateralt. Inget sensibilitetsbortfall. Pupiller, kranialnerver u.a. Bladderscan visar 15 

ml resurin. 

Kem lab: CRP 385, Hb 164, LPK 18,8 varav neutrofila 16. Tpk 220. Kreatinin 265. Na 133, K 3,6. ASAT 0,6 

ALAT 0,75, bilirubin 16, ALP 3,4. En artärgas tas som visar pO2 9,2, pCO2 4,4, saturation 94%, BE – 6,2, laktat 

2,8. 

Patienten stabiliseras med syrgas, antibiotika och vätska. Njurfunktionen återhämtar sig och laktat normaliseras. 

På morgonronden lämnas ett besked från mikrobiologen att det växer grampositiva bakterier i klasar i 4 av 4 

blododlingar. Vid lunchtid har dessa typats till S. aureus. CRP är 390. LPK 16,6. Kreatinin 140. Na 135, K 3,7. 

Du ändrar till Kloxacillin 2 g x 4 i.v. Du beställer redan nu blododlingar x 2 som du anger ska göras efter 3 

dygns behandling som terapikontroll. Du skriver även en remiss för en ekokardiografi - om möjligt 

transesofagalt. Eftersom du inte hör några blåsljud och patienten förbättras anser du att denna kan göras om 

några dagar för att höja det negativa prediktiva värdet av undersökningen. 

Det visar sig att det i kontrollodlingar efter 3 dygns behandling fortfarande växer S. aureus i 3 av 4 

blododlingsflaskor samtidigt som patienten blivit förbättrad. TEE utföres utan tecken på endokardit. 

Du undersöker patienten noggrant. Inga septiska embolier. Det finns inget blåsljud. Lederna är 

u.a. inklusive knät med protes, men du diskuterar med infektionsintresserad ortoped eftersom 

du vet att det finns flera studier som talar om att risken för infektion i ledprotes är närmare 

30% vid S. aureus-sepsis. Inga bursiter. Ryggstatus är svårvärderat p.g.a. tidigare 

ryggproblematik. Med tanke på fortsatt växt i blodet beställer du en MR helrygg som påvisar 

en spondylodiskit L3-L4 med mindre epiduralabscess.  
 

m) Hur planerar du för fortsatt behandling och övrig handläggning? 
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MEQ 1:7(7) 
Du är dagjour på centralsjukhusets infektionsklinik. En 62-årig man i kommer i ambulans på remiss med 

frågeställning ”Infektion eller annat?” Han har sedan flera år har sjukbidrag p.g.a. värk och att han har kända 

diskbråck i både nacke och ländrygg. I ortopedjournalen framgår att han för tre år sedan fick en knäprotes vä 

p.g.a. artros.  

Patienten stabiliseras med syrgas, antibiotika och vätska. Njurfunktionen återhämtar sig och laktat normaliseras. 

På morgonronden lämnas ett besked från mikrobiologen att det växer grampositiva bakterier i klasar i 4 av 4 

blododlingar. Vid lunchtid har dessa typats till S. aureus. CRP är 390. LPK 16,6. Kreatinin 140. Na 135, K 3,7. 

Du ändrar till Kloxacillin 2 g x 4 i.v. Du beställer redan nu blododlingar x 2 som du anger ska göras efter 3 

dygns behandling som terapikontroll. Du skriver även en remiss för en ekokardiografi - om möjligt 

transesofagalt. Eftersom du inte hör några blåsljud och patienten förbättras anser du att denna kan göras om 

några dagar för att höja det negativa prediktiva värdet av undersökningen. 

Det visar sig att det i kontrollodlingar efter 3 dygns behandling fortfarande växer S. aureus i 3 av 4 

blododlingsflaskor samtidigt som patienten blivit förbättrad. TEE utföres utan tecken på endokardit. 

Du undersöker patienten noggrant. Inga septiska embolier. Det finns inget blåsljud. Lederna är u.a. inklusive 

knät med protes, men du diskuterar med infektionsintresserad ortoped eftersom du vet att det finns flera studier 

som talar om att risken för infektion i ledprotes är närmare 30% vid S. aureus-sepsis. Inga bursiter. Ryggstatus är 

svårvärderat p.g.a. tidigare ryggproblematik. Med tanke på fortsatt växt i blodet beställer du en MR helrygg som 

påvisar en spondylodiskit L3-L4 med mindre epiduralabscess. 

 

MR-bilderna skyltas för ryggortopederna som rekommenderar konservativ behandling p.g.a. 

avsaknad av neurologi. Kloxacillin 2 g x4 i.v. ges 1-3 veckor beroende på kliniskt svar. 

Sjukgymnast kopplas in. Peroral uppföljning ges med Flukloxacillin 750 mg 2 x3 till totalt ca 

3 månaders behandlingstid och normalisering av CRP. Patienten informeras om att det kan 

finnas en viss risk att även knäprotesen infekterats och att han ska ta kontakt om det uppstår 

tilltagande värk, svullnad eller värmeökning i knät. 
 

Sammanfattning: 

• Samhällsförvärvad S. aureus-sepsis, i detta fall sannolikt utgånget från mindre 

nageltrång på ena stortån, har stor risk att kompliceras med metastatiska nedslag. 

• I detta fall har patienten mångåriga ryggbesvär som ett locus minoris och dessutom en 

knäprotes. 

• I de flesta riktlinjer rekommenderas numera en kontrollodling efter 3 dygns 

antibiotikabehandling vid S. aureus-sepsis som terapikontroll och då en fortsatt växt 

av bakterier ökar sannolikheten att det finns sekundära bakteriella fokus. 

• Ekokardiografi bör ingå i handläggningen av patienter med växt av S. aureus i blodet. 

Risken för endokardit anges i studier till 4-12 % och beror bl.a. på 

bakteriemiperiodens längd. Risken ökar vid samhällsförvärvad bakteriemi. 

• Risken för sekundärt hematogent nedslag i en ledprotes har studerats i små studier och 

då befunnits så hög som 30-40% per protes. 

• Multipla fokus är också vanliga. 

• Magnetröntgen är den rekommenderade metoden att utreda eventuell spondylodiskit. 

Behandlingen vid S. aureus-spondylodiskit består av initialt sängläge, intravenös 

antibiotikabehandling med kloxacillin samt noggrann övervakning av neurologiskt 

status. Uppföljande oral antibiotikabehandling ges i regel ca 3 månader. Kirurgisk 

behandling kan bli aktuell vid neurologisk påverkan, instabilitet, svår smärta eller 

komplicerande epiduralabscess. 
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MEQ 2:1(7) 

Du har i augusti månad påbörjat din tjänst som ST-läkare på medicinkliniken på Norrtälje 

sjukhus. Du handleder en AT-läkare som berättar att hen just träffat en 31-årig man som 

insjuknat med feber, frossa och huvudvärk sedan 2 dagar tillbaka. Mannen förnekar symtom 

från urin- och luftvägar. 

Status: Temp 39ºC. Cor: RR, 105/min. Inga blåsljud. BT: 120/70 Pulm: Vesikulära 

andningsljud bilat. AF 23, SpO2 98% (luft). Buken mjuk, ej ömmande. 

I lab: CRP, blodstatus, elstatus ua 

Vad saknar du för uppgifter i AT läkarens rapport vad gäller: 

 

a) Anamnesen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Status 
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MEQ 2:2(7) 
Du har i augusti månad påbörjat din tjänst som ST-läkare på medicinkliniken på Norrtälje sjukhus. Du 

handleder en AT-läkare som berättar att hen just träffat en 31-årig man som insjuknat med feber, frossa och 

huvudvärk sedan 2 dagar tillbaka. Mannen förnekar symtom från urin- och luftvägar. 

Status: Temp 39ºC. Cor: RR, 105/min. Inga blåsljud. BT: 120/70 Pulm: Vesikulära andningsljud bilat. AF 

23, SpO2 98% Buken mjuk, ej ömmande. I lab: CRP, blodstatus, elstatus ua 

Du försöker komplettera anamnesen men det tar tid då mannen ter sig väldigt trött och 

seg och letar efter ord då han ska svara på frågorna. Så småningom framkommer med 

hjälp av sambon att mannen, som är tid helt frisk, känt sig lite ”småkrasslig” för en vecka 

sedan men att det gått över på ett par dagar och att han sedan varit på jobbet som vanligt 

fram till för 2 dagar sedan då han under eftermiddagen gradvis utvecklade 39 graders 

feber och kraftig huvudvärk. Han har inte känt sig särskilt ljus- eller ljudkänslig. Inga 

illamående eller kräkningar. Han negerar symtom från luft-, urinvägar, tarm. Inga sår på 

kroppen. Barnen, 3 och 5 år gamla, därhemma är förkylda. Han har inte varit utomlands 

senaste tiden. TBE vaccinerad enligt rekommendation då Norrtälje är högendemiskt 

område. Inga kända fästingbett. Brukar emellanåt ha munsår som han tror orsakas av 

herpes men har inte haft det på senaste tiden. Ingen tidigare anamnes på 

hjärnhinneinflammation. 

I status konstaterar du att patienten är vaken, har viss svarslatens, orienterad x3, GCS 15. 

Ej nackstyv. Du inspekterar öron och munhåla ua. Hudkostym utan sår eller hudutslag. 

Neurologi: Pat är för trött för att medverka till tester i stående men ingen tydlig fokal 

neurologi fås fram i liggande. 

 

c) Vad står GCS för och vilka 3 funktioner värderas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Vad är din bedömning av patienten och hur går du vidare? 
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MEQ 2:3(7) 
Du har i augusti månad påbörjat din tjänst som ST-läkare på medicinkliniken på Norrtälje sjukhus. Du handleder 

en AT-läkare som berättar att hen just träffat en 31-årig man som insjuknat med feber, frossa och huvudvärk 

sedan 2 dagar tillbaka.  

Status: Temp 39ºC. Cor: RR, 105/min. Inga blåsljud. BT: 120/70 Pulm: Vesikulära andningsljud bilat. Buken 

mjuk, ej ömmande. I lab: CRP, blodstatus, elstatus ua 

Du försöker komplettera anamnesen men det tar tid då mannen ter sig väldigt trött och seg och letar efter ord då 

han ska svara på frågorna. Så småningom framkommer med hjälp av sambon att mannen, som är tid helt frisk, 

känt sig lite ”småkrasslig” för en vecka sedan men att det gått över på ett par dagar och att han sedan varit på 

jobbet som vanligt fram till för 2 dagar sedan då han under eftermiddagen gradvis utvecklade 39 graders feber 

och kraftig huvudvärk. Han har inte känt sig särskilt ljus- eller ljudkänslig. Inga illamående eller kräkningar. Han 

negerar symtom från luft-, urinvägar, tarm. Inga sår på kroppen. Barnen, 3 och 5 år gamla, därhemma är 

förkylda. Han har inte varit utomlands senaste tiden. TBE vaccinerad enligt rekommendation då Norrtälje är 

högendemiskt område. Inga kända fästingbett. Brukar emellanåt ha munsår som han tror orsakas av herpes men 

har inte haft det på senaste tiden. Ingen tidigare anamnes på hjärnhinneinflammation. 

I status konstaterar du att pat är vaken, har viss svarslatens, orienterad x3, GCS 15. Ej nackstyv. Du inspekterar 

öron och munhåla ua. Hudkostym utan sår eller hudutslag. Neurologi: Pat är för trött för att medverka till tester i 

stående men ingen tydlig fokal neurologi fås fram i liggande. 

Du bedömer att patienten mest sannolikt har en CNS infektion där man måste misstänka 

engagemang även av hjärnparenkymet då patienten ter sig väldigt seg i kontakten. CRP är 

normalt trots 2 dagars anamnes. Du misstänker i första hand en virusorsakad encefalit. Du går 

vidare med LP som visar LPK 120 varav mono 112, poly 8, albumin 540 g/l, glukos och laktat 

normalt.  

 

e) Baserat på anamnestiska uppgifter är det framför allt 2 virus du misstänker som kan ha 

orsakat patientens sjukdom, vilka? Vad talar för respektive emot de båda virusen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Vilka diagnostiska undersökningar beställer du? 

 

 

 

 

 

 

g) Sätter du in någon behandling och i så fall vilken? 
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MEQ 2:4(7) 
Du har i augusti månad påbörjat din tjänst som ST-läkare på medicinkliniken på Norrtälje sjukhus. Du handleder 

en AT-läkare som berättar att hen just träffat en 31-årig man som insjuknat med feber, frossa och huvudvärk 

sedan 2 dagar tillbaka.  

Status: Temp 39ºC. Cor: RR, 105/min. Inga blåsljud. BT: 120/70 Pulm: Vesikulära andningsljud bilat. Buken 

mjuk, ej ömmande. I lab: CRP, blodstatus, elstatus ua 

Du försöker komplettera anamnesen men det tar tid då mannen ter sig väldigt trött och seg och letar efter ord då 

han ska svara på frågorna. Så småningom framkommer med hjälp av sambon att mannen, som är tid helt frisk, 

känt sig lite ”småkrasslig” för en vecka sedan men att det gått över på ett par dagar och att han sedan varit på 

jobbet som vanligt fram till för 2 dagar sedan då han under eftermiddagen gradvis utvecklade 39 graders feber 

och kraftig huvudvärk. Han har inte känt sig särskilt ljus- eller ljudkänslig. Inga illamående eller kräkningar. Han 

negerar symtom från luft-, urinvägar, tarm. Inga sår på kroppen. Barnen, 3 och 5 år gamla, därhemma är 

förkylda. Han har inte varit utomlands senaste tiden. TBE vaccinerad enligt rekommendation då Norrtälje är 

högendemiskt område. Inga kända fästingbett. Brukar emellanåt ha munsår som han tror orsakas av herpes men 

har inte haft det på senaste tiden. Ingen anamnes på hjärnhinneinflammation. 

I status konstaterar du att pat är vaken, har viss svarslatens, orienterad x3, GCS 15. Ej nackstyv. Du inspekterar 

öron och munhåla ua. Hudkostym utan sår eller hudutslag. Neurologi: Pat är för trött för att medverka till tester i 

stående men ingen tydlig fokal neurologi fås fram i liggande. 

Du bedömer att patienten mest sannolikt har en CNS infektion där man måste misstänka engagemang även av 

hjärnparenkymet då pat ter sig väldigt seg i kontakten. CRP är normalt trots 2 dagars anamnes. Du misstänker i 

första hand en virusorsakad encefalit. Du går vidare med LP som visar LPK 120 varav mono 112, poly 8, 

albumin 540 g/l, glukos och laktat normalt.  

Då du bedömer att pat har en viral encefalit så sätter du in Aciklovir för att behandla en ev 

herpesencefalit även fast det inte är din primära misstanke. Du skickar likvor för PCR-analys 

av VZV, enterovirus, herpes 1 och 2. Du tar serologi för TBE.  

Dag 2–3 försämras pat. med ataxi, felpek finger-näs, skakningar i händer och blir mer 

dysfatisk. PCR har utfallit negativ avseende samtliga virus. TBE serologi visar förhöjd IgG 

nivå som efter genomgången vaccination. 

 

h) Beställer du någon kompletterande utredning och i såna fall vad? Vad är dina 

frågeställningar på den/dessa undersökningar? 
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MEQ 2:5:(7) 
Du har i augusti månad påbörjat din tjänst som ST-läkare på medicinkliniken på Norrtälje sjukhus. Du handleder 

en AT-läkare som berättar att hen just träffat en 31-årig man som insjuknat med feber, frossa och huvudvärk 

sedan 2 dagar tillbaka.  

Status: Temp 39ºC. Cor: RR, 105/min. Inga blåsljud. BT: 120/70 Pulm: Vesikulära andningsljud bilat. Buken 

mjuk, ej ömmande. I lab: CRP, blodstatus, elstatus ua 

Du försöker komplettera anamnesen men det tar tid då mannen ter sig väldigt trött och seg och letar efter ord då 

han ska svara på frågorna. Så småningom framkommer med hjälp av sambon att mannen, som är tid helt frisk, 

känt sig lite ”småkrasslig” för en vecka sedan men att det gått över på ett par dagar och att han sedan varit på 

jobbet som vanligt fram till för 2 dagar sedan då han under eftermiddagen gradvis utvecklade 39 graders feber 

och kraftig huvudvärk. Han har inte känt sig särskilt ljus- eller ljudkänslig. Inga illamående eller kräkningar. Han 

negerar symtom från luft-, urinvägar, tarm. Inga sår på kroppen. Barnen, 3 och 5 år gamla, därhemma är 

förkylda. Han har inte varit utomlands senaste tiden. TBE vaccinerad enligt rekommendation då Norrtälje är 

högendemiskt område. Inga kända fästingbett. Brukar emellanåt ha munsår som han tror orsakas av herpes men 

har inte haft det på senaste tiden. Ingen anamnes på hjärnhinneinflammation. 

I status konstaterar du att pat är vaken, har viss svarslatens, orienterad x3, GCS 15. Ej nackstyv. Du inspekterar 

öron och munhåla ua. Hudkostym utan sår eller hudutslag. Neurologi: Pat är för trött för att medverka till tester i 

stående men ingen tydlig fokal neurologi fås fram i liggande. 

Du bedömer att patienten mest sannolikt har en CNS infektion där man måste misstänka engagemang även av 

hjärnparenkymet då pat ter sig väldigt seg i kontakten. CRP är normalt trots 2 dagars anamnes. Du misstänker i 

första hand en virusorsakad encefalit. Du går vidare med LP som visar LPK 120 varav mono 112, poly 8, 

albumin 540 g/l, glukos och laktat normalt. 

Då du bedömer att pat har en viral encefalit så sätter du in Aciklovir för att behandla en ev herpesencefalit även 

fast det inte är din primära misstanke. Du skickar likvor för PCR-analys av VZV, enterovirus, herpes 1 och 2. Du 

tar serologi för TBE.  

Dag 2–3 försämras pat. med ataxi, felpek finger- näs, skakningar i händer och blir mer dysfatisk. PCR har utfallit 

negativ avseende samtliga virus. TBE serologi visar förhöjd IgG nivå som efter genomgången vaccination. 

Du beställer en akut MR hjärna (alt DT hjärna om du inte kan få MR gjord akut) där du frågar 

efter tecken till encefalit, infarkt? blödning? (vaskulit?). Dessutom EEG där du frågar efter 

encefalittecken men framför allt tecken till epileptisk aktivitet.  

 

i) Hur gör du nu med Acikloviret? Motivera varför. Vad bör du beakta särskilt noga vid 

behandling med Aciklovir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Kan du nöja dig med resultatet av TBE-serologin eller vill du komplettera med någon 

ytterligare diagnostik? Motivera! 
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MEQ2:6(7) 
Du har i augusti månad påbörjat din tjänst som ST-läkare på medicinkliniken på Norrtälje sjukhus. Du handleder 

en AT-läkare som berättar att hen just träffat en 31-årig man som insjuknat med feber, frossa och huvudvärk 

sedan 2 dagar tillbaka.  

Du bedömer att patienten mest sannolikt har en CNS infektion där man måste misstänka engagemang även av 

hjärnparenkymet då pat ter sig väldigt seg i kontakten. CRP är normalt trots 2 dagars anamnes. Du misstänker i 

första hand en virusorsakad encefalit. Du går vidare med LP som visar LPK 120 varav mono 112, poly 8, 

albumin 540 g/l, glukos och laktat normalt. 

Då du bedömer att pat har en viral encefalit så sätter du in Aciklovir för att behandla en ev herpesencefalit även 

fast det inte är din primära misstanke. Du skickar likvor för PCR-analys av VZV, enterovirus, herpes 1 och 2. Du 

tar serologi för TBE.  

Dag 2–3 försämras pat. med ataxi, felpek finger- näs, skakningar i händer och blir mer dysfatisk. PCR har utfallit 

negativ avseende samtliga virus. TBE serologi visar förhöjd IgG nivå som efter genomgången vaccination. 

 

MR visar tecken till encefalit i thalamus och basala ganglierna, inget engagemang av 

temporalregionerna. EEG visar generellt förlångsammad aktivitet, ingen epileptisk aktivitet. 

Den sammantagna bilden talar emot herpesencefalit, men du behåller Aciklovir då du inte helt 

kan lita på en neg PCR så tidigt i förloppet som LP gjordes. Efter att ha läst vårdprogrammet 

för virala encefaliter så bestämmer du dig dock för att göra en ny LP nu när pat haft sina 

neurologiska symtom i 5 dagar (bäst utbyte dag 3-7 efter debut av neurologiska symptom) för 

att få en mer tillförlitlig PCR avseende herpes. Även denna utfaller negativt och Aciklovir kan 

sättas ut.  

Du skickar sparad likvor/serum för analys av intratekal antikroppsproduktion avseende TBE 

med frågeställning: ”vaccinationsgenombrott”? Du får samtal från Folkhälsomyndigheten att 

de har funnit intratekal antikroppsproduktion mot TBE och neutraliserande antikroppar. Pat 

förbättras efter 4–5 dagar och kan skrivas ut från avdelning efter 8 dagar. I samband med 

återbesök på mottagningen tar du en ny serologi för TBE där man nu kan detektera IgM och 

även ser en IgG stegring jfr med tidigare så du kan konstatera att pat haft ett 

vaccinationsgenombrott.  

 

k) Var i Sverige förekommer TBE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Hur ser aktuella vaccinationsrekommendationer ut för TBE? 
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MEQ2:7(7) 

Den senaste TBE-kartan från folkhälsomyndigheten visar att spridningen av fall 2016 såg ut 

så här: 

Folkhälsomyndigheten skriver också: 

Vaccination brukar rekommenderas till 

permanent- och sommarboende i 

riskområden och till personer som 

vistas mycket i skog och mark i 

områden med hög smittrisk och som 

ofta blir fästingbitna. För aktuella 

riskområden se respektive läns 

smittskyddsenhets hemsida. Personer 

som kommer att vistas inom våt- eller 

skogsområden i Finland (framförallt 

Åland), Baltikum eller Centraleuropa, 

till exempel ornitologer och 

orienterare, brukar också 

rekommenderas vaccination. 

TBE-vaccin till barn kan ges från 1 års 

ålder och ger generellt ett bra skydd 

mot sjukdom hos barn.  

Barn under ett år ska inte vaccineras 

mot TBE. En person som fått en 

allvarlig (livshotande) reaktion mot en 

föregående dos ska inte vaccineras. 

Personer som har en svår allergi mot en 

vaccinkomponent ska inte heller 

vaccineras. 

Cirka 90 procent av de vaccinerade har 

skyddande antikroppar två veckor efter 

den andra vaccindosen. Två 

vaccindoser kan anses ge ett tillräckligt skydd som varar ungefär ett år. Efter tre doser enligt 

den normala tidtabellen har nästan 100 procent av de vaccinerade skydd i minst tre år. 

Forskningsrön visar att över 90 procent av de vaccinerade har en skyddande antikroppsnivå 

ännu fem år efter den andra påfyllnadsdosen (det vill säga efter sammanlagt fem vaccindoser). 

Grundvaccinationen består av tre doser där dos två ges 1-3 månader efter dos ett, dos tre ges 

5-12 månader efter dos två i god tid före fästingsäsongen. (Om man fyllt 60 år när 

grundvaccination påbörjas ges en extra dos två månader efter dos två. Grundvaccineringen 

innefattar då totalt 4 doser det första året och ges månad 0, 1, 3 och efter 5-12 månader.)  

Nästa dos fyra (fem om man är över 60 år) ges tre år efter grundvaccination. Följande 

boosterdoser ges vart femte år oavsett ålder. Boosterdoser bör ges i god tid innan 

fästingsäsongen för att ge ett optimalt skydd. 
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MEQ 3:1(8) 

Anna, 72 år, har opererats för bröstcancer 2010 där man vid axillarutrymning påvisade flertal 

lokala lymfkörtelmetastaser. Inga fjärrmetastaser kunde hittas. Man genomförde 

strålbehandling lokalt och gav adjuvant cytotstatikabehandling. Tamoxifen insattes och 

avslutades september 2015. Vid uppföljning har inga nya metastaser kunnat upptäckas. 

December 2016 inläggs Anna akut på strokeavdelning pga. intensiv huvudvärk, yrsel, 

dubbelseende och påvisas abducenspares ena ögat. Man utför DT-hjärna som visar metastas 

till orbita. Anna tas över till onkologen som initierar utredning och finner massiv 

metastasering till lever, skelett, lungor samt omfattande bukcarcinos med ascites. 

Man beslutar att insätta högdos Betapred (8mg x 2) i nedtrappande schema pga. aktuell 

ögon/CNS-metastasering, samt inleda strålbehandling tillsammans med palliativ 

cytostatikabehandling med Taxol (paklitaxel, tillhör gruppen taxaner) samt att ge Xgeva 

(denusumab) pga. skelettmetastering för att öka mineralisering i skelettet. Paklitaxel kan ge 

benmärgshämning med febril neutropeni, kardiell påverkan inkluderande hjärtsvikt, 

leverpåverkan samt lungtoxiska effekter i form interstitiell pneumonit.  

I februari 2017 har patienten hunnit med några behandlingsomgångar som varit hyfsat 

vältolererade, men givit trötthet och viss nedsättning av allmäntillstånd. Kring 15 februari 

2017 är Anna mer trött än vanligt och orkar bara ligga i hemmet, varför hon söker akut. Inga 

helt uppenbara infektionstecken påvisas. Saturation 94% på rumsluft, temp 37,8ºC och inget 

uppenbart i status. I kemlabprover CRP 62, anemi, diff där total-LPK är 3.9, lymfocyter 2.6 

och neutrofiler 1.0, leverpåverkan med LD 9.2. Man beslutar om inläggning för observation 

pga sänkt AT. Dagen efter lätt stigande temp till 38,1ºC och CRP lätt stigande till 80 samt 

sjunkande saturation till 88 %. Stabilt blodtryck. Mot bakgrund av detta görs röntgen pulm 

som visar mm-stora nodulära förändringar bilateralt i lungor och generellt diffusa infiltrat 

med snarast retikulärt utseende. 

a) Hur tolkar du allt detta när du som infektionskonsult blir uppringd av onkologjouren? 

Vilka är dina tänkbara differentialdiagnoser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Skulle du vilja komplettera med någon undersökning eller anamnes? 
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MEQ 3:2(8) 
Anna, 72 år, har opererats för bröstcancer 2010 diagnosticeras december 2016 med massiv metastasering till 

CNS, lever, skelett, lungor samt omfattande bukcarcinos med ascites. 

Hon får högdos Betapred (8mg x 2) i nedtrappande schema pga aktuell ögon/CNS-metastasering samt 

strålbehandling tillsammans med palliativ cytostatikabehandling med Taxol (paklitaxel, tillhör gruppen taxaner, 

kan ge benmärgshämning med febril neutropeni, kardiell påverkan inkluderande hjärtsvikt, leverpåverkan samt 

lungtoxiska effekter i form interstitiell pneumonit) samt att ge Xgeva (denusumab) pga skelettmetastering för att 

öka mineralisering i skelettet. Kring 15 februari 2017 är Anna mer trött än vanligt och orkar bara ligga i hemmet, 

varför hon söker akut. Inga helt uppenbara infektionstecken påvisas. Saturation 94% på rumsluft, temp 37,8ºC 

och inget uppenbart i status. I kemlabprover CRP 62, anemi, diff där total-LPK är 3.9, lymfocyter 2.6 och 

neutrofiler 1.0, leverpåverkan med LD 9.2. Dagen efter lätt stigande temp till 38,1ºC och CRP lätt stigande till 80 

samt sjunkande saturation till 88 %. Stabilt blodtryck. Rtg pulm visar mm-stora nodulära förändringar bilateralt i 

lungor och generellt diffusa infiltrat med snarast retikulärt utseende. 

I familjen har barnbarnen just haft influensa och vad du tolkar som en möjlig 

hemofilusinfektion. Dessutom framkommer vid grundligare anamnestagande en ständigt 

närvarande dyspné, som snabbt accentuerats sista veckan och än mer senaste dygnet. Just nu 

behöver patienten 6L O2 för att ha saturation över 94%. Hon orkar inte ta sig från sängen till 

toaletten. Onkologjouren funderar kring infektion, lungemboli och läkemedelsbiverkan 

(interstitiell pneumonit) och har redan satt in cefotaxim 1g x3 samt skrivit en remiss för DT-

pulm/angio. Du kontaktar röntgen för att fråga om röntgen pulmbilden och denne säger att det 

skulle kunna vara läkemedelsbiverkan, lymfangitis carcinomatosa samt att de nodulära 

förändringarna inte är typiska för metastaser. Du hittar ett negativt svar avseende 

quantiferontest taget före behandlingsstart. 

c) Onkologen vill höja betapred-dosen till det dubbla och insätta Fragmin samt invänta 

svaret från DT pulm/angio som kommer inom några timmar. Hur tänker du nu 

differentialdiagnostiskt? 
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MEQ 3:3(8) 
Anna, 72 år, har opererats för bröstcancer 2010 diagnosticeras december 2016 med massiv metastasering till 

CNS, lever, skelett, lungor samt omfattande bukcarcinos med ascites. 

Hon får högdos Betapred (8mg x 2) i nedtrappande schema pga aktuell ögon/CNS-metastasering samt 

strålbehandling tillsammans med palliativ cytostatikabehandling med Taxol (paklitaxel, tillhör gruppen taxaner, 

kan ge benmärgshämning med febril neutropeni, kardiell påverkan inkluderande hjärtsvikt, leverpåverkan samt 

lungtoxiska effekter i form interstitiell pneumonit) samt att ge Xgeva (denusumab) pga skelettmetastering för att 

öka mineralisering i skelettet. Kring 15 februari 2017 är Anna mer trött än vanligt och orkar bara ligga i hemmet, 

varför hon söker akut. Inga helt uppenbara infektionstecken påvisas. Saturation 94% på rumsluft, temp 37,8ºC 

och inget uppenbart i status. I kemlabprover CRP 62, anemi, diff där total-LPK är 3.9, lymfocyter 2.6 och 

neutrofiler 1.0, leverpåverkan med LD 9.2. Dagen efter lätt stigande temp till 38,1ºC och CRP lätt stigande till 80 

samt sjunkande saturation till 88 %. Stabilt blodtryck. Rtg pulm visar mm-stora nodulära förändringar bilateralt i 

lungor och generellt diffusa infiltrat med snarast retikulärt utseende. 

I familjen har barnbarnen just haft influensa och vad du tolkar som en möjlig hemofilusinfektion. Dessutom 

framkommer vid grundligare anamnestagande en progredierande dyspné, Onkologjouren funderar kring 

infektion, lungemboli och läkemedelsbiverkan och har redan satt in cefotaxim 1g x3. Du hittar ett svar avseende 

quantiferontest taget före behandling startades som är helt negativt.  
Du är infektionskonsult även dagen efter och blir åter kontaktad av onkologen. DT-

pulmangiosvaret har kommit och visar infiltrat huvusakligen i ovanlober bilateralt men även 

spridda förändringar i övrigt. Man ser i övrigt en lungemboli till artärgren till höger ovanlob, 

bilateral pleuravätska på ca 1,5 cm bilateralt. Utöver lungembolin spekulerar röntgen fortsatt 

kring förändringar relaterat till lymfangitis carcinomtosa, infektion och inte osannolikt även 

läkemedelsbiverkan. Man har också på din inrådan från igår tagit viruspanel med PCR bla 

influensavirus pga anamnesen, men svar föreligger inte. Du föreslår bronkoskopi men får ett 

nej, att patienten inte klarar detta. 

d) Onkologen undrar nu om man ska göra något avseende antibiotikan? Patienten står på 

cefotaxim, högdos betapred (16mgx2) och Fragmin. Dagens CRP har stigit till 129. 

Hur gör du?  
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MEQ 3:4(8) 
Anna, 72 år, har opererats för bröstcancer 2010 diagnosticeras december 2016 med massiv metastasering till 

CNS, lever, skelett, lungor samt omfattande bukcarcinos med ascites. 

Hon får högdos Betapred (8mg x 2) i nedtrappande schema pga aktuell ögon/CNS-metastasering samt 

strålbehandling tillsammans med palliativ cytostatikabehandling med Taxol (paklitaxel, tillhör gruppen taxaner, 

kan ge benmärgshämning med febril neutropeni, kardiell påverkan inkluderande hjärtsvikt, leverpåverkan samt 

lungtoxiska effekter i form interstitiell pneumonit) samt att ge Xgeva (denusumab) pga skelettmetastering för att 

öka mineralisering i skelettet. Kring 15 februari 2017 är Anna mer trött än vanligt och orkar bara ligga i hemmet, 

varför hon söker akut. Inga helt uppenbara infektionstecken påvisas. Saturation 94% på rumsluft, temp 37,8ºC 

och inget uppenbart i status. I kemlabprover CRP 62, anemi, diff där total-LPK är 3.9, lymfocyter 2.6 och 

neutrofiler 1.0, leverpåverkan med LD 9.2. Dagen efter lätt stigande temp till 38,1ºC och CRP lätt stigande till 80 

samt sjunkande saturation till 88 %. Stabilt blodtryck. Rtg pulm visar mm-stora nodulära förändringar bilateralt i 

lungor och generellt diffusa infiltrat med snarast retikulärt utseende. 

I familjen har barnbarnen just haft influensa och vad du tolkar som en möjlig hemofilusinfektion. Dessutom 

framkommer vid grundligare anamnestagande en progredierande dyspné, Onkologjouren funderar kring 

infektion, lungemboli och läkemedelsbiverkan och har redan satt in cefotaxim 1g x3. Du hittar ett svar avseende 

quantiferontest taget före behandling startades som är helt negativt. 

DT visar infiltrat huvusakligen i ovanlober bilateralt men även spridda förändringar i övrigt. Man ser i övrigt en 

lungemboli till artärgren till höger ovanlob, bilateral pleuravätska på ca 1,5 cm bilateralt. Utöver lungembolin 

spekulerar röntgen fortsatt kring förändringar relaterat till lymfangitis carcinomtosa, infektion och inte 

osannolikt även läkemedelsbiverkan. Pat bedöms ej klara bronkoskopi. 

Onkologen är inne på spåret av läkemedelsbiverkan med både lung- och hjärtpåverkan, men 

ni kommer fram till att försöka få till ett inducerat sputumprov i varje fall. Patienten blir kvar 

på cefotaxim till dagen efter. Du grubblar vidare och tänker i lite andra banor att du nog 

missar något atypiskt. Det framkommer att patienten ju bor i ett gammalt hus med bergvärme 

och där varmvattnet också visat sig lite väl låg temperatur. Du sätter för säkerhets skull även 

in behandling för legionella och mycoplasma med Tavanic (levofloxacin).  

Tredje dagen efter inläggning när du tittar i kemlabprover har CRP vänt nedåt till 105. Du har 

fortfarande inga svar på PCR luftvägsvirus och patienten har inte ännu kunnat medverka till 

ett sputumprov. Vad som dock hänt är man tvingats öka syrgasen till 9L. Patienten är nu 

kraftigt medtagen av sin dyspné. Blododlingar och sputum/NPH-odlingar är negativa. 

e) Vad föreslår du nu? Avvakta eller ytterligare undersökningar/lab-analyser? Vad vill du 

beställa på sputum?  
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MEQ 3:5(8) 
Anna, 72 år, har opererats för bröstcancer 2010 diagnosticeras december 2016 med massiv metastasering till 

CNS, lever, skelett, lungor samt omfattande bukcarcinos med ascites. 

Hon får högdos Betapred (8mg x 2) i nedtrappande schema pga aktuell ögon/CNS-metastasering samt 

strålbehandling tillsammans med palliativ cytostatikabehandling med Taxol (paklitaxel, tillhör gruppen taxaner, 

kan ge benmärgshämning med febril neutropeni, kardiell påverkan inkluderande hjärtsvikt, leverpåverkan samt 

lungtoxiska effekter i form interstitiell pneumonit) samt att ge Xgeva (denusumab) pga skelettmetastering för att 

öka mineralisering i skelettet. Kring 15 februari 2017 är Anna mer trött än vanligt och orkar bara ligga i hemmet, 

varför hon söker akut. Inga helt uppenbara infektionstecken påvisas. Saturation 94% på rumsluft, temp 37,8ºC 

och inget uppenbart i status. I kemlabprover CRP 62, anemi, diff där total-LPK är 3.9, lymfocyter 2.6 och 

neutrofiler 1.0, leverpåverkan med LD 9.2. Dagen efter lätt stigande temp till 38,1ºC och CRP lätt stigande till 80 

samt sjunkande saturation till 88 %. Stabilt blodtryck. Rtg pulm visar mm-stora nodulära förändringar bilateralt i 

lungor och generellt diffusa infiltrat med snarast retikulärt utseende. 

I familjen har barnbarnen just haft influensa och vad du tolkar som en möjlig hemofilusinfektion. Dessutom 

framkommer vid grundligare anamnestagande en progredierande dyspné, Onkologjouren funderar kring 

infektion, lungemboli och läkemedelsbiverkan och har redan satt in cefotaxim 1g x3. Du hittar ett svar avseende 

quantiferontest taget före behandling startades som är helt negativt. 

DT visar infiltrat huvusakligen i ovanlober bilateralt men även spridda förändringar i övrigt. Man ser i övrigt en 

lungemboli till artärgren till höger ovanlob, bilateral pleuravätska på ca 1,5 cm bilateralt. Utöver lungembolin 

spekulerar röntgen fortsatt kring förändringar relaterat till lymfangitis carcinomtosa, infektion och inte 

osannolikt även läkemedelsbiverkan. Pat bedöms ej klara bronkoskopi. Du sätter för säkerhets skull även in 

behandling för legionella och mycoplasma med Tavanic. Tredje dagen efter inläggning har CRP vänt nedåt till 

105. Vad som dock hänt är man tvingats öka syrgasen till 9L. Patienten är nu kraftigt medtagen av sin dyspné. 

Blododlingar och sputum/NPH-odlingar är negativa. 

Dagen därpå (dag 4) är Legionella-antigen är negativt och PCR luftvägspaneler negativa. Du 

har föreslagit en HRCT eftersom du börjar misstänka pneumocystis (PCP). HRCT visar en 

progress av de bilaterala lunginfiltraten som har ett inflammatoriskt utseende. Man ser en bild 

av retikulär teckning och även utbredda groundglass-förändringar inklusive s.k. crazy paving. 

De aktuella nodulära förändringarna finns där fortfarande men är oförändrade och atypiska för 

metastaser men inte övertygande som svamp. Röntgen föreslår fortfarande 

läkemedelsbiverkan eller möjligen pneumocystis. Idag har man också lyckats få till ett 

inducerat sputumprov eftersom patienten känner sig subjektivt bättre och man har kunnat 

minska på syrgasen igen till 4L. 

f) Vilket relativt nytt prov kan man använda för att med relativt stor säkerhet utesluta 

pneumocystis? 

 

 

 

g) Hur tolkar man groundglass-förändringar? Är dessa helt patognomona för 

pneumocystis? 

 

 

 

 

 

 

h) Hur skiljer sig inte helt sällan pneumocystis mellan en AIDS-patient och en 

cancerpatient? 
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MEQ 3:6(8) 
Anna, 72 år, har opererats för bröstcancer 2010 diagnosticeras december 2016 med massiv metastasering till 

CNS, lever, skelett, lungor samt omfattande bukcarcinos med ascites. 

Hon får högdos Betapred (8mg x 2) i nedtrappande schema tillsammans med palliativ cytostatikabehandling med 

Taxol (paklitaxel) samt Xgeva (denusumab). Kring 15 februari 2017 är Anna mer trött än vanligt och orkar bara 

ligga i hemmet, varför hon söker akut. Saturation 94% på rumsluft, temp 37,8ºC och inget uppenbart i status. I 

kemlabprover CRP 62, anemi, diff där total-LPK är 3.9, lymfocyter 2.6 och neutrofiler 1.0, leverpåverkan med 

LD 9.2. Dagen efter lätt stigande temp till 38,1ºC och CRP lätt stigande till 80 samt sjunkande saturation till 88 

%. Stabilt blodtryck. Rtg pulm visar mm-stora nodulära förändringar bilateralt i lungor och generellt diffusa 

infiltrat med snarast retikulärt utseende. Dessutom framkommer vid grundligare anamnestagande en 

progredierande dyspné, Onkologjouren funderar kring infektion, lungemboli och läkemedelsbiverkan och har 

redan satt in cefotaxim 1g x3. Du hittar ett svar avseende quantiferontest taget före behandling startades som är 

helt negativt. 

DT visar infiltrat huvudsakligen i ovanlober bilateralt men även spridda förändringar i övrigt. Man ser i övrigt en 

lungemboli till artärgren till höger ovanlob, bilateral pleuravätska på ca 1,5 cm bilateralt. Utöver lungembolin 

spekulerar röntgen fortsatt kring förändringar relaterat till lymfangitis carcinomtosa, infektion och inte 

osannolikt även läkemedelsbiverkan. Pat bedöms ej klara bronkoskopi. Du sätter för säkerhets skull även in 

behandling för legionella och mycoplasma med Tavanic. Tredje dagen efter inläggning har CRP vänt nedåt till 

105. Vad som dock hänt är man tvingats öka syrgasen till 9L. Patienten är nu kraftigt medtagen av sin dyspné. 

Blododlingar och sputum/NPH-odlingar är negativa. Dag 4 är Legionella-antigen är negativt och PCR 

luftvägspaneler negativa. HRCT visar en progress av de bilaterala lunginfiltraten som har ett inflammatoriskt 

utseende. Man ser en bild av retikulär teckning och även utbredda groundglass-förändringar inklusive s.k. crazy 

paving. De aktuella nodulära förändringarna finns där fortfarande men är oförändrade och atypiska för 

metastaser men inte övertygande som svamp. Röntgen föreslår fortfarande läkemedelsbiverkan eller möjligen 

pneumocystis. Idag har man också lyckats få till ett inducerat sputumprov eftersom patienten känner sig 

subjektivt bättre och man har kunnat minska på syrgasen igen till 4L. 
Onkologen har varit tveksam till att sätta in behandling mot pneumocystis eftersom patienten 

vid ett tidigare tillfälle uppvisat tendens till att reagera med njursvikt förstahandsvalet i 

behandling av pneumocystis. De tror också fortfarande på läkemedelsbiverkan och patienten 

har ju blivit bättre enligt dem. CRP har också sjunkit till 60 igen. Dock har du insisterat på 

behandling då urea är normalt, eGFR är ua liksom kreatinin. Du har sagt dem att 

pneumocystis är en allvarlig sjukdom där behandling måste in nu när misstanken finns.  

i) Du bestämmer dig för att sätta in patienten på behandling mot pneumocystis. Vad är 

förstahandsbehandling? Behövs steroider, hur resonerar du? 
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MEQ 3:7(8) 
Anna, 72 år, har opererats för bröstcancer 2010 diagnosticeras december 2016 med massiv metastasering till 

CNS, lever, skelett, lungor samt omfattande bukcarcinos med ascites. 

Hon får högdos Betapred (8mg x 2) i nedtrappande schema tillsammans med palliativ cytostatikabehandling med 

Taxol (paklitaxel) samt Xgeva (denusumab). Kring 15 februari 2017 är Anna mer trött än vanligt och orkar bara 

ligga i hemmet, varför hon söker akut. Dessutom framkommer vid grundligare anamnestagande en 

progredierande dyspné, Du hittar ett svar avseende quantiferontest taget före behandling startades som är helt 

negativt. 

Blododlingar och sputum/NPH-odlingar är negativa. Dag 4 är Legionella-antigen är negativt och PCR 

luftvägspaneler negativa. HRCT visar en progress av de bilaterala lunginfiltraten som har ett inflammatoriskt 

utseende. Man ser en bild av retikulär teckning och även utbredda groundglass-förändringar inklusive s.k. crazy 

paving. De aktuella nodulära förändringarna finns där fortfarande men är oförändrade och atypiska för 

metastaser men inte övertygande som svamp. Röntgen föreslår fortfarande läkemedelsbiverkan eller möjligen 

pneumocystis. Idag har man också lyckats få till ett inducerat sputumprov eftersom patienten känner sig 

subjektivt bättre och man har kunnat minska på syrgasen igen till 4L. 
Du ordinerar Trimetoprim/Sulfa (5+25 mg/kg) 20mL x3 iv eftersom hon har svårt att äta och 

dricka.  

Svaret på betaglukan (svampantigen) kommer efter att du satt in behandling och är skyhögt; 

380. Du får samma eftermiddag svar på IF- pneumocystis från inducerat sputum som är starkt 

positivt liksom pneumocystis-PCR. Du hade rätt i dina tankar att något inte stämmer! I dagens 

labprover finner du att LPK med neutrofiler har stigit rejält till 20, lymfocyterna ligger dock 

kvar på normal nivå 1.9. 

j) Hur förklarar du det stigande LPK/neutrofilvärdet patofysiologiskt? Infektion? Annat? 

 

 

 

 

 

 

k) Eftersom du är intresserad av mekanismer avseende immunsystemet så har du bett 

onkologen utföra en flödescytometrianalays, där svaret visar CD4-T-lymfocyter på 

510 och CD8-T-lymfocyter på 800. Hur kan detta hänga ihop? Du har ju lärt att det 

kan se ut annorlunda vid AIDS-bild hos en HIV-positiv patient. Hur brukar man tänka 

vid HIV och risken för pneumocystis? Hur ska vi tolka bilden här? 

 

 

 

 

 

 

 

l) Tyvärr blev det inte så bra med Trimetoprim/Sulfa för denna patient. Kalium börjar 

stiga kraftigt och kreatinin skjuter i höjden efter 5 dagar. Vad gör du nu? Kan du byta 

till annat preparat? 
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MEQ 3:8(8) 
Anna, 72 år, har opererats för bröstcancer 2010 diagnosticeras december 2016 med massiv metastasering till 

CNS, lever, skelett, lungor samt omfattande bukcarcinos med ascites. 

Hon får högdos Betapred (8mg x 2) i nedtrappande schema tillsammans med palliativ cytostatikabehandling med 

Taxol (paklitaxel) samt Xgeva (denusumab). Kring 15 februari 2017 är Anna mer trött än vanligt och orkar bara 

ligga i hemmet, varför hon söker akut. Dessutom framkommer vid grundligare anamnestagande en 

progredierande dyspné, Du hittar ett svar avseende quantiferontest taget före behandling startades som är helt 

negativt. 

Blododlingar och sputum/NPH-odlingar är negativa. Dag 4 är Legionella-antigen är negativt och PCR 

luftvägspaneler negativa. HRCT visar en progress av de bilaterala lunginfiltraten som har ett inflammatoriskt 

utseende. Man ser en bild av retikulär teckning och även utbredda groundglass-förändringar inklusive s.k. crazy 

paving. De aktuella nodulära förändringarna finns där fortfarande men är oförändrade och atypiska för 

metastaser men inte övertygande som svamp. Röntgen föreslår fortfarande läkemedelsbiverkan eller möjligen 

pneumocystis. Idag har man också lyckats få till ett inducerat sputumprov eftersom patienten känner sig 

subjektivt bättre och man har kunnat minska på syrgasen igen till 4L. 

Du ordinerar Trimetoprim/Sulfa (5+25 mg/kg) 20mL x3 iv eftersom hon har svårt att äta och dricka.  

Svaret på betaglukan (svampantigen) kommer efter att du satt in behandling och är skyhögt; 380. Du får samma 

eftermiddag svar på IF- pneumocystis från inducerat sputum som är starkt positivt liksom pneumocystis-PCR.  

Patienten har blivit avsevärt kliniskt förbättrad och har nu, läkemedelsreaktionen till trots, 

kunnat trappa ner till 1L syrgas. Du byter till Dalacin 600mg x3 iv och primaquin 15mg po. 

Tyvärr hade du inte noterat att patienten är överkänslig mot Dalacin och hon får nu snabbt 

efter bara tre dygns behandling ett utbrett exantem. Du tänker på Wellvone (Atovaquone) men 

har också hört att det kanske inte är lika bra alternativ. Kalium har snabbt normaliserats av 

vätska och de inhalationer hon erhållit för sina luftvägar. Kreatinin är också snabbt åter i 

endast lätt stegrad nivå. Du beslutar att återgå till Trimsulfa och nu po behandling eftersom 

patienten äter och dricker ånyo. Du dosreducerar och tar serumkonc för att se att hon inte 

hamnar för högt i dos. Du sätter ut de ACE-hämmare hon står på. 

m) Hur länge ska du nu behandla innan din patient anses färdigbehandlad? Hur ställer du 

dig pneumocystis-profylax inför fortsatt onkologisk behandling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Hur vanligt förekommande är pneumocystis jiroveci ut hos gemene man? 
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MEQ 4:1(7) 

Idag tjänstgör du på klinikens vaccinationsmottagning.  Med dig har du din yngre kollega 

Karin som ska introduceras i arbetet. Hon har varit flitig och läst på en hel del före 

mottagningen men du kommer behöva motivera dina beslut för henne så att hon förstår hur du 

tänker. 

Innan dagens första kund funderar Karin över några vaccinationsbegrepp hon inte riktigt 

känner att hon fått grepp om och undrar om du kan förklara för henne. 

 

Förklara följande begrepp och hur de används inom vaccinationsområdet: 

 

a) Booster 

 

 

 

 

b) Adjuvans 

 

 

 

. 

c) Konjugat 

 

 

 

 

d) Hyporespons 

 

 

 

 

e) Herd-immunity 

 

 

 

 

f) Cohort vaccination 
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MEQ 4:2(7) 

Nu är ni redo att släppa in dagens första kund. Det är en 22-årig tidigare frisk man som ska 

resa runt i Thailand i 3 veckor tillsammans med två kompisar. De ska mest vara på öarna i 

södra Thailand, sola/bada/dyka etc. Han reser redan om 8 dagar. För tre år sedan var han i 

Egypten med familjen och tog då en första dos Hepatit A vaccin, men den uppföljande dosen 

glömde han bort. I övrigt är han vaccinerad i skola och på BVC enligt gällande 

vaccinationsprogram, men inget annat. Han äter inga mediciner och har inga allergier. 

Din fösta tanke var att erbjuda hepatit A vaccination, men nu står du inför ett på senare år 

återkommande problem. Rent hepatit A vaccin är restnoterat och kommer inte finnas 

tillgängligt förrän tidigast om en månad och mannen åker ju redan om en vecka. Inga andra 

vaccin är för närvarande restnoterade. 

 

g) Hur gör du med hepatit A skyddet?  

Ge ett eller flera förslag på hur du hanterar situationen för denna unga man. Motivera 

varför du ger de rekommendationer/vaccinationer du gör. Utifrån din 

rekommendation, behövs någon ytterligare vaccination planeras in framöver? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Vilka andra vaccinationer kan vara aktuellt? För tydlighetens skull gentemot din yngre 

kollega Karin får du gärna motivera varför du rekommenderar/ordinerar vaccin men 

också varför du avstår vaccin som möjligen kan vara aktuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Ger du några ytterligare råd/rekommendationer? 
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MEQ 4:3(7) 
Nu är ni redo att släppa in dagens första kund. Det är en 22 –årig tidigare frisk man som ska resa runt i Thailand i 

3 veckor tillsammans med två kompisar.  De ska mest vara på öarna i södra Thailand, sola/bada/dyka etc. Han 

reser redan om 8 dagar.  För tre år sedan var han i Egypten med familjen och tog då en första dos Hepatit A 

vaccin, men den uppföljande dosen glömde han bort.  I övrigt är han vaccinerad i skola och på BVC enligt 

gällande vaccinationsprogram, men inget annat.  Han äter inga mediciner och har inga allergier. 

Din fösta tanke var att erbjuda hepatit A vaccination, men nu står du inför ett på senare år återkommande 

problem.  Rent hepatit A vaccin är restnoterat och kommer inte finnas tillgängligt förrän tidigast om en månad 

och mannen åker ju redan om en vecka.  Inga andra vaccin är för närvarande restnoterade. 

Du erbjuder den 22-årige Thailandsresenären mannen en dos Twinrix och hoppas att det ska 

räcka för att boostra den första hepatit A dosen. Du bokar in honom för ett återbesök efter 

hemkomsten för en andra dos Twinrix och förklarar att han bör komma åter för en hepatit B 

spruta efter ytterligare 6 månader. 

Han får inga ytterligare vaccinationer vid detta besök, men du informerar honom om risken 

för myggburna sjukdomar tex malaria, japansk hjärninflammation och denguefeber. Du 

förklarar att det är viktigt att skydda sig mot myggbett med myggmedel på bara kroppsdelar 

och att sova under myggnät eller i luftkonditionerat rum. Du varnar honom också för trafiken 

och risken med sexuell smitta och hur man bäst skyddar sig. 

Du avslutar sedan med att ge information om rabies. Mannen har ingen aning om vad rabies 

är. 

j) Förklara på enkel svenska för mannen vad rabies är och vilken information du tycker 

är viktig att ge till mannen. 
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MEQ 4:4(7) 

Nästa kund på mottagningen visar sig vara en av dina egna patienter. Det rör sig om en 43-

årig man med känd HIV smitta sedan 5 år. För närvarande medicinerar han med Triumeq 

(Abacavir, Dolutegravir och Lamivudin) och har CD4 värden över 400 sedan flera år. I övrigt 

frisk, inga andra mediciner, inga allergier. Han kommer nu tillsammans med sin pigga friska 

mamma som fyller 70 år om en månad. De ska fira henne med en två veckors sol och bad resa 

till Gambia och reser ut om 4 veckor, direktflyg från Arlanda. Båda är erfarna resenärer men 

ingen av dem har tidigare varit i Afrika. Sedan tidigare har båda sett över sitt grundskydd 

(stelkramp/difteri/polio/pertussis) och båda har tre doser hepatit A och B vaccin. Du har vid 

ett tidigare tillfälle kontrollerat att mannen har utvecklat skyddande antikroppsnivåer mot 

hepatit A och B. Mor och son äter båda ägg. 

Enligt landsinformationen för Gambia förekommer både malaria och gula febern i landet, men 

gula febern-vaccination verkar inte vara obligatoriskt för inresa från Sverige. 

 

k) Hur gör du med gula febern-vaccination till mannen och hans mamma? Motivera dina 

val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Vad rekommenderar du för malariaprofylax till mannen respektive hans mamma? 

Motivera hur du tänker. 
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MEQ 4:5(7) 

Dagens tredje besök är en glad 27-årig frisk kvinna som väntar sitt första barn. Hon har precis 

i dagarna haft sitt inskrivningssamtal på MVC. Hon frågade då barnmorskan om det fanns 

några hinder att resa nu när hon är gravid. Barnmorskan hand sagt att det var en bra idé att 

passa på att resa nu för ”när barnet kommer hinner man inte resa”. Kvinnan och hennes sambo 

har nu planerat en två-veckors resa till Kenya. I Kenya har de tänkt de hälsa på vänner som 

bor i Kisumu nära Viktoriasjön i västra Kenya. Dessutom tänkte de hinna med några dagars 

safari, inåt landet någonstans, närmare än så vet hon inte. Resan är om 5 veckor och hon är då 

i graviditetsvecka 11. 

 

m) Vad rekommenderar du? Motivera? 
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MEQ 4:6(7) 
Dagens tredje besök är en glad 27 årig frisk kvinna som väntar sitt första barn.  Hon och sambon har beställt en 

två-veckors resa till Kenya. I samband med inskrivningssamtalet på MVC berättade hon för barnmorskan att hon 

och sambon tänkte resa utomlands innan babyn kommer och det tyckte barnmorskan var en god idé ”för sedan 

hinner man inte med det”. I Kenya har de tänkt de hälsa på vänner som bor i Kisumu nära Viktoriasjön i västra 

Kenya. Dessutom tänkte de hinna med några dagars safari, inåt landet någonstans, närmare än så vet hon inte.  

Resan är om 5 veckor och hon är då i vecka 11. 

Du redogör för de ökade riskerna med resan och kvinnan och hennes sambo beslutar sig för 

att avboka resan och göra en annan resa istället. De vill gärna göra en lite mer äventyrlig resa 

än en charterresa till Kanarieöarna och undrar vad jag anser om en resa till Brasilien (Rio de 

Janeiro med omnejd) lite senare i graviditeten, runt graviditetsvecka 18. 

 

n) Vad rekommenderar du? Motivera 
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MEQ 4:7(7) 
Dagens tredje besök är en glad 27 årig frisk kvinna som väntar sitt första barn.  Hon och sambon har beställt en 

två-veckors resa till Kenya. I samband med inskrivningssamtalet på MVC berättade hon för barnmorskan att hon 

och sambon tänkte resa utomlands innan babyn kommer och det tyckte barnmorskan var en god idé ”för sedan 

hinner man inte med det”. I Kenya har de tänkt de hälsa på vänner som bor i Kisumu nära Viktoriasjön i västra 

Kenya. Dessutom tänkte de hinna med några dagars safari, inåt landet någonstans, närmare än så vet hon inte.  

Resan är om 5 veckor och hon är då i vecka 11. 

Du redogör för de ökade riskerna med resan och kvinnan och hennes sambo beslutar sig för att avboka resan och 

göra en annan resa istället. De vill gärna göra en lite mer äventyrlig resa än en charterresa till Kanarieöarna och 

undrar vad jag anser om en resa till Brasilien (Rio de Janeiro med omnejd) lite senare i graviditeten, runt 

graviditetsvecka 18. 

Du förklarar att Brasilien tyvärr är ett av de länder som drabbats av Zikavirus som sprids med 

myggor och en eventuell infektion under pågående graviditet kan leda till fosterskador. 

Brasilien har dessutom för närvarande (våren 2017) en Gula febern-epidemi som även finns i 

delstaten Rio de Janeiro där staden med samma namn ligger. Därför avråder du även från 

denna resa.  Paret beslutar sig för att gå hem och fundera lite.  

Två månader senare träffar du dem igen och de har nu bestämt sig för två veckor i Thailand 

senare under graviditeten. Som det er ut nu åker de ut graviditetsvecka 27 och hem i slutet av 

graviditetsvecka 29. Man har kollat med flygbolaget och hon får flyga hem tom 

graviditetsvecka 32, men behöver ett intyg från läkare som styrker vilken graviditetsvecka 

hon är i.  

 

o) Paret undrar nu om du har några invändningar mot denna resa, innan de bokar resan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p) Om de nu ger sig av på den planerade resan till Thailand, vad rekommenderar du för 

vaccinationer? Vad är riskfritt att ge under graviditeten? Motivera! 

 

  



Svenska infektionsläkarföreningen 
Diagnostiskt prov 2017, sid 31 av 47 

MEQ 5:1(6) 

Efter en intensiv förmiddag på vaccinationsmottagningen tar du, trött i huvudet, emot 

konsultsökaren. Det är början av februari på ett mellanstort svenskt sjukhus, och i 

konsultfunktionen ingår ansvar för frågor från akutmottagningen.  

En akutläkare ringer för att rådfråga om en patient. Det rör sig om en tidigare helt frisk 31 årig 

man som söker pga. hög feber sedan 3 dagar. Innan han sökte visade termometern 41,2 grader. 

Han har också ont i kroppen, leder, muskler samt huvudvärk. Dessutom har han kanske lite 

ont i halsen. Ingen hosta, inga urinvägsbesvär. Vidare är han illamående men har ej kräkts, 

dock diarréer som idag börjat bli lite blodtillblandade. BT 120/80, puls 90, SpO2 (luft) 95%. 

 

a) Vilka ytterligare upplysningar skulle du vilja ha för att rätt handlägga fallet? 
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MEQ 5:2(6) 
Du är infektionskonsult i början av februari på ett mellanstort svenskt sjukhus med ansvar för konsultationer från 

akutmottagningen. En akutläkare ringer för att rådfråga om en patient. Det rör sig om en tidigare helt frisk 31 

årig man som söker pga hög feber sedan 3 dagar. Innan han sökte visade termometern 41,2 grader. Han har också 

ont i kroppen, leder, muskler samt huvudvärk. Dessutom har han kanske lite ont i halsen. Ingen hosta, inga 

urinvägsbesvär. Vidare är han illamående men har ej kräkts, dock diarréer som idag börjat bli lite 

blodtillblandade. BT 120/80, puls 90, SpO2 (luft) 95%. 

Du ber om epidemiologiska data.  

Det visar sig då att patienten är fotograf och är nyligen hemkommen från en 3 månader lång 

reportageresa i västra Afrika. Innan hemresan för 8 dagar sedan har han besökt byar i Liberia 

för att undersöka och dokumentera levnadsvillkoren för befolkningen. Övernattning har skett 

både i tält och som gäst hos lokalbefolkningen. Han har besökt en vaccinationsmottagning 

innan avresan och ätit malariaprofylax, Lariam. Han har blivit biten av flera olika insekter. 

Han reste tillsammans med en kollega som är frisk vad han vet. 

 

b) Vilka övriga vacciner bör han ha erhållit före avresan? 

 

 

 

 

 

 

c) Förslag till differentialdiagnoser? 

 

 

 

 

 

 

 

d) Föranleder de epidemiologiska uppgifterna några särskilda överväganden när det 

gäller fortsatt utredning av patienten?  
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MEQ 5:3(6) 
Du är infektionskonsult i början av februari på ett mellanstort svenskt sjukhus med ansvar för konsultationer från 

akutmottagningen. En akutläkare ringer för att rådfråga om en patient. Det rör sig om en tidigare helt frisk 31 

årig man som söker pga hög feber sedan 3 dagar. Innan han sökte visade termometern 41,2 grader. Han har också 

ont i kroppen, leder, muskler samt huvudvärk. Dessutom har han kanske lite ont i halsen. Vidare är han 

illamående men har ej kräkts, dock diarréer som idag börjat bli lite blodtillblandade. 
Du ber om epidemiologiska data. Det visar sig då att patienten är fotograf och är nyligen hemkommen från en 3 

månader lång reportageresa i västra Afrika. Innan hemresan för 8 dagar sedan har han besökt byar i Liberia för 

att undersöka och dokumentera levnadsvillkoren för befolkningen. Övernattning har skett både i tält och som 

gäst hos lokalbefolkningen. Han har besökt en vaccinationsmottagning innan avresan och ätit malariaprofylax, 

Lariam. Han har blivit biten av flera olika insekter. Han reste tillsammans med en kollega som är frisk vad han 

vet. 

Flera tänkbara diagnoser kan vara möjliga som malaria, influensa, febril gastroenterit, sepsis, 

primär HIV mm. Utifrån de uppgifter du nu har kan du emellertid inte helt utesluta att 

patienten har en viral hemorragisk feber (VHF). Innan patienten undersöks vidare tar du fram 

de instruktioner för undersökning och handläggning av dessa patienter som finns vid kliniken. 

 

e) Redogör kort för kriterierna för när viral hemorragisk feber måste misstänka? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Vilken beredskap finns för omhändertagande av patient med misstänkt VHF på din 

klinik? Beskriv kortfattat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Redogör för den skyddsutrustning som skall användas vid fortsatt undersökning och 

vård av patienten.  
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MEQ 5:4(6) 
Du är infektionskonsult i början av februari på ett mellanstort svenskt sjukhus med ansvar för konsultationer från 

akutmottagningen. En akutläkare ringer för att rådfråga om en patient. Det rör sig om en tidigare helt frisk 31 

årig man som söker pga hög feber sedan 3 dagar. Innan han sökte visade termometern 41,2 grader. Han har också 

ont i kroppen, leder, muskler samt huvudvärk. Dessutom har han kanske lite ont i halsen. Vidare är han 

illamående men har ej kräkts, dock diarréer som idag börjat bli lite blodtillblandade. 

Du ber om epidemiologiska data. Det visar sig då att patienten är fotograf och är nyligen hemkommen från en 3 

månader lång reportageresa i västra Afrika. Innan hemresan för 8 dagar sedan har han besökt byar i Liberia för 

att undersöka och dokumentera levnadsvillkoren för befolkningen. Övernattning har skett både i tält och som 

gäst hos lokalbefolkningen. Han har besökt en vaccinationsmottagning innan avresan och ätit malariaprofylax, 

Lariam. Han har blivit biten av flera olika insekter. Han reste tillsammans med en kollega som är frisk vad han 

vet. 

Flera tänkbara diagnoser kan vara möjliga som malaria, influensa, febril gastroenterit, sepsis mm. Utifrån de 

uppgifter du nu har kan du emellertid inte helt utesluta att patienten har en viral hemorragisk feber (VHF). Innan 

patienten undersöks vidare tar du fram de instruktioner för undersökning och handläggning av dessa patienter 

som finns vid kliniken. 

I den riskindelning som finns faller patienten inom kategorin viss risk för VHF. Efter att ha 

tagit på dig adekvat skyddsutrustning undersöker du patienten. 

 

h) Vad bör man särskilt titta efter i status om man misstänker VHF? 

 

 

 

 

 

 

 

i) Vilka prover vill du ta och hur skall detta tillgå? 
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MEQ 5:5(6) 
Du är infektionskonsult i början av februari på ett mellanstort svenskt sjukhus med ansvar för konsultationer från 

akutmottagningen. En akutläkare ringer för att rådfråga om en patient. Det rör sig om en tidigare helt frisk 31 

årig man som söker pga hög feber sedan 3 dagar. Innan han sökte visade termometern 41,2 grader. Han har också 

ont i kroppen, leder, muskler samt huvudvärk. Dessutom har han kanske lite ont i halsen. Vidare är han 

illamående men har ej kräkts, dock diarréer som idag börjat bli lite blodtillblandade. 

Du ber om epidemiologiska data. Det visar sig då att patienten är fotograf och är nyligen hemkommen från en 3 

månader lång reportageresa i västra Afrika. Innan hemresan för 8 dagar sedan har han besökt byar i Liberia för 

att undersöka och dokumentera levnadsvillkoren för befolkningen. Övernattning har skett både i tält och som 

gäst hos lokalbefolkningen. Han har besökt en vaccinationsmottagning innan avresan och ätit malariaprofylax, 

Lariam. Han har blivit biten av flera olika insekter. Han reste tillsammans med en kollega som är frisk vad han 

vet. 

Flera tänkbara diagnoser kan vara möjliga som malaria, influensa, febril gastroenterit mm. Utifrån de uppgifter 

du nu har kan du emellertid inte helt utesluta att patienten har en viral hemorragisk feber (VHF). Innan patienten 

undersöks vidare tar du fram de instruktioner för undersökning och handläggning av dessa patienter som finns 

vid kliniken. 

I den riskindelning som finns faller patienten inom kategorin viss risk för VHF. Efter att ha tagit på dig adekvat 

skyddsutrustning undersöker du patienten. 

Efter 6 timmar får du svaret från Folkhälsomyndigheten dit du skickat provet att patienten i 

PCR är positiv för Lassafeber vilket inger stark misstanke om denna sjukdom.  

 

j) Vad vet du om Lassafeber? Agens? Smittväg? Behandling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k)  Vad innebär detta svar för fortsatt vård? Ställningstaganden?  
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MEQ 5:6(6) 
Du är infektionskonsult i början av februari på ett mellanstort svenskt sjukhus med ansvar för konsultationer från 

akutmottagningen. En akutläkare ringer för att rådfråga om en patient. Det rör sig om en tidigare helt frisk 31 

årig man som söker pga hög feber sedan 3 dagar. Innan han sökte visade termometern 41,2 grader. Han har också 

ont i kroppen, leder, muskler samt huvudvärk. Dessutom har han kanske lite ont i halsen. Vidare är han 

illamående men har ej kräkts, dock diarréer som idag börjat bli lite blodtillblandade. 
Du ber om epidemiologiska data. Det visar sig då att patienten är fotograf och är nyligen hemkommen från en 3 

månader lång reportageresa i västra Afrika. Innan hemresan för 8 dagar sedan har han besökt byar i Liberia för 

att undersöka och dokumentera levnadsvillkoren för befolkningen. Övernattning har skett både i tält och som 

gäst hos lokalbefolkningen. Han har besökt en vaccinationsmottagning innan avresan och ätit malariaprofylax, 

Lariam. Han har blivit biten av flera olika insekter. Han reste tillsammans med en kollega som är frisk vad han 

vet. 

Flera tänkbara diagnoser kan vara möjliga som malaria, influensa, febril gastroenterit mm. Utifrån de uppgifter 

du nu har kan du emellertid inte helt utesluta att patienten har en viral hemorragisk feber (VHF). Innan patienten 

undersöks vidare tar du fram de instruktioner för undersökning och handläggning av dessa patienter som finns 

vid kliniken. 

I den riskindelning som finns faller patienten inom kategorin viss risk för VHF. Efter att ha tagit på dig adekvat 

skyddsutrustning undersöker du patienten. 

Efter 6 timmar får du svaret från Folkhälsomyndigheten dit du skickat provet att patienten i PCR är positiv för 

Lassafeber vilket inger stark misstanke om denna sjukdom.  

Patienten är nu omhändertagen vid Högisoleringsenheten i Linköping. Många personer både 

på ditt sjukhus, på mottagande sjukhus samt på flera olika myndigheter är involverade. Flera 

frågor uppkommer; vad göra med den akutläkare som först pratade och undersökte patienten 

iakttagande endast basala hygienrutiner samt med sjuksköterskan på akutmottagningen som 

satte nål direkt efter att patienten ankommit eftersom hon uppfattade patienten som ”dålig”? 

Patientens kollega som varit med på samma resa och kom hem samtidigt med patienten 

känner sig fortfarande helt frisk men mycket orolig också för egen del. 

 

l) Hur identifierar du exponerade individer och bedömer risken för smitta? Vilka 

åtgärder vidtas för att upptäcka ytterligare smittade och förhindra smittspridning? 

Beskriv kortfattat! 
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Som del i din infektions-ST är du nu på sidoutbildning på mikrobiologen. Eftersom det är 

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte denna vecka har du placerats på 

telefonutsvarningen för blododlingar, och har precis fått en lista med svar från klinikens 

MALDI-TOF.  

 

a) Vad är en MALDI-TOF? På vilket sätt har denna förändrat arbetet på bakt lab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ett av svaren uppvisar score>2.0. Vad betyder detta? 

 

 

 

 

 

 

 

c) Vilken information är viktig att ha innan du ger råd om behandlingen? 
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MEQ 6:2(11) 
Du är placerad på telefonutsvarningen för blododlingar under din randning på klinisk mikrobiologi, och har 

precis fått ett antal typningsresultat från klinikens MALDI-TOF.  

Eftersom du med hjälp av MALDI-TOF hinner få en artbestämning innan 

resistensbestämningen är klar måste du utifrån erfarenhet och lokala resistensmönster värdera 

om pågående antibiotikabehandling är adekvat för att kunna förmedla råd avseende 

behandlingen innan resistensbestämningen är färdig. 

För nedanstående exempel på blododlingsfynd vill vi att du resonerar kring:  

Är pågående behandling adekvat? Vilka antibiotika brukar fungera på respektive patogen 

(vildtyp)? Andra reflektioner? 

 

d) Streptococcus pneumoniae. 

Rtg visar infiltrat i höger underlob. Patienten behandlas med bensyl-pc 1g x3. 
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MEQ 6:3(11) 
Du är placerad på telefonutsvarningen för blododlingar under din randning på klinisk mikrobiologi, och har 

precis fått ett antal typningsresultat från klinikens MALDI-TOF.  

Eftersom du med hjälp av MALDI-TOF hinner få en artbestämning innan resistensbestämningen är 

klar måste du utifrån erfarenhet och lokala resistensmönster värdera om pågående 

antibiotikabehandling är adekvat för att kunna förmedla råd avseende behandlingen innan 

resistensbestämningen är färdig. 

För nedanstående exempel på blododlingsfynd vill vi att du resonerar kring:  

Är pågående behandling adekvat? Vilka antibiotika brukar fungera på respektive patogen (vildtyp)? 

Andra reflektioner? 

 

e) Staphylococcus aureus. 

Patienten behandlas med cefotaxim 1g x3. 
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MEQ 6:4(11) 
Du är placerad på telefonutsvarningen för blododlingar under din randning på klinisk mikrobiologi, och har 

precis fått ett antal typningsresultat från klinikens MALDI-TOF.  

Eftersom du med hjälp av MALDI-TOF hinner få en artbestämning innan resistensbestämningen är 

klar måste du utifrån erfarenhet och lokala resistensmönster värdera om pågående 

antibiotikabehandling är adekvat för att kunna förmedla råd avseende behandlingen innan 

resistensbestämningen är färdig. 

För nedanstående exempel på blododlingsfynd vill vi att du resonerar kring:  

Är pågående behandling adekvat? Vilka antibiotika brukar fungera på respektive patogen (vildtyp)? 

Andra reflektioner? 

 

f) Staphylococcus epidermidis 

Växer 2,5h tidigare i odling från PAC än från perifert blod.  

Patienten behandlas med kloxacillin 2g x3. 
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MEQ 6:5(11) 
Du är placerad på telefonutsvarningen för blododlingar under din randning på klinisk mikrobiologi, och har 

precis fått ett antal typningsresultat från klinikens MALDI-TOF.  

Eftersom du med hjälp av MALDI-TOF hinner få en artbestämning innan resistensbestämningen är 

klar måste du utifrån erfarenhet och lokala resistensmönster värdera om pågående 

antibiotikabehandling är adekvat för att kunna förmedla råd avseende behandlingen innan 

resistensbestämningen är färdig. 

För nedanstående exempel på blododlingsfynd vill vi att du resonerar kring:  

Är pågående behandling adekvat? Vilka antibiotika brukar fungera på respektive patogen (vildtyp)? 

Andra reflektioner? 

 

g) Klebsiella pneumoniae.  

Patienten har fått klindamycin 600 mg x3 pga. allergi mot betalaktamantibiotika. 
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MEQ 6:6(11) 
Du är placerad på telefonutsvarningen för blododlingar under din randning på klinisk mikrobiologi, och har 

precis fått ett antal typningsresultat från klinikens MALDI-TOF.  

Eftersom du med hjälp av MALDI-TOF hinner få en artbestämning innan resistensbestämningen är 

klar måste du utifrån erfarenhet och lokala resistensmönster värdera om pågående 

antibiotikabehandling är adekvat för att kunna förmedla råd avseende behandlingen innan 

resistensbestämningen är färdig. 

För nedanstående exempel på blododlingsfynd vill vi att du resonerar kring:  

Är pågående behandling adekvat? Vilka antibiotika brukar fungera på respektive patogen (vildtyp)? 

Andra reflektioner? 

 

h) Pseudomonas aeruginosa. 

Patienten står på cefotaxim 1g x3. 
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MEQ 6:7(11) 
Du är placerad på telefonutsvarningen för blododlingar under din randning på klinisk mikrobiologi, och har 

precis fått ett antal typningsresultat från klinikens MALDI-TOF.  

Eftersom du med hjälp av MALDI-TOF hinner få en artbestämning innan resistensbestämningen är 

klar måste du utifrån erfarenhet och lokala resistensmönster värdera om pågående 

antibiotikabehandling är adekvat för att kunna förmedla råd avseende behandlingen innan 

resistensbestämningen är färdig. 

För nedanstående exempel på blododlingsfynd vill vi att du resonerar kring:  

Är pågående behandling adekvat? Vilka antibiotika brukar fungera på respektive patogen (vildtyp)? 

Andra reflektioner? 

 

i) Enterococcus fecalis.  

Patienten står på meropenem 1g x3. 
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MEQ 6:8(11) 
Du är placerad på telefonutsvarningen för blododlingar under din randning på klinisk mikrobiologi, och har 

precis fått ett antal typningsresultat från klinikens MALDI-TOF.  

Eftersom du med hjälp av MALDI-TOF hinner få en artbestämning innan resistensbestämningen är 

klar måste du utifrån erfarenhet och lokala resistensmönster värdera om pågående 

antibiotikabehandling är adekvat för att kunna förmedla råd avseende behandlingen innan 

resistensbestämningen är färdig. 

För nedanstående exempel på blododlingsfynd vill vi att du resonerar kring:  

Är pågående behandling adekvat? Vilka antibiotika brukar fungera på respektive patogen (vildtyp)? 

Andra reflektioner? 

 

j) Enterococcus faecium.  

Patienten står på piperacillin/tazobactam 4g x3. 
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MEQ 6:9(11) 

Precis när du är klar med telefonutsvarningen kommer fem läkarkandidater in på ditt rum. De 

undrar hur det går i kampen mot bakterierna, det har ju de senaste åren kommit några nya 

(och gamla) antibiotika. Vilket är (ungefärligt) spektrum och tänkbart användningsområde för: 

 

k) Daptomycin (Cubicin®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Tigecyklin (Tygacil®) 
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MEQ 6:10(11) 

Precis när du är klar med telefonutsvarningen kommer fem läkarkandidater in på ditt rum. De 

undrar hur det går i kampen mot bakterierna, det har ju de senaste åren kommit några nya 

(och gamla) antibiotika. Vilket är (ungefärligt) spektrum och tänkbart användningsområde för: 

 

m) Tedizolid (Sivextro®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Ceftarolin (Zinforo®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) Ceftolozan/tazobactam (Zerbaxa®) 
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MEQ 6:11(11) 

Precis när du är klar med telefonutsvarningen kommer fem läkarkandidater in på ditt rum. De 

undrar hur det går i kampen mot bakterierna, det har ju de senaste åren kommit några nya 

(och gamla) antibiotika. Vilket är (ungefärligt) spektrum och tänkbart användningsområde för: 

 

p) Fosfomycin (Monurol®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) Ceftazidim/avibactam (Avycaz®)  

 


