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A. Inledning 

A1. Bakgrund och process  
Ortopediska infektioner har alltsedan mitten av 1960-talet utgjort ett stort inslag på landets 

infektionskliniker. I nära samarbete med ortopeder har regelbundna ronder och mottagningar 

utvecklats på allt fler sjukhus. Under de senare 30-35 åren har även ett antal internatkurser för 

huvudsakligen parvis specialistutbildade infektionsläkare och ortopeder från samma huvudman 

genomförts. Dessa kontakter har med tiden lett fram till en policy för diagnostik och behandling av 

ortopediska infektioner. 

Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram för Led- och skelettinfektioner publicerades första 

gången 2004, reviderades 2008 och denna version blir således den tredje. Målgruppen för 

vårdprogrammet är i första hand läkare vid infektionsklinikerna men det är också av intresse för 

läkare inom ortopedi, akutmedicin, diabetesvård med flera. 

Rekommendationerna baseras på gruppens samlade kliniska erfarenheter, analys av internationella 

riktlinjer samt litteraturstudier, inkluderande randomiserade behandlingsstudier, andra studier och 

fallserier. Internationella publikationer är inte alltid relevanta för svenska förhållanden, särskilt 

beträffande antibiotikakänslighet hos orsakande mikrober och val av antibiotikabehandling. Antalet 

publikationer inom området ortopediska infektioner ökar ständigt men kännetecknas av att andelen 

kontrollerade studier är få. Orsaken till detta är att patienter som drabbas av infektioner i leder och 

skelett i regel är väldigt varierande i det kliniska uttrycket och materialen blir därför heterogena och 

vanligen också små. De viktigaste referenserna redovisas i slutet av varje avsnitt. 

En stor del av basen för Vårdprogrammets rekommendationer utgörs därför av beprövad erfarenhet. 

Av denna anledning är bevisgradering viktig och har angivits i anslutning till rekommendationerna. Vi 

har också kontaktat ortopeder med intresse för ortopediska infektioner som diskussionspartner 

under arbetets gång. När behov funnits har även specialister representerande andra specialiteter 

involverats i diskussionen avseende rekommendationer. 

Samtliga deltagare i gruppen står bakom detta dokument i sin helhet. Gruppens medlemmar mottar 

gärna synpunkter på innehållet och förslag på vad som är lämpligt att låta utgå eller komplettera vid 

nästa revision. 

Vi vill tacka de två avgående medlemmarna Lars Johansson och Marie Studahl från 2008 års 

programgrupp, och samtidigt välkomna Staffan Tevell i 2018 års programgrupp. 

 

Programgrupp Led- och skelettinfektioner 2018 

Bertil Christensson, Lund 

Åsa Nilsdotter-Augustinsson, Norrköping 

Cecilia Rydén, Helsingborg 

Ulf Ryding, Östersund 

Bo Söderquist, Örebro  

Staffan Tevell, Karlstad (Sammankallande) 

Börje Åkerlund, Karolinska, Huddinge/Stockholm 
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Konsulterad expertis Vårdprogram 2018: 

Ralph Hasserius, ortoped, Malmö  

Lars Palm, ortoped, Linköping 

Anna Stefansdottir, ortoped, Lund 

Sonja Werner, allergolog, Lund 

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF, kapitel A2) 

Tidigare medlemmar i programgruppen: 

Sven Åke Hedström (2004) 

Christina Jorup-Rönström (2004) 

Lars Johansson, Stockholm (2004, 2008) 

Marie Studahl, Göteborg (2008) 

 

Bevisgraderingssystem  

Enligt SBU skall den svenska termen vara bevisgradering = evidensgradering. I enlighet med 

uppdraget från infektionsläkarföreningen har den amerikanska infektionsläkarföreningens (IDSA) 

bevisgraderingssystem valts (1). Varje rekommendation består av en bokstav som anger dels om vi 

tillråder eller avråder, dels styrkan i rådet. En romersk siffra anger vad rekommendationen grundas 

på. AI kan tolkas som: Gör verkligen så!  

Om det finns en randomiserad studie på ett material som är mycket selekterat eller ej relevant i 

Sverige, måste vi bortse från den studien och i stället ge en rekommendation grundad på gruppens 

kliniska erfarenhet, dvs. beviskvalitet III. Varje rekommendation ges inom parentes efter det aktuella 

påståendet.  

Styrka i rekommendation: Definition  

A Bra bevis för att stödja en rekommendation om användning/åtgärd 

B Måttliga bevis för att stödja en rekommendation om användning/åtgärd 

C Svaga bevis till stöd för en rekommendation om användning/åtgärd 

D Måttliga bevis till stöd för en rekommendation mot användning/åtgärd 

E Bra bevis till stöd för en rekommendation mot användning/åtgärd  

 
Beviskvalitet: Definition  

I Bevis från  l adekvat randomiserad, kontrollerad studie 

II Bevis från  l väl designad klinisk studie (utan randomisering), från kohort eller 
analyserade fall/kontrollstudier (helst från> 1 centrum), från multipla serier av 
fallbeskrivningar eller dramatiska resultat från okontrollerade experiment 

III Bevis från åsikter från respekterade auktoriteter, baserade på klinisk erfarenhet, 
deskriptiva studier, eller rapporter från expertkommittéer  
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Nyheter i 2018 års vårdprogram 
Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi 

• Då flera studier påvisat högre infektionsrisk vid profylax med icke-betalaktamantibiotika (klindamycin 
och vancomycin) poängteras vikten av allergianamnes för att säkerställa optimal preoperativ profylax.  

• Preoperativ antibiotikaprofylax vid ledprotesinfektion skall ges innan revision eller reoperation med 
kvarvarande protes postoperativt (DAIR, enstegs- eller tvåstegsbyte), även när man planerar för djupa 
odlingar i samband med ingreppet. 

• Generell antibiotikaprofylax vid tandbehandlingar till patienter med ledprotes rekommenderas ej. 
Däremot bör tandbehandlingar om möjligt undvikas inom de tre första månaderna efter 
protesoperation. I de fall detta inte är möjligt bör antibiotikaprofylax övervägas. 

• Vid axelkirurgi är Cutibacterium (tidigare Propionibacterium) acnes vanligt förekommande varför 
kombinationen bensylpenicillin och kloxacillin kan övervägas. 

• Vid frakturoperation rekommenderas antibiotikaprofylax; 
Grad I-II fraktur - profylax med kloxacillin; grad III med stor, kontaminerad, öppen fraktur täckning 
även för Gramnegativa bakterier med cefotaxim alternativt piperacillin/tazobactam. 

Allmänna synpunkter på antibiotika 

• En sammanfattning av kunskapsläget kring olika antibiotika vid led- och skelettinfektion har 
sammanställts. 

• Rifampicin skall, i de fall det är indicerat, i första hand kombineras med ciprofloxacin eller levofloxacin. 
Läkemedelsinteraktioner gör klindamycin, fusidinsyra, linezolid, trimetoprim-sulfametoxazol, 
moxifloxacin och doxycyklin mindre lämpliga; dessa utgör således andrahandsval.  

• Generellt behövs höga doser antibiotika vid led- och skelettinfektioner. Några av de standarddoser 
(kan behöva individualiseras vid samsjuklighet, ålder, nedsatt lever/njurfunktion etc.) som nu 
rekommenderas är:  

o amoxicillin po 750-1000 mg x3 

o ciprofloxacin po 750 mg x2 

o levofloxacin po 750 mg x1 eller 500 mg x2 

o klindamycin po 300-450 mg x3 (utan rifampicin) 
o klindamycin po 450-600 mg x3 (med rifampicin) 
o trimetoprim-sulfametoxazol 800mg/160 mg 1x3  
o daptomycin i.v. 8-12 mg/kg/dag (beroende på agens och MIC) 
o rifampicin 600-900 mg/dag (givet som en- eller tvådos) 

• Eftersom förstahandsvalet av antibiotika vid spondylodiskit och osteit (inklusive diabetesfoten) 
fortsatt är betalaktamantibiotika rekommenderas minst 3 månaders behandling vid dessa tillstånd. 
Internationella data talar för att man skulle kunna reducera behandlingstiden till 6-8 veckor, men då 
används andra behandlingsstrategier än betalaktamantibiotika. 

Septisk artrit 

• Ledvätska i sterilt rör i kombination med pediatrisk blododlingsflaska (under förutsättning att 
aspirerad volym är tillräcklig) rekommenderas för mikrobiologisk diagnostik av septisk artrit. 

• Rekommenderad behandlingstid vid okomplicerad septisk artrit är 4 veckor.  

• Tidig passiv mobilisering med gradvis ökande belastning är viktig. 

Ledprotesinfektion 

• En mer kliniskt relevant uppdelning i tidig/postoperativ infektion, akut/hematogen infektion och 
kronisk infektion presenteras. 

• Diagnoskriterier har uppdaterats. 

• 5 vävnadsodlingar + ledvätskeanalys rekommenderas i diagnostiken. 

• Vikten av uppmärksamhet vid S. aureus-bakteriemi hos protesbärare poängteras, eftersom risken för 
hematogent nedslag är 30-40% hos denna patientgrupp. 

• Vid ledprotesinfektion rekommenderas 3 månaders behandlingstid oavsett lokalisation.  

Frakturrelaterad infektion 

• En ny definition och klassifikation har tillkommit för frakturrelaterad infektion.  

• Behandlingsalgoritmen är uppdaterad. 
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Historisk överblick med fokus på ledprotesinfektioner 

”Perhaps the earliest known case of chronic osteomyelitis dates to the Permian era, in an unfortunate 

dimetrodon that developed infection in a fractured spinal shaft (2). This 250 million-year-old case 

highlights 3 of the problems that remain common when managing chronic osteomyelitis:  

[1] the diagnosis was established only after bone (or rather fossil) biopsy;  

[2] no cultures were performed to define the etiologic organism; and 

[3] treatment (if any) was probably delayed and certainly ineffective.” (3) 

Historiskt sett har antibiotikabehandling vid ortopediska infektioner inneburit en markant reducerad 

dödlighet och minskad invaliditet, såväl genom minskad infektionsfrekvens med införande av 

antibiotikaprofylax, som genom bättre utfall vid sepsis associerad med leder och skelett och även 

genom bättre förutsättningar för utläkning på grund av förbättrad kunskap om hur 

biofilmsassocierade infektioner i anslutning till implantat skall behandlas.  

Även om de första dokumenterade försöken till höftproteskirurgi utfördes 1891 (elfenben) räknas 

John Charnley sedan 1960-talet som den moderna artroplastikens fader (4, 5). Då 

infektionsfrekvensen initialt var cirka 10% fokuserade Charnley på operationsluftens inverkan på 

infektionsfrekvensen (6). Sannolikt var det en kombination av förbättrad teknik, flöde av ren luft 

samt skyddskläder för operationspersonalen som ledde till att man rapporterade en sjunkande 

infektionsfrekvens. Profylaktisk antibiotika ingick inte i de preoperativa förberedelserna eftersom 

tillgängliga data vid den tiden talade för att antibiotikaprofylax ökade infektionsrisken (7). Under 

1980-talet påvisade man dock att ultraren luft och antibiotikaprofylax kompletterade varandra för att 

minska infektionsfrekvensen (6, 8). Samtidigt inser man att även om infektionsrisken på kort sikt är 

låg kommer det stora antalet patienter som genomgår artroplastik på sikt att leda till en ökning av 

antalet patienter som drabbas av hematogent uppkommen ledprotesinfektion. 

Vad gäller behandlingsstrategier kan man läsa denna kortfattade rekommendation i ett arbete från 

1971: ”The treatment of deep and late infections is difficult. Complete rest, either on traction or in 

plaster, is essential. Powerful antibiotics such as lincocin and fucidin which penetrate bone should be 

used. Occasionally the use of a Willenegger instillation-suction technique is of benefit. In a large 

number of cases, however, removal of the prosthesis and as much cement as possible becomes 

obligatory.” (9) 

Mycket riktigt finner man i fallserier från 1970- och 80-talet ett stort antal extraktioner, 

amputationer och långtids suppressions-behandling; exempelvis beskrivs i en retrospektiv analys 

1986 att 25 fall av knäprotesinfektion resulterade i fyra amputationer, 12 protesextraktioner med 

efterföljande artrodes och 9 patienter med suppressiv antibiotikabehandling (10). En svensk 

registerstudie av knäprotesinfektioner 1975-1985 visar att med enbart antibiotika uppnås utläkning 

hos 9,8%, dvs 22 av 225 patienter (11). Rand sammanfattar 1993 utfall relaterat till intervention 

(Tabell 1). 

Tabell 1 Rand, 1993 (12) 

 Kvarvarande 
infektion 

Utläkt 
infektion 

Supressiv antibiotika (n=308) 73% 27% 

Debridering (n=377) 71% 29% 

Resektion (n=107) 32% 68% 

Artrodes (n=98) 9% 91% 
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Från 1970/80-talet och framåt började man dessutom få upp ögonen för fenomenet biofilm och dess 

betydelse för nedsatt antibiotikakänslighet (13-15). Under 1980-talet utvecklas djurmodeller för att 

kunna utföra in-vivo studier på implantatassocierade infektioner (16). Med hjälp av dessa kan man 

visa på rifampicins betydelse för att eradikera en biofilmsassocierad infektion (17), men även på den 

snabba resistensutveckling som uppträder vid monoterapi med rifampicin (18). 

Under 1990-talet publiceras erfarenheter av användningen av rifampicinkombinationer vid 

ortopediska implantatassocierade infektioner (19-21), och 1998 publicerar Zimmerli et al. den 

randomiserade, placebokontrollerade studie på ett heterogent patientmaterial omfattande 33 

patienter (100% utläkning med ciprofloxacin/rifampicin att jämföra med 58% med 

ciprofloxacin/placebo) som ligger till grund för dagens protesbevarande koncept med DAIR 

(Debridement, Antibiotics and Implant Retention) inkluderande biofilmsaktiva antibiotika (22).  

Att intresset för området successivt ökat de senaste decennierna är tydligt om man tittar på antalet 

publicerade artiklar inom ämnet ”ledprotesinfektion” i PubMed, men tyvärr utgörs fortsatt endast ett 

fåtal av dessa av randomiserade kontrollerade studier. Det blir allt mer tydligt att ledprotesinfektion 

inte är ett problem som löses av enbart en ortoped eller en infektionsläkare, utan något flera 

aktörer, i ett multidisciplinärt samarbete, hanterar tillsammans. 
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A2. Allmänna synpunkter på antibiotikabehandling 

Bakgrund 

Antibiotikarekommendationer vid ortopediska infektioner kan inte generaliseras eftersom de 

enskilda sjukdomarna är alltför olika i patogenes, etiologi, resistensmönster och klinisk karaktär. 

Empirisk behandling är oftast nödvändig i ett inledningsskede, men relevanta odlingar skall så långt 

som möjligt säkras före insatt antibiotikabehandling så att möjlighet ges att revidera 

behandlingsstrategi och antibiotikabehandling utifrån etiologi och resistensmönster. I de olika 

avsnitten föreslås således lämplig empirisk antibiotikabehandling med utvidgning till förslag om 

lämplig fortsatt riktad behandling vid vanligt förekommande, specificerad etiologi. Vi är medvetna 

om att detta synsätt inte täcker in alla de alternativ för behandling av ortopediska infektioner som 

finns, men vi ser det som ogörligt i de allmänna rekommendationer som detta vårdprogram utgör. 

Kroniska infektioner är mer etablerade/organiserade och kräver längre tids antibiotikabehandling, 

ofta med högre dosering, än akuta infektioner. Äldre patienter är särskilt utsatta, vilket kan innebära 

ökad risk för biverkningar av antibiotika som allergi eller diarré orsakad av exempelvis Clostridium 

difficile. Det är även viktigt att ta ställning till hur föda påverkar upptaget av antibiotika (1) samt att 

identifiera eventuella läkemedelsinteraktioner. Hänsyn måste tas till patientens njur- och 

leverfunktion för att undvika ackumulation av läkemedel. Monitorering av 

läkemedelskoncentrationer (therapeutic drug monitoring, TDM) kan vara till hjälp i vissa situationer. 

ESBL- (Extended Spectrum Beta-Lactamases) producerande Enterobacteriaceae har blivit ett ökande 

problem i svensk sjukvård, även om dessa bakterier inte i sig är vanliga etiologiska agens vid 

ortopediska infektioner. Detta har påverkat vår syn på empirisk behandling med cefalosporiner, vilka 

så långt som möjligt bör undvikas i den mån inte behandlingseffekten äventyras. 

I många länder utanför Norden är ortopediska infektioner orsakade av MRSA (meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus) ett påtagligt problem. Uppmärksamhet på MRSA är därför nödvändig när 

patienter fått infektiösa komplikationer efter sjukhusvård utomlands och särskilt vid postoperativa 

infektioner. I Sverige har problemet med MRSA inom ortopediska infektioner fortsatt varit begränsat, 

men risken bedöms öka i framtiden. De olika avsnitten i detta vårdprogram är skrivna med 

utgångspunkt i den låga MRSA-incidens vi ännu har i landet.  

Problemet med meticillinresistenta koagulasnegativa stafylokocker (KNS), framför allt S. epidermidis 

(MRSE), är dessvärre betydligt större. Särskilt i kapitlen om infektioner kring ledproteser och vid 

frakturrelaterad infektion med implantat föreslås olika behandlingsregimer mot MRSE.  

Vid förekomst av svåråtkomliga och multiresistenta bakterier, exempelvis MRSE, särskilt om de är 

biofilmsbildande, krävs ofta ett annat tankesätt än vid övriga infektioner. Bakterier i biofilm har en 

annorlunda metabolism än planktoniska bakterier, med bland annat längre replikationstid, vilket 

både begränsar antalet effektiva antibiotika och nödvändiggör kombinationsbehandling, samtidigt 

som flera av de preparat som används har en ogynnsam biverkningsprofil. En biofilmsetablerad 

infektion kan inte framgångsrikt behandlas med enbart antibiotika. 

 

Vävnadspenetration 

En god penetration av antibiotika i infektionshärden är en förutsättning för gott behandlingsresultat. 

Synovialmembran och ledvätska är i regel lättillgängliga för antibiotika vilket leder till tillräckliga 

koncentrationer i infektionshärden. Svårigheter och fallgropar i analysen av antibiotikakoncentration 

i benvävnad belyses av Landersdorfer et al. (2). Sammanfattningsvis har många undersökningar 

påvisat mer eller mindre god penetration i benvävnad men oftast har det genomgående metodfelet 
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varit att frisk vävnad har undersökts och att materialet är homogeniserat; ibland spongiöst ben, 

ibland kortikalt och ibland båda. Majoriteten av undersökta antibiotika uppnår högre 

koncentrationer i spongiöst än i kortikalt ben. Även kontamination av blod från provtagningen kan 

leda till falskt höga koncentrationer (2). Skillnader finns även beskrivna i antibiotikakoncentration 

mellan infekterat och oinfekterat ben (3). En sammanfattning av ben/serum-kvoter för några 

antibiotika presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1  Bearbetad från (2, 4) 

Antibiotika Ben/serum-kvot 

Kinoloner 0,3-1,2 

Rifampicin 0,2-0,5 

Linezolid 0,3-0,4 

Klindamycin 0,2-0,45 

Glykopeptider 0,1-0,6 

Cefalosporiner 0,1-0,5 

Penicilliner 0,1-0,3 

Relativt höga serumkoncentrationer eftersträvas därför för att skapa förutsättningar för adekvata 

vävnadskoncentrationer i ben. Den rekommenderade dygnsmängden antibiotikum vid 

skelettinfektioner blir därför högre än vid andra infektionstillstånd, vilket innebär att det är viktigt att 

tänka på att vissa preparat har en koncentrationsberoende toxicitetsprofil (BIII). Dessutom bör man 

vid jämförelser med MIC ta hänsyn till att uppmätta serumkoncentrationer av antibiotika oftast gäller 

total koncentration i serum, dvs. är summan av den fria och den proteinbundna 

antibiotikakoncentrationen. Det är den fria, icke-proteinbundna koncentrationen som utövar den 

antibakteriella effekten, och som MIC-bestämningarna baseras på. Målet för betalaktamantibiotika 

är att den fria koncentrationen i infektionsfokus skall ligga över MIC 50% av dygnet (PK/PD-mål 

fT>MIC 50%). För exempelvis betalaktamantibiotika är ben/serum-kvoten låg, varför högdos 

intravenös behandling krävs för att nå fT>MIC 50% i infektionsfokus. Det är betydligt svårare att 

uppnå PK/PD-målet med perorala betalaktamantibiotika (3), då maxdoserna är betydligt lägre än för 

intravenösa betalaktamantibiotika, och det perorala upptaget för flera av betalaktamantibiotika är 

lågt och variabelt. Det är således viktigt att vid övergång från intravenös till peroral behandling 

beakta varierande peroral biotillgänglighet för olika preparat, liksom att upptaget kan skilja mellan 

patienter (5-8). Av denna anledning saknas ofta perorala betalaktamantibiotika i internationella 

guidelines. 

Observera att alla rekommendationer i dokumentet normaldoser som kan behöva justeras med 

hänsyn till kroppsvikt, njurfunktion, leverfunktion och co-morbiditet, inte minst hos äldre patienter.  

 

Lokala faktorer 

Flera specifika faktorer som föreligger vid skelettinfektioner motverkar antibiotikas effekt, varför 

antibiotika i många fall får ses som ett komplement till kirurgi. Exempel på sådana faktorer är: 

• försämrat blodflöde på grund av föregående trauma, arteriell insufficiens eller själva 
infektionsprocessen 

• instabilitet i fraktur 

• förekomst av abscess 

• förekomst av sekvester 

• förekomst av främmande material/implantat 

• biofilmsbildning 
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Dessutom måste man vara medveten om att S. aureus har en förmåga att invadera såväl 

endotelceller (9) som osteoblaster och persistera intracellulärt (10). Detta verkar dock inte vara fallet 

för S. epidermidis, S. lugdunensis eller E. faecalis (11). I en in vitro-studie (12) har man försökt 

kartlägga intracellulär effekt mot S. aureus för flera antibiotika, men de kliniska implikationerna är i 

nuläget oklara. 

 

Synpunkter på enskilda preparat 

En utvärdering av litteraturen avseende antibiotikas effekt vid skelettinfektioner har genomförts, 

men patientmaterialen är ofta heterogena med varierande bakterieflora och behandlingsstrategier. 

Det föreligger brist på kontrollerade studier och i de studier som kunnat genomföras har 

observationstiden efter behandling varierat. Vår behandlingspolicy grundar sig därför såväl på 

publicerade vetenskapliga studier som på beprövad erfarenhet. 

I nedanstående stycke beskrivs några generella aspekter på antibiotika som kan bli aktuella vid 

ortopediska infektioner. För behandlingsrekommendationer hänvisas till respektive kapitel.  

Vi har valt att endast namnge antibiotika med generikanamn, och utelämnat alla handelsnamn. 

 

Betalaktamantibiotika 

Betalaktamantibiotika har länge ansetts vara "drug of choice" vid ortopediska infektioner och är det 

fortfarande vid akut artrit, akut och kronisk osteomyelit och ofta vid infektioner i diabetesfoten. 

Höga doser av betalaktamantibiotika kan ges med låg risk för toxicitet. Långtidsbehandling, som ofta 

är nödvändig vid ortopediska infektioner, är möjlig med god tolerans och liten risk för 

resistensutveckling. Dock måste man vara uppmärksam på att lång behandling kan öka risken för 

biverkningar, såsom allergi och diarré till följd av störningar i tarmfloran, samt påverkan på 

blodbilden (inklusive leukopeni), också när preparat används som annars tolereras väl vid korta 

behandlingar. 

Biofilmsbildning är en viktig patogenetisk faktor vid implantatassocierade infektioner (13, 14). Flera 

faktorer bidrar till att biofilmsproducerande bakterier har nedsatt känslighet för antibiotika, inte 

minst på grund av att bakteriepopulationen befinner sig i stationär fas. Betalaktamantibiotika, som 

utövar sin effekt på cellväggen hos delande bakterier, får därför en mindre framträdande roll vid 

denna typ av infektion. Tidigare (före år 2000) retrospektiva studier på ledprotesinfektion med eller 

utan kirurgisk debridering följt av initial parenteral antibiotikabehandling i 4-6 veckor och därefter 

uppföljande peroral behandling utan extraktion av protesmaterialet har rapporterat terapisvikt i 30-

80%. Dock noteras bättre resultat vid kort symptomduration och stabila implantat (15-19). Indikation 

för isoxazolylpenicillin vid implantatassocierad infektion föreligger under de första veckorna vid tidig 

(akut) postoperativ infektion eller akut hematogen infektion där meticillinkänsliga stafylokocker 

isolerats (CIII). Det lokala bakterieinokulatet är då stort (hög ”bacterial load”) med bakterier i aktiv 

tillväxtfas, och dessutom inte sällan samtidig initial bakteriemi. Isoxazolylpenicillin är också ett 

alternativ vid långtids suppression av kronisk infektion. 

Med tanke på den växande ESBL-problematiken bör användningen av cefalosporiner reduceras. 

Därför rekommenderas om möjligt kloxacillin intravenöst som empiriskt behandlingsval vid septisk 

artrit och osteomyelit. Cefalosporiner och piperacillin/tazobactam anges som alternativ vid empirisk 

behandling, främst med tanke på möjligt urinvägs- eller bukfokus samt vid stark misstanke om 

streptokockgenes. För täckning av såväl stafylokocker, streptokocker som Enterobacteriaceae 

rekommenderas cefalosporin också som empirisk behandling vid spondylodiskit. Avseende 

cefalosporiner är numera cefuroxim utrangerat till förmån för cefotaxim. Rekommenderad 
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standarddos cefotaxim är 2g x3 i.v. vid misstanke om stafylokockinfektion och 1g x3 i.v. vid infektion 

orsakad av Enterobacteriaceae. Vid ESBL-producerande Enterobacteriaceae är karbapenemer 

förstahandsval, såvida de inte utgörs av karbapenemas-producerande Enterobacteriaceae 

(ESBLcarba). 

Fenoximetylpenicillin (PcV) har en låg biotillgänglighet (absorberas endast till 50%) och har dessutom 

80% proteinbindning, varför det oftast är svårt att nå effektiva koncentrationer i infektionsfokus. 

Amoxicillin absorberas till 90% och har 20% proteinbindning, dvs. man når högre fria koncentrationer 

med peroralt amoxicillin än med PcV (7, 8). De maximala fria serumkoncentrationer som kan uppnås 

med peroralt amoxicillin är ändå långt under de som uppnås vid intravenös ampicillinbehandling. Vi 

har valt att inkludera både fenoximetylpenicillin och amoxicillin, men PcV rekommenderas enbart vid 

suppression, medan amoxicillin rekommenderas såväl vid suppression som kurativt syftande 

behandling. Dessa alternativ får vägas mot varandra med hänsyn till biverkningar av, kostnader för, 

och patienternas följsamhet till behandlingen.  

Rekommenderad standarddos av flukloxacillin är 1,5g x3, fenoximetylpenicillin är 2g x3, och 

amoxicillin 1g x3. Vid långtids suppression är det tänkbart att titrera ut en lägre dos för att öka 

tolerabiliteten på lång sikt.  

 

Rifampicin 

Rifampicin hämmar proteinsyntesen via RNA-polymeras och påverkar stafylokocker i både tillväxtfas 

och stationär fas (20). Hämmad proteinsyntes medför reducerad expression av matrixbindande 

adhesionsproteiner på bakterieytan samt minskad syntes och frisättning av exotoxiner, enzymer och 

biofilm. MIC-värden för rifampicin för känsliga stafylokocker är oftast extremt låga, 0,004-0,008 

μg/mL, men en hög mutationsfrekvens föreligger. Snabb resistensutveckling mot rifampicin vid 

kombinationsbehandling med cellväggsantibiotika, både isoxazolylpenicillin och glykopeptider, har 

emellertid också påvisats (21-24). Rifampicin uppvisar utmärkt penetration (i vävnader, abscesser 

och granulocyter) med intracellulär avdödning vilket kan ha betydelse även för behandling av S. 

aureus (25) då dessa ofta internaliseras (10). Notera även att halveringstiden för rifampicin är kort; 

1,5 till 5 timmar. 

Vid led-och skelettinfektioner med stafylokocketiologi, association till främmande material, och då 

förutsättningar för kurativ behandling föreligger (se respektive kapitel) rekommenderas att 

rifampicin ingår i en antibiotikakombination under förutsättning att bakterien är känslig för båda 

preparaten (14, 26) (BIII). Huruvida rifampicin bör administreras en eller två gånger per dygn vid 

stafylokockinfektion är fortfarande oklart. Vid behandling av en bakterie i stationär fas kan det vara 

så att den bästa farmakodynamiska parametern är Cmax/MIC (27) vilket skulle ge stöd för endos-

förfarande, samtidigt som högre doser i relation till kroppsvikt ofta leder till mer biverkningsproblem. 

I studier har både endos (27, 28) och tvådos (26, 29, 30) använts med gott resultat. Ur 

tolerabilitetssynpunkt är tvådos-förfarande att föredra, vilket även rekommenderas av Zimmerli (31), 

men entydigt stöd för att endera strategin är bättre än den andra saknas således i nuläget.  

Rekommenderad dygnsdos är 600-900 mg i en- eller tvådos. 

Då det räcker med en punktmutation för att utveckla resistens (22, 32) skall rifampicin aldrig 

användas som monoterapi. Djurdata talar för att levofloxacin samt daptomycin i högdos skyddar mot 

resistensutveckling, till skillnad från singelbehandling med rifampicin eller kombination med 

vancomycin (33). Ej heller kombination med betalaktamantibiotika rekommenderas (34). Då en 

utbredd multiresistens finns beskriven hos framför allt S. epidermidis (35) är det även olämpligt med 

empirisk kombinationsbehandling med rifampicin, då risken för monoterapi blir stor.  
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Orsaker till behandlingssvikt vid behandling av ledprotesinfektion med rifampicin har utvärderats av 

Achermann et al. i en fall-kontroll-studie (36). Föregående rifampicinbehandling, behandling vid 

inadekvat kirurgisk revision (hög bakteriebörda) samt inadekvat val av kombinationspreparat (se 

nedan) finns beskrivna som riskfaktorer för rifampicinresistens, även om nya djurdata indikerar att 

rifampicinresistensen inte nödvändigtvis behöver bli bestående (37). Det kan även föreligga en risk 

för superinfektion genom ett färskt operationssår när rifampicinresistenta stammar selekteras i 

hudens normalflora (38). 

Vad gäller övriga patogener föreligger diskussion avseende rifampicins effekt hos exempelvis 

Cutibacterium spp. (f.d Propionibacterium spp.), enterokocker och streptokocker, men kliniska data 

som entydigt skulle stödja en behandlingsrekommendation för andra agens än stafylokocker saknas 

(39-41). 

 

Biverkningar 

Vid behandling med rifampicin bör leverprover kontrolleras åtminstone 1 gång per vecka under 

första behandlingsmånaden, därefter 1 gång varannan vecka under behandlingsmånad 2-3. Med 

tanke på biverkningar orsakade av kombinationspreparat kan det vara lämpligt att även följa 

blodstatus och njurstatus med samma intervall. Rifampicin är en potent inducerare av cytokrom 

p450-systemet, vilket leder till interaktion med en mängd läkemedel, t.ex. warfarin, prednisolon (där 

dosen kan behöva dubbleras) (42), vissa antihypertensiva läkemedel och morfin, vilket kan kräva 

dosanpassning både vid in- och utsättning. Interaktion med antibiotika är vanligt förekommande, och 

i en begränsad retrospektiv studie på tidiga ledprotesinfektioner behandlade med DAIR 

(debridement, antibiotics and implant retention) (43) påvisar man sämre långtidsresultat i de fall 

rifampicin kombinerats med klindamycin, linezolid eller trimetoprim-sulfametoxazol jämfört med de 

fall rifampicin kombinerats med ciprofloxacin, levofloxacin eller amoxicillin. 

Perorala kombinationspreparat till rifampicin 

Kinoloner (BII): 

Kombinationen kinolon/rifampicin är den där bäst vetenskapligt stöd föreligger. Ciprofloxacin eller 

levofloxacin rekommenderas i första hand (26, 28, 30, 44-46), men kombinationen kinolon/rifampicin 

skall endast ges när resistensbestämning påvisar full känslighet (dvs MIC ≤1 mg/L för ciprofloxacin 

eller levofloxacin) hos den isolerade stafylokocken. Nedsatt känslighet mot kinoloner tyder på att 

minst en mutation skett och kombinationsbehandling med kinolon är då olämplig. Avseende 

Programgruppens rekommendationer för rifampicinbehandling: 

• Rifampicin används för behandling av biofilmsassocierad infektion med 
stafylokocketiologi då förutsättningar för kurativ behandling föreligger. 

• Undvik empirisk rifampicinbehandling. 

• Rifampicin skall ej användas som monoterapi. 

• Rifampicin skall ej användas om man inte genomfört adekvat kirurgisk revision av 
främmandekroppsinfektion. 

• Avvakta insättning av rifampicin postoperativt tills situationen är stabil och vätskningen 
upphört. 

• Ciprofloxacin eller levofloxacin är förstahandsval som peroralt kombinationspreparat till 
rifampicin. Vid kinolonresistens föreslås flera alternativ (se nedan), där dock 
läkemedelsinteraktioner kan vara problematiska och koncentrationsbestämning av 
läkemedel skulle kunna vara av värde. 

• Undvik rifampicin i kombination med betalaktamantibiotika eller glykopeptid. 

• Tänk alltid på rifampicins interaktion med andra läkemedel. 
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moxifloxacin är det visat att serumkoncentrationen sjunker vid co-administration med rifampicin 

varför därför detta preparat inte rekommenderas, även om den kliniska relevansen av denna 

interaktion är oklar (47-49). Under 2018 har europeiska läkemedelsmyndighetens 

säkerhetskommitté PRAC rekommenderat begränsningar i användandet av fluorokinoloner. Även om 

led- och skelettinfektioner inte ingår i de indikationer där fluorokinoloner skall undvikas, påpekas att 

dessa preparat bör användas med försiktighet framför allt hos äldre, patienter med njurproblem, 

transplanterade patienter eller de som behandlas med systemiska kortikosteroider, eftersom dessa 

patienter har en högre risk för senskador orsakade av kinoloner och fluorokinoloner. 

 

Klindamycin (CIII): 

In vitro har en additiv effekt av klindamycin/rifampicin kunnat visas hos S. epidermidis (50). Dock 

finns flera studier (51-53) där man påvisat drastiskt reducerad serumkoncentration och oförmåga att 

uppnå målkoncentration av klindamycin (trots peroral dosering 600mg x3) vid 

kombinationsbehandling med rifampicin. Man har trots denna interaktion inte kunnat påvisa sämre 

utfall, utan presenterat utläkning hos 82-89% (52-55). Dessa data kan dock motivera högre perorala 

doser av klindamycin än 300 mg x3 vid behandling med kombination klindamycin/rifampicin vid led- 

och skelettinfektioner i närvaro av främmande material (34). 

 

Fusidinsyra (CIII) 

Vad gäller kombinationen fusidinsyra/rifampicin finns en äldre studie (56) som visar likvärdig effekt 

jämfört med kinolon/rifampicin. Dock genomgick patienterna i denna studie ingen kirurgisk 

intervention. Två retrospektiva studier från Australien visar på god utläkning (29, 57), men 

behandlingstiden var med svenska mått mätt ovanligt lång. Samtliga dessa tre äldre studier skiljer sig 

således från nuvarande behandlingsstrategi. Pushkin et al. presenterade 2016 en studie (58), vilken 

avbröts i förtid då man såg hur plasmakoncentrationen av fusidinsyra sjönk drastiskt under de första 

6 veckornas behandling. Analys av klinisk effekt kunde ej utföras. De låga serumkoncentrationerna av 

fusidinsyra kan förklara att man vid recidiv efter fusidinsyra/rifampicin-behandling påvisat 

rifampicinresistenta stammar (29, 56, 59). Dessutom noterar Marsot et al. att man riskerar 

supraterapeutiska koncentrationer av rifampicin vid samtidig behandling med fusidinsyra (60). 

Observera att samtidig fusidinsyra- och statinbehandling är kontraindicerad med anledning av risken 

för rhabdomyolys.  

 

Linezolid (CIII) 

Även linezolidkoncentrationen minskar vid rifampicinbehandling (61), men möjligheten finns att 

monitorera detta preparat (se nedan). Då utvärderande studier huvudsakligen varit retrospektiva 

utan systematiskt utförda serumkoncentrationsbestämningar har serumkoncentrationer inte kunnat 

korreleras till utfall (43, 62, 63). Senneville et al. (64) har rapporterat något högre utläkning med 

kombinationsbehandling linezolid/rifampicin, medan Tornero et al. (43) har funnit en tendens till 

sämre utfall vid kombinationsbehandling med linezolid/rifampicin än singelbehandling linezolid. 

Kunskapsläget är således fortsatt oklart. 

 

Trimetoprim-sulfametoxazol (CIII) 

Vid behandling av implantatassocierad ortopedisk infektion behöver man använda högdos 

trimetoprim-sulfametoxazol, då led/skelettkoncentrationerna är låga (65). Stein et al. (66) beskrev 

1998 en liten kohort patienter som behandlades med rifampicin/trimetoprim-sulfametoxazol, med 

utläkning mellan 50-79% beroende på typ av implantat. Värt att notera är dels att 7/39 avbröt 

behandlingen på grund av läkemedelsintolerans, men även att behandlingstiderna för 
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ledprotesinfektion var 6 respektive 9 månader. En senare retrospektiv studie (67) visar jämförbar 

frekvens utläkning (79% jämfört med 89%) mellan rifampicin/trimetoprim-sulfametoxazol och 

rifampicin/linezolid. Även biverkningsfrekvensen var likvärdig mellan grupperna, men de flesta 

patienter i denna studie genomgick kirurgi med avlägsnande eller utbyte av implantat. Då det 

förekommer hög grad av antagonism mellan kombinationen trimetoprim-sulfametoxazol och 

rifampicin in vitro (50) kan denna kombination ifrågasättas.  

 

Doxycyklin (CIII) 

Data från en in vitro-studie visar att 69% av S. epidermidis isolerade från ledprotesinfektioner var 

känsliga för doxycyklin, samtidigt som en additiv effekt av kombinationen doxycyklin/rifampicin kan 

förekomma (68). Data avseende serum/ben-kvoter är från 1970-talet och svårtolkade (2). Små 

patientmaterial (brucellos) talar för minskad serumkoncentration av doxycyklin vid 

kombinationsbehandling med rifampicin (69, 70). Även om kliniska studier avseende effekt av 

kombinationen rifampicin/doxycyklin vid kurativt syftande behandling av ortopediska infektioner 

saknas, rekommenderas doxycyklin/minocyklin av IDSA (Infectious Diseases Society of America) som 

komplement till rifampicin vid ledprotesinfektion (46). Doxycyklin kan således vara ett tänkbart 

alternativ om mer beprövade preparat ej kan användas på grund av resistens eller biverkningar.  

 

Oxazolidinoner 

Linezolid 

Linezolid har ett tilltalande antimikrobiellt spektrum (inklusive effekt mot MRSE och enterokocker), 

avsaknad av korsresistens, utmärkt biotillgänglighet och en farmakokinetik med god penetration till 

benvävnad. Inga kontrollerade studier, utan endast fallstudier, föreligger och det kvarstår att visa att 

linezolid är ett biofilmsaktivt antibiotikum. Linezolid är godkänt för användning under max 28 dagar, 

men betydligt längre behandlingstider finns beskrivna i litteraturen (62-64, 71-76). Väljer man att 

behandla patienter med linezolid under längre tid än den rekommenderade är det viktigt att följa 

patienten noga för att undvika potentiellt allvarliga biverkningar (illamående/kräkningar samt 

mitokondrietoxicitet i form av benmärgsdepression, perifer polyneuropati, opticusneurit, laktacidos 

etc.) Vissa data talar för att risken för mitokondrietoxicitet är dosberoende. Då man även ser en stor 

interindividuell variation, inklusive lägre serumkoncentrationer vid samtidig rifampicinbehandling 

(77, 78), kan man ha nytta av TDM för linezolid vid förlängda behandlingstider eller 

kombinationsbehandling (79, 80).  

 

Tedizolid 

Tedizolid är en andra generationens oxazolidinon, registrerad för 6 dagars behandling. Data indikerar 

en något mer gynnsam biverkningsprofil än för linezolid (81). MIC hos S. epidermidis isolerade från 

ledprotesinfektioner ligger dessutom två till fyra spädningssteg lägre än för linezolid (82). Samtidigt 

saknas kunskaper avseende TDM (79), och erfarenheten av långtidsbehandling är mycket begränsad 

(83, 84). Dessutom ligger priset högre än för linezolid, vilket gör att tedizolid i nuläget får ses som ett 

andrahandsval i gruppen oxazolidinoner. 

 

Daptomycin 

Daptomycin är en cyklisk lipopeptid som har baktericid effekt, inkluderande effekt på stationära 

bakterier, och rekommenderas enligt FASS i dosen 4-6 mg/kg. Effekten är koncentrationsberoende, 

medan biverkningar är associerade med dalkoncentration. Man har även sett större risk för 

resistensutveckling med lägre doser. Således bör man vid stafylokockorsakade implantatassocierade 

infektioner använda 6-10 mg/kg/dag om MIC ≤0,25 mg/L, medan man vid känslig stafylokock med 
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högre MIC bör sikta på 10-12 mg/kg/dag (85) (CIII). Även kombinationsbehandling med rifampicin 

rekommenderas på flera håll (33, 39, 86, 87) (CIII). Dosjustering kan krävas vid nedsatt njurfunktion. 

Epidemiologiska brytpunkter för behandling av enterokocker med daptomycin föreligger, men 

kliniska brytpunkter och prospektiva behandlingsdata saknas. En blandad retrospektiv kohort 

inkluderande 40 ortopediska implantatinfektioner och 21 osteomyeliter rapporterar utläkning hos ca 

70% av patienterna, dock saknas information avseende eventuell kirurgi, varför det är svårt att dra 

några mer långtgående slutsatser av dessa data (88). Vid behandling av enterokockinfektion bör 

doseringen vara 10-12 mg/kg/dag (85) (CIII). 

Vid behandling med daptomycin skall man vara medveten om risken för rhabdomyolys (undvik om 

möjligt samtidig behandling med andra preparat som kan orsaka myopati, exempelvis statiner, 

fibrater och cyklosporin) och därför följa CK tätt de första två veckorna, därefter minst 1 ggr/vecka 

(tätare vid symptom). Man skall även vara observant på symptom talande för eosinofil pneumoni 

samt perifer neuropati och i så fall omedelbart avsluta behandlingen. 

 

Glykopeptider 

Vancomycin 

Vancomycin har länge varit intravenöst standardpreparat vid behandling av led- och 

skelettinfektioner orsakade av meticillinresistenta stafylokocker. Vid MIC ≤2 mg/L rekommenderas 

dalkoncentration 15-20 mg/L, högre MIC betraktas som ej behandlingsbara då det inte är möjligt att 

uppnå adekvat AUC/MIC utan stor risk för nefrotoxicitet (89). Notera dock att den fria 

koncentrationen kan variera samt att standardmetoder för resistensbestämning inte identifierar 

heteroresistens hos stafylokocker. Data som stödjer användning av kontinuerlig infusion av 

vancomycin vid led-och skelettinfektioner saknas. De få jämförande studier som finns mellan 

vancomycin och daptomycin vid led- och skelettinfektioner är små, och visar inga uppenbara 

skillnader i utfall (90-92). Kombinationen vancomycin/rifampicin rekommenderas ej och bör 

undvikas. 

 

Dalbavancin 

Dalbavancin är en ny lipoglykopeptid med ovanligt lång halveringstid (>14 dagar), vilket möjliggör 

dosering en gång/vecka med kvarvarande adekvata koncentrationer i synovia och ben (93). Spektrum 

är jämförbart med vancomycin (94), och majoriteten av stafylokockisolat uppvisar låga MIC-värden. 

Bouza et al. beskriver retrospektivt utfallet för 69 patienter, varav 33 med led- och skelettinfektion, 

som behandlats med dalbavancin (95). Författarnas konklusion är att dalbavancin är ett säkert 

preparat, uppvisar goda resultat (84% utläkning) och är kostnadseffektivt, trots den höga kostnaden 

per dos. Med tanke på det heterogena patientmaterialet i studien är det dock svårt att dra några 

långtgående slutsatser om vilken plats dalbavancin kommer att få i Sverige. Optimal dosering, 

framför allt vid längre behandlingstider, kvarstår att fastställa. 

 

Teicoplanin 

Teicoplanin är en glykopeptid som lämpar sig för poliklinisk behandling, där 

koncentrationsbestämning utförs i syfte att säkerställa tillräckligt hög exponeringsnivå. MIC-

bestämning verkar ej förutspå förekomst av heteroresistens mot glykopeptidantibiotika hos S. 

epidermidis, samtidigt som MIC-värdena generellt ligger högre än för vancomycin (35), men de 

kliniska implikationerna för detta är oklara, eftersom data avseende inverkan av heteroresistens på 

utfall vid behandling av led- och skelettinfektioner saknas. Liksom för vancomycin gäller dock att man 

bör undvika teicoplanin som kombinationspreparat till rifampicin.  
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Mest stöd för användning av teicoplanin föreligger för polikliniserad behandling av osteomyelit av 

stafylokock- eller enterokockgenes (akut eller kronisk) vid avsaknad av främmande material eller 

efter protesextraktion (96-99) (CIII). 

Fosfomycin 

Fosfomycin för intravenöst bruk har ett brett spektrum omfattande Gramnegativa och vissa 

Grampositiva bakterier, men risk för att resistens föreligger hos KNS är stor. God penetration till 

skelett har påvisats hos patienter med diabetes och djup fotinfektion (100). Monoterapi med 

fosfomycin rekommenderas ej (101). Även om det finns djurstudier som utvärderar olika 

fosfomycinkombinationer vid implantatassocierade infektioner (102-104) så är de kliniska data som 

finns otillräckliga för att i nuläget ge någon behandlingsrekommendation (105, 106). Med tanke på 

det osäkra upptaget efter peroral dosering och avsaknad av säkerhetsdata vid högre perorala doser 

kan peroral behandling med fosfomycin vid led- och skelettinfektioner inte heller rekommenderas 

(107). 

 

Trimetoprim-sulfametoxazol 

Trimetoprim-sulfametoxazol i kombination med rifampicin har visat sig likvärdigt både jämfört med 

kloxacillin vid kirurgiskt reviderad kronisk osteomyelit (108) samt i jämförelse linezolid vid ett 

blandmaterial av MRSA-infektioner (inkluderande 16 ortopediska infektioner) (109). Data avseende 

monoterapi är huvudsakligen begränsad till enstaka fallbeskrivningar, men det finns även en liten 

retrospektiv fallserie på akut pediatrisk osteomyelit där man påvisar god utläkning, men 

förhållandevis hög biverkningsfrekvens, med trimetoprim-sulfametoxazol (110).  

Rekommenderad standarddos av trimetoprim-sulfametoxazol är 800mg/160mg 1x3. 

 

Fusidinsyra 

Även om det finns ett flertal studier avseende fusidinsyra vid led- och skelettinfektioner utan 

implantat är det svårt att dra några entydiga slutsatser då studierna är heterogena både avseende 

behandlingstider, antibiotikakombinationer, kirurgi och patienturval (111-113). Resistens mot 

fusidinsyra medieras både via förekomst av generna fusB (som kan vara plasmidburen) och fusC, men 

även via punktmutationer i fusA eller fusE (114), vilket talar för att monoterapi kan vara olämpligt ur 

ett resistensutvecklingsperspektiv. Sammanfattningsvis är preparatet beprövat och uppvisar goda 

resultat i flera studier, även om det kvarstår många frågetecken kring hur fusidinsyra används på ett 

optimalt sätt vid led- och skelettinfektioner. 

Observera att samtidig fusidinsyra- och statinbehandling är kontraindicerad med anledning av risken 

för rhabdomyolys. 

 

Klindamycin 

Klindamycin har god oral biotillgänglighet och uppnår adekvata koncentrationer i ben, vilket gör det 

till ett tilltalande preparat vid behandling av led- och skelettinfektioner (65) (CIII). Det är viktigt att 

vara medveten om förekomsten av kromosomal och plasmidburen resistens, och risken för 

inducerbar klindamycinresistens vid förekomst av erytromycinresistens. Notera även risken för C. 

difficile-infektion vid klindamycinbehandling (115, 116).  

Rekommenderad peroral standarddos av klindamycin är 300-450 mg x3 vid infektioner i leder och 

skelett, men 450-600 mg x3 vid implantatassocierade infektioner med samtidig rifampicinbehandling. 
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Tetracykliner 

Doxycyklin 

Doxycyklin. Som singelbehandling kan doxycyklin vid led- och skelettinfektion vara ett alternativ för 

suppressiv långtidsbehandling vid främmandekroppsinfektioner där bot ej kan uppnås (117). 

Doxycyklin ingår även i behandlingen av osteomyelit orsakad av Brucella och Coxiella, ovanliga agens 

och tillstånd, som inte berörs närmare i detta vårdprogram. 

 

Tigecyklin 

Tigecyklin är ett glycylcyklin godkänt sedan 2006 i Sverige, kemiskt besläktat med tetracykliner. 

Tigecyklin har ett brett antibakteriellt spektrum som inkluderar ett flertal multiresistenta bakterier 

(exempelvis MRSA, VRE och ESBL-producerande Enterobacteriaceae.) En randomiserad, dubbelblind, 

studie från 2014 (118) som jämförde tigecyklin med ertapenem för patienter med 

diabetesfotinfektion med (n=46) eller utan (n=633) osteomyelit kunde inte påvisa non-inferiority för 

tigecyklin i gruppen utan osteomyelit, men utläkningen för ertapenem (+/- vancomycin) var högre än 

väntat. Utläkningen i osteomyelitgruppen var låg för tigecyklin, men behandlingstiden var kort 

(median 25 dagar). Retrospektiva kohortstudier indikerar dock att tigecyklin kan ha en plats i 

handläggningen av komplexa infektioner, såväl osteomyelit med eller utan implantat som 

spondylodiskit, (CIII) även om gastrointestinala biverkningar kan begränsa användningen (119-121). 
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B. Antibiotikaprofylax  

B1. Systemisk antibiotikaprofylax vid kirurgi 

Bakgrund 

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi rekommenderas starkt vid artroplastik (1-3) samt vid 

operation av slutna frakturer, däremot saknas vetenskapligt underlag för att administrera antibiotika 

profylaktiskt vid amputation (4). Vid operation av öppna frakturer rekommenderas antibiotika 

beroende på gradering av skadan (5). Profylax riktas främst mot de vanligaste Grampositiva 

patogenerna (6-9) då både profylax och behandling med antibiotika med enbart Grampositiv effekt 

(3,10) visats vara lika bra som bredare preparat varför Gramnegativ täckning inte anses befogad.  

Profylaxen bör utgöras av preparat riktade mot dominerande agens inkluderande S. aureus, 

streptokocker samt icke resistenta koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Då prevalensen av MRSA är 

fortsatt låg i Sverige (<1% i blododlingar positiva för S. aureus) och sällsynt vid led- och 

skelettinfektioner används isoxazolylpenicillin i form av kloxacillin till patienter utan penicillinallergi 

(6, 11). Internationella studier innefattar en mer vanligt förekommande resistensproblematik 

(1,8,12), där nyliga studier visar på problem med cefalosporinresistens samt risk för Clostridium 

difficile (13,14). Vårdprogrammets rekommendationer baseras således huvudsakligen på publicerade 

skandinaviska studier (6,11,15, 16), men med internationellt stöd under senare år för användande av 

isoxazolylpenicilliner (14). Anaeroba bakterier förekommer sällan, men Cutibacterium acnes (tidigare 

Propionibacterium acnes) har uppmärksammats i samband med axelledsinfektion samt vid infektion 

efter ryggkirurgi med osteosyntesmaterial (7,17,18,19). I dagsläget föreligger inte några studier till 

stöd för ändrad antibiotikaprofylax inför artroplastik av axelled, men eftersträvas kompletterande 

täckning även av Cutibacteriae (19) utgör tillägg av bensylpenicillin till kloxacillin ett lämpligt val. 

Följande mikrober isolerades vid infektion efter spinalfusionsoperationer hos barn; Staphylococcus 

Sammanfattning 

• Antibiotikaprofylax ges preoperativt 30-60 min före incision, upprepat med ytterligare 

1-2 doser per/postoperativt. 

• Antibiotikaprofylax riktas huvudsakligen mot S. aureus samt meticillinkänsliga 

koagulasnegativa stafylokocker, och utgörs i normalfallet av kloxacillin (AI). 

• Alternativ profylax med klindamycin eller vancomycin bör endast ges vid verifierad 

penicillinallergi, då dessa ur effektsynpunkt utgör ett andrahandsalternativ (BIII).  

• Vid artroskopi är antibiotikaprofylax inte indicerad. 

• Antibiotikaprofylax rekommenderas vid primär artroplastik (AI). 

• Vid revision eller reoperation med anledning av ledprotesinfektion rekommenderas att 

antibiotikaprofylax administreras även om nya peroperativa vävnadsodlingar planeras 

(BII).  

• Vid ryggkirurgi är profylax med kloxacillin förstahandsval (CIII).  

• Vid axelkirurgi är Cutibacterium (tidigare Propionibacterium) acnes vanligt 

förekommande varför kombinationen bensylpenicillin och kloxacillin kan övervägas (CIII). 

• Vid frakturoperation rekommenderas antibiotikaprofylax. 

Grad I-II fraktur profylax ges i första hand kloxacillin, grad III med stor, kontaminerad, 

öppen fraktur rekommenderas täckning även för Gramnegativa bakterier med cefotaxim 

alternativt piperacillin/tazobactam (CIII). 
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epidermidis (26%), S. aureus (samtliga MSSA, 18%), C. acnes (18%), and E. coli (18%). Sexton av 18 

(89%) Gramnegativa infektioner drabbade barn med neuromuskulär sjukdom (8). De 

vävnadskoncentrationer som uppmätts i diskar i samband med ryggkirurgi anges vara tillfyllest vid 

optimal dosering (18,19), även om det föreligger studier som visar på att gentamicin penetrerar 

vävnad betydligt bättre än cefalosporiner (20).  

Screening för näsbärarskap och efterföljande eradikering av S. aureus har rapporterats kunna minska 

risken för postoperativ sårinfektion, dock är studiepopulationerna för ledproteskirurgi små och 

signifikans uppnås inte för dessa patienter (21-23). Enligt en studie av Bode (24) påvisades signifikant 

lägre 3-årsmortalitet, vilken dock inte säkert kunde kopplas till eradikeringsbehandlingen. Eradikering 

av näsbärarskap för meticillinkänsliga S. aureus rekommenderas för närvarande inte i Sverige (PRISS 

expertgrupp 1) då det vetenskapliga underlaget ännu är svagt. För övriga hygienåtgärder, 

håravkortning, rökstopp etc., samt preoperativ bedömning som rekommenderas för att minska 

infektionsfrekvensen i samband med ortopedisk kirurgi föreligger internationell konsensus (1-3). 

Sammanfattningsvis rapporteras följsamheten till guidelines i olika länder variera, varför en stark 

rekommendation föreligger att skrivna riktlinjer och vårdprogram är tydliga för att minska 

underbehandling samt för att likställa handläggningen av patienter oavsett sjukhus och ort (25,26). 

 

Profylaxrekommendationer 

Ledproteskirurgi 

Se även Profylaktiskt antibiotikum vid elektiv knä- och höftprotesoperation (PRISS expertgrupp 2; 

https://lof.se/wp-content/uploads/Profylaktiskt-antibiotikum.pdf)  

 

Förstahandsval vid primärplastik 

Fördelarna med kloxacillin som profylax är: smalt spektrum, få biverkningar, ingen korrelation med 

resistensutveckling. Normaldos av kloxacillin är 2 g, vilket rekommenderas som infusion under 20-30 

minuter med start 30-45 minuter innan operationsstart, eller anläggande av blodtomt fält 

(6,11,16,27,28), för att därvid uppnå förväntad högsta vävnadskoncentration i samband med incision 

i huden (28,29). Dos nr 2 ges 2 timmar efter första dos, med hänsyn tagen till kloxacillins korta 

halveringstid, samt dos nr 3 efter ytterligare 4 timmar (6 timmar efter dos nr 1) (29). Det föreligger 

ingen signifikant bättre effekt av att ge ytterligare dos efter dos nr 3 (18,29). Vid plötsligt 

uppkommen fördröjning av operationsstarten med >1 timme efter att första dos kloxacillin givits, 

rekommenderas att ge ny dos vilken räknas som dos nr 1 preoperativt. Vissa guidelines 

rekommenderar att profylax avslutas direkt efter sårslutning (30). Endosförfarande rekommenderas 

inte för kloxacillin (DIII). De studier som finns rörande endosförfarande avser profylax med 

cefalosprorinpreparat, där internationella studier inte kunnat redovisa lägre infektionsfrekvens vid 

flerdos än om en dos administrerats profylaktiskt. En jämförelse angående antalet antibiotikadoser 

givet vid ryggkirurgi visade ingen minskad infektionsfrekvens när profylax gavs under 72 jämfört med 

24 timmar (18, 30). Vid ryggkirurgi är profylax med kloxacillin förstahandsval i Sverige, även om man 

internationellt, liksom vid proteskirurgi, använder cefalosporiner i hög utsträckning (1, 19,30-33) 

(CIII).  

 

Handläggning av penicillinallergi 

I en nyligen publicerad svensk studie visades att preoperativ profylax med klindamycin vid 

artroplastik innebar ökad infektionsrisk jämfört med kloxacillin (34), vilket även visats för vancomycin 

(35). Eventuell angiven penicillinallergi bör därför noggrant penetreras för att säkerställa bästa 

möjliga antibiotikaprofylax. Om pc-allergi ej kan uteslutas bör utredning rörande detta ske. 

https://lof.se/wp-content/uploads/Profylaktiskt-antibiotikum.pdf
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Rekommendation vid penicillinallergi 

Tag noggrann allergianamnes. Vid tveksamhet angående allergianamnes kontakta allergolog 

1. Har patienten enbart haft utslag som varit begränsade och utan påtaglig klåda? 

Ge kloxacillin som ovan 2g vid 3 tillfällen (0, 2 och 6 timmar). 

2. Har patienten haft utbredda kliande utslag och/eller angioödem?  

Ge cefotaxim 2g vid 2 tillfällen (0 och 4 timmar). 

3. Har patienten haft anafylaxi med luftvägssymtom och/eller blodtrycksfall, svimning?  

Ge klindamycin 600 mg vid 2 tillfällen (0 och 4 timmar). 

(https://lof.se/wp-content/uploads/Profylaktiskt-antibiotikum.pdf) 

 
Cefotaxim: 2 g injektionsvätska späds för kort intravenös infusion och infunderas i jämn takt under 20 
minuter med start 45-30 minuter innan operationsstart. Cefotaxim har något längre halveringstid än 
kloxacillin, och 2 doser med 4 timmars intervall anses vara tillräckligt för att syftet med profylaxen 
skall uppnås.  
Klindamycin: 600 mg infunderas under minst 20 minuter 45-30 min innan operationsstart. Då 
klindamycin har längre halveringstid än kloxacillin ges endast 2 doser med 4 timmars intervall. 
Vid måttligt nedsatt njurfunktion ges kloxacillin och cefotaxim som ovan, medan gravt nedsatt 

njurfunktion kräver individuell bedömning av dosering (36). Klindamycin doseras oförändrat oavsett 

njurfunktion. Data saknas avseende optimal dosering vid hög kroppsvikt. 

 

Postoperativt drän 

Anläggande av drän föranleder inte ytterligare antibiotikadoser efter sedvanlig peroperativ profylax 

enligt flertalet internationella guidelines (1). 

 

Revision eller reoperation 

I de fall man efter revision eller reoperation har en kvarvarande eller nyimplanterad protes 

postoperativt, skall antibiotikaprofylax ges för att på likvärdigt sätt som vid primärplastik minska 

risken för infektion (37-40). Detta gäller såväl vid DAIR (Debridement, Antibiotics and Implant 

Retention) som vid reimplantation vid en- och tvåstegsbyte (Tabell 1). Flera studier visar att 

sannolikheten att få positiva odlingar peroperativt inte påtagligt påverkas av preoperativ profylax 

(38,39,41), medan däremot den generella risken för infektion ökar vid reoperation jämfört med vid 

primäroperationen (40). Vävnadskoncentrationen av antibiotika i ledvävnad har vid preoperativt 

given cefalosporin visats ligga över MIC för S. aureus (32). En jämförelse mellan hudbakterier vid 

primäroperation och i samband med revision visar dock på en signifikant ökning av 

antibiotikaresistens hos de KNS som erhållits i samband med revision gällande cefalosporin, 

gentamicin, levo-och moxifloxacin (42). 
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Tabell 1. Ledprotesinfektion: Profylax+behandling i anslutning till kirurgi (CIII). 

1. DAIR (Debridement, Antibiotics and Implant Retention) 
a. Preoperativt: Riktad profylax mot känt eller misstänkt agens (skall även inkludera 

S. aureus) 
b. Postoperativt: Antibiotikabehandling riktas utifrån klinisk bild mot känt eller 

misstänkt agens 

2. Enstegs utbytesoperation 
a. Preoperativt: Riktad profylax mot känt agens (skall även inkludera S. aureus) 
b. Postoperativt: Riktad behandling mot känt agens 

3. Tvåstegs utbytesoperation: explantation 
a. Preoperativt: Ingen profylax 
b. Postoperativt: Antibiotikabehandling riktas utifrån klinisk bild mot känt eller 

misstänkt agens 

4. Tvåstegs utbytesoperation: reimplantation 
a. Preoperativt utläkt med stor säkerhet: sedvanlig profylax 
b. Preoperativt, osäkerhet om utläkning: Riktad profylax mot känt agens (skall även 

inkludera S. aureus) 
c. Postoperativt, utläkt med stor säkerhet: Ingen behandling 
d. Postoperativt, osäkerhet om utläkning: Riktad behandling mot tidigare identifierat 

agens tills negativa odlingssvar 

 

Artroskopi 

Det föreligger inget vetenskapligt stöd för profylaktisk antibiotika i samband med artroskopi, risken 

för infektion anges till <0,25 %, men delade meningar föreligger enligt litteraturen (43-45).  
 

Frakturoperation 

Antibiotikaprofylax ingår som rekommendation vid frakturkirurgi (1,2,5), ju tidigare antibiotika ges 

efter skada desto mindre är risken för infektion. När tid till given antibiotika översteg 66 minuter 

ökade risken för infektion vid öppen fraktur (47). Frakturgradering enligt Gustilo-Andersen (48) utgör 

basen för antibiotikaprofylaxrekommendationer, och ju större omfattning skadan har desto högre 

risk för infektion (13,14,49). Vid grad I-II frakturer rekommenderas peroperativ profylax som för 

artroplastik med kloxacillin 24-(48) tim. Vid öppen fraktur grad III kan man överväga cefotaxim eller 

piperacillin/tazobactam peroperativt, det senare främst vid grad III med starkt förorenade sår och 

större revisioner (47-49). Profylax ges då till dess att frakturområdet täckts, dock max 72 tim. 

Alternativt ges vid allergi klindamycin, och vid grad III skada och allergi kan klindamycin i kombination 

med aztreonam (eller gentamicin) vara ett alternativ (46). Några kliniska studier för alternativa tillägg 

med gentamicin och/eller vancomycin systemiskt föreligger ej, men det har använts experimentellt 

samt för lokal applikation. För ytterligare diskussion hänvisas till kapitel D6 Frakturrelaterade 

infektioner. 
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B2. Antibiotika i cement som profylax mot djupa infektioner 

Bakgrund 

I mer än 35 års tid har antibiotikainnehållande bencement (AIBC) använts för att minska antalet 

postoperativa infektioner vid ledplastiker. Trots detta finns enbart ett fåtal prospektiva studier där 

man utvärderat effekten av AIBC. Gentamicin är det antibiotikum som oftast studerats, men även 

tobramicin och cefuroxim förekommer i ett flertal studier. Vi har inte hittat några kliniska studier där 

man jämfört effekten av olika antibiotika inblandade i cementen. De i Sverige mest använda 

antibiotikainnehållande cementsorterna är Palacos® R+G samt Refobacin® Bone Cement R, som båda 

innehåller 0,5g gentamicin/40g cement (1).  

Flera faktorer påverkar hur mycket antibiotika som frigörs från cement. Såväl typ av cement som val 

av antibiotika och blandningsförhållanden spelar roll, för en översikt se Jiranek et al (2). Flera studier 

har visat en högre frisättning av antibiotika från Palacos® bencement än från andra cementtyper (3, 

4). Vancomycin, klindamycin och tobramycin frisätts lättare från cement än ticarcillin, cefazolin och 

ciprofloxacin (5). Kommersiellt framställd färdigblandad cement utsöndrar mer antibiotika än cement 

där antibiotikainblandningen gjorts manuellt av operatören (6). I en del studier har man in vitro 

påvisat att en kombination av två olika antibiotika i cementen ökar frisättningen av antibiotika (7), 

medan andra studier inte har lyckats påvisa någon sådan effekt (8). 

 

Vetenskapligt underlag 

Enbart ett fåtal randomiserade studier har genomförts där man studerat den förebyggande effekten 

av AIBC vid ledplastiker. Två arbeten finns i original enbart på tyska. De har referats av Block et al i en 

översikt från 2005 (9). Pfarr och Burri (10) studerade frekvensen av djupa infektioner hos 200 

patienter som erhöll höftledsplastiker. Man fann ingen skillnad i frekvensen djupa infektioner oavsett 

om patienterna erhöll cement med eller utan gentamicin. Wannske och Tscherne (11) fann däremot 

en mer än femfaldig ökning av antalet djupa infektioner hos de 202 patienter som erhöll enbart 

cement jämfört med de 274 patienter som erhöll AIBC. 

I en svensk studie inkluderande 1 688 patienter jämfördes den profylaktiska effekten av olika i.v. 

antibiotika med effekten av gentamicin-inblandning i cementen vid primära höftplastiker. Vid 2-

årsuppföljningen fann man 13 (1,6%) djupa infektioner i gruppen som erhöll i.v. antibiotika, vilket var 

signifikant fler än de tre infektioner (0,4%) man fann i gentamicin-cement gruppen. Vid 10-

Sammanfattning 

• Antibiotika-inblandning i cement rekommenderas som profylax mot postoperativa 

infektioner vid: 

o primär artroplastik samt revisionsartroplastik i höftleder (BII). 

o revisionsplastiker i knäleder (BII). 

o Starkt vetenskapligt stöd för att använda antibiotika-inblandning i cement vid 

primära knäplastiker saknas trots att det sedan länge är praxis i Sverige. 

• Gentamicin är det preparat som är mest använt och har bäst dokumentation 

• Med anledning av utbredd antibiotikaresistens hos de bakterier som orsakar 

ledprotesinfektion kan det i utvalda fall kan vara av värde att vid infektionsrevision med 

känd patogen manuellt tillblanda andra antibiotika än gentamicin/klindamycin i 

cementen (CIII). 
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årsuppföljningen hade dock två infektioner tillkommit i den senare gruppen, oklart om dessa var 

postoperativa eller hematogena, och skillnaden var ej längre signifikant (12).  

I en randomiserad studie på patienter som genomgick primär knäartroplastik erhöll grupp ett (178 

knän) cement med cefuroxim-inblandning medan grupp två (162 knän) erhöll cement utan 

antibiotika. Systemisk antibiotikaprofylax gavs till alla patienterna. Samtliga fem patienter som fick 

infektioner återfanns i grupp två (13).  

I ytterligare en studie med liknande upplägg från samma författare studerades den postoperativa 

infektionsfrekvensen hos patienter med diabetes mellitus  som erhöll knäartroplastik. Ingen av de 41 

patienter som erhöll cefuroxim-innehållande cement fick någon postoperativ djup infektion till 

skillnad från fem av de 337 patienter som fick cement utan antibiotika. (14). 

Samma författare publicerade 2009 en studie rörande revisionsplastiker på 183 knän. Pre- och 

peroperativt fann man inga infektionstecken. Vid operationen erhöll 90 patienter ingen AIBC vid 

knäplastik medan vid resterande 93 knäplastiker erhöll patienterna vancomycin-innehållande 

cement. Ingen av de sex patienter som fick djupa postoperativa infektioner hade fått AIBC (p= 

0,0052). Författarna påpekar att studien gjordes på operationssalar utan tillgång till laminärt flöde 

(15). 

I en öppen randomiserad prospektiv studie från Spanien på primära knäartroplastiker 

randomiserades 1483 knän till att få erytromycin- och colistin-inblandning i cementen. 

Kontrollgruppen på 1465 knän erhöll ingen AIBC. Frekvensen djupa infektioner var 1,35% i 

studiegruppen jämfört med 1,4% i kontrollgruppen (p = 0,96) (16). 

Flera kohort-studier har gjorts avseende den profylaktiska effekten av antibiotikainnehållande 

cement. Några av dessa är mycket stora och baserade på nationella register. 

Lynch och medarbetare fann en frekvens av djupa infektioner på 1,7% hos 479 patienter vilka 

opererades med primär höftledsplastik som erhöll AIBC jämfört med en frekvens på 2,1% hos 765 

patienter som fick cement utan antibiotika. Skillnaden var ej signifikant (17). 

I en norsk registerstudie (18) undersöktes 10 905 patienter opererade med primär höftledsplastik 

mellan 1987 och 1995. Patienter som erhållit protestyper där man i efterförloppet funnit en högre 

andel proteslossning exkluderades. Antalet patienter som behövde re-opereras med utbyte av hela 

eller delar av protesen studerades. Man noterade om operationen bedömdes ske till följd av en 

infektion eller till följd av aseptisk lossning. Infektionsfrekvensen hos patienter som erhållit 

antibiotika både systemiskt och i cementen var 0,2%. Risken att drabbas av en infektion var 4,3 ggr 

högre om patienten erhållit enbart systemisk antibiotikaprofylax, 6,3 ggr högre om patienten erhållit 

antibiotika enbart i cementen och 11,5 ggr högre om patienten inte erhållit någon antibiotikaprofylax 

alls. 

I en uppföljande studie med samma inklusionskriterier studerades sammanlagt 22 170 primära 

höftplastiker opererade mellan 1987 och 2001. Man fann 0,7% infektioner hos de 5 960 patienter 

som erhöll enbart systemisk antibiotikaprofylax jämfört med 0,4% infektioner hos de 15 676 

patienter som erhöll såväl systemisk antibiotikaprofylax som AIBC (p = 0,01). Infektionsfrekvensen 

hos de 254 patienter som erhöll enbart AIBC var 1,2% jämfört med 2,0% hos de 280 patienter som ej 

erhöll någon antibiotikaprofylax alls (19).  

Jämsen et al. fann i en finsk registerstudie från 2009 på 43 149 knäoperationer att det gjordes färre 

reoperationer på grund av infektion om patienterna erhållit AIBC än om de fått cement utan 

antibiotika (20). Detta gällde såväl vid primära artroplastiker som vid reoperationer, men skillnaden 
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var mer uttalad vid reoperationer. Däremot fann man i en registerstudie från Kalifonien på 56 216 

primära knäplastiker en ökad infektionsfrekvens hos de patienter som erhöll AIBC (21). Av 404 

patienter med djup infektion hade 76 (18,8%) erhållit AIBC jämfört med 6 707 av 55 812 (12,0%) av 

de som inte drabbats av djup infektion (p <0,001). I en ledare i samma nummer av J Bone Joint Surg 

Am påpekas att AIBC användes i enbart 12% av operationerna och att det finns risk för bias då 

operatörerna kan ha varit mer benägna att välja AIBC till patienter som bedömts hade en hög risk för 

att få en postoperativ infektion (22).  

I en retrospektiv studie på 501 axelledsplastiker påvisades inga djupa infektioner vid de 236 som 

erhållit AIBC medan djupa infektioner drabbade 8 av de 265 axelplastiker (3%) som inte fått 

antibiotika i cementen (23).  

I en metaanalys från 2008 av artiklar som jämförde frekvensen av djupa infektioner om man använde 

AIBC eller cement utan antibiotika vid höftplastiker konkluderades att AIBC halverar frekvensen av 

djupa infektioner (24). En annan metaanalys av Yi och medarbetare (25) påvisade ingen 

förebyggande effekt av att använda AIBC vid primära ledplastiker jämfört med att använda cement 

utan antibiotika. I metaanalysen ingick dock bara 25 höftplastiker men över 26 000 knäplastiker. 

Ytterligare två metaanalyser (26, 27) kunde inte heller påvisa att AIBC kunde förebygga infektioner 

vid primära knäplastiker. I en metaanalys från 2013 (28) konkluderades att AIBC kunde förebygga 

djupa infektioner men inte ytliga. I en subgruppsanalys av knäplastiker kunde man dock inte påvisa 

att AIBC hade någon förebyggande effekt mot djupa infektioner. 

De invändningar som rests mot användningen av AIBC har framför allt gällt risken att 

antibiotikainblandning försämrar cementens mekaniska hållfasthet, ökar risken för allergi och 

toxicitet samt att AIBC bidrar till resistensutvecklingen hos bakterier. In vitro-studier har visat att 

inblandning av gentamicin i cement minskar hållfastheten (29). Det finns dock inga kliniska studier 

som talar för att detta har någon praktisk betydelse. I de norska kohort-studierna såg man färre 

aseptiska proteslossningar i den grupp som fick både systemisk antibiotikaprofylax och AIBC än i den 

grupp som erhöll enbart systemisk antibiotikaprofylax (19). Det finns enstaka rapporter om att AIBC 

givit upphov till såväl nefrotoxicitet (30) som antibiotika-allergi (31). 

I en retrospektiv studie på 91 patienter som genomgick utbytesplastik till följd av en djup infektion 

med koagulasnegativa stafylokocker fann Hope och medarbetare (32) att infektionen hos 30 av 34 

patienter som tidigare fått en höftledsprotes med gentamicin i cementen orsakades av KNS 

resistenta för gentamicin. Hos de patienter som inte fått AIBC var det enbart 9 av 57 patienter som 

fick en infektion orsakad av en gentamicin-resistent stam av KNS. 

Den höga incidensen av gentamicin-restens hos KNS vid protesinfektioner skulle kunna tala för att 

andra antibiotika än gentamicin borde användas i cementen vid revisionsplastiker. Kommersiellt 

finns tillgängligt cement som innehåller 1g gentamicin och 1g klindamycin/40g cement (Copal® G+C 

respektive Refobacin® Revision). Inblandning av andra antibiotika såsom vancomycin skulle kunna 

övervägas vid revisionsplastiker. Ett cement (Copal® G+V) innehållande 2g vancomycin och 0,5 g 

gentamicin per 40 g cement finns tillgängligt. 

 

Sammanfattning 

Resultatet från ett flertal randomiserade studier talar således för att antibiotika-inblandning i 

cementen minskar frekvensen av postoperativa infektioner vid primära höftplastiker. Detta stöds 

också av resultaten från flera stora kohortstudier baserade på nationella register. Däremot har flera 

metaanalyser inte kunnat påvisa någon positiv effekt av att använda AIBC vid primära knäplastiker 

(25-27). I den stora registerstudien från Kalifornien fann man en ökad infektionsfrekvens när AIBC 
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användes (21). I två mindre prospektiva studier på primära knäplastiker fann man färre infektioner i 

gruppen som fick AIBC (13,14), men i den största prospektiva studien på knäplastiker lyckades man 

inte påvisa någon skyddande effekt av AIBC (16). I denna studie användes inblandning av erytromycin 

och colistin i cementen. Däremot förefaller det finnas bättre stöd för att använda AIBC vid 

revisionsplastiker i knäleder (15, 20). I Sverige, Norge och Storbritannien är det praxis att använda 

AIBC vid alla primära ledplastiker, i andra delar av världen är detta dock betydligt mer omdiskuterat 

(26). 

 

Rekommendation 

Antibiotika-inblandning i cement rekommenderas således som profylax mot postoperativa 

infektioner vid såväl primär artroplastik som revisionsartroplastik i höftleder samt vid 

revisionsplastiker i knäleder (BII). Gentamicin är härvid det preparat som är mest använt och har bäst 

dokumentation. I Sverige är det dessutom praxis att använda AIBC vid primära knäplastiker, men 

starkt vetenskapligt stöd för detta saknas. 
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B3. Antibiotikaprofylax vid tandingrepp 

Bakgrund 

Bakteriemi efter tandingrepp 

Ställningstagande till antibiotikaprofylax vid tandingrepp berör främst personer med ledproteser, 

varvid hematogen förekomst av munhålebakterier teoretiskt utgör en risk för nedslag i det 

främmande material, locus minoris, vilket den opererade leden utgör. Tandingrepp, liksom dagliga 

aktiviteter såsom tandborstning, användande av tandtråd och tuggning, leder till att 

mikroorganismer från munhålan kommer ut i blodbanan vilka orsakar en övergående bakteriemi. 

Bakteremiska episoder efter tandbehandling förekommer inte i högre frekvens än efter tuggande, 

tandborstning (23%), tandpetning etc. Däremot är tandingrepp som leder till blödning, exempelvis 

vid tandextraktion, associerat med högre risk för kortvarig (duration 15-20 min) bakteriemi. Denna 

association gäller även vid förekomst av tandköttsinflammation (1-3). Studier i samband med 

ledprotesinfektioner har visat association till förekomst av munhålebakterier antingen i leden eller i 

blod (4-8). Munhåleflora utgör ca 4-8% av samtliga protesassocierade infektioner. I riskbedömningen 

inför protesoperation bör därför munhålestatus inkluderas, och vid behov rekommenderas 

tandsanering i god tid innan elektiv artroplastik (9). 

 

Låg risk för ledprotesinfektion orsakad av orala bakterier 

Ledprotesinfektioner orsakade av hematogent spridda bakterier efter tandingrepp är mycket sällsynt. 

De flesta hematogent spridda ledprotesinfektioner orsakas av Staphylococcus aureus medan <8 % 

orsakas av bakterier med möjligt oralt ursprung, dvs alfastreptokocker eller peptostreptokocker.  

Det föreligger sammanställningar av fallrapporter där patienter med ledprotesinfektion orsakade av 

bakterier av möjligt oralt ursprung beskrivs och där tidssamband med tandingrepp beskrivits (2, 4-6). 

Orsakssamband är svårare att fastställa eftersom bakteriemi ofta uppstår i samband med daglig 

munhygien. S. aureus påträffas sällan i munhålan hos friska personer och förekommer mycket sällan i 

blod efter ingrepp i munhålan. Studier med starka bevis för koppling till munhåleflora, det vill säga. 

DNA fingerprinting av bakterie från led och munhåla isolerade samtidigt samt med tidsmässigt 

samband med dentalt ingrepp, saknas.  

I en prospektiv studie av 1 000 patienter som genomgått ledprotesoperationer uppmanades 

patienterna att inte ta antibiotikaprofylax vid tandbehandling. I denna studie konstaterades inte 

någon infektion med orala bakterier under de 6 år patienterna följdes (4). Två retrospektiva studier 

med sena hematogena infektioner inkluderande infektioner efter tandingrepp finns publicerade 

(5,10). Sen infektion definierades som debut av protesinfektion >6 månader efter operationen och 

Sammanfattning 

• Generell antibiotikaprofylax vid tandbehandlingar till patienter med inopererad ledprotes 
rekommenderas ej (DIII). 

• Tandbehandling bör om möjligt undvikas de tre närmast följande månaderna efter 
protesoperation. Om tandbehandling måste utföras under denna tidsperiod bör 
antibiotikaprofylax övervägas (CIII). 

• Personer med ökad risk för manifest infektion till följd av bakteriemi efter invasiva 
odontologiska ingrepp bör bedömas gemensamt av behandlande tandläkare och ortoped 
avseende behov av antibiotikaprofylax vid tandbehandling (CIII). 

• Munsköljning med klorhexidinlösning efter tandextraktion har visats minska risken för 
bakteriemi, varför sådan rekommenderas (CIII). 
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associationen till tandingrepp innebar debut av infektion <2 veckor efter tandingrepp och förekomst 

av ”orala” bakterier i ledvätskeodling.  

I knäledsprotesstudien (10) med inklusion mellan 1982-1993 (n=3 490) angavs totalt 9 patienter med 

ledinfektion association till tandingrepp, hos 2 fann man i ledvätskeodling MRSA respektive Serratia, 

bakterier som är mindre vanliga i munhålan, och i ytterligare ett fall såväl Grampositiv som 

Gramnegativ blandflora. I de övriga 6 fallen påvisades peptostreptokocker eller alfastreptokocker, 

men vilken grupp bland tandingreppen patienterna kom ifrån redovisas inte. Beräkningar av 

incidensen kan därför inte göras. Tandingreppen varade längre än 45 minuter och inkluderade 

multipla tandextraktioner, rotkanaloperation och peridontala ingrepp.  

I studien av höftledsproteser (n= 2 973) hade 52 patienter sena infektioner varav 3 infektioner 

associerade till tandingrepp (dvs 0,1 % av totala antalet höftproteser). Alla tre patienterna hade 

genomgått dentalt ingrepp med stor blödning (5). 

 

Effekt av antibiotikaprofylax vid tandingrepp 

Randomiserade studier saknas om nyttan av antibiotikaprofylax vid tandingrepp för att förhindra 

ledprotesinfektion. Vissa randomiserade studier av antibiotikaprofylax vid tandingrepp har visat 

effekt i form av signifikant lägre frekvens och kortare duration av bakteriemi efter peroralt 

amoxicillin jämfört med placebo (11), medan andra inte påvisat skillnader mellan placebo och 

profylaktiskt betalaktamantibiotikum peroralt vid exempelvis tandextraktion (12,13). I samband med 

tandimplantatkirurgi förekommer preoperativ antibiotikaprofylax i endosförfarande för att minska 

risken för lokal infektion kring tandimplantatet, däremot föreligger ingen rekommendation för 

generell antibiotikaprofylax till ledprotesopererade personer vid någon av dessa typer av 

tandbehandlingar (14,15) då randomiserade, välkontrollerade studier saknas.  

 

Studier av risk, effektivitet och kostnad av antibiotikaprofylax 

Den ökade risk för biverkning av antibiotika som föreligger (milda biverkningar rapporterade hos var 

8:e-200:e behandlade patient) motiverar att avstå generell profylax inför tandextraktion, trots en 

något minskad ledprotesinfektionsfrekvens efter given profylax (14). Analyser av risk och nytta samt 

effektivitet och kostnad har inte lyckats visa att det lönar sig att ge rutinmässig antibiotikaprofylax till 

patienter med ledprotes vid tandingrepp för att förhindra infektion i ledprotesen (16-20). Nackdelar 

med allmän antibiotikaprofylax till alla patienter med ledprotes vid tandingrepp är risk för 

biverkningar i form av antibiotikaassocierad diarré (18,19), allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, 

höga kostnader (20) och ökad risk för resistensutveckling. Konsensus råder inte rörande effekten av 

profylax vare sig inom nationer (14,15 21-24) eller mellan länder, dock överväger en klart restriktiv 

hållning rörande antibiotikaprofylax även bland tidigare förespråkare för en sådan (24-28). 

 

Rekommendation 

Antibiotikaprofylax vid tandingrepp till friska patienter med ledprotes rekommenderas ej då sådan 

inte har något vetenskapligt stöd. Risken för läkemedelsbiverkan samt ekologisk påverkan motiverar 

inte användande av sådan profylax (17,21,24) (DIII). 

Patienter med reumatoid artrit (29), nedsatt immunförsvar (främst neutropeni <1,0 x 109/L, vid 

defekt granulocytfunktion eller pågående tyngre immunsuppressiv behandling) och ledprotes kan ha 

ökad risk för manifest infektion till följd av bakteriemi efter invasiva odontologiska ingrepp (t.ex. 

tandextraktion, subgingivala manipulationer, dentoalveolär kirurgi) varför antibiotikaprofylax bör 

övervägas. Det saknas dock randomiserade studier som stödjer att antibiotikaprofylax skall ges till 
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infektionskänsliga patienter (29,30).  

Individuell patientbedömning bör göras gemensamt av tandläkare och behandlande läkare (21) (CIII). 

Tandbehandling bör om möjligt undvikas inom de tre närmast följande månaderna efter 

protesoperation. Om tandbehandling måste utföras under denna tidsperiod bör antibiotikaprofylax 

övervägas (CIII), varvid peroralt amoxicillin i engångsdos 2g 1 timme före ingrepp utgör 

förstahandsmedel (BI). Vid penicillinallergi ges klindamycin i engångsdos 600mg 1 timme före 

ingrepp (BIII). Munsköljning med klorhexidinlösning efter tandextraktion har visats minska risken för 

bakteriemi varför sådan rekommenderas (31) (CIII). 

Vid genomgång av studier rörande förordande av antibiotikaprofylax bland ortopeder, samt hur 

antibiotika administreras i samband med tandbehandlingar föreligger uppfattningar som inte 

överensstämmer med guidelines, och där bedömning av enskilda patienters individuella risk inte 

görs; tex att ökad risk alltid föreligger för resten av livet hos personer med ledprotes (32), att profylax 

ges efter utfört ingrepp i munhålan ibland även som flerdos (33), uppfattningar som inte har stöd i 

litteraturen. Det viktigaste både för ortoped och tandläkare är att i största möjliga mån minska risken 

hos den enskilda patienten genom bedömning av munhåle/tandstatus, samt att inför elektiv 

artroplastik profylaktiskt utföra tandbehandlingar innan ledoperation utförs (9,34). 
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C. Diagnostiska metoder  

C1. Kemiska laboratorieanalyser 

Bakgrund 

Detta avsnitt omfattar de i rutindiagnostiken använda analysmetoderna i Sverige. En viktig aspekt att 

beakta vid bedömning av dessa analyser är de enskilda markörernas kinetik, varför användandet kan 

vara av olika värde i skilda situationer och vid olika sjukdomstillstånd. Provtagning med CRP (C-

reaktivt protein) och SR en gång i veckan vid akut skelettinfektion rekommenderas i internationella 

guidelines som prognostiska markörer för behandlingseffekt (1,2). Dock begränsas användbarheten 

av SR och CRP vid underliggande inflammationssjukdom samt vid behandling med 

antiinflammatoriska och immunmodulerande läkemedel. Även där specificitet och sensitivitet 

redovisas är värdet av desamma oftast lågt varför sådana siffror endast anges i undantagsfall. 

 

SR 

SR är oftast förhöjd både vid septisk artrit (3-5) och vid osteomyelit (6,7). SR som prognostisk markör 

vid spondylit är osäker under första månaden med antibiotikabehandling, men behandlingssvikt är 

ovanlig hos de med sjunkande SR (>50% reduktion) under första månaden (6-9). SR samvarierar 

signifikant med CRP (5,10), men då kinetiken skiljer kan det vara av värde att analysera SR för att 

bedöma om infektion förelegat under en längre tid (2). SR kan även kvarstå efter utläkt infektion 

enligt Khan (11). Bestämning av SR i samband med smärta efter artroplastik skiljer infekterade från 

aseptiskt lossnade proteser (12-14), men är enligt Ghanem (15) av värde endast om analyser utförs 

med receiver operating characteristics analysis, ROC-analys, varvid en cut-off gräns för SR på 31 

skiljer patientgrupperna, medan flertalet andra studier, de flesta med litet antal infekterade 

patienter samtliga retrospektiva, inte kunde skilja mellan mekanisk proteslossning och infektion 

(12,14,16). Absolutvärdet av SR påverkas av kön, ålder, graviditet, albuminkoncentration, 

erytrocytanisocytos, större M-komponenter mm, vilka däremot inte påverkar CRP nivån.  

 

LPK 

LPK, leukocyter i blod med bestämning av neutrofila granulocyter antingen med differentialräkning 

eller bedömning polynukleära/mononukelära celler, är i de flesta studier inte någon användbar 

markör för led- eller skelettinfektion. Gupta (4) fann att en dålig utläkning med komplikation i 

läkningsförloppet av septisk artrit ofta föregicks av en ökning av LPK. Söderquist (3) rapporterar 

förhöjd LPK>14x109/L endast hos 30% av patienter med septisk artrit vilket ej var signifikant skilt från 

resultaten vid kristallartrit. I Beronius studie (10) av spondyliter hade endast 32% förhöjd LPK>10 

x109/L, och även Chelsom rapporterar avsaknad av leukocytos hos många av patienterna med 

spondylit (17). Analys av leukocyter i ledvätska diskuteras senare i detta kapitel samt under avsnitten 

om septisk artrit och ledprotesinfektion. 

Sammanfattning 

• Biokemisk analys vid led-och skelettinfektioner baseras fortsatt huvudsakligen på 

mätning av CRP för mjukdelsengagemang och SR för skelettengagemang. 

• Leukocyttal är av värde endast vid bestämning i ledvätska, där olika gränsvärden finns för 
septisk artrit och ledprotesinfektion, ökning med neutrofilövervikt talar för septisk artrit. 
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CRP 

CRP är en akutfas-reaktant. I en svensk studie fann man signifikant högre CRP hos patienter med 

septisk artrit jämfört med kristallartrit, även om stor överlappning noterades (3). Vid elektiv 

höftartroplastik med normalt CRP preoperativt sågs varierande förhöjda värden postoperativt med 

normalisering inom tre veckor (12) (AIII). SR hos samma patientgrupp visade ofta förhöjda värden 

preoperativt, och mycket varierande värden som ej korrelerade väl till klinisk läkning i efterförloppet. 

I en studie (16) anges CRP ge bättre information och differentierar mekanisk proteslossning från 

septisk lossning signifikant bättre än SR (12-16,18,19). 

I två skandinaviska studier av septisk artrit samt spondylit förelåg förhöjd CRP hos 82% respektive 

98% av patienterna (10,20). CRP-nivåer korrelerade med framgångsrik antibiotikabehandling vid 

spondylit (9) liksom efter postoperativa infektioner efter ryggkirurgiska ingrepp (11,17). CRP har även 

visats vara signifikant högre hos patienter med diabetes mellitus och infekterade fotsår jämfört med 

diabetespatienter utan infektion men med fotsår, vilka uppvisade normal CRP (21,22). I en senare 

studie där mjukdelsinfektion och osteit påvisades förelåg signifikanta skillnader rörande CRP, SR och 

PCT efter insatt antibiotikabehandling (2). Bestämning av ledvätske-CRP korrelerar med serum CRP 

och ger inte ytterligare diagnostisk information. Med en kombination av SR och CRP uppges en 

sensitivitet på 98% vid osteoartikulära infektioner hos barn och unga (8). Oavsett diagnos tog 

normalisering av SR dubbelt så lång tid som normalisering av CRP (11). 

 

Glukos 

Glukos, bestäms för jämförelse med ledvätskeglukos vid misstanke på septisk artrit (BII) (se avsnittet 

septisk artrit). 

 

S-urat 

S-urat kan vara förhöjt utan att gikt föreligger och likaledes normalt trots artrit med uratkristaller i 

ledvätska. Vid stark misstanke på gikt bör alltid kristallanalys i ledvätska utföras (BII), vilken vid 

positivt utfall ger giktdiagnos men inte utesluter septisk artrit (AII). 

 

Procalcitonin (PCT) 

Procalcitonin är en prekursor till calcitonin normalt aktiverad endast i thyroideaceller. I samband 

med cytokinpåslag, framför allt inducerat av bakterier, stimuleras PCT-frisättning från flera 

organsystem varvid serumnivåer stiger från normala <0.05 g/L till >0.5 g/L. Ökade serumnivåer av 

PCT rapporterades av Alcott 1993 och därefter i ett stort antal rapporter (23-25). Värdet av serum 

PCT bestämning har inte entydigt visats kunna skilja infektion i led-och skelett från andra septiska 

tillstånd (26,27), men kan utgöra komplement för att bekräfta läkning vid bedömning av 

behandlingseffekt tex vid diabetesfotinfektion (28,29). Ledvätskebestämning av PCT görs inte som 

rutinanalys. Referensvärde saknas, och likaså är PCT avsevärt dyrare jämfört med gängse 

rutinanalyser varför ledvätske-PCT, trots att den torde kunna vara av diagnostisk betydelse, får 

betraktas som i forskningsstadiet (29, 30,31). 

 

Övriga analyser 

Enzymaktivitet mätt som serumnivåer av laktatdehydrogenas, LD, alkalisk fosfatas, ALP, 

kreatinfosfokinas, CK, m.fl. är förhöjda vid osteomyelit (32) men skiljer sig inte från förhöjd aktivitet 

vid andra benengagerande processer som exempelvis tumörer. Dessa analyser kan ej utnyttjas som 

markörer för specifik infektionsdiagnostik (EII).  
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Ett antal studier föreligger där andra nyare blodanalyser jämförs med de traditionella rutinmetoder 

som vanligen används. Exempel på detta är IL-6 och IL-8 vid infektioner (3,18,29) samt serum-

amyloid A, (SAA) vid reumatoid artrit (33). Nyttan av analyserna är i nuläget inte definierad, även om 

IL-6 liksom CRP och SR skiljde signifikant mellan infektion och aseptisk lossning vid höftplastikrevision 

enligt Worthington (18).  

 

Ledvätskeanalyser 

Bestämning av leukocyttal i ledvätska är värdefullt (19), men olika gränsvärden är beskrivna för 

septisk artrit i nativ led jämfört med vid ledprotesinfektion. Ökning av LPK med neutrofilövervikt talar 

för septisk artrit (BII). Ledvätskeanalys kan även kompletteras med analys av PCT för att bedöma om 

inflammatorisk artrit är bakterieorsakad eller ej (CIII). Vilken roll analys av alfa-defensin i ledvätska 

har vid diagnostik av ledprotesinfektion är ej helt klarlagt, men analysen saknar i nuläget plats vid 

misstanke om septisk artrit i nativ led. Kristallanalys kan vara av värde inte bara vid septisk artrit i 

nativ led utan även vid akut inflammation i protesled. (34) 

För ytterligare detaljer kring ledvätskeanalyser hänvisas till avsnitten om septisk artrit samt 

ledprotesinfektion. 
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C2. Mikrobiologisk diagnostik 

Föreningen för Klinisk Mikrobiologi driver arbetet med att skapa nationella Rekommenderade 

metoder för odling av prover från främmande kroppsinfektioner. Med anledning av detta har SILF:s 

vårdprogramgrupp för led- och skelettinfektioner valt att inte uppdatera det allmänna kapitlet om 

mikrobiologisk diagnostik i väntan på nya Rekommenderade metoder i Klinisk Mikrobiologi 

(Förväntas bli klara under 2019). Notera dock att varje enskilt kapitel innehåller ett avsnitt som 

diskuterar den mikrobiologiska diagnostiken vid aktuellt tillstånd.   
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C3. Bild- och funktionsdiagnostik 

I två publicerade översiktsartiklar görs en samlad bedömning av samtliga radiologiska och 

nuklearmedicinska metoders värde i diagnostiken av skelettinfektioner (1, 2). 

 

Konventionell röntgenundersökning 
Vid akuta hematogena osteomyeliter är konventionell röntgenundersökning negativ avseende 

bendestruktion under de första 1-2 veckorna eftersom det krävs en 30-50 procentig förlust av 

benmineraler innan skelettdestruktion blir synlig (3, 4). Det första fyndet är oftast en 

mjukdelssvullnad som ses tidigare. Därefter syns en begynnande benresorption, förlust av kortikalt 

ben som senare eventuellt följs av periostit med bildande av involucrum som orsakas av subperiostal 

abscessbildning med upplyftning av periostet och ny benbildning. När osteomyeliten blivit kronisk 

kan även fistelbildning uppkomma där sekvestrar från dött kortikalt ben kan migrera ut. Periostit, 

involucrumbildning och sekvestrar är dock ovanliga hos vuxna där periostet är fibrösare och hårdare 

förankrat än hos barn. Patologiska frakturer i området är dock inte ovanligt hos vuxna. Sensitiviteten 

vid vanlig översiktsröntgen anges dock endast till 43-75%, och specificiteten till 75-83% beroende på 

svårigheter att differentialdiagnostisera mot framför allt maligna tumörer, frakturer i läkning och 

neuropatisk osteoarthropati (3, 4).  

Vid subakut och kronisk hematogen osteomyelit, oftast beroende på lågvirulenta mikroorganismer, 

kan s.k. Brodie’s abscesser utvecklas (3, 4). Dessa förekommer i metafyserna, speciellt i distala eller 

proximala tibia, där abscessväggen begränsas av inflammatorisk granulationsvävnad, som är omgiven 

av sklerotiskt ben med oskarp perifer avgränsning, och syns som en 1-4 cm avlång förändring med 

nedsatt röntgentäthet. Kortikala sekvestrar kan också utvecklas. De har en ökad täthet och är i regel 

skarpt avgränsade och omgivna av granulationsvävnad. För att påvisa sekvestrar krävs ofta tomografi 

eller CT. I det subakuta och kroniska stadiet kan avsevärda mängder periostalt ben bildas som ter sig 

sklerotiskt på översiktsröntgen. Viktiga differentialdiagnoser är då osteidosteom, fibrös dysplasi och 

Ewing´s sarkom. Emellertid förekommer även osteolytiska förändringar vid kronisk osteomyelit. Vid 

läkning ses typiskt kortikal förtjockning och minskad osteolys.  

Hos patienter med diabetes mellitus med osteomyelit i fotens ben föreligger oftast en 

mjukdelsdefekt på grund av sår och den underliggande osteomyeliten ter sig som destruktion av det 

kortikala benet och osteoporos. Framförallt i framfotens ben är emellertid differentialdiagnostiken 

mot trofiska neuropatiska förändringar svår (3). 

Postoperativa osteomyeliter på grund av intilliggande infekterade mjukdelar, direkt inokulation eller 

spridning via hudpenetrerande osteosyntesmaterial är svårdiagnostiserade. Oftast föreligger en 

progredierande osteolys men även skleroserande förändringar förekommer. 

Vid spondylit startar i regel infektionen vid främre subkondrala omfattningen av en kotkropp intill 

disken, som sedan perforeras och infektionen sprids till intilliggande kotkropps ändplatta. Efter några 

veckor ses en disksänkning och den normala begränsningen av ändplattorna försvinner, samtidigt 

som destruktionen av kotkropparna progredierar. Omgivande mjukdelssvullnad och abscessbildning 

är svår att se på konventionell röntgenundersökning, som emellertid har en given plats i 

uppföljningen av patienter med spondylit. 
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Ultraljud 

Ultraljud har störst betydelse i diagnostiken av septiska artriter, framför allt i höft- och axelled, där 

undersökningen också underlättar diagnostiska punktioner (3). Även vid höftprotes kan vätska och 

inflammatorisk reaktion i ledens pseudokapsel påvisas. Abscesser i mjukdelarna och fistelsystem 

lämpar sig också för ultraljudsundersökning. Hos barn kan en subperiostal abscess diagnostiseras 

tidigt med ultraljud. 

 

Datortomografi (Computed tomography, CT) 

CT är i regel den bästa metoden för att påvisa små områden med osteolys i kortikalt ben, periostala 

reaktioner, mjukdelsreaktioner, små gasförande områden samt små främmande kroppar som orsak 

till osteomyelit (3). Inför kirurgisk behandling av osteomyelit är också CT-undersökning viktig för 

påvisande av sekvestrar, involucrum och fistelöppningar. Fistulografi under CT-kontroll är ofta av 

stort värde. Ökad röntgentäthet i benmärgen är ett ospecifikt tecken som även förekommer vid t.ex. 

tumörer, stressfrakturer, blödningar och strålskador. CT-undersökningen bör utföras med 

kontrastmedel. Vid misstänkt spondylit används med fördel CT som vägledning för diagnostisk 

punktion. 

 

Fistulografi 

För att kartlägga om en mjukdelsfistel som tömmer sig har sitt ursprung i skelettet bör man använda 

sig av kontrast via en kateter som förs in i fistelöppningen för att kartlägga utbredningen av 

fistelsystemet - om möjligt med samtidig CT-undersökning (se ovan). 

 

Scintigrafi  

Skelett-scintigrafi med Technetium-99m metylen diphosphonat (MDP) kan ge positiva fynd vid akut 

osteomyelit, särskilt spondylit, så tidigt som efter 1-2 dygn (5). Sensitiviteten anges till 69-100% men 

eftersom ackumulation av bifosfonater även ses vid andra orsaker till osteoblastaktivitet, t.ex. 

tumörer, neuropatisk osteoarthropati, trauma eller vid postoperativa tillstånd, anges specificiteten 

till endast 38-82%. Under den första veckan kan, speciellt hos barn, scintigrafi visa nedsatt upptag i 

ett infektionsfokus på grund av ödem som nedpressar osteoblastaktiviteten. 

Galliumscintigrafi kan tillsammans med technetium-scintigrafi öka specificiteten till 83-93%, men 

även gallium anrikas i exempelvis tumörer och kan vara positivt vid frakturer och postoperativt (6). 

Leukocyter märkta med Indium-111 eller Technetium-99m hexametylenpropylenamin oxime 

(HMPAO) anses ge positiva fynd tidigare än Tc-99m MDP scintigrafi (7). Indiumscintigrafi kan vara 

överlägsen MR-undersökning vid postoperativ osteomyelit. Vid kronisk osteomyelit har emellertid 

indiumscintigrafi nedsatt sensitivitet eftersom man utnyttjar neutrofila granulocyter vid 

indiummärkningen. Vid kronisk spondylit rekommenderas en kombination av Tc-99m MDP och 

galliumscintigrafi för att kunna bedöma såväl skelett som intilliggande abscesser. Observera också att 

vid spondylit kan tekniker med märkta leukocyter i stället uppvisa nedsatt aktivitet på grund av 

benmärgsödem.  

Leukocytscintigrafins värde vid differentialdiagnostiken mellan ledprotesinfektion och aseptisk 

proteslossning är kontroversiellt. I stället förordas vid misstanke om ledprotesinfektion 

kolloidscintigrafi (Nanocoll) där partiklarna är märkta med Tc-99m. Nanocoll består av en mycket 

liten partikel som tränger ut i interstitiell vävnad vid t.ex. inflammation, men nanocoll är samtidigt en 

benmärgsmarkör. Detta gör att tolkningssvårigheter kan uppstå om den aktuella skelettdelen 
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innehåller blodbildande benmärg, då nanocollscintigrafin kan vara falskt positiv. I exempelvis 

femurskaftet finns ingen röd benmärg, medan proximala femur ofta innehåller en del röd benmärg. 

Skelettscintigrafi med Tc-99m MDP kan vara positiv långt efter en protesinsättning trots avsaknad av 

infektion eller aseptisk lossning. Beroende på remodellering av benet är mer än 75% av alla 

tibiakomponenter och mer än 50% av alla femurkomponenter vid knäprotes positiva i Tc-99m MDP 

scintigrafi i mer än ett år efter protesinsättning, medan däremot de flesta cementerade 

höftledsproteser har normal scintigrafi efter 6 månader, även om visst ökat upptag över den distala 

spetsen på femurkomponenten, över trochanterregionen samt acetabularkomponenten kan kvarstå i 

över ett år hos helt asymtomatiska patienter.  

Man bör vara medveten om att en kombination av minst 2 scintigrafiska metoder, vilket 

rekommenderas enligt litteraturen, oftast tar minst 3 dagar i anspråk, och dessutom sannolikt är mer 

kostsam än en MR-undersökning. 

 

Magnetresonanstomografi (MRT, MR) 

MR-tekniken avspeglar vätskeinnehållet i vävnaden och det inflammatoriska ödemet vid infektion 

såväl i skelett som mjukdelar. T1 viktade bilder, som ger hög signal på fett medan muskel och vatten 

ger intermediär signal, ger den bästa anatomiska upplösningen (bäst förhållande signal intensitet till 

brus). T2 viktade bilder ger i stället högre signal för vatten jfr med fett och muskel. 

Sensitiviteten vid osteomyelit har angetts till 82-100% (3, 4). Den normala fettrika benmärgen ger 

hög signal på T1 viktade och intermediär signal på T2 viktade bilder. Det inflammatoriska ödemet och 

de inflammatoriska cellerna i benmärgen vid osteomyelit ger därför i stället lägre signal på T1 viktade 

och högre signal på T2 viktade bilder. Specificiteten vid osteomyelit har dock rapporterats vara 

endast 53-94% beroende på att likartade MR-fynd kan ses vid tumörer, frakturer, beninfarkt, 

metabola rubbningar, sterila vätskeansamlingar och postoperativa tillstånd. Oftast används 

intravenös tillförsel av gadoliniuminnehållande kontrastmaterial, som anrikas i områden med 

(infektiös och icke-infektiös) inflammation t.ex. i granulationsvävnad i en abscessvägg. 

Vid subakut och kronisk osteomyelit ses Brodie’s abscesser som rundade, välavgränsade områden 

med låg T1 signal och perifer kontrastuppladdning samt hög T2 signal. Vid kronisk osteomyelit kan 

dock den höga T2 signalen i benmärgen saknas, men cortex är förtjockad och benet synes ha 

expanderat och omformats. Huruvida MR undersökning kan ge information om aktivitetsgraden i en 

kronisk osteomyelit är kontroversiellt. 

Störst nytta har man av MR-undersökning vid tidig diagnostik av spondylit, där MR oftast ger positiva 

fynd redan inom de första dygnen. Förutom disk- och kotkroppsförändringar är MR nödvändig för att 

kartlägga eventuella abscesser och flegmone och dess eventuella påverkan på ryggmärgen och 

spinalkanalen. MR fynden vid tuberkulös spondylit är speciellt typiska med engagemang av flera, ej 

nödvändigtvis intilliggande, kotor, ofta bevarade diskar samt utbredda abscessystem - särskilt 

psoasabscesser. 

I läkningsförloppet av en osteomyelit återkommer fettvävnad till benmärgen vilket ger en ökande T1-

viktad signal.  

MR-undersökningar lämpar sig dock INTE för att rutinmässigt följa läkningsförloppet vare sig av akut 

spondylit eller annan osteomyelit, då de inflammatoriska eller postoperativa förändringarna kvarstår 

lång tid (månader till år) efter att läkning skett (8). 
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Fluorodeoxyglukos positronemissionstomografi (FDG-PET) 

Efter injektion av 18-fluorodeoxyglukos (FDG) kan man med positronemissionstomografi (PET) påvisa 

en ökad metabolism i vävnaden. FDG-PET har hittills fått sin största användning inom onkologin, men 

lovande resultat har rapporterats även avseende inflammation/infektion. Inom området led- och 

skelettinfektioner har hög sensitivitet och specificitet rapporterats framför allt i diagnostiken av 

osteomyelit och spondylit. Störst användning har metoden vid kronisk osteomyelit, särskilt vid 

misstänkta exacerbationer och för att följa behandlingseffekten (9). FDG-PET har också visat en hög 

sensitivitet i diagnostiken av ledprotesinfektioner (10), men falskt positiva fall av mekanisk 

proteslossning har förekommit (11, 12). I diagnostiken av osteomyelit vid fotinfektioner hos 

diabetespatienter har dock FDG-PET idag ingen plats. En stor fördel med FDG-PET framför CT/MRI är 

att analysen emellertid inte störs av främmande material. FDG-PET har dock fortfarande en 

begränsad tillgänglighet och en relativt hög kostnad (9, 13-15). 
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D. Kliniska avsnitt med rekommendationer

D1. Septisk artrit (nativ led) 

Definition 
Akut septisk artrit utgörs av en bakteriell infektion i en led, vanligen i samband med bakteriemi men 

även efter direkt inokulation av bakterier vid trauma eller ingrepp i leden (1-5). En meta-analys 

belyser diagnostik och behandlingsöverväganden rörande septisk artrit (6,7). 

Epidemiologi 
Skada på ledstrukturer utgör en risk för nedslag av bakterier i samband med bakteriemi. Ledskadan 

kan utgöras av tidigare trauma, ofta hos unga personer, eller degenerativ ledsjukdom hos äldre. Vid 

reumatoid artrit anges risken att drabbas av septisk artrit vara tiofaldigt ökad jämfört med risken hos 

icke-reumatiskt förändrade leder. Andra faktorer vilka signifikant ökar risken att drabbas av septisk 

artrit är ålder, diabetes mellitus, förekomst av ledprotes, hudinfektion och HIV-infektion (8-20). 

Dessutom kan malignitet, njursvikt (framför allt vid dialysbehandling), samt intravenöst missbruk öka 

risken för bakteriemi med stafylokocker men även streptokocker. Ledpunktioner och injektioner 

utgör relativt låga inokulationsrisker (1:10000-1:16000). Artroplastik utgör en signifikant riskfaktor, 

Sammanfattning 

Kliniska symptom 

• Symtom vid septisk artrit är akut insättande ledsmärta, rörelseinskränkning, ofta feber

samt ledsvullnad liksom eventuell förekomst av värmeökning, rodnad och allmän

sjukdomskänsla.

Diagnostik 

• Ledinfektion är oftast monobakteriell, Staphylococcus aureus är vanligaste etiologiska

agens, därnäst streptokocker, medan polymikrobiell etiologi kan föreligga vid

direktinokulation från hud-mjukdelsinfektion eller från bukfokus.

• Diagnosen ställs genom ledvätskeodling (eventuellt PCR analys) samt påvisande av ökat

antal leukocyter, främst neutrofila granulocyter, i ledvätska. Sänkt glukos och förhöjt

laktat i ledvätska styrker diagnosmisstanken.

• Ultraljudsundersökning av framförallt höft- och skulderled underlättar inför diagnostisk

ledpunktion.

• Akut kristallartrit är en viktig differentialdiagnos.

Behandling 

• För initial intravenös antibiotikabehandling rekommenderas kloxacillin eller cefotaxim, 
följt av oral uppföljande antibiotikabehandling i sammanlagt 4 veckor (BIII).

• Upprepade ledpunktioner alternativt artroskopi med lavage/ledspolning (ledsköljning) 
rekommenderas initialt tills förbättring inträder (AIII). Synovektomi kan ibland krävas 
(AIII).

• Vid coxit bör artrotomi med fenestrering alternativt artroskopisk dekompression av 
höftleden utföras akut (AIII).(AIII).

• Passiv mobilisering av leden rekommenderas initialt under den akuta fasen med 
parenteral antibiotikabehandling (BIII), därefter gradvis ökande till full belastning 
beroende på smärtreaktion (AII).
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vilken behandlas i särskilt avsnitt. Ledinfektion förekommer vid gonorré, ofta som monoartrit, vilket 

epidemiologiskt måste beaktas (6,7,8). 

 

Patogenes 
Akut septisk artrit uppkommer vanligen efter hematogen spridning av bakterier till leden via 

synovialmembranet i samband med bakteriemi. Synovialmembranet är mycket väl vaskulariserat, 

varför bakterier lätt kan ta sig in i leden. Septisk artrit kan även uppkomma efter penetrerande skada 

via ett traumatiskt sår (yttre våld, bett av djur eller människa) eller genom direkt införande av 

bakterier in i leden i samband med ledpunktion, ledinjektion (vanligen kortison) eller kirurgiska 

ingrepp inklusive artroskopi (3, 5-8). En skelettinfektion kan bryta igenom yttre cortex (benhinnan) in 

till ledkapseln varvid en septisk artrit uppkommer (21). En näraliggande infektion i hud och mjukdelar 

eller från ett bukfokus kan också spridas direkt till leden, varvid ledinfektionen kan vara av 

polymikrobiell natur.  

I leden är flödeshastigheten av synovialvätskan låg, och bakterierna kan med hjälp av sina 

ytstrukturer relativt ostört binda till vävnaden. Bakteriernas bindning underlättas av om en färsk 

skada i leden har lett till exponering av matrixkomponenter, vilka visats mediera bakteriebindning till 

vävnaden (7). Graden av den inflammatoriska reaktionen som följer på bakterieinvasion påverkas 

enligt experimentella studier dels av värdens immunstatus, dels av vilken bakterietyp som 

koloniserat leden (22). Risk för ledskada korrelerar främst med ökad cellulär aktivitet (23). 

Både stafylokocker och streptokocker har ytkomponenter som interagerar med ledens 

matrixkomponenter. Flera av dessa har studerats ingående ffa hos stafylokocker och visats utgöra 

virulensfaktorer vid experimentell artrit. Förekomst av ytreceptorer ”Microbial Surface Components 

Recognizing Adhesive Matrix Molecules”, MSCRAMMs, för bindning till fibronektin, kollagen, 

fibrinogen, laminin och bensialoprotein (7,24), graden av uttryck av vissa kapselpolysackarider (25), 

förmåga att bilda toxin med superantigen aktivitet (24,26,) liksom förekomst av extracellulärt 

bakterie-DNA (27,28) har visat sig korrelera till bakteriernas virulens samt till graden av inflammation 

och därmed följande ledskada.  

Bakterieinvasion leder till ett snabbt initialt cellmedierat immunsvar hos värden, med 

bakteriefagocytos via makrofager, monocyter och tillströmmande neutrofila granulocyter via bl.a. IL-

8 frisättning från andra fagocyterande celler. Denna fagocytos leder i sin tur till ett cytokinsvar via 

bl.a. IL-1, IL-2, IL-6 och TNFα, med uppreglering av akutfasproteinproduktion, bl. a. CRP och 

procalcitonin (PCT) (30), samt stimulering av det cellmedierade specifika immunsvaret via T-celler 

(24,26,30). Om bakterierna inte snabbt avdödas via immunförsvaret kan produktion av 

metalloproteinaser samt fria syreradikaler medverka till destruktion av vävnaden genom nedbrytning 

av proteoglykaner och ledbroskkollagen (31). Även lysosomala enzymer, bakterietoxiner och 

bakterie-DNA bidrar till vävnadsnedbrytning, vilket möjliggör penetration av bakterier till 

underliggande skelett (24,27). Står infektionen obehandlad sker en fortsatt spridning till 

kringliggande mjukdelar med eventuell fistelbildning som följd och därmed övergång till ett mer 

komplicerat tillstånd. 

 

Klinik 
Symtomen vid akut septisk artrit är plötsligt isättande ledsvullnad, svår ledsmärta, och ofta med 

feber, vilka är de enda symtom som föreligger hos >50% av patienter med septisk artrit (1-

6,8,21,32,33). Allmän sjukdomskänsla föreligger relativt ofta (3) medan övriga symtom vid septisk 

artrit såsom frysningar, svettningar, rodnad, värmeökning är mindre frekvent förekommande. 



54 

 

Vanligen omfattas endast en led av infektionen (1-4). Beroende på vilken led som drabbats kan även 

hydrops påvisas vid den kliniska undersökningen. Den kliniska bilden är likartad oberoende av agens, 

men kan variera i intensitet. Sedvanliga analyser rörande inflammationsparametrar blir svårbedömda 

då SR, CRP är förhöjda även vid icke-bakteriella artriter (34,35) och leukocyttal inte tillför någon säker 

information annat än vid analys av ledvätska. 

Septisk artrit kan drabba alla leder, men är vid hematogen spridning vanligast i knäleden följt av 

höftled, skulderled och fotled (36). Trauma eller kortisoninjektion kan föranleda infektion i den 

utsatta leden (36). 

Septisk artrit är ett allvarligt, akutmedicinskt tillstånd med en mortalitet i olika studier kring 10% 

(3,21,32,37). 

 

Differentialdiagnoser vid septisk artrit 

En viktig differentialdiagnos vid akut monoartrit är kristallartrit i form av pseudogikt orsakad av 

pyrofosfatkristaller, gikt orsakad av uratkristaller eller utfällning av apatit eller 

kalciumoxalatkristaller. Samtliga kliniska fynd och lokala symtom som ses vid septisk artrit kan också 

förekomma vid kristallartrit (38). Kristallartrit förekommer även efter artroplastik varför detta blir en 

svår men viktig differentialdiagnostisk utmaning (37-39). Andra orsaker till monoartrit är traumatisk 

påverkan på leden med eventuell fraktur och/eller hemartros (blödning i leden), akutiserad artros, 

postinfektiös reaktiv artrit efter infektion orsakad av t.ex. Yersinia, Salmonella, Campylobacter, 

Shigella, Chlamydia/Chlamydophila eller Borrelia. Notera dock att vissa patogener som kan ge reaktiv 

artrit även kan förekomma som agens vid septisk artrit.  

Samtliga dessa tillstånd kan kompliceras av en bakteriell infektion, varför differentialdiagnostiken är 

viktig för insättande av adekvat antibiotikabehandling. 

 

Mikrobiell etiologi  

Ett flertal mikroorganismer finns rapporterade som etiologiska agens vid septisk artrit (3, 6, 7, 9-13). 

Vilka bakterier som orsakar artrit beror bl.a. på underliggande värdfaktorer t.ex. kronisk sjukdom 

och/eller immunkomprometterande sjukdom, medicinering, intravenöst missbruk och vävnadsskada. 

Staphylococcus aureus är den vanligaste av samtliga isolerade bakterier oavsett geografisk 

lokalisation. I en prospektiv studie (3) isolerades S. aureus i 65%, varav 5% var MRSA, och i två 

svenska retrospektiva studier i 48-53%, varav inga fall var MRSA (9,38). S. aureus dominerar även 

bland patienter med underliggande reumatisk sjukdom samt hos patienter med diabetes mellitus. 

Streptokocker, inkluderande beta-hemolytiska streptokocker grupp A, B, C, G, alfa-streptokocker 

samt Streptococcus pneumoniae utgör de därnäst vanligaste orsakerna till septisk artrit, och har 

isolerats i 28-30% (3). Artrit orsakad av Haemophilus influenzae förekommer hos vuxna, men har 

nästan försvunnit bland barn efter införande av Hib-vaccination. En minskad förekomst av H. 

influenzae i samhället torde komma att göra denna bakterie mer ovanlig även hos vuxna (14). 

Enterobacteriaceae och Pseudomonas aeruginosa är mindre vanliga, 6-7% (3), och förekommer 

huvudsakligen hos äldre patienter, ibland associerat till UVI. Koagulasnegativa stafylokocker 

förekommer också, men ses framförallt vid ledprotesinfektion (3). Vid odlingsnegativa misstänkta 

septiska artriter måste andra agens såsom Mycobacterium tuberculosis, atypiska mykobakterier, 

svamp, Borrelia, Brucella, samt Mycoplasma övervägas. Svamp och M. tuberculosis förekommer 

huvudsakligen hos immunsupprimerade patienter, liksom hos personer från länder med hög 

prevalens av tbc då M. tuberculosis-etiologi bör misstänkas vid atypisk klinik ofta kombinerat med B-

symptom (15-17). En ökande tbc-incidens i kombination med nya, kraftigt immunsupprimerande 
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behandlingsregimer av autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och SLE ökar risken för 

mykobakteriell ledinfektion (18,19). Hos HIV-infekterade personer var redan innan introduktionen av 

effektiv antiretroviral behandling S. aureus den vanligaste orsaken till septisk artrit, följt av 

streptokocker, svamp och mykobakterier (20).  

Ledengagemang förekommer vid gonorré, ofta som monoartrit, vilket epidemiologiskt måste beaktas 

inte minst då incidensen av gonorré ökat under senare år parallellt med ökande antibiotikaresistens 

hos Neisseria gonorrhoeae (6-8). 

 

Diagnostik  
Odling från ledvätska för bakterier (och svamp) med antibiotikaresistensbestämning är den viktigaste 

analysen för att säkerställa diagnosen septisk artrit och kan vara positiv i upp till 90% (15, 40-46).  

Diagnostiken vid septisk artrit baseras på klinisk bild i kombination med analys av ledvätska (38, 40-

47). Akut diagnostik är viktig för att med tidigt insatt behandling försöka undvika ledbroskdestruktion 

och skelettengagemang. Ledpunktion med odling och cellanalys bör utföras utan dröjsmål, därefter 

odlingar från övriga lokaler (inklusive blod) innan antibiotikabehandling insättes. Odling på 

exstirperad synovia kan utföras i differentialdiagnostiskt svåra situationer. Analyser kan då inkludera 

specialfärgningar/odlingar eller PCR för mykobakterier, Brucella, svamp, Borrelia och Mycoplasma.  

 

Kemiska laboratorieanalyser  

Det föreligger inga specifika kemiska analyser som kan bekräfta diagnosen septisk artrit, det 

starkaste stödet för en positiv diagnos är förekomst av bakterier i ledvätskan. En sannolikhetsdiagnos 

måste ofta ställas efter klinisk bedömning, samt med hjälp av ett antal blod- och ledvätskeanalyser 

tills odlingssvar erhållits. I en rapport från 2002 (47) presenteras en gedigen genomgång av 

litteraturen rörande ledvätskeanalyser, och resultaten från studier avseende det diagnostiska värdet 

av kliniska fynd och laboratoriedata i diagnostiken av septisk artrit har bedömts i flera studier 

(21,45,47,49). En metaanalys drar slutsatsen att diagnostiken av septisk artrit vare sig kan grundas på 

stegrade värden av LPK, SR eller CRP eller på ledvätskenivåer av glukos och protein (6). Mycket få 

studier visar på specificitet och sensitivitet, varför sådana siffror endast anges i undantagsfall. I de fall 

de definieras skiljer sig specificitet och sensitivitet för analyserna, i det enskilda fallet görs 

bedömningen efter sammanvägning av analysresultaten (6, 47-52).  

Validiteten av analysresultat, exempelvis laktatbestämningar i ledvätska, samt bedömning av 

kombinationer av olika laboratorieanalyser måste beaktas och korreleras med anamnes, symptom, 

undersökningsfynd för att bekräfta eller utesluta septisk artrit (49,51,55,). 

 

Utvärdering av ledvätskeanalys vid septisk artrit.  

Ledvätska 

Viskositeten av ledvätskan, som är låg vid septisk artrit, skall bedömas vid varje punktion, liksom 

ledvätskans färg och grumlighet (BIII). 

Ledvätskeanalyser: 

• odling/direktmikroskopi bakterier/PCR 

• leukocyter, inklusive neutrofilräkning  

• kristaller 

• laktat samt glukos inklusive plasmaglukos 

Vid mycket sparsamt utbyte av ledvätska prioritera odling! 
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Observera att både sänkt glukos och förhöjt laktatvärde speglar en förhöjd metabolism i leden och 

kan ses även vid icke-bakteriella inflammatoriska artriter med högt leukocytantal.  

Analysmetoderna varierar mellan olika klinisk kemiska laboratorier i landet, varför vi hänvisar till 

lokala provtagningsföreskrifter för val av rörtyp, ledvätskevolym, transport etc.  

 

Leukocytantal  

Leukocyter i ledvätska >50 x109/L varav >90% neutrofila granulocyter talar för septisk artrit 

(53,54,56). I en metaanalys var sannolikhetsratio för septisk artrit 7,7 respektive 3,4 om dessa nivåer 

uppnåddes (6). Motsvarande sannolikhetsratio för septisk artrit vid leukocyter i ledvätska <25 x109/L 

och <90% neutrofila granulocyter var endast 0,32 respektive 0,34 (6). I en senare studie visades att 

redan vid leukocyttal på >20 x109/L med >86% neutrofiler talar detta starkt för septisk artrit, medan 

leukocyttal >1 och <20 x109/L med <70% neutrofiler talar starkt emot bakteriell artrit (53). Stora 

variationer föreligger dock vid analys av samma provmaterial vid olika laboratorier, likaså 

anmärkningsvärt nog vid upprepad analys vid samma laboratorium. Det bör likaså påpekas att även 

om det har rapporterats signifikant högre leukocytantal hos patienter med septisk artrit jämfört med 

kristallartrit, så uppvisade 26% av patienter med kristallartrit leukocyter i ledvätska >50 x109/L i en 

svensk studie (56), tillstånden kan naturligtvis även föreligga samtidigt. Ovanstående gäller septisk 

artrit i nativ led, för protesinfektion se särskilt kapitel. 

 

Procalcitonin 

Procalcitonin (PCT) har i ett flertal studier visats vara överlägset rörande specificitet beträffande 

differentiering mellan bakteriell och viral infektion (57-60). Förhöjda nivåer av PCT i ledvätska ger 

ökad sensitivitet för septisk artrit jämfört med serum-PCT då ledvätske-PCT inte påverkas av 

systemisk bakteriell infektion (29,59,60). Ledvätskeanalys av PCT har visats kunna särskilja septisk 

artrit från annan inflammatorisk artrit (60-62), såvida inte annat fokus för infektion, bakteriell sepsis 

eller vissa inflammatoriska tillstånd såsom ANCA-associerad vaskulit eller adult Mb Still föreligger 

(58,62,63).  

Under senare år har ett antal mindre studier rörande PCT mätning i ledvätska vid septisk artrit kontra 

inflammatorisk artrit inklusive kristallartrit vid gikt, visat att PCT stegring föreligger vid septisk artrit 

men inte vid icke-bakteriell artrit. En hög sensitivitet (93%) för PCT vid diagnos av septisk artrit med 

ett modifierat cut-off för PCT på 0,2-0,3 µg/L (konventionellt används cut-off för PCT på 0,5 µg/L) har 

rapporterats (62). Metoden är dock inte generellt tillgänglig i rutindiagnostik. 

 

Glukos 

Sänkning av ledvätskeglukos >2,5 mmol/L jämfört med blodglukos, eller <50% av blodglukosvärde, 

eller absolutvärde <1,5 mmol/L talar för septisk artrit, men det är viktigt att påpeka att bestämning 

av ledglukos har låg specificitet. En kraftig inflammatorisk aktivitet med högt celltal i ledvätska leder 

till konsumtion av glukos oavsett orsak. Mycket låga värden av ledglukos noteras ibland vid 

tuberkulös artrit. I en svensk studie (38) fann man sänkt glukoshalt i ledvätska hos 64% av patienter 

med septisk artrit och endast hos 15% av patienter med kristallartrit. 

 

Laktat  

Alla laktatvärden över normalvärde betraktas som förhöjda och bedöms i relation till övriga 

analysresultat, kliniskt status samt tidpunkt för punktion. Normalvärde är 0.5-2.8 mmol/L. Förhöjt 

laktatvärde har hög sensitivitet men låg specificitet (64). 
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Ledvätskenivåer av laktat >10 mmol/L tyder på bakteriell artrit särskilt i kombination med förhöjt 

celltal i ledvätska (>20 x109 /L) med neutrofilövervikt (>86%) (6,39,53,54). 

 

Kristaller 

Ledvätskekristaller saknas vid septisk artrit, men observera att en kristallartritled också kan drabbas 

av bakteriell infektion. För goda och reproducerbara resultat vid kristallbedömning krävs 

mikroskoperingsvana av kristaller (38), och det har rapporterats stor inter- och intrapersonell 

variation. Observera att kristallanalys kan utföras på ledvätska även lång tid efter att prov tagits 

eftersom kristallerna är stabila. Ledvätska kan således förvaras i provtagningsrör eller på objektglas 

med täckglas minst 1 vecka utan att provet förfares. 

 

Övriga analyser 

Alfa-defensinbestämning i ledvätska har inte någon plats i diagnostiken av septisk artrit i nativ led, 

större studier krävs för att påvisa den diagnostiska nyttan och kostnadseffektivitet av denna analys 

(65) (DII). 

Beträffande övriga studerade inflammationsparametrar kan laktoferrin inte diskriminera mellan 

septisk artrit och kristallartrit (3), medan signifikant högre nivåer av TNF-alfa, IL-8 och G-CSF ses hos 

patienter med septisk artrit jämfört med kristallartrit (38) samtidigt som IL-6 nivåerna inte skiljer 

grupperna åt (47,56,66).  

 

Mikrobiologiska laboratorieanalyser 

Odling från ledvätska:  

Odling är alltid överlägset, då antibiotikaresistensbestämning endast kan utföras på framodlade 

bakterier. 

Tag alltid ett sterilt rör när det är möjligt. Detta skickas skyndsamt till mikrobiologen för kvantitativ 
odling samt för eventuell PCR-analys och/eller direktmikroskopi. 
Ledvätska för odling kan med fördel sprutas i pediatrisk blododlingsflaska, i synnerhet vid litet utbyte 

eller jourtid om personal som kan ta hand om ett sterilt rör saknas på mikrobiologiskt laboratorium. 

Pediatriska blododlingsflaskor är aeroba och anpassade för små volymer (max 5 mL) och för icke 

blodinnehållande provmaterial. I andra hand används aerob (+ anaerob) blododlingsflaska (max 10 

mL). Optimal mängd ledvätska kan variera mellan olika laboratorier. Skulle endast minimalt utbyte 

erhållas kan punktionssprutan sköljas med blododlingsbuljongen för att erhålla material för odling 

och om möjligt antibiotikaresistensbestämning. 

Det råder oenighet huruvida det finns anledning att rutinmässigt odla ledvätska vid alla typer av 

inflammatoriska ledsjukdomar. I det amerikanska reumatologiska vårdprogrammet föreslås att varje 

fynd av inflammatorisk ledutgjutning, särskilt i samband med feber, ska betraktas som septisk 

(infekterad) tills motsatsen är bevisad (67). Det bör i detta sammanhang beaktas att sensitiviteten för 

ledvätskeodling vid septisk artrit ligger på 75-95 % (41). 

 

Blododling:  

Anaerob och aerob blododling tas före insättande av antibiotika, och kan vara positiv i upp till 50% 

(5-7,41). I utvalda fall tas även odlingar från urin, svalg, sår, faeces, uretra (inklusive Chlamydia-och 

N. gonhorreae- diagnostik) med tanke även på differentialdiagnoser (AII). 
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Direktmikroskopi: 

>1 mL i sterilt rör med skruvkork för direktmikroskopi. För att påvisa bakterier i direktmikroskopi 

krävs stora mängder bakterier, men direktmikroskopi kan vara positiv i 40-50% (42). Vid misstanke 

om mykobakteriell infektion begärs mikroskopi för syrafasta stavar (AI). 

 

Molekylärbiologisk diagnostik  

Vid små bakteriemängder, då antibiotikabehandling hunnit ges, vid negativ odling men stark 

misstanke om bakteriell genes samt vid misstänkt mykobakteriell genes kan PCR- (polymerase chain 

reaction) analys av ledvätska vara ett alternativ. Bakteriekoncentration på 1 cfu/mL kan detekteras, 

och sensitivitet samt specificitet har visats ligga runt 95% (28,43,44). Dock bör det mikrobiologiska 

laboratoriets PCR-teknik beaktas beträffande validering och snabbhet. 

 

Blodprover  

CRP och SR är oftast förhöjda vid septisk artrit (34,35), leukocyter ofta inom normalområdet, men 

neutrofili kan tala för bakteriell genes (53,54), glukos tas för jämförelse med ledvätskeglukos, S-

kreatinin för njurfunktionsbedömning inför antibiotikadosering. 

 

Radiologisk undersökning 

Radiologisk diagnostik vid septisk artrit är sällan av primärdiagnostiskt värde. Däremot kan ultraljud, 

CT eller MRT vara av värde vid diagnostik och punktion av djupt liggande leder och kan i vissa fall 

stödja den kliniska misstanken om septisk artrit (68-71). En initialt tagen översiktsröntgen kan vara av 

värde för senare jämförelser vid ogynnsamt läkningsförlopp eller kvarstående, ibland svårtolkade, 

symptom där tidigare artrosförändringar kan vara av differentialdiagnostisk betydelse.  

Konventionell slätröntgen är normal under den tidiga fasen av septisk artrit, men kan påvisa 

kapselsvullnad, utgjutning i fotled, höftled, samt armbågsled, men har sin plats framför allt vid 

bedömning av bakomliggande artros eller vid osteomyelit. I den senare fasen kan man påvisa 

nytillkomna ledförändringar, såsom generell destruktion av vävnaden, ledspringekompression på 

grund av ledbroskreduktion, förkalkningar periartikulärt, samt osteomyelit (AII). Radiologisk 

undersökning med slätröntgen kan övervägas i samband med avslutande av antibiotikabehandlingen 

vid septisk artrit särskilt vid komplicerat förlopp, då benengagemang (osteit) kräver förlängd 

antibiotikabehandling (71). 

Ultraljudsundersökning kan redan under tidig fas av septisk artrit påvisa ledsvullnad samt ökad 

mängd ledvätska och är ett viktigt diagnostiskt instrument för att bekräfta misstanke om artrit i 

svårundersökta leder såsom höftled och skulderled. Tekniken är non-invasiv, relativt billig, innebär 

ingen stråldos, men är starkt beroende av undersökarens erfarenhet. Ultraljudsledd punktion av 

höftleder underlättar diagnostiken (73) (AII). 

CT har begränsad användning vid diagnostik av septisk artrit. Initialt saknas CT-förändringar vid 

septisk artrit, men de uppkommer tidigare än förändringar på konventionell översiktsröntgen och 

utgör ett alternativ till ultraljud för påvisande av ledsvullnad och hydrops i höftled, sacroiliacaled, 

sternoclavicularled liksom vid punktion av dessa djupare belägna leder (72) (BII). PET-CT har ännu 

inte utvärderats som diagnostisk metod, men har föreslagits som komplement vid bedömning av 

inflammation i svårtillgängliga leder tex. skulderled (73). 

MRT påvisar mjukdelsförändringar med större känslighet än CT, förändringar syns tidigare med MRT 

än med CT, och differentiering mellan mjukdels- och skelettengagemang är högre. När T1- och T2-
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viktade bilder presenteras, ger T2-viktade bilder en hög signal för ledvätskeutgjutning, abscesser och 

ödem i mjukdelar (70) (BII). 

Scintigrafi förefaller ej ha någon plats inom diagnostiken av septisk artrit i nativ led. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att framhålla att normala radiologiska fynd inte utesluter septisk 

artrit. 

 

Behandling 

Antibiotikabehandling 

Behandlingstiden med parenterala antibiotika bör pågå till feberfrihet och sjunkande CRP, ofta 

mindre än 7 dagar (observera dock att andra behandlingsöverväganden krävs vid samtidig S. aureus-

bakteriemi). Därefter ges peroral antibiotikabehandling till en sammanlagd behandlingstid av 4 

veckor (normal CRP och SR) (74,75) (BIII). Vid tecken till terapisvikt rekommenderas ny bedömning av 

patienten samt omvärdering av behandlingsregimen. Tidigare övergång till peroral antibiotika, liksom 

kortare behandlingstider, har i retrospektiva studier inte visat sig påverka läkningsförloppet negativt, 

större prospektiva studier saknas emellertid som grund för en sådan rekommendation (76). 

Rekommendationerna grundar sig på svenska erfarenheter och praxis, då internationella studier 

innefattar betydande antal resistenta bakterier såsom MRSA, av vilka vi hittills haft mycket få fall i 

Sverige. Dock bör vid behandlingssvikt eller då patienter kommer från utländsk sjukvårdsinrättning 

eller inrättning med känd resistensproblematik hänsyn tas till detta vid val av antibiotikabehandling 

(74,75) (BII). 

Empirisk parenteral behandling 

Kloxacillin 2g x 3-4 i.v. eller cefotaxim 2g x 3 i.v., det senare framför allt vid misstanke på urinvägs- 

eller bukfokus. 

Vid pc-allergi typ 1: klindamycin 600mg x 3 i.v., eventuellt i kombination med aminoglykosid initialt 

för Gramnegativ täckning. 

 

Behandling då odlingssvar föreligger: 

S. aureus Kloxacillin 2g x 3-4 i.v. 

Streptokocker grupp A, B, C, G,  

alfahemolyserande, S. pneumoniae Bensylpenicillin 3 g x 3-4 i.v. 

Enterobacteriaceae Cefotaxim 1 g x 3 i.v. 

   Piperacillin-Tazobactam 4 g x 3 i.v. 

  ESBL Imipenem/Meropenem 1 g x 3 i.v. 

Pseudomonas Piperacillin-Tazobactam 4 g x 3 i.v. 

  Imipenem/Meropenem 1 g x 3 i.v.  

  Ceftazidim 2 g x 3 i.v. 

Peroral uppföljning: 

S. aureus Flukloxacillin 1,5 g x 3  

  (pc-allergi Klindamycin 300-450 mg x 3) 

Streptokocker Amoxicillin 750-1000 mg x 3 

  (pc-allergi Klindamycin 300-450 mg x 3) 
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Enterobacteriaceae Ciprofloxacin 500 mg x2 

Trimetoprim-sulfametoxazol (160 mg/800 mg) 1x2 

Pseudomonas Ciprofloxacin 750 mg x 2 

Anaerober Metronidazol 400 mg x 3  

Klindamycin 300-450 mg x 3 

Kirurgisk behandling 

Mekanisk spolning av leden bör upprepas under de första 5-7 dagarna tills uppklarnad ledvätska med 

minskat antal leukocyter erhålls. Detta kan ske antingen genom dagliga punktioner med spolning 

eller via artroskopiskt lavage vilket ger en bättre upprensning och därmed möjligen snabbare 

läkningsförlopp. Det man här eftersträvar är att snabbt minska mängden inflammatoriska celler som 

bidrar till att destruera vävnaden, särskilt ledbrosket, som ju inte återbildas (AIII). 

OBS! Vid coxit kan caputnekros uppstå sekundärt till lokal cirkulationspåverkan, som orsakas av 
förhöjt intraartikulärt tryck utlöst av den inflammatoriska reaktionen. Fenestrering av höftleden bör 
utföras akut för att förhindra denna komplikation . Detta kan ske via öppen kirurgi, vilket är det 
vanligaste, eller via artroskopisk artrotomi,  vilket i dagsläget endast utförs i begränsad omfattning 
(77-80)  (AIII)

Övrig behandling 

Avlastning 

Passiv mobilisering i akutskedet (BIII). 

Tidig passiv mobilisering exempelvis med sjukgymnastik med passivt avlastade rörelser eller med 

kinetek förbättrar läkningsförloppet, vilket visats både experimentellt i djurstudier (82) samt kliniskt 

(83). Gradvis ökande belastning till smärtgräns, även under antibiotikabehandlingstiden, 

rekommenderas (AII). 

Antikoagulantia 

Ingen generell indikation föreligger för insättande av antikoagulantia, men bör övervägas till äldre, 

helt immobiliserade patienter enligt gängse rekommendationer (BIII). 

Steroider 

Det finns djurexperimentella och in vitro data som starkt talar för gynnsam effekt av 

steroidbehandling avseende läkning och sekvele (84). Den enda kliniska studien med tillägg av 

systemisk steroidbehandling vid septisk artrit är utförd på barn, vilken visade en signifikant 

minskning av sekvele från den drabbade leden och ett kortare akut sjukdomsförlopp (85). I en 

relativt färsk metaanalys av steroidbehandling hos vuxna påvisas inget stöd för sådan behandling, 

varför intra-artikulär eller systemisk steroidbehandling för närvarande inte kan rekommenderas (86) 

(DIII). 
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Komplikationer 

Utan optimal, tidigt insatt behandling vid septisk artrit finns stor risk för ledbroskdestruktion och 

kroniska ledbesvär. Vid höftledsartrit (coxit) föreligger risk för caputnekros, varför coxit kräver snabbt 

omhändertagande med artroskopisk dekompression av leden. 

 

Vårdnivå 

Patienter med septisk artrit skall initialt handläggas inneliggande i ett multidisciplinärt samarbete 

mellan infektionsläkare, ortoped och fysioterapeut för optimal diagnostik, antibiotikabehandling, 

ledspolningar samt mobilisering av leden (BIII). Basala hygienrutiner tillämpas för att förhindra 

smittspridning, och om fistlar eller öppna sår föreligger samt om patienten har spoldrän bör enskilt 

rum övervägas (CIII). 
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D2. Osteomyelit 

Inledning 

Osteomyelit betyder infektion i benmärg och osteit infektion i hela benet. I åtminstone 

engelskspråkig litteratur används termen osteomyelit för båda tillstånden. Något enhetligt system för 

klassifikation av osteomyelit existerar inte, men i en nyligen publicerad review-artikel diskuteras 

nödvändigheten av nyare klassifikationssystem för att möta den moderna sjukvårdens diagnostiska 

krav och behandlingsmöjligheter (1) Detta bidrar till svårigheterna att jämföra resultat från olika 

studier.  

I klinisk praxis skiljer man ofta mellan endogen och exogen osteomyelit. Den förra orsakas av 

hematogen spridning från ett fjärrfokus. Hematogen osteomyelit i rörbenen drabbar framför allt 

barn, hos vuxna manifesterar sig denna typ av infektion oftast som en spondylit. Vid den exogena 

Sammanfattning 

Symptom 

• Akut osteomyelit i vuxen ålder är numera sällsynt, huvudsymtomet är lokaliserad 
skelettsmärta. Vid akut osteomyelit förekommer vanligen feber. 

• Kronisk osteomyelit är oftast recidiverande utan påtaglig feberreaktion, fistulering 
genom huden kan förekomma. 

• Tuberkulos (tbc) bör misstänkas vid långvarig fistulering särskilt hos patienter från länder 
med hög tuberkulosprevalens.  

Diagnostik 

• Vid febrila tillstånd tas blododling. Punktion med aspiration av purulent material kan 

försökas vid akut osteomyelit. Vid kronisk osteomyelit bör multipla vävnadsbiopsier tas i 

samband med kirurgiskt ingrepp. 

• CRP och SR jämte en slätröntgen som utgångsbild inför fortsatt handläggning är 

indicerade i initialt skede. 

Behandling 

• Staphylococcus aureus är vanligaste orsak vid såväl akut som kronisk osteomyelit, men 

betahemolytiska streptokocker och i sällsynta fall Gramnegativa bakterier kan 

förekomma. 

• Vid akut osteomyelit är tidig antibiotikabehandling nödvändig för att abscessutveckling 

skall förhindras, vanligen parenteral behandling till en början med övergång till orala 

antibiotika efter klinisk förbättring. Är S. aureus påvisad eller starkt misstänkt 

rekommenderas kloxacillin/flukloxacillin, vid penicillinallergi typ I ges klindamycin. Vid 

misstanke om Gramnegativ genes är cefotaxim alternativt piperacillin-tazobactam 

lämpligt.  

• Vid kronisk osteomyelit kan vanligen orala antibiotika ges redan från början.  

• Till vuxna med akut osteomyelit rekommenderas i okomplicerade fall en total 

behandlingstid på 6-8 veckor (BIII). Om ny röntgenundersökning efter 4-6 veckor visar 

bennekroser förlängs behandlingen som vid posthematogen kronisk osteomyelit (CIII). 

Kronisk osteomyelit kan behöva behandlas i upp till 6 månader eller 4 veckor efter 

normaliserat CRP (CIII). Har adekvat kirurgisk revision genomförts kan 

antibiotikabehandlingstiden sannolikt kortas till 6-8 veckor postoperativt (CIII). 
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formen sker antingen en direkt infektion i benet såsom vid trauma eller spridning till benet från ett 

angränsande fokus. 

Ovanstående indelning föreslogs ursprungligen av Waldvogel (2). Han hade även en tredje kategori, 

osteomyelit förknippad med arteriell insufficiens. Denna infektion drabbar huvudsakligen patienter 

med diabetes mellitus med fotsår. Osteomyelit i diabetesfoten, osteomyelit i kotpelaren samt 

osteomyelit i anslutning till implantat avhandlas på andra ställen i detta vårdprogram. 

Cierny och medarbetare har föreslagit en annan klassificering (Tabell 1) som bygger på 

osteomyelitens anatomi samt fysiologiska egenskaper hos värden (3). 

 

Tabell 1. Klassificering av osteomyelit enligt Cierny et al (3). 

Anatomisk typ 

Typ I - medullär osteomyelit 

Typ II - ytlig osteomyelit 

Typ III - lokaliserad osteomyelit 

Typ IV - diffus osteomyelit 

 

Fysiologisk klass hos värden 

A - Normalt immunsystem och bra allmäntillstånd 

B - Lokalt (BL)eller systemiskt (BS) påverkat immunförsvar 

C - För sjuk för att tolerera kirurgi, enbart suppressiv eller symptomlindrande behandling. 

I BL ingår tillstånd som undernäring, njursvikt, diabetes mellitus och rökning. I BS ingår kroniskt 

lymfödem, venös stas, nedsatt arteriell cirkulation, arteriter, uttalad ärrbildning och strålskador. 

 

Kliniskt stadium 

Typ + klass  

Akut hematogen osteomyelit  

Definition  

Purulent infektion orsakad av bakteriemisk utsådd i benmärgen med kort, ofta <10 dagars symtom-

duration och avsaknad av radiologiskt påvisbara bennekroser.  

 

Epidemiologi 

Vanligen en infektion i det växande skelettet, lokaliserad till metafysen i de långa rörbenen. Hos 

vuxna är akut osteomyelit en ovanlig diagnos men incidensen ökar med hög ålder. Riskfaktorer är bl. 

a intravenöst missbruk, hemodialys och traumatiserat skelett. Hos unga idrottsaktiva har beskrivits 

akut osteomyelit lokaliserad till bäckenben (4). 

 

Patogenes 

Infektionen börjar i metafysens vida sinusoider där kraftig genomblödning med långsam 

flödeshastighet predisponerar för bakteriella nedslag. Inflammation, trombotisering och högt 

intraosseöst tryck bidrar sedan till ischemi och vävnadsnekros. Abscesser kan utvecklas inom några 

dygn. 
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Klinik  

I typiska fall är debuten akut med feber, frossa, lokaliserad skelettsmärta och palpationsömhet men 

en mer symptomfattig subakut bild förekommer i samband med lågvirulenta agens. Senare, då infek-

tionen påverkar omgivande mjukdelar, uppträder klassiska inflammationstecken och näraliggande 

led kan uppvisa en svullnad med aseptiskt exsudat.  

 

Mikrobiell etiologi  

S. aureus dominerar i alla åldersgrupper utom i åldern 6-48 månader där Kingella kingae är vanligt 

förekommande (5, 6). Betahemolyserande streptokocker, pneumokocker och alfahemolytiska 

streptokocker förekommer också. Hos äldre patienter kan även Gramnegativa bakterier med 

ursprung i magtarmkanal eller urinvägar ge upphov till osteomyelit. 

 

Diagnostik  

Kemi 

Hög SR och CRP ses i >90% men är ospecifika. LPK kan vara normalt. 

  
Mikrobiologi  

Två blododlingar tas före behandling och gärna punktion av benet vid punctum maximum för smärta, 

eventuellt vägledd av CT, för direktmikroskopi, odling och cytologi. 
 

Radiologi 

En utgångsbild med slätröntgen rekommenderas, denna är vanligen normal men är värdefull för 

jämförelse med ev. framtida röntgenundersökning. I vissa fall kan mjukdelssvullnad utgöra tecken på 

akut osteomyelit. CT och MR kan påvisa abscesser vid terapisvikt.  

Scintigrafi kan tidigt visa upptag men är ospecifik.  

 

Behandling  

Antibiotikabehandling 

Efter odlingsdiagnostik bör behandling snabbt insättas för att förhindra abscessbildning och 

utveckling till kronisk osteomyelit. Parenteral behandling ges till feberfrihet och sjunkande CRP. (BIII)  

Som inledande empirisk intravenös antibiotikabehandling hos vuxna föreslås kloxacillin 2 g x3.  

Vid misstänkt primärfokus i tarm alternativt urinvägar ges cefotaxim 2 g x3 alternativt 

piperacillin/tazobactam 4 g x3.  

Vid typ I-allergi mot penicillin är klindamycin 600 mg x3 lämpligt, där så är indicerat kombinerat med 

antingen i.v. aminoglykosid eller po ciprofloxacin 750 mg x2.  

Uppföljande oral behandling vid S. aureus etiologi är flukloxacillin i hög dos, 1,5g x3 (BIII). 

Till penicillinallergiska patienter väljs i stället klindamycin 300-450 mg x3.  

Vid Gramnegativ genes ges antibiotika utifrån resistensmönster, i första hand ciprofloxacin 750 mg 

x2 eller trimetoprim-sulfametoxazol (160mg/800mg) 1x3. 

Till vuxna rekommenderas i okomplicerade fall en total behandlingstid på 6-8 veckor (BIII). Är kirurgi 

indicerat behandlas i minst 6 veckor efter senaste ingrepp. Om ny röntgenundersökning efter 4-6 

veckor visar bennekroser förlängs behandlingen som vid posthematogen kronisk osteomyelit (CIII). 

Hos barn har randomiserade studier visat att en total behandlingstid på 3 veckor räcker (7) (AII). 
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Kirurgisk behandling 

Kirurgi består i akutskedet framförallt i fenestrering för att avlasta förhöjt intraosseöst tryck, att 

dränera abscesser och att avlägsna förekommande bennekroser och sekvestrar. Om klinisk 

förbättring uteblir efter 3-5 dagars behandling med antibiotika skall kirurgisk intervention övervägas 

med CT som vägledning (5, 8).  
 

Komplikationer 

Vid sent insatt eller suboptimal antibiotikabehandling ökar risken för abscessbildning och 

bendestruktion med bildning av sekvestrar, reducerad cortextjocklek och ökad frakturrisk. 

Infektionen är hos vuxna väsentligen intramedullär (periostit med bennybildning - involucrum - ses 

framförallt hos barn). 
 

Vårdnivå 

Patienter med akut hematogen osteomyelit behöver handläggas akut. Isolering av patienten är ej 

nödvändig. 
 

Kronisk osteomyelit  

Definition 

Infektion i ben och benmärg där PAD visar samtidig benresorption och bennybildning. Någon fast 

definierad tidsgräns för när en osteomyelit blir kronisk finns inte. Trots detta används ofta en 

tidsgräns på 1-3 månaders symtomduration som inklusionskriterium i studier av kronisk osteomyelit, 

liksom förekomst av bennekroser och/eller fistlar eller recidiv efter initial terapi. Kronisk osteomyelit 

kan uppträda såväl efter en akut hematogen osteomyelit som efter en exogen osteomyelit. 

Posthematogen osteomyelit är en sjukdom framförallt i de långa rörbenen, medan den ytliga 

decubitusassocierade osteiten drabbar belastade benprominenser. 

 

Epidemiologi 

Posthematogen osteomyelit är en numera mycket ovanlig sjukdomsbild som ses framförallt hos 

personer med ursprung i länder med låg socioekonomisk standard. Debuten har oftast skett under 

uppväxttiden. 

Den decubitusassocierade osteiten drabbar patienter som är immobiliserade på grund av hög ålder 

eller neurologisk sjukdom och risken ökar vid samtidig perifer kärlsjukdom. 

 

Klinik och patogenes 

Kliniken varierar med sjukdomsaktiviteten. Feber och allmänpåverkan saknas som regel. Lokal ömhet 

och andra inflammationstecken kan vara diskreta. Kontinuerlig eller intermittent fistulering, ibland 

med sekundära hudförändringar, kännetecknar kronisk osteomyelit. 

Patogenesen karakteriseras av samtidig nedbrytning och nybildning av ben. Avaskulärt dött ben 

avsöndras som sekvestrar, vilka fungerar som främmande kroppar där adhererade bakterier kan 

bilda biofilm. Biofilmsetablerade bakterier har förlängd delningstid och är svåråtkomliga för 

antibiotika och kroppens immunförsvar. Kvarvarande sekvestrar predisponerar således för recidiv. En 

annan möjlig orsak till recidiv är att stafylokocker som inkorporeras i osteoblaster, och därmed blir 

oåtkomliga för antibiotika, efter avslutad behandling frisätts och reinfekterar området (9). 

Den hematogena infektionen börjar som en intramedullär infektion med intakt cortex. Vid subakut 

och kronisk hematogen osteomyelit kan s.k. Brodie’s abscesser utvecklas. Dessa förekommer i 

metafyserna, speciellt i distala eller proximala tibia, där abscessväggen begränsas av inflammatorisk 
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granulationsvävnad, som är omgiven av sklerotiskt ben med oskarp perifer avgränsning. I det 

kroniska stadiet kan inflammatoriska celler och cytokinfrisättning stimulera till ökad 

osteoklastaktivering med bennedbrytning, inväxt av bindväv med omgivande bennybildning, s.k. 

involucrum. Kortikala sekvestrar kan också utvecklas. I undantagsfall kan påverkan på 

benmetabolism och uppkomst av patologiska frakturer eller transkortikala sekvestrar progrediera till 

ett stadium där benet är instabilt. Vid dekubitusassocierad osteomyelit är märgen som regel inte 

engagerad och benet stabilt. 

Bakteriell osteomyelit är en differentialdiagnos till Synovitis-Pustolosis-Hyperostosis-Osteitis (SAPHO) 

på grund av att man ofta har påvisat Cutibacterium (tidigare Propionibacterium) acnes i benbiopsier 

vid detta tillstånd. Skelettförändringarna vid SAPHO anses dock ej betingade av infektioner och ska 

därför ej behandlas med antibiotika (10).  

 

Mikrobiell etiologi 

S. aureus dominerar oavsett patogenes. Vid sakral osteomyelit kan även Gramnegativa tarmbakterier 

och i vissa fall anaeroba bakterier vara agens (11). Tuberkulosorsakad osteomyelit är en sällsynt men 

viktig differentialdiagnos, framförallt hos patienter från länder med hög tuberkulosprevalens och vid 

långvarig fistelbildning.  
 

Diagnostik 

Kemi 

SR och CRP är i varierande grad förhöjda. CRP samvarierar med klinisk sjukdomsaktivitet. 

Infektionsorsakad anemi förekommer.  
 

Mikrobiologi 

Odlingar tas efter minst två veckors antibiotikafrihet (CIII). Vid föregående antibiotikabehandling kan 

även analys av 16S-rRNA-genen med PCR-teknik övervägas. 

Multipla vävnadsbiopsier bör tas från infekterad skelettdel för allmän odling och direktmikroskopi 

med Gramfärgning. Vävnadsbiopsi bör om möjligt tas genom intakt hud, inte via fistel eller sår. 

Odling från fistel är vanligen inte representativ om den inte visar S. aureus (12). I en prospektiv icke-

randomiserad studie fann man god överensstämmelse mellan odling från benbiopsi med två 

konsekutiva odlingar från fistel med benkontakt, förutsatt att resultaten från de två odlingarna från 

fisteln var identiska och osteomyeliten var monomikrobiell (13).  

Vid sakrala sår kan det vara svårt att få representativa vävnadsodlingar pga. kontaminerande 

fekalflora. S. aureus i odlingar behandlas alltid, och Gramnegativa bakterier och anaerober efter 

bedömning i varje enskilt fall (BIII).  

Vid misstanke om tuberkulos bör färgning avseende syrafasta stavar utföras liksom PCR avseende 

mykobakterier och specifik odling. 

PAD bör också utföras för uteslutande av malignitet. Av samma anledning bör även långvarig 

hudförändring i anslutning till fistel biopseras. 
 

Radiologi 

Slätröntgen ger i kroniskt skede ofta tillräcklig information för att ställa diagnos men CT är av värde 

för att fastställa infektionens utbredning samt förekomst av sekvestrar och abscesser inför kirurgisk 

behandling. Fistulografi kan ibland behövas för kartläggning av fistlar inför operation. MR anses ha 

hög sensitivitet vid osteomyelit men specificiteten har rapporterats vara lägre då likartade MR-fynd 

kan ses vid tumörer, frakturer, beninfarkt, metabola rubbningar, sterila vätskeansamlingar och 
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postoperativa tillstånd. Avseende FDG-PET har hög sensitivitet och specificitet rapporterats i 

diagnostiken av osteomyelit. Metoden kan också användas för att följa behandlingseffekten. För 

ytterligare bakgrund om radiologisk diagnostik och referenser, var god se kapitlet om bild- och 

funktionsdiagnostik. 

 

Behandling 

Kirurgisk behandling 

Oavsett genes är noggrann debridering med avlägsnande av all icke vaskulariserad vävnad, eventuellt 

främmande material samt excision av fistlar en förutsättning för framgångsrik behandling. Förlorad 

vävnad ersättes med bengraft eller muskellambå. Transkortikala sekvestrar och instabilt ben kräver 

omfattande kirurgi. Vid blottat ben i samband med dekubitusassocierad osteit bör plastikkirurg 

konsulteras för lambåtäckning. 
 

Antibiotikabehandling 

Antimikrobiell behandling kan vid kronisk osteomyelit ses som adjuvans till kirurgi och behovet av 

antibiotika påverkas i hög grad av hur radikal den kirurgiska behandlingen är. 

De relativt få jämförande antibiotikastudier som finns har små patientmaterial som ofta är 

heterogena med avseende på kliniska tillstånd, mikrobiell etiologi, patogenes och kirurgisk 

intervention. I en Cochrane-analys från 2013 avseende antibiotikabehandling vid kronisk osteomyelit 

fann man bara 8 randomiserade studier med sammanlagt 248 utvärderingsbara patienter (14). Den 

enda slutsats författarna tyckte man kunde dra var att peroral antibiotikabehandling var lika effektiv 

som intravenös. Flertalet studier är mer än 20 år gamla. Sedan föregående Cochrane-rapport 2009 

har bara ytterligare en studie inkluderats (15). I denna jämfördes sex veckors intravenös 

kloxacillinbehandling följt av två veckors peroral behandling med kloxacillin mot åtta veckors 

behandling med trimetoprim-sulfametoxazol och rifampicin. Samtliga patienter hade osteomyelit 

orsakad av S. aureus och på alla patienterna utfördes kirurgisk revision. Nitton av 21 patienter 

botades i kloxacillin-gruppen och 24 av 27 i gruppen som fick trimetoprim-sulfametoxazol och 

rifampicin. Uppföljningstiden var 10 år och skillnaden mellan grupperna var inte signifikant. 

Av perorala antibiotika är kinoloner den antibiotikaklass som är mest studerad. Kinoloner har, liksom 

trimetoprim, klindamycin, rifampicin, fusidinsyra och metronidazol, god penetration till benvävnad. 

Däremot har perorala betalaktamantibiotika dålig penetration till benvävnad (16). Stor risk för 

resistensutveckling finns vid singelbehandling med kinoloner eller rifampicin vid stafylokockinfektion 

(17). Vid antibiotikastudier på patienter med kronisk osteomyelit har behandlingstiden oftast varit 8-

16 veckor. Det är dock inte visat att så långa behandlingstider behövs. 

Kombinationsbehandling med rifampicin har medfört snabbare avdödning av S aureus i djurstudier 

(18) och förbättrad utläkning av osteomyelit i ett par mindre studier (19, 20). Det saknas dock idag 

underlag för att generellt rekommendera denna behandlingsstrategi.  

I en äldre studie av kronisk osteomyelit orsakad av Gramnegativa bakterier gav ciprofloxacin 

acceptabel utläkning och biverkningsfrekvens (21). Behandlingen gavs i genomsnitt i 9 veckor. 

Nedanstående rekommendationer för antibiotikabehandling utgår från svensk behandlingstradition 

baserad på kännedom om etiologi och resistensförhållanden, enstaka icke-jämförande studier och 

klinisk erfarenhet. Det bör dock noteras att det vetenskapliga underlaget för den svenska traditionen 

med långvarig behandling med stafylokockpenicilliner såsom flukloxacillin är bräckligt och 

invändningar finns enligt ovan. 
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Empirisk behandling 

Vid behov av empirisk behandling peroperativt ges, efter att odlingsprover tagits, ett medel med 

stafylokocktäckning; kloxacillin 2 g x3 eller cefotaxim 2g x3 (vid misstanke på Gramnegativ etiologi). 

Förlängd parenteral behandling (> 5-7 dagar) förbättrar inte utläkningen (22) (EII). 
 

Riktad behandling efter svar på djupa odlingar  

S. aureus: svensk terapitradition har varit flukloxacillin 1,5g x3 i upp till 6 månader eller 4 veckor 

efter normaliserat CRP. Har adekvat kirurgisk revision genomförts kan antibiotikabehandlingstiden 

sannolikt kortas till 8 veckor, även om detta inte är visat om isoxazolylpenicilliner ges peroralt under 

större delen av behandlingstiden (15) (BIII). Koncentrationsbestämning av flukloxacillin 

rekommenderas vid misstanke om terapisvikt (CIII). Man kan i utvalda fall överväga att skifta till en 

antibiotikaregim med bättre penetration till benvävnad, se resonemang ovan. Alternativ vid typ-1 

penicillinallergi är klindamycin 300-450 mg x3. Även fusidinsyra 500 mg x3 kan användas, men risk 

finns för resistensutveckling vid monoterapi varför preparatet bör kombineras med annat verksamt 

antibiotikum. 

Enterobacteriaceae: Ciprofloxacin i dosen 750 mg x2 po. 
 

Lokalbehandling  

Hög koncentration av antibiotika lokalt kan uppnås genom lokal tillförsel. Det finns olika metoder för 

detta såsom antibiotika i cementspacers, i polymetylmetaakrylat-kulor (PMMA) eller i syntetiska 

substitut för bengraft. Ett flertal bengraftsubstitut finns kommersiellt tillgängliga. Jämförande studier 

mellan olika antibiotikaavgivande system saknas i stort sett helt (23). PMMA används vid kirurgiska 

ingrepp och fungerar bäst då såret sluts så att antibiotika inte dräneras till huden.  

På senare tid har också rapporterats goda resultat med gentamicin-innehållande 

biokompositmaterial av calciumsulfat och hydroxyapatit (24). 
 

Övrig behandling 

Mobilisering stimulerar bennybildning.  

Mycket god tryckavlastning och gott nutritionsstatus är en förutsättning för läkning av 

dekubitusassocierad osteomyelit.  

Hyperbar syrgasbehandling har använts vid svårbehandlad och refraktär kronisk osteomyelit. 

Behandlingen är teoretiskt tilltalande och uppvisar god effekt i djurmodell men är resurskrävande 

och kontrollerade studier saknas (25) varför den inte kan rekommenderas.  
 

Uppföljning  

Merparten av recidiv diagnosticeras de första månaderna efter utsatt behandling men enstaka 

uppträder efter mer än ett år (15). Kontroll av klinik, CRP och röntgen under en längre tid efter utsatt 

behandling kan vara motiverat (26). 
 

Komplikationer  

Ben som försvagats av osteomyelit utgör en risk för fraktur. Progress av infektion kan ibland ske trots 

behandling. Amputation kan då vara enda alternativ. Kroniska hudförändringar på grund av sekretion 

från fistel kan utvecklas till skivepitelcancer (27). 

Biverkningar av långvarig antibiotikabehandling förekommer ibland i denna grupp med i första hand 

antibiotikaassocierad diarré, framför allt enterit orsakad av C. difficile, men även njurpåverkan med 

ackumulering av antibiotika, benmärgshämning och kolestatisk hepatit. 



72 

 

Referenser 
1. Hotchen AJ, MacNally MA, Sendi P. The classification of long bone osteomyelitis: A systematic review of the literature. 

J Bone Joint Infect 2017; 2(4): 167-174. 

2. Waldvogel FA, Medoff G, Swarz MN. Osteomyelitis: a review of clinical features, therapeutic considerations and 

unusual aspects. N Engl J Med 1970; 282: 198-206. 

3. Cierny G 3rd, Mader JT, Penninck JJ. A clinical staging system for adult osteomyelitis. Clin Orth Rel Res 2003; 414: 7-

24. 

4. Hedström SÅ, Lidgren L, Andrén-Sandberg Å. Akut bäckenosteomyelit orsakad av Staphylococcus aureus hos 

handbolls- och fotbollsspelare. Läkartidn 1981; 78: 3601-02.  

5. Lew DP, Waldvogel FA. Osteomyelitis. New Engl J Med 1997;Vol 336, No14: 999-1006. 

6. Chometon S, Benito Y, Chaker M, et al. Specific real-time polymerase chain reaction places Kingella kingae as the most 

common cause of osteoarticular infections in young children. Pediatr Infect Dis J. 2007; 26: 377-81. 

7. Peltola H, Pääkönen M, Kallio P, Kallio MJ.Short- versus long-term antimicrobial treatment for acute hematogenous 

osteomyelitis of childhood; prospective, randomized trial on 131 culture-positive cases. Pediatr Infect Dis J 2010; 29: 

1123-8. 

8. Tuason DA, Gheen T, Sun D, Hung R, Copley L. Clinical and laboratory parameters associated with multiple surgeries in 

children with acute hematogenous osteomyelitis. J Pediatr Orthop 2014; 34(5): 565-70. 

9. Ellington JK et al. Intracellullar Staphylococcus aureus a mechanism for the indolence of osteomyelitis. J Bone Joint 

Surg 2003; 85-B:918-21. 

10. Rukavina I. SAPHO syndrome: a review. J Child Orthop. 2015; 9(1): 19-27. 

11. Cunha BA. Osteomyelitis in elderly patients. Clin Inf Dis 2002; 35: 287-93. 

12. Zuluaga AF, Galvis W, Jaimes F, Vesga O. Lack of microbial concordance between bone and non-bone specimens in 

chronic osteomyelitis: an observational study. BMC Inf Dis 2002; 2:8. 

13. Bernard L, Uckay I, Vuagnat A et al. Two consecutive deep sinus tract cultures predict the pathogen of osteomyelitis. 

Int J Inf Dis 2010, e 390-3. 

14. Conterno LO, Turchi MD. Antibiotics for treating chronic osteomyelitis in adults (Review). Cochrane Database Syst Rev 

2013; (9) CD004439. 

15. Euba G, Murillo O, Fernández-Sabé N, et al. Long-term follow-up trial of oral rifampin-cotrimoxazole combination 

versus intravenous cloxacillin in treatment of chronic staphylococcal osteomyelitis. Antimicrob Agents Chemother. 

2009;53(6):2672-6.  

16. Spellberg B, Lipsky BA. Systemic antibiotic treatment for chronic osteomyelitis in adults. Clin Infect Dis 2012; (54): 

393-407. 

17. Schmitz FC, Fluit AC, Hafner D et al. Development of resistance to ciprofloxacin, rifampin and mupirocin in methicillin-

susceptible and -resistant Staphylococcus aureus isolates. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44 (11): 3229-31. 

18. Norden CW. Lessons learned from animal models of osteomyelitis. Rev Infect Dis 1988; 10: 103-10. 

19. Norden CW, Fierer J, Bryant RE. Chronic staphylococcal osteomyelitis. Treatment with regimens containing rifampin. 

Rev Infect Dis 1983; 5(Suppl 3): S495-501. 

20. Norden CW, Bryant R, Palmer D, Montgomery JZ, Wheat J. Chronic osteomyelitis caused by Staphylococcus aureus: 

controlledclinical trial of nafcillin therapy and nafcillin-rifampin therapy. South Med J 1986; 79 (8): 947-51 

21. Hessen MT, Ingerman MJ, Kaufman DH et al. Clinical efficacy of ciprofloxacin therapy for gram-negative bacillary 

osteomyelitis. Am J Med 1987; 82(4A): 262-5. 

22. Swiontkowski MF, Hanel DP, Vedder NB, Schwappach JR. A comparison of short- and long-term intravenous antibiotic 

therapy in the postoperative management of adult osteomyelitis. J Bone Joint Surg 1999; 81-B : 1046-1050. 

23. van Vugt TAG, Geurts J, Arts JJ. Clinical application of antimicrobial bone graft substitute in osteomyelitis treatment: A 

systematic review of different bone graft substitutets available in clinical treatment of osteomyelitis. Biomed Res Int 

2016; 6984656, doi: 10. 

24. McNally MA, Ferguson JY, Lau AC et al. Single-stage treatment of chronic osteomyelitis with a new absorbable, 

gentamicin-loaded, calcium-sulphate/hydroxyapatite biocomposite: a prospective series of 100 cases. Bone Joint J 

2016 Sep; 98-B(9): 1289-96. 

25. Mader JT, Adams KR, Wallace WR, Calhoun JH. Hyperbaric oxygen as adjunctive therapy for osteomyelitis. Infect Dis 

Clin North Am 1990; 4: 433-440. 

26. Hedström SÅ. The prognosis of chronic staphylococcal osteomyelitis after long-term antibiotic treatment. Scand J Inf 

Dis 1974; 6: 33-38.  

27. Caruso G, Gerace E, Lorusso V, Moretti L, Massari L. Squamos cell carcinoma in chronic osteomyelitis: A case report 

and review of the literature. J Med Case Rep 2016; 10:215-20. 

  



73 

 

D3. Spondylodiskit 

Översiktsartiklar  

I två publicerade översiktsartiklar ges en samlad bedömning av klinik, diagnostik och behandling av 

spondylodiskit (1, 2). 

 

Definition 

En infektiös process som engagerar kotkropp och oftast angränsande disk. Infektionen kan spridas 

epiduralt och till paravertebrala mjukdelar. 

 

Epidemiologi 

Pyogen spondylodiskit representerar mellan 2-4% av alla osteomyeliter (3, 4). En klar majoritet av 

fallen är samhällsförvärvade och incidensen varierar mellan 3-6/100 000 invånare/år. Incidensen är i 

stigande, troligen beroende på förbättrad diagnostik, äldre befolkning samt ökande antal individer 

med olika former av immunsuppression. Infektionen är vanligare hos män än hos kvinnor. 

 

Patogenes och predisponerande faktorer 

Spridningsvägen är oftast hematogen, men även postoperativ/posttraumatisk eller annan direkt 

spridning förekommer. Vid den hematogena spridningen hos vuxna börjar infektionen i den främre 

delen av kotkroppen, där en septisk emboli ger upphov till ischemi och infarkt (pga. endartärer) med 

åtföljande bendestruktion. Infektionen sprider sig därefter till närliggande disk och därifrån till 

angränsande kotkropp och diskhöjden reduceras. Alternativt startar infektionen samtidigt i övre 

Sammanfattning 

Kliniska symtom 

• Symtom vid spondylodiskit är oftast relativt akut insättande eller fokal konstant ryggvärk, 

rörelsesmärta och stelhet samt ibland feber och rotsmärta, medan neurologiska 

bortfallssymtom är ovanliga (AII). 

Diagnostik 

• Den kliniska diagnostiken med perkussionsutlöst smärta bör vid förhöjda 

inflammationsparametrar (SR, CRP) kompletteras med akut MR-undersökning (MR extra 

skyndsamt vid neurologiska bortfallssymtom) (AII). 

• För säker mikrobiologisk diagnostik rekommenderas blododlingar och punktion/biopsi av 

kota, disk eller abscess (AII). 

• Staphylococcus aureus är vanligaste patogen följt av streptokockarter (AI). 

• Tuberkulös spondylodiskit är en ovanlig, men viktig differentialdiagnos. 

Behandling 

• Behandlingen består av initialt sängläge, empirisk intravenös antibiotikabehandling med 

cefotaxim, därefter om möjligt riktad intravenös behandling i totalt 1-4 veckor samt 

noggrann övervakning av neurologiskt status (AIII). 

• Uppföljande oral antibiotikabehandling - total behandlingstid 6-12 veckor (beroende på 

preparatval) (AI). 

• Kirurgisk behandling kan bli aktuell vid neurologisk påverkan, instabilitet, svår smärta 

eller komplicerande epiduralabscess (AIII). 
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respektive nedre delen av två angränsande kotor via den gemensamma segmentartären (4). Ökad 

observans är viktig vid störd sårläkning efter ryggkirurgi, med eller utan implantat. Den tuberkulösa 

spondyliten har ett annat spridningssätt (se nedan). 

Predisponerande faktorer innefattar diabetes mellitus, kronisk alkoholism, levercirrhos, malnutrition, 

malignitet, kronisk njursvikt, immunsuppression inklusive steroider, intravenöst missbruk, 

endokardit, HIV-infektion, sepsis samt trauma, men predisponerande faktorer kan också saknas helt.  

 

Klinik 

Relativt akut insättande eller fokal konstant ryggvärk och rörelsesmärta, perkussionssmärta och 

stelhet ses hos nästan alla patienter, men hos mindre än hälften dessutom feber och rotsmärta, 

medan myelopati är mindre vanligt (4-7). Den vanligaste lokalisationen är de lumbala kotorna, 

därefter thorakalrygg och minst vanligt är cervikal lokalisation. Allvarliga neurologiska 

bortfallssymptom har rapporterats i 3-4% av fallen, medan exempelvis lindrig svaghet i nedre 

extremiteterna, rotsmärtor eller känselbortfall är betydligt vanligare. Risken för paralys är störst hos 

patienter med diabetes mellitus, reumatoid artrit, äldre patienter, vid steroidbehandling, samt vid 

engagemang av cervikala eller thorakala kotor (5).  

 

Mikrobiell etiologi 

S. aureus är vanligaste patogen och står för över hälften av fallen av pyogen spondylodiskit, och 

tillsammans med streptokockarter (betahemolytiska streptokocker, alfahemolytiska streptokocker 

med flera) och koagulasnegativa stafylokocker (KNS) orsakar Grampositiva bakterier upp till 80% av 

fallen (1, 8-9). Observera att vid spondylodiskit orsakad av alfahemolytiska streptokocker eller 

enterokocker kan samtidig endokardit förekomma i 26-45%, medan förekomsten av samtidig 

endokardit vid S. aureus-orsakad spondylodiskit varierar mellan 3-32% (10, 11). Gramnegativa 

tarmbakterier förekommer framför allt hos patienter med immunsuppression, diabetes, eller som 

postoperativ komplikation framför allt vid instrumentella urogenitala ingrepp eller i samband med 

tarmkirurgi. Anaeroba bakterier, brucellos och svampinfektioner förekommer men är sällsynta. 

Tuberkulös spondylodiskit kan förekomma hos svenskar men ses framförallt hos patienter från 

länder med hög prevalens av tuberkulos (se nedan). I en prospektiv observationsstudie av 

spondylodiskit från Turkiet hade t.ex. 45% brucellos, 29% tuberkulos och endast 26% pyogen genes 

till sin spondylodiskit (12). 

 

Diagnostik 

Kemi 

Rutin kem lab bör inkludera CRP, SR och kreatinin. 

 

Mikrobiologi 

Blododling x2 (positiv i cirka hälften av fallen), punktionsodling (alternativt odling från öppen 

grovnålsbiopsi) från kota, disk eller abscess, analys av punktat med PCR av 16S-rRNA genen (se 

nedan) och eventuella övriga relevanta odlingar såsom urinodling, sårodling etc. 

 

Radiologi  

Vid akut insättande symtom hos septisk patient är konventionell översiktsröntgen oftast normal. 

Akut MR-undersökning skall alltid göras vid neurologiska symtom och helst alltid även vid övriga 

misstänkta spondylodiskiter. MR-undersökning ger dessutom information om mjukdelssvullnad, 

flegmone, abscess epiduralt eller paravertebralt, samt eventuell medullapåverkan. Det föreligger inte 
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sällan diskrepans mellan patientens symtom såsom svår smärta och neurologiska, vanligen 

sensoriska, bortfallssymtom och MR-fynden som kan visa förhållandevis lindrig medullakompression. 

Detta förklaras troligen av toxiska och/eller vaskulära fenomen. MR har en sensitivitet och 

specificitet på 93-97%. Vid mycket kort sjukhistoria och negativ MR bör, om misstanken kvarstår, 

undersökningen dock upprepas (13). 

Vid postoperativ spondylit/diskit exempelvis efter diskbråcksoperation är MR-fynden dock mycket 

svårbedömda under lång tid på grund av de postoperativa förändringarna. Vid dessa tillstånd, samt 

då MR är kontraindicerat kan 18F-FDG-PET/CT vara av stort värde (14, 15). I en metaanalys 

omfattande 224 patienter från 12 studier med verifierad spondylodiskit uppvisade 18F-FDG-PET/CT en 

sensitivitet på 97% och specificitet på 88% (16), vilket är siffror jämförbara med de man erhåller med 

MR (17). 

CT är den bästa undersökningsmetoden för att påvisa skelettförändringar såsom destruktion av 

ändplattan eller sekvestrar, men är oftast normal i det akuta skedet, även om paraspinala abscesser 

ibland kan diagnostiseras. CT behövs dock för att ge vägledning vid punktion. 

Tc-99m MDP scintigrafi kan vara positiv redan efter ett par dygn, men har i stort sett spelat ut sin roll 

när MR blivit allmänt tillgänglig. 

 

Analys av punktat 

Vid positivt MR-fynd bör punktion med hjälp av CT göras med prov för odling, cytologi, PCR av 16S-

rRNA genen och vid specifik misstanke även för diagnostik av mykobakterier samt svampodling. 

Finnålspunktion är oftast tillräcklig för odling, PCR och cytologi. Grovnålsbiopsi görs i utvalda fall och 

då utförs även PAD. Sensitiviteten vid biopsi med odling har rapporterats vara 74-91%, att jämföra 

med enbart blododling som är positiv i ca 50% (1, 6, 18), men om positiv blododling med relevant 

patogen redan erhållits kan punktion ofta undvaras. Punktionsodling kan vara positiv så lång tid som 

7 dagar efter insatt antibiotikabehandling (19).  

Emellertid visar en metaanalys av 152 patienter att även om specificiteten vid punktionsodling är 

nära 100% kan sensitiviteten vara så låg som 52%, vilket innebär att en negativ punktionsodling inte 

utesluter spondylodiskit (20). 

I en studie av 136 punktionsodlingar gav odling från disk, paraspinal abscess eller psoasabscess högre 

utbyte än odling från kota (21). 

Sensitivitet och specificitet av PCR är dock ofullständigt känd, men i en dansk studie ökade 

sensitiviteten från 50% till 72% när 16S-rRNA PCR analys adderades till odling (19). 

 

Behandling och uppföljning 

Svensk behandlingstradition vid meticillinkänslig S. aureus (MSSA) är intravenös kloxacillin följt av 

oral behandling med flukloxacillin under totalt ca 3 månader, detta trots den variabla och ibland 

otillräckliga absorptionen av flukloxacillin (22). Det saknas fortfarande välgjorda randomiserade 

kontrollerade studier av olika antibiotikaregimer och dess duration, inklusive intravenös jämfört med 

peroral behandling (1).  

På senare tid har denna behandlingstradition utmanats. En randomiserad öppen studie avseende 

duration av antibiotikabehandling (23), visade inte någon skillnad i utläkning mellan 6 respektive 12 

veckors behandling. Emellertid är kvaliteten på denna franska multicenterstudie inte optimal, och val 

av antibiotika skiljer sig markant från svensk behandlingstradition. Oral behandling med kinolon + 

rifampicin är betydligt vanligare i sydeuropeiska och utomeuropeiska länder framförallt beroende på 
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den betydligt vanligare förekomsten av MRSA (24). Viale et al. (25) visade god utläkning hos 48 

patienter med median 15 veckors empirisk behandling med oral levofloxacin + rifampicin, (inga S. 

aureus var MRSA). Detsamma gällde 61 immunkompetenta patienter som i huvudsak behandlades 

med intravenösa betalaktamantibiotika under median 2,7 veckor och därefter med kinolon +/- 

rifampicin eller klindamycin med total antibiotikabehandling i 8 veckor (26).  

IDSA rekommenderar 2015 (27) totalt 6 veckors antibiotikabehandling intravenöst, eller oralt med 

antibiotika med hög biotillgänglighet, baserat på ovannämnda franska studie (23). Exempel på 

antibiotika med hög biotillgänglighet är kinoloner, rifampicin, klindamycin, linezolid och 

metronidazol. IDSA rekommenderar också 6 veckors daptomycin i.v. som ett alternativ till 

vancomycin vid infektion med MRSA/MRSE, alternativt linezolid, eller kombinationen levofloxacin + 

rifampicin. En studie påvisar bättre utläkning av MRSA-spondylodiskit vid behandling med 

daptomycin jämfört med vancomycin (28). 

Baserat på ovanstående resonemang kan man överväga att, om inte resistens föreligger, gå över till 

oral behandling med kinolon + rifampicin vid S. aureus-etiologi, liksom att då även korta den totala 

behandlingstiden till 6-8 veckor vid okomplicerade fall.  

 

Antibiotikabehandling 

Om patienten är septisk insättes antibiotika direkt efter att blododlingar tagits. Eftersom S. aureus 

och streptokocker är de vanligaste patogenerna men även Enterobacteriaceae förekommer ges innan 

etiologin är känd i normalfallet cefotaxim 2 g x3 i.v. (AIII). Vid mindre akuta tillstånd avvaktas med 

antibiotika tills punktioner gjorts.  

Vid neurologiska bortfallssymtom, som oftast styrks av MR-fynden, sker akut handläggning i samråd 

med ryggortoped eller neurokirurg (se nedan). Överväg i dessa fall högdos steroidbehandling i 

analogi med annan akut ryggmärgspåverkan (29) exempelvis inj. Betapred 8-16 mg x2 i 

nedtrappande doser under ca 5 dagar samt antibiotika enligt ovan (BI). 

Initial intravenös behandling ges tills klinisk förbättring och förbättrade inflammationsparametrar 

uppnås, i regel 1-4 veckor. 

Rekommenderad total behandlingstid med betalaktamantibiotika är ca 3 månader, helst till 

normaliserade inflammationsprover. Avseende förkortad behandlingstid till 6-8 veckor, se 

resonemang ovan. (BIII). 

 

Vid definitivt odlingssvar: 

S. aureus: 

Kloxacillin 2 g x3 i.v. följt av flukloxacillin 1,5 g x3 po.  

Tillägg av fusidinsyra 500 mg x3 po kan vara av värde (30) (BIII).  

Klindamycin 600 mg x3 i.v. följt av 300-450 mg x3 per os vid typ 1 pc-allergi. 

Ett alternativ som kan övervägas är oral uppföljande behandling med kinolon (ciprofloxacin 750 mg 

x2 eller levofloxacin 500 mg x2 eller 750 mg x1) + rifampicin 600 mg/dag (se resonemang ovan). 

Alternativ vid meticillinresistens är daptomycin (8-10 mg/kg x 1) eller i andra hand vancomycin 

(målkoncentration dalvärde 15-20 mg/L). Om andra perorala alternativ saknas är även linezolid 600 

mg x2 po ett alternativ. 

Streptokocker:  

Bensyl-pc 3 g x3 i.v., följt av amoxicillin 1000 mg x3 po eller klindamycin 300-450 mg x3 po. 
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Enterobacteriaceae: 

Cefotaxim 1g x3 i.v. eller piperacillin/tazobactam 4g x3 följt av ciprofloxacin 750 mg x 2 po eller 

trimetoprim-sulfametoxazol (160mg/800mg) 1x3 po. 

ESBL-producerande Enterobacteriaceae: 

Karbapenem (imipenem eller meropenem) 1g x 3 i.v.  

Pseudomonas: 

Ceftazidim 2 g x3 +/- aminoglykosid följt av ciprofloxacin 750 mg x2 po 

 

Kirurgisk behandling  

Indikationer för kirurgi är utebliven/otillräcklig effekt på konservativ behandling i form av: 

• neurologisk påverkan 

• skelettmässig destruktion med risk för instabilitet  

• svår invalidiserande smärta 

 

Den kirurgiska behandlingen får individualiseras, framför allt beroende på patientens allmäntillstånd, 

immunförsvar, förekomst av neurologisk påverkan samt morfologisk utbredning vid MR-

undersökning. Vid uttalad eller progredierande neurologisk påverkan bör akut dekompressiv kirurgi 

genomföras, i andra fall är indikationen mer halvakut. I bröst- och ländryggen rör det sig då oftast om 

bakre dekompressiv kirurgi och/eller instrumentell stabilisering. I fall med uttalade 

skelettdestruktioner och/eller progredierande felställning/gibbus kan ibland främre rekonstruktion 

inkluderas, inte sällan i en andra seans. Vid ventral patologi i halsryggen (spondylodiskit och/eller 

epidural abscess) är oftast främre kirurgi förstahandsvalet, vid dorsal patologi (epidural abscess) görs 

bakre kirurgi. 

Uteblivet kliniskt svar i form av exempelvis persisterande feber och fortsatt höga 

inflammationsparametrar indicerar fortsatt utredning, inkluderande MR-undersökning, avseende 

antibiotikaval och eventuellt behov av kirurgisk åtgärd. 

 

Övrig behandling och uppföljning 

Initialt oftast plant sängläge tills svår ryggvärk/smärta, eventuella neurologiska bortfallssymtom samt 

inflammationsparametrar förbättrats, vilket ofta överensstämmer med tiden för intravenös 

behandling (1-4 veckor, se ovan). Därefter successiv mobilisering, eventuellt med korsett, för att 

reducera kotbelastande ryggrörelser och associerad ryggsmärta. När mobiliseringen kan ske utan 

ryggsmärta bedöms risken minimal för mobiliseringsbetingad morfologisk kotpåverkan eller 

neurologiska bortfallssymtom. 

Poliklinisk uppföljning bör inkludera översiktsröntgen upp till 6-12 månader efter debut, för att 

erhålla ett slutligt morfologiskt läkningsresultat inför framtiden. MR-undersökningar skall i 

normalfallet undvikas, eftersom positiva MR-fynd kvarstår långt efter att läkning uppnåtts (31) (se 

avsnittet om radiologi). Endast vid misstanke på terapisvikt, oftast med förvärrade neurologiska 

symtom, är förnyad MR indicerad. 

 

Komplikationer 

Epiduralabscess 

Spinal epiduralabscess är i de flesta fall en komplikation till spondylodiskit. Dessa abscesser är oftast 

lokaliserade ventralt i spinalkanalen, dvs utgår från bakre delen av kotkropp och disk. Om det 

föreligger en lumbal epiduralabscess utan, eller med endast lättare, neurologisk påverkan förordas 
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konservativ behandling men med noggrann observation och täta kontroller av neurologstatus. Vid 

cervikal eller thorakal lokalisation är operationsindikationerna starkare. I en studie var risken att 

utveckla epiduralabscess signifikant förhöjd vid cervikal spondylodiskit jämfört med thorakolumbal 

lokalisation (8). Vid uttalad neurologisk påverkan eller progredierande bortfallssymtom skall 

patienten opereras akut med dekompression och dränering av abscess (32). Om det finns en 

uppenbar instabilitet vid preoperativ undersökning eller om facettektomi behöver utföras bör också 

instrumentell stabilisering göras. Främre rekonstruktion kan bli aktuell i en andra seans enligt samma 

principer som angetts ovan under rubriken spondylodiskit. Samtidigt talar mycket för att de 

neurologiska symtomen inte enbart beror på mekanisk kompression av medulla/nervrötter, utan 

sannolikt också har toxiska och vaskulära orsaker, vilket kan förklara den ibland uteblivna effekten av 

dekompressiv kirurgi (33). Vid neurologiska bortfallssymtom bör högdos steroider övervägas i det 

akuta omhändertagandet, och inleds redan preoperativt (se ovan). 

Det saknas studier på duration och val av antibiotika men en allmän uppfattning är upp till 6 veckors 

intravenös behandling följt av upp till 6 veckors peroral behandling vid samtidig spondylodiskit (34, 

35). Vikten av kirurgi tidigt i förloppet betonas (36). 

Mortaliteten är i de flesta studier mindre än 5%, medan recidivfrekvensen anges till upp till 15%, 

varav de flesta sker inom det första året framförallt hos patienter med paravertebrala abscesser eller 

återkommande bakteriemi. 

 

Vårdnivå 

Patienterna bör handläggas i nära samarbete mellan infektionsläkare och ryggortoped. 

 

Tuberkulös spondylit 

M. tuberculosis är den överlägset vanligaste mykobakterien medan M. bovis och atypiska 

mykobakterier förekommer mycket sällan. Sjukdomen är av naturliga skäl vanligare hos patienter 

som kommer från länder i framför allt Afrika och Asien med hög tuberkulos-prevalens men 

förekommer även hos svenska, oftast äldre, patienter samt i anslutning till immunhämmande 

behandling. 

Tuberkulös spondylit har ett långdraget kroniskt förlopp med initialt intermittent, senare konstant 

ryggsmärta som ofta har pågått i månader till år innan patienten söker läkare. Gibbus kan också vara 

ett symtom som föranleder läkarbesök, liksom kalla abscesser som kan uppträda i ljumsken eller på 

låret och misstas för ljumskbråck eller tumör. 

Vanligaste lokalisationen av tuberkulös spondylit är bröstryggens nedre hälft och ländryggen. 

Bendestruktionen börjar i en kota och sprider sig till angränsande kotor via det främre longitudinala 

ligamentet och omfattar ofta ett flertal kotor ibland med normala mellanliggande kotor. Till skillnad 

från den pyogena spondylodiskiten är i tidigt skede diskarna inte involverade. Bendestruktionerna 

blir omfattande med rikligt med djupa hålor och sekvestrar, och stora paravertebrala abscesser, inte 

minst psoasabscesser, är vanliga. 

MR-fynden är i regel typiska (37, 38), men diagnosen bör bekräftas mikrobiologiskt med punktion av 

kota och/eller abscess med specifik odling, resistensbestämning, PCR för M. tuberculosis samt 

direktmikroskopi. Vid grovnåls biopsi utförs även PAD.  

Behandlingen består i första hand av kemoterapi som är densamma som vid pulmonell tuberkulos, 

dvs initial kombination av etambutol 15 mg/kg/d + pyrazinamid 20-30 mg/kg/d + rifampicin 10 

mg/kg/d + isoniazid 5 mg/kg/d. Om helkänslig stam utsättes etambutol, och efter 2 månader även 
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pyrazinamid, varvid man fortsätter med isoniazid+rifampicin i 4 månader, totalt 6 månaders 

behandlingstid. Vid resistent tuberkulos hänvisas till särskilda rekommendationer. 

Värdet av kirurgisk behandling av tuberkulös spondylit är delvis kontroversiellt, förutom vid de 

ovannämnda indikationerna för pyogen spondylodiskit. Kirurgisk behandling är dock mindre ofta 

indicerad, men kan ibland motiveras exempelvis av behandlingssvikt, progredierande neurologisk 

påverkan, risk för utveckling av gibbus eller etablerad gibbus med besvär. Beroende på vilken av 

indikationerna som gäller kan debridering/dränage, bakre stabilisering och korrigerande upprätning 

med främre och bakre teknik bli aktuella. Den s.k. Hong Kong tekniken anses idag vara överlägsen när 

indikation för kirurgi föreligger (39). 
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D4. Fotinfektion hos patienter med diabetes mellitus 

Definition 

En inflammatorisk process i fotens hud, mjukdelar, led och/eller skelett utlöst av en eller flera 

bakterier, odlingsverifierade eller kliniskt misstänkta, med eller utan allmänpåverkan hos patienten 

och med laboratoriemässiga inflammationsförändringar. Processen börjar i foten med en viss risk för 

spridning upp mot och i underbenet. 

 

Epidemiologi 

Flera hundra miljoner individer i världen lider av diabetes mellitus, och därför utgör den diabetiska 

fotens kliniska yttringar i form av fotsår, infektioner och risk för amputation ett betydande 

Sammanfattning 

Kliniska symtom 

• Fotinfektioner hos patienten med diabetes är mycket varierande i sin kliniska 

presentation; en indelning i ytlig respektive djup infektion av lindrig, medelsvår, svår och 

mycket svår grad är användbar vid handläggningen (CIII). 

• Vid djup infektion måste plantarabscess övervägas (CIII). 

• Osteit/osteomyelit är ett relativt vanligt infektionstillstånd i den diabetiska foten. 

Diagnostik 

• Den kliniska diagnostiken med lokala tecken på infektion bör kompletteras med 

inflammationsparametrar (SR och CRP) och djupa vävnadsodlingar (CIII). 

• Vid positiv PBT (Probe to Bone Test) och osteit/osteomyelitmisstanke utförs slätröntgen. 

• Vid djup infektion med misstänkt plantarabscess eventuellt CT och/eller MR (CIII). 

• Kärlutredning är obligatorisk vid förekomst av fotsår och gangrän (CIII). 

• Mikrobiologiska resultat kan vara svåra att värdera på grund av mångfalden av 

mikroorganismer vid till exempel gangrän och djupa infektioner. Staphylococcus aureus 

och betahemolytiska streptokocker är vanligaste fynd vid ytliga infektioner. Vid djupa 

infektioner kan dessutom anaeroba och/eller Gramnegativa bakterier tillkomma som 

betydelsefull etiologi (CIII). 

Behandling 

• Vid ytliga infektioner av lätt till måttlig grad är preparat som isoxazolylpenicilliner, 

amoxicillin och klindamycin oftast tillräckliga (CIII). 

• Vid svåra, slutenvårdskrävande djupa infektioner bör en komplettering med andra 

antibiotika ges, framför allt initialt; bredspektrumpreparat eller kombinationer av medel 

mot Grampositiva, Gramnegativa och anaeroba bakterier, exempelvis cefalosporiner, 

imidazoler, piperacillin/tazobactam eller karbapenemer (BII). Kinoloner kan övervägas 

men en generell återhållsamhet rekommenderas av mikrobiella och ekologiska skäl (EIII). 

• Kirurgiska ingrepp, från dränering av abscesser via revision av nekrotisk vävnad till 

amputationer på i första hand distala nivåer är ofta nödvändiga för kontroll av 

infektionen (CIII). 

• Handläggning av fotinfektion hos diabetespatienter bör ske i ett multidisciplinärt 

samarbete mellan diabetolog, ortoped, infektionsläkare, kärlkirurg, fotterapeut och 

ortopedtekniker (BIII). 
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hälsoproblem. Prevalensen av fotsår hos diabetespatienter i västvärlden uppskattas till 4-10 % (1). 

Uppskattningsvis 40-60 % av alla icke-traumatiska amputationer på nedre extremiteten görs på 

patienter med diabetes och fotsår (2). Incidensen av dessa amputationer vid diabetes varierar mellan 

5-24/100 000 invånare och år (3). Det lägre incidenstalet ses ofta på platser med en multidisciplinärt 

utbyggd verksamhet i omhändertagandet av patienter med diabetes och fotsår (4,5) (BIII). I mer än 

80 % av amputationsfallen börjar sjukhistorien med ett fotsår. Infektion redovisas i upp till 58% när 

patienter söker vård för fotsår (6). 

 

Patogenes  

Diabetespatientens motoriska, sensoriska och autonoma neuropati predisponerar för uppkomst av 

fotsår. Prevalensen av diabetesneuropati är i populationsstudier så hög som 50% (7,8) och i samband 

med proximala amputationer 68 % (9). Framför allt den motoriska neuropatin leder till 

fotdeformiteter, till exempel klotå, och abnorm belastning. Den sensoriska neuropatin är på grund av 

avsaknad av känsel (till exempel vid en sten i skon) orsak till fotsårs uppkomst men även till försenad 

diagnostik av uppkomna sår (10). 

Anatomiskt lokaliseras fotinfektioner distalt till tår (ofta dig I och dig V) och meta-tarsofalangealleder 

samt när det gäller mer proximala infektioner till metatarsalben, calcaneus och ovan fotleden 

(11,12). En sämre prognos har observerats för mer proximala fotinfektioner. 

Den andra mycket betydelsefulla orsaken till fotsår och framför allt till utebliven läkning är perifer 

arteriell sjukdom. Både makro- och mikrovaskulär angiopati bidrar till uppkomst av sår och påverkar 

även sårläkningen och risk för amputation (13). 

En försämrad blodtillförsel till en infekterad extremitet innebär nedsatt lokalt försvar mot en 

uppkommen infektion (14,15). Detta kan i kombination med icke optimala blodsockernivåer, 

funktionsdefekta neutrofila granulocyter och påverkade sårläkningsfaktorer (16-22) göra 

diabetespatienten med fotsår mindre kapabel att bekämpa en uppkommen infektion (CIII).  

Under senare år har biofilmsetablerade bakterier påvisats i kroniska sår och den patogenetiska 

betydelsen har diskuterats (23-26). En rekommenderad evidensgrundad behandlingsstrategi för 

denna situation saknas ännu (27), men därmed kan betydelsen av återkommande sårrevision 

(debridement) för sårläkning ha fått ökat stöd. 

 

Klinik 

Sedan många år finns olika klassificeringssystem av fotsår hos diabetespatienten. Den vanligaste 

indelningen enligt Wagner (28) har dock inte visat några uppenbara fördelar i den kliniska vardagen. 

Istället är en indelning i ytlig respektive djup infektion av lindrig, medelsvår, svår och mycket svår 

grad av infektionen mer användbar (Tabell I) (CIII). En annan internationellt accepterad indelning i 

handläggning av patienter med diabetes, fotsår och infektion är IWGDF/IDSA´s klassifikation (29). 

Slutligen redovisas i University of Texas klassificering liksom i Eurodial-studien ytterligare en praktisk 

indelning där kombination av infektion och perifer arteriell insufficiens kraftigt ökade risken för 

amputation (30). Ett exempel på en djup mycket svår infektion är plantarabscess med eller utan 

perifer arteriell insufficiens som ställer krav på snabb kirurgisk handläggning och intensiv 

antibiotikabehandling för att amputation skall kunna undvikas (31) (CIII). 

  



83 

 

Tabell 1. Infektionstyper i diabetesfoten 

Lätta infektioner Måttligt svåra infektioner Svåra - mycket svåra infektioner 

Små akuta purulenta sår 

(trauma) 

Lokaliserad cellulit Utbredd cellulit 

Infektion i kroniskt sår Ytligt spridda abscesser Djup abscess (t.ex. plantarabscess), 

Paronychi Begränsad osteit (1-2 ben) Utbredd osteit (> 2 ben), artrit i stor 

led 

Ytliga begränsade abscesser 

Begränsat flegmone 

Artrit i tåleder  

Lokaliserat gangrän 

Tendovaginit  

Utbrett gangrän  

  Nekrotiserande fasciit 

Plantarabscessen är initialt svårdiagnosticerad med vaga symtom som smärta, rodnad och svullnad i 

planta men kan relativt snabbt progrediera till vävnadsdestruktion och gangrän.  

Då diagnosen av en djup infektion på grund av sensorisk neuropati kan fördröjas i flera veckor leder 

den djupa infektionen inte sällan till osteit (32-34). Vid måttligt svåra fotinfektioner redovisas en 

osteitfrekvens på 10-15 % och vid svåra infektioner 50% (35) med vanligaste lokalisation i främre 

delen av foten. Misstanke om osteit hos patient med diabetes och fotsår väcks vid stora och djupa 

sår och ett positivt Probe to Bone (PBT) test (36-37), det vill säga att man kan sondera i såret ner till 

ben. 

Vid övriga infektionstillstånd blir övergången från lindrig till svår ytlig respektive djup infektion 

kliniskt manifest vid tillkomst av svullnad, rodnad, värmeökning kring såret och sekretion. 

En kombination av ischemi och djup infektion är ofta orsak till amputation varför en så tidig 

diagnostik som möjligt av infektion hos diabetespatienten med arteriell insufficiens innebär de bästa 

förutsättningarna att undvika en amputation (38). Avsaknad av palpabla dorsalis pedis och/eller 

tibialis anterior/posterior pulsar är indikatorer för makro- och mikrocirkulationsinsufficiens (39).  

 

Diabetesosteoarthropati (Charcotfot) 

En viktig differentialdiagnos till infektion är diabetesosteoarthropati (Charcotfot) med en klinisk bild 

lik såväl erysipelas som djup ventrombos (DVT) (40). Idag är de diagnostiska möjligheterna att 

verifiera diabetesosteoarthropati initialt få. Varierande trauma anses utlösa den inflammatoriska 

process i metatarsofalangeal-, interfalangeal- och tarsometatarsalleder som kännetecknar 

diabetesosteoarthropatin (41) (CIII). Nya forskningsrön visar på att de i benmetabola sammanhang 

viktiga samspelet mellan ett TNF associerat cytokinsystem bestående av RANKL (receptor activator of 

nuclear factor-κB ligand) dess receptor RANK och dess lösliga decoy receptor Osteoprotegerin (OPG) 

förefaller ha en roll i diabetesosteoarthropatins patogenes (42). Detta skulle kunna öppna helt nya 

behandlingsmöjligheter för denna allvarliga diabetesfotkomplikation (43). Misstanke om detta 

relativt ovanliga inflammatoriska tillstånd vid diabetes bör sålunda föranleda omedelbara 

terapeutiska åtgärder i form av total avlastning med gips, eller eventuellt ortos, och täta kliniska och 

röntgenologiska kontroller för fastställande av diagnos. I en genomförd nationell inventering 

förefaller handläggningen av denna diabeteskomplikation i Sverige idag vara suboptimal (44). Tyvärr 

saknas idag kliniska studier som utvärderar såväl tidig diagnostik som effekten av icke-operativ 

handläggning av diabetesosteoarthropati (45).  
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Mikrobiell etiologi 

De bakterier som i Europa och USA, till skillnad från övriga världen, tidigt koloniserar ett fotsår i 

samband med diabetes är i första hand Grampositiva bakterier, såsom Staphylococcus aureus och 

betahemolytiska streptokocker (46-49) (BIII). Det är först i ett senare skede som Gramnegativa och 

anaeroba bakterier kan återfinnas i såret men deras kliniska betydelse är diskutabel (50) (CIII). Vid en 

djup svår fotinfektion bör även Gramnegativa och anaeroba bakterier dock tillmätas betydelse. Ett 

visst vetenskapligt stöd för relativt hög förekomst av anaerob flora vid djup fotinfektion förefaller att 

finnas (50-51) (CIII). När misstänkt eller säkerställd osteomyelit skall behandlas bör stafylokocker i 

ännu högra grad uppfattas som sannolikt etiologiskt agens (52-53). Till skillnad från aktuell situation 

vid diabetesfotmottagningar i övriga Europa och världen (54-57) förefaller MRSA och ESBL -

producerande bakterier ännu inte utgöra ett stort problem i Sverige.  

Djupa vävnadsodlingar rekommenderas när värdet av tidig bakteriologisk diagnostik är uppenbar - 

dvs vid tydliga kliniska tecken på infektion/inflammation (purulent sekretion från såret, rodnad, 

värmeökning, feber och/eller allmänpåverkad patient) - men det förefaller som att även sårodling i 

vissa fall kan ge ett representativt svar (58-60) (BII). Vid djupa infektioner genererar odlingar mellan 

1,5 och 4,1 olika bakterier i medeltal vilket givetvis försvårar tolkning och 

behandlingsrekommendation (51,61). Vissa bakteriefynd från den normala hud- och tarmfloran som 

koagulasnegativa stafylokocker (KNS), difteroida stavar, enterokocker och Proteus mirabilis bör 

kritiskt värderas avseende betydelsen för den aktuella infektionssituationen och därmed indikation 

för behandling. Vid adekvat tagna upprepade odlingar från skelettvävnad - exempelvis via perkutan 

benbiopsi med hjälp av röntgengenomlysning (62) - kan även dessa bakteriefynd om de återfinns i 

mer än en odling kräva behandling (CIII). 

 

Diagnostik 

Kemi 

CRP och även SR är användbara komplement till den kliniska diagnostiken inte minst för att följa 

behandlingen av en svår djup infektion i diabetesfoten (63) (CIII). Dock har diabetes-patienten inte 

sällan njurfunktionsstörning och andra internmedicinska sjukdomar som kan försvåra tolkningen av 

SR. Blodsockernivåer, HbA1c, albumin och kreatinin är andra analyser som är värdefulla i den totala 

handläggningen av fotinfektion hos diabetespatienter. 

 

Mikrobiologi 

Djup sårodling, alternativt odling från skelett via benbiopsi via intakt hud och från sekvester eller 

annan uttagen skelettvävnad, före insatt antibiotikabehandling ger de bästa förutsättningarna att 

rikta behandlingen mot rätt agens (62,64) (CIII). Begär resistensbestämning för S. aureus avseende 

klindamycin och fusidinsyra om detta ej ingår i rutinen. Upprepade odlingar under pågående 

antibiotikabehandling bör endast i undantagsfall utföras, dvs enbart då en klar klinisk försämring 

noteras.  

Trots teoretiskt diagnostiska fördelar med molekylärbiologisk PCR-metod vid fotinfektion hos 

patienter med diabetes kan denna metod ännu inte anses vara ett utvärderat alternativ till odling 

och kan därför inte rekommenderas (51). 
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Röntgen 

De radiologiska metoder som kan övervägas är slätröntgen, datortomografi (CT), 

magnetresonanstomografi (MR), scintigrafi och PET undersökning (se speciellt avsnitt om Bild- och 

funktionsdiagnostik). Inte alltid förefaller de mer kostnadskrävande undersökningsmetoderna vara 

nödvändiga för handläggningen av diabetespatientens fotinfektion utan oftast är slätröntgen 

tillfyllest även vid misstänkt osteomyelit (62,65) (CIII). Dock förefaller scintigrafiundersökning, 

speciellt med radioaktivt märkta vita blodkroppar, MR och även PET i vissa fall kunna användas för 

tidig diagnostik av osteomyelit hos patienter med diabetes och fotsår (66-68) (BII). Eventuellt skulle 

en akut undersökning med MR alternativt PET kunna innebära förbättrad tidig diagnostik och mer 

optimal handläggning av den relativt ovanliga diabetesosteoarthropatin (69-70) och även eventuellt 

kunna vara användbar vid diagnostik av plantarabscess (70-72) (CIII). 

 

Kärlundersökning 

En undersökning av stor betydelse för den djupa fotinfektionens förlopp är klinisk-fysiologisk 

kärlundersökning. Hos patienter där fotpulsar ej kan palperas kan man med hjälp av tå-och 

ankeltrycksmätning på ett tidigt stadium identifiera patienter med kritisk ischemi (<40, respektive 

<80-100 mm Hg) (73) (BII). Med Duplexundersökning och angiografi erhålls information om 

genomförbara kärlkirurgiska åtgärder. Resultatet av den fysiologiska undersökningen bör diskuteras 

med kärlkirurg som beslutar om angiografi.  

Optimal blodförsörjning är en förutsättning för att antibiotikabehandling skall kunna bidra till läkning 

av en fotinfektion men även en förutsättning för det bästa resultatet av en nödvändig distal 

amputation (74-76) (CIII). 

 

Behandling 

Behandling av diabetespatienter med fotinfektion omfattar vid vissa måttligt svåra och vid alla svåra 

eller mycket svåra infektioner både kirurgi (ortopedisk revision och kärlkirurgi) och 

antibiotikabehandling. Vi står idag när det gäller infektioner i diabetesfoten fortfarande inför 

utmaningen att initiera fler och bättre kontrollerade behandlingsstudier i syfte att därefter kunna 

utforma den mest kostnadseffektiva och evidensbaserade behandlingsmodellen för denna 

patientgrupp. 

 

Antibiotikabehandling 

Vid avsaknad av kliniska infektionstecken skall antibiotikabehandling av koloniserade diabetesfotsår 

undvikas (76). 

Liksom inom övriga ortoped-infektionsområden föreligger brist på randomiserade placebo-

kontrollerade behandlingsstudier av fotinfektion hos patienter med diabetes. I de få studier som går 

att finna har för svenska förhållanden ovanliga behandlingsalternativ eller relativt breda 

antibiotikaregimer använts (77-80). När det gäller studier av orala behandlingsalternativ inskränker 

sig dessa till klindamycin och amoxicillin/klavulansyra (81-82) innan intresse uppstod för de nya 

kinolonerna under 90-talet (83-84). Slutsatsen blir att evidens saknas för specifik 

antibiotikabehandling (85). 

Den arteriella cirkulationens betydelse för både den ytliga och djupa infektionens utgång är 

odiskutabel (13). Vid ytlig infektion domineras den svenska behandlingstraditionen av 

isoxazolylpenicilliner med utgångspunkt från den vanliga förekomsten av Grampositiva bakterier i 

diabetesfotsår. Behandlingstidens längd varierar mellan olika kliniker.  
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Behandlingsförslag vid de vanligaste bakteriologiska fynden: 

• S. aureus och beta-hemolytiska streptokocker flukloxacillin  1,5g x3 

• Enbart beta-hemolytiska streptokock,  

grupp A, B, C, G  amoxicillin  750-1000 mg x3 

 fenoximetylpenicillin 2g x3 

• S. aureus och relevanta anaeroba bakterier klindamycin  300-450 mg x3 

I den senare situationen rekommenderas klindamycin under begränsad tid med övergång till 

flukloxacillin när den anaeroba infektionen anses färdigbehandlad. Vid terapisvikt av 

klindamycinbehandling kan det vara värdefullt att odla på nytt för att utesluta resistensutveckling. I 

Sverige förekommer en viss klindamycinresistens hos S. aureus (86). 

Det ges i litteraturen inte heller möjlighet att få stöd för en enhetlig behandlingsmodell av fotsår med 

eller utan infektion vid diabetes. Vid plantart lokaliserade infekterade fotsår förefaller dock olika 

avlastningsmodeller (gips eller ortos) rekommenderas jämte antibiotikabehandling (87) (CIII). 

Lokalbehandling med antibiotika av infekterade sår rekommenderas endast undantagsvis (88) även 

om framgångsrik lokalbehandling med gentamicin i kombination med andra åtgärder har redovisats 

(89). 

Om indikation föreligger för inläggning av diabetespatient med djup fotinfektion och vid misstanke 

eller bevis för arteriell insufficiens förefaller intravenös antibiotikabehandling kunna motiveras (90). 

Det går även att finna stöd för denna rekommendation av intravenös antibiotikabehandling i 

vetenskapliga studier (91) (BII). Den intravenösa behandlingen ger optimal antibakteriell effekt under 

den tid som krävs för bedömning av cirkulationsförhållanden (via tåtrycksmätning och angiografi) och 

därefter ställningstagande till kärlkirurgiska åtgärder. 

Vid djup fotinfektion bör initial behandling, innan odlingssvar har meddelats, innefatta täckning av 

Grampositiva, Gramnegativa och anaeroba bakterier (92) (BII). 

Initialt kan därför intravenös antibiotikabehandling ges i avvaktan på kirurgi eller som komplement 

till kirurgi: 

• Piperacillin/tazobactam 4g x3 

• Imipenem/cilastatin eller meropenem 1 g x3 

• cefotaxim 2g x 3 + metronidazol peroralt 400-500 mg x3 

Efter något dygn när odlingssvar föreligger ges ofta möjlighet till avsmalning av terapin. Vid fall av 

avancerad arteriell insufficiens rekommenderas den intravenösa behandlingen fram till genomförd 

kärlkirurgisk åtgärd. Vid kliniskt behandlingssvar samt sjunkande inflammationsparametrar och efter 

genomförd kärlkirurgisk utredning/åtgärd torde en övergång till oral antibiotikabehandling kunna 

ske. Stöd saknas för den överanvändning av kinoloner, ett antibiotikum för i första hand Gramnegativ 

infektion, som används frekvent internationellt och även har använts frikostigt i Sverige inte minst på 

indikationen fotinfektion hos patienter med diabetes (EIII). Kinolonbehandling har mycket tveksam 

effekt vid stafylokockinfektion och medför dessutom stor risk för resistensutveckling hos såväl S 

aureus, KNS som pseudomonas (93). Vidare finns en viss teoretisk risk för förvärrad 

diabetesneuropati vid längre tids kinolonanvändning och sammantaget finns därför sällan anledning 

att under längre tid behandla fotinfektion med kinoloner. 
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Kirurgi 

Om möjliga kärlkirurgiska åtgärder försummas eller fördröjs hos patienter med djup fotinfektion ökar 

risken markant för proximal amputation ovan ankeln (94). Även fördröjning av ortopedkirurgisk 

revision har betydelse för utgång och amputationsnivå (95) (CIII). 

Vid djup fotinfektion med eller utan osteit framhålls det absoluta och omedelbara behovet av 

revisionskirurgi med dränering och dekomprimering av fotens kompartment vid misstänkt eller 

fastställd plantarabcess (96). Kirurgisk revision spelar även en betydelsefull roll i andra fall av djup 

fotinfektion för att dränera lokala abscesser, avlägsna devitaliserad vävnad eller lokala sekvestrar 

(97-98) (CIII). Dock förefaller uppfattningen att en mer ”konservativ” inställning till kirurgisk 

behandling av övriga fall av osteomyelit i diabetesfoten ha vunnit ökat stöd (99). En fot med torr 

nekros och perifer arteriell insufficiens bör inte bli föremål för kirurgisk revision (CIII).  

 

Fortsatt handläggning 

Kontroll av läkning och behov av fortsatt avlastning sker lämpligast på en multidisciplinär 

diabetesfotmottagning. Vid djup fotinfektion omfattande kliniskt misstänkt eller verifierad osteit är 

behandlingstidens längd minst 6 veckor men ofta 3 månader med behandling riktad mot agens 

isolerat från skelett alternativt djupa vävnadsodlingar (100-102) (BII). I en kontrollerad 

behandlingsstudie med antibiotikakombination med biofilmsaktivitet, dvs vid Grampositiv infektion 

och rifampicinkombination, erhölls 65% utläkning för både sex och tolv veckors behandling med en 

uppföljningsperiod på 12 månader. Dock uppvisade majoriteten av patienterna (72.5%) ingen 

radiologisk förbättring (103). Studien med sin rifampicinkombination saknar idag relevans för svenska 

förhållanden. 

 

Övrig behandling 

Avlastning  

En adekvat avlastning är en förutsättning för läkning av neuropatiska diabetiska fotsår men evidens 

saknas för avlastningens betydelse vid infekterade och ortopedkirurgiskt reviderade diabetiska fötter 

(104-105). Mycket talar för att det även i den situationen är betydelsefullt att under den initiala 

läkningsperioden avlasta med ortos, speciellt om patienten genomgått ortopedkirurgisk revision. 

 

Vacuum-assisted wound closure (VAC) 

Trots tidigare rapporter om effekt av negativ tryckbehandling av fotsår med eller utan infektion enligt 

VAC-modell (106-107) förefaller det vid systematisk genomgång av studier finnas varierande stöd för 

denna behandling (108-109). 

 

Hyperbar syrgasbehandling (HBO) 

Hyperbar syrgasbehandling har endast i ett par kontrollerade studier befunnits vara av visst värde i 

behandlingen av diabetesfotinfektion och i en metaanalys redovisas ett visst stöd för att denna 

behandling minskar risken för amputation för diabetespatienter som ej svarar på standardbehandling 

(110) (BII). I en senare meta-analys kunde endast reduktion i såryta påvisas men ingen effekt på 

läkning eller amputationsfrekvens (111) Även här rekommenderas kontrollerade studier 

innefattande kostnadskalkyl i relation till effekt innan denna behandlingsmodell kan introduceras i 

klinisk verksamhet (111-112) (EII).  
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Sårläkningsstimulerande faktorer 

Vad behandling med tillväxtfaktorer beträffar så har användning av rekombinant PDFG (platelet-

derived growth factor) vid neuropatiska sår diskuterats i en review-artikel (113). Nytta av användning 

av PDGF som komplement till infektionsbehandling finns inte visad. Värdet av G-CSF (granulocyte 

colony stimulating factor) har studerats i fyra små kontrollerade studier samt en okontrollerad, med 

positivt resultat i två men ingen påvisbar effekt i de övriga tre. I en meta-analys kunde ingen effekt 

påvisas av G-CSF på infektions- eller sårläkning men man såg en reduktion av antalet amputationer 

(114) (BI). 

Med tanke på relativt höga kostnader även för en kort behandling med G-CSF är ytterligare studier 

önskvärda innan G-CSF behandling kan rekommenderas.  

Behandling med larver (Maggots) av diabetesfotsår har i en nyligen publicerad översiktsartikel och 

meta-analys av olika debridement-metoder visat effekt på amputationsfrekvens men ej på sårläkning 

(115). 

 

Komplikationer  

En icke ringa andel av diabetespatienter med fotinfektion har varierande grad av nedsatt 

njurfunktion inkluderande dialysbehov. Anpassning av antibiotikabehandling till njurfunktion i denna 

patientgrupp är nödvändig för att förhindra allvarliga biverkningar. Diabetespatienter med dialys 

förefaller löpa ökad risk för amputation och utgör därmed en grupp med behov av ett speciellt 

omhändertagande vid fotinfektion (116-118) (CIII). 

I ett mindre antal fall med otillräcklig blodförsörjning kan stumpinfektion uppträda efter amputation. 

För ett gott behandlingsresultat utan reamputation förefaller inläggning med intravenös 

antibiotikabehandling efter odlingar vara att rekommendera för dessa patienter (CIII). 

 

Vårdnivå 

De senaste årens erfarenhet talar för att diabetespatienter med fotinfektion bör handläggas av ett 

multidisciplinärt team med diabetolog, infektionsspecialist, ortoped, kärlkirurg, fotterapeut och 

ortopedtekniker (119-121) (BIII). Med tanke på sår med sekretion och vaksamhet kring förekomst av 

multiresistenta bakterier bör patienterna i akutskedet vårdas med basala hygienrutiner på medicin- 

infektions- eller ortopedavdelning med assistans av infektionsspecialist. Vikten av basala 

hygienrutiner är för denna patientgrupp essentiell för att undvika eventuell MRSA spridning. 

Uppföljningen bör företrädesvis ske vid en multidisciplinär diabetesfotmottagning. 
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D5. Ledprotesinfektioner 

Definition 

Diagnostiska kriterier för ledprotesinfektion är (1): 

• Förekomst av fistel med kommunikation till ledprotes, eller 

• Förekomst av pus kring en ledprotes, eller 

• Akut inflammation förenlig med infektion vid histopatologisk undersökning av periprotetisk 
vävnad, eller 

• Förhöjt antal leukocyter i synovialvätska och/eller dominans av neutrofiler, eller 

• Växt av samma mikroorganism (oskiljaktig med rutinlaboratoriemetoder) i minst två 
peroperativa vävnadsodlingar, eller kombination av preoperativt aspirat och peroperativ 
odling bör uppfattas som ledprotesinfektion.  

• Växt av virulent mikroorganism (t.ex. Staphylococcus aureus, Escherichia coli) i endast ett 
prov från synovialvätska, vävnadsprov eller sonikat från extraherad leproteskomponent kan 
också representera en ledprotesinfektion.  

Sammanfattning 

Kliniska symptom 

• En tidig post-operativ ledprotesinfektion manifesterar sig inom 1 månad efter en 
kirurgisk intervention och en akut, men sen, hematogen infektion manifesteras av 
symptom med kort duration (≤ 3 veckor) hos patient med tidigare komplikationsfri 
ledprotesoperation. Övriga ledprotesinfektioner är att klassificera som kroniska.  

• Kliniska tecken på tidig ledprotesinfektion kan vara störd sårläkning, ödem, sekretion, 
rodnad, och smärta och vid sen ledprotesinfektion svullnad, belastningssmärta, vilovärk 
och fistelbildning.  

Diagnostik 

• Stafylokocker är vanligaste etiologin både vid tidiga postoperativa och sena, akuta 

hematogena ledprotesinfektioner och mikrobiologisk diagnos erhålles säkrast genom 

multipla vävnadsodlingar. Odling, och om möjligt leukocytbestämning, från 

ledvätskeaspirat bör utföras vid misstänkt ledprotesinfektion.  

• Vid S. aureus-bakteriemi är risken för nedslag i en befintlig ledprotes 30-40% varför 

patienter med ledprotes bör undersökas avseende eventuell protesinfektion i anslutning 

till S. aureus-bakteriemi (AII).  

• Röntgenundersökning kan påvisa tecken på proteslossning.  

Behandling 

• Tidiga postoperativa och sena akuta hematogena ledprotesinfektioner kan behandlas 

med tidig protesbevarande kirurgisk åtgärd (DAIR; Debridement, Antibiotics and Implant 

Retention) (BII).  

• Uppföljande oral antibiotikabehandling inleds efter 1-2 veckors intravenös 

antibiotikabehandling när såret är torrt (CIII). Vid stafylokocketiologi ges om möjligt 

kombinationen rifampicin + kinolon (AII), alternativt rifampicin + fusidinsyra eller 

rifampicin + klindamycin (CIII) baserat på resistensmönster. 

• Rekommenderad behandlingstid är 3 månader, oavsett lokalisation (BII). 

• Kroniska infektioner kräver oftast protesbyte i en-stegs eller två-stegs förfarande (BII). I 

vissa fall extraheras protesen utan att en ny protes sätts in och då görs artrodes (knä) 

eller slinkled (höft). 
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• Växt av lågvirulenta kommensaler (t.ex. koagulas-negativa stafylokocker (KNS), Cutibacterium 
acnes m.fl.) i endast ett prov bör uppfattas som kontamination men får bedömas utifrån 
övriga kriterier för infektion.  

Standardiserade diagnostiska kriterier för definition av ledprotesinfektion saknas dock, och flera olika 

definitioner har publicerats, bl a av Infectious Diseases Society of America (IDSA), Musculoskeletal 

Infection Society (MSIS) och från ett internationellt konsensusmöte (ICM) (2,3,4,5). Dessa 

definitioner använder sig av ”major” eller definitiva kriterier och ”minor” eller stödjande kriterier (6). 

Även om dessa skiljer sig något åt, t.ex. avseende betydelsen av vissa laboratorieparametrar, har en 

icke-publicerad studie visat god överenstämmelse mellan olika definitioner (6).  

De mikroorganismer som orsakar ledprotesrelaterade infektioner kan nå implantatet på olika sätt; 

direkt inokulation i samband med operation, spridning per continuitatem postoperativt vid störd 

sårläkning och i senare skede per continuitatem från närbeläget fokus samt hematogen spridning till 

implantat. Därför kan en ledprotesinfektion klassificeras som antingen exogen eller hematogen.  

 

Klassifikation  

En klinisk, praktisk klassifikation som utgår från handläggning och behandling av ledprotesinfektioner 

är (Tabell 1):  

Tabell 1. Klassifikation av ledprotesinfektion (1) 

Akut hematogen 
Infektion med en duration av symptom ≤3 veckor efter en tidigare 
komplikationsfri ledprotesoperation 

Tidig postoperativ 
Infektion som manifesterar sig inom 1 månad efter en kirurgisk 
intervention 

Kronisk 
Infektion med förekomst av symptom >3 veckor efter den tidiga 
postoperativa perioden 

Epidemiologi 

Infektionsfrekvensen efter artroplastik-operation har de senaste decennierna i Sverige rapporterats 

vara ca 0,5% för höftplastiker och ca 1% för knäplastiker (7,8). Dock noteras i flera nordiska länder en 

svag ökning i incidens (9) och dessutom föreligger sannolikt en underrapportering (10). En mer 

korrekt siffra avseende höftprotesinfektioner torde vara 0,9% (10). Trots den låga incidensen är det 

totala antalet protesinfektioner icke obetydligt pga. omfattande proteskirurgi inom modern sjukvård. 

I Sverige utförs ca 17000 höftprotes- och ca 14000 knäprotesoperationer per år. Incidensen beräknas 

i amerikanska material vara 6,5 per 1000 protesår 1:a postoperativa året, 2:a postoperativa året 3,2 

per 1000 protesår och efter 2 år 1,4 per 1000 protesår (11). Majoriteten av ledprotesinfektioner efter 

primära operationer diagnosticeras inom 90 dagar (10). 

 

Patogenes  

Ett komplext samspel föreligger mellan mikroorganismer och den mänskliga värden. Stafylokocker, 

som är den vanligaste etiologin vid implantatinfektioner, övergår från att vara kommensal och 

saprofyt till att bli invaderande patogen och parasit.  

De tre viktiga stegen i den patogenetiska processen är adherens, att undkomma kroppens medfödda 

och adaptiva försvar samt att åstadkomma vävnadsskada för tillgång till näringsämnen och att 

möjliggöra spridning.  
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Det initiala steget i patogenesen är adherens till och kolonisering av ett implantats yta. Snart efter att 

ett främmande material implanterats i kroppen blir ytan belagd med extracellulära matrixproteiner, 

såsom fibrinogen, fibronektin, kollagen, bensialoprotein, trombospondin med flera, som täcker ytan 

vilket underlättar överväxt av vävnadsceller (t.ex. fibroblaster) och därmed vävnadsintegration. 

Adhesion av bakterier till en biomaterialyta bestäms av såväl ospecifika fysikaliskt-kemiska som 

specifika biologiska faktorer. Till de förstnämnda räknas laddning, van der Waals krafter och 

hydrofobicitet. Biologiska faktorer utgörs i sin tur av specifika adhesionsproteiner exponerade på 

stafylokockernas yta som uttrycks framför allt under tillväxtfas och som är riktade mot 

vävnadsproteiner på implantatets yta. Exempel på dessa är fibrinogen-bindande protein, fibronektin-

bindande protein, kollagen-bindande protein och bensialoprotein-bindande protein (12,13). 

Efter primär adherens till ytan prolifererar bakterierna och producerar extracellulära substanser 

vilket resulterar i en ackumulering pga. intercellulär adherens och därmed formering av biofilm (14). 

Biofilmen utgörs framförallt av polysackarider men även av proteiner och extracellulärt DNA. 

Bakterier i biofilm upp- respektive nedreglerar gener varför dessa fenotyper (adhererade bakterier) 

skiljer sig från planktoniska fenotyper (bakterier i vätskefas, icke-adhererade). Den övergripande 

regleringen av genuttrycket i biofilmen sker via olika kommunikationssystem (s.k. quorum sensing) 

där cell-cell signalerna utgörs av små molekyler som kan liknas vid feromoner, phenol-soluble 

modulins (PSMs). I biofilm sker bland annat uppreglering av antibiotikaresistensgener. Bakterier i 

biofilm kan dessutom ha nedsatt känslighet för antibiotika, dels genom svårighet för antibiotika att 

penetrera biofilmen och dels pga. att inaktivering av antibiotika sker i biofilmen. Dessutom ses en 

nedsatt känslighet för antibiotika då tillgången till näringsämnen och syre i biofilmen är begränsad 

vilket leder till förlångsammad tillväxt och ett inaktivt, vilande stadium. En sådan specifik fenotypisk 

variant av S. aureus med nedsatt antibiotikakänslighet utgörs av s.k. small colony variants (SCV) 

(15,16). Biofilmen har också en anti-fagocytär och anti-opsoniserande effekt. Således kan man av 

flera olika orsaker förvänta sig en betydligt sämre effekt av antibiotika på bakterier i biofilm jämfört 

med bakterier i planktonisk fas. Till exempel är transporten av aminoglykosider över cellmembranet 

syrgasberoende vilket leder till nedsatt effekt av aminoglykosider i biofilm. Dessutom är effekten av 

cellväggshämmande antibiotika (betalaktamantibiotika och glykopeptidantibiotika) begränsad då 

bakteriepopulationen i biofilmen huvudsakligen befinner sig i stationär fas. Observera att inte endast 

stafylokocker utan de flesta andra bakteriearter och även jästsvampar kan vara 

biofilmsproducerande (17). 

För etablering av en infektion och framför allt för fortsatt överlevnad krävs att bakterier kan 

undkomma värdens försvar. Detta uppnås bl. a genom produktion av bakterietoxiner och enzymer 

som frisätts av stafylokocker framför allt i stationär fas. Vissa enzymer och toxiner är dessutom 

vävnadstoxiska och underlättar därför infektionens spridning (t.ex. proteaser, lipaser och 

hemolysiner) (18).  

Lågpatogena bakterier, ofta kommensaler, som i biofilmen uppvisar en nedreglerad metabolism med 
förlångsammad tillväxt resulterar ofta i ledprotesinfektioner med debut av symptom månader eller 
år efter den primära ledprotesoperationen.  

En rad olika värdfaktorer anses också öka risken för ledprotesinfektion. Bland dessa märks t.ex. 
reumatoid artrit, tidigare genomgången ledkirurgi, rökning, diabetes mellitus, steroidbehandling, 
malnutrition, genomgången septisk artrit, psoriasis, övervikt och hög ålder. Till dessa faktorer kan 
läggas sårkomplikationer som kan fördröja eller störa sårläkning t. ex. hematom, ödem, 
sårinfektioner, nekroser i kutis och subkutis samt suturabscesser som också utgör riskfaktorer för 
etablering av djup infektion och därmed risk för att även ledprotesen engageras (11,19,20).  
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Klinik 

Symptom och fynd vid protesinfektioner varierar men hos patienter med tidiga post-operativa 

infektioner ses allt från akuta septiska tillstånd med fulminanta sårinfektioner till mer diskreta 

symptom såsom störd sårläkning eventuellt med kvarstående belastningssmärta och vilovärk efter 

operationen. Patienter med kronisk infektion uppvisar oftast tillkomst av smärta och värk som 

successivt tilltar som tecken på lossning. Vid sen manifestation av protesinfektion kan symptomen 

komma långsamt och smygande, eller helt akut (som vid akut, hematogen infektion). Ett 

observandum, med hänsyn till prevalensen avseende ledproteser (t.ex. har 1 av 14 äldre kvinnor en 

knäprotes), är att risken för nedslag i en befintlig ledprotes och därmed utveckling av en 

ledprotesinfektion efter genomgången S. aureus bakteriemi är 30 - 40% (21,22,23).  

 

Mikrobiell etiologi  

Odlingsfynd vid ledprotesinfektioner domineras av S. aureus och KNS (främst S. epidermidis men 

även t.ex. S. captis och S. lugdunensis). Även alfa- och beta-hemolyserande streptokocker, 

enterokocker, Gram-negativa bakterier (främst Enterobacteriaceae och Pseudomonas aeruginosa) 

och anaeroba bakterier (ffa Cutibacterium acnes) förekommer liksom i sällsynta fall svamp (24,25). 

Polymikrobiella infektioner uppges utgöra 6 - 39% av alla ledprotesinfektioner (8,10,26).  

Svårbehandlade mikroorganismer i detta sammanhang är sådan där antibiotika med god oral 

biotillgänglighet saknas, t.ex. rifampicin-resistenta stafylokocker, enterokocker, kinolon-resistenta 

Gram-negativa stavar och jästsvamp.  

 

Diagnostik 

Kemi 

Vid tidiga protesinfektioner ses ofta kvarstående förhöjda eller stigande inflammations-parametrar 

postoperativt. Vid kroniska protesinfektioner ses ofta förhöjda SR och CRP-värden, men vid 

lågvirulenta infektioner förekommer det att inflammationsparametrar är normala eller endast lätt 

förhöjda. Således är de positiva och negativa prediktiva värdena av SR- och CRP-mätning låga (27) 

(CII). Analys av procalcitonin (PCT) är av ringa värde för att skilja aseptisk lossning från infektion 

(28,29) och är ej heller av värde att följa post-operativt (30).  

 

Ledvätskeanalys 

Om ledvätskemängden som erhålls vid artrocentes är tillräckligt stor analyseras med fördel totalantal 

leukocyter och andelen neutrofiler i ledvätska. Cut-off för antal leukocyter i ledvätska och neutrofiler 

starkt talande för infektion har rapporterats vara 1,7 - 4,2 x 109/L respektive > 64 -80% 

(31,32,33,34,35,). Marginellt högre cut-off har angetts för höftprotesinfektioner än för 

knäprotesinfektioner. Vid tidig ledprotesinfektion har betydligt högre cut-off nivåerna föreslagits, 

>25 x 109/L (36) (AI).  

Andra analyser som rapporterats är bestämning av diverse inflammatoriska markörer (37) i 

synovialvätska. Av de senare finns α-defensin tillgängligt som ett kommersiellt ”bedside-test” 

(Synovasure), dock med sämre sensitivitet och specificitet än om ett laboratoriebaserat 

immunoassay test används. (38). Användbarheten i klinisk praxis återstår att visa. Andra analyser 

som undersökts är CRP i ledvätska (39) vilket inte kan förväntas vara förhöjt i ett avgränsat 

kompartment som en led samt leukocytesteras (40). Dessa biomarkörer används inte i Sverige.  
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Radiologisk diagnostik 

Röntgen 

Röntgenologiska förändringar är ej specifika för infektion men tecken på lossning av 

proteskomponenter, osteolytisk zon mellan ben och cement eller metall, periostal pålagring, kortikal 

förtunning och tecken på osteit/osteomyelit (t.ex. sekvestrar) kan ses vid kroniska 

ledprotesinfektioner. Vid förekomst av fistlar kan systemets utbredning och eventuell 

kommunikation med implantatet kartläggas med fistulografi eller artrografi. CT kan ge värdefull 

information (trots att störningar orsakade av implantatet ej helt kan elimineras/reduceras). 

 

Ultraljud 

Ökad mängd vätska i leden samt förtjockad ledkapsel kan påvisas med ultraljud. Diagnostisk 

artrocentes av höftleden kan med fördel vägledas med hjälp av ultraljud. 

 

Nuklearmedicinska undersökningsmetoder 

Scintigrafiska undersökningsmetoder är av tveksamt värde/ej utvärderade vid ledprotesinfektioner. 

FDG-PET kan vara av värde för att både påvisa och kartlägga utbredningen av en ledprotesinfektion 

enligt en systematisk reviewartikel (41) men kan inte rekommenderas för rutinbruk. 

 

Mikrobiologi 

Artrocentes 

Vid akut infektion med septiskt påverkad patient får diagnostiska åtgärder inte fördröja insättande av 

adekvat antibiotikabehandling.  

Vid misstanke om protesinfektion bör försök till artrocentes och odling göras före insättande av 

antibiotikabehandling (42). Punktion genom inflammerad vävnad bör undvikas och om möjligt i 

stället ske genom frisk hud. 

Vid kroniska ledprotesinfektioner är sensitiviteten dock låg och risk för falskt negativa odlingar 
föreligger då infektionen ofta inte engagerar själva leden. Dessutom finns risk för kontamination och 
därmed falskt positiva odlingar (t.ex. KNS). I synnerhet vid kroniska ledprotesinfektioner är 
bakterierna adhererade till implantatet och föreligger ej i planktonisk fas. Dock ger cellanalys av 
ledvätska ofta indikation på protesinfektion. Försöksvis kan vid sparsamt eller inget utbyte aspiration 
utföras efter administrering av NaCl av ledhålan (43). Vidare utredning kan även ske med 
ultraljuds/CT-ledd eller artroskopisk vävnadsbiopsi alternativt biopsi från ben.  
Det finns studier (44,45) som visar att ca 50% av patienter med protesinfektion har positiva odlingar 

vid artrocentes som senare kan verifieras peroperativt. Dessa positiva odlingar kan således ge 

värdefull vägledning för val av pre- och peroperativa antibiotika och kirurgisk strategi.  

 

Peroperativa odlingar  

Vävnadsodlingar tagna under operation (debridering) vid misstänkta protesinfektioner är av största 

betydelse för etiologisk diagnostik och vidare handläggning. Antibiotika bör, om möjligt, seponeras  

2 veckor innan planerad operation för optimalt utbyte av odlingar. Det är dock inte aktuellt vid tidiga 

eller akuta protesinfektion med overta symtom och fynd. I samband med debridering och/eller 

revisionsoperation av artroplastik rekommenderas 5 vävnadsodlingar (46) plus ev. odling från 

ledvätska. Vävnadsodlingar bör tas från olika lokaler i operationsområdet där infektion förefaller 

föreligga och provtagning skall ske med nya, rena instrument för varje prov. Inga odlingar skall tas 

med pinne/swab. Vävnadsbiopsier läggs i sterila rör eller burkar och transporteras skyndsamt till 

laboratoriet. Vävnadsbiopsier kan även läggas direkt i anrikningsbuljong, om rutiner för detta finns. 
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En metod med homogenisering av vävnadsmaterial och inokulering i blododlingsflaskor har även 

rapporterats (47).  

Ultraljudsbehandling/sonikering av extraherat protesmaterial, i syfte att frisätta adherenta bakterier 

från biofilmen, ökar utbytet av odlingar (48), men detta gäller enbart om antibiotikabehandling ej 

avslutas  2 veckor innan planerad operation (49). Ett alternativ kan vara behandling av extraherade 

proteskomponenter med dithiothreitol (DTT) som desintegrerar biofilmen (50,51,52,53).  

Vid utredning av misstänkta kroniska infektioner där konventionella odlingar utfallit negativt eller vid 

pågående eller nyligen avslutad antibiotika-behandling kan PCR diagnostik övervägas, liksom i de fall 

där patienten erhållit antibiotika innan provtagning. PCR av 16S-rRNA genen kan bidra till att öka 

andelen positiva fynd (inkl. fynd av svårodlade eller icke odlingsbara bakterier) men om dessa 

representerar icke odlingsverifierade patogener eller endast kontaminanter eller avdödade bakterier 

kan ej säkert avgöras (48,54,55) varför PCR analys av flera vävnadsbiopsier rekommenderas.  

 

Histologi/PAD  

Bedömning av graden av infiltration av neutrofila leukocyter som uttryck för inflammation vid septisk 

vs. icke-septisk lossning kan fånga ytterligare ca 10% odlingsnegativa implantatinfektioner (56) (BII) 

och neutrofil infiltration i vävnad på nivån ≥5 cells/high-power fields (400x förstoring) är starkt 

talande för infektion (57). Denna metod används dock mycket sparsamt i Sverige. 

 

Behandling 

Kurativ behandling av ledprotesinfektioner innefattar både kirurgisk behandling och 

antibiotikabehandling (1). Vid tidig postoperativ infektion eller akut hematogen infektion utförs 

debridering med spolning/sköljning och kirurgisk rengöring, byte av modala komponenter (insert, 

liner m.m.) med kvarlämnande av ett stabilt implantat samt efterföljande antibiotikabehandling 

(DAIR = Debridement, Antibiotics, Implant Retention). Denna strategi syftar till att rädda ett stabilt, 

icke lossat implantat. Enbart antibiotikabehandling är endast suppressiv, inte kurativ (58). 

Intravenös behandling bör ges under minst 1 till 2 veckor tills infektionen är under kontroll, 

bakteriemängden i vävnaden (”bacterial load”) reducerats, CRP är i sjunkande, och såret är torrt och 

slutet. 

 

Antibiotika  

Fördjupad diskussion avseende detta finns i kapitel A2 ”Allmänna synpunkter på 
antibiotikabehandling”. 
 

Betalaktam- och glykopeptidantibiotika (cellväggsantibiotika) 

Vid tidig postoperativ eller akut hematogen ledprotesinfektion föreligger indikation för betalaktam- 

och glykopeptidantibiotika, då det finns ett stort inokulat (hög ”bacterial load”) med bakterier i aktiv 

tillväxtfas, och då samtidig bakteriemi initialt kan förekomma.  

Isoxazolylpenicillin ges när meticillinkänsliga stafylokocker misstänks eller har isolerats. Vid misstanke 

om eller verifierad KNS-infektion rekommenderas glykopeptid alternativt daptomycin initialt. 

Observera att många KNS har MIC-värden på 1,5 - 2,0 för vancomycin (59), att vancomycin har 

baktericid effekt vid 10x MIC och att förekomst av heterogen glykopeptidresistens kan komplicera 

behandlingen (60).  

Cellväggsantibiotika, dvs isoxazolylpenicilliner och glykopeptider, är inte optimala antibiotikaval vid 

eradikeringsbehandling av främmandekroppsinfektioner då dessa antibiotika endast utövar effekt på 
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bakterier i aktiv tillväxtfas och även företrädesvis på planktoniska bakterier (och ej stationära 

bakterier i biofilm adhererade till implantat).  

Bensyl-penicillin ges när streptokocketiologi misstänks eller har verifierats. Amoxicillin har 

rekommenderats som uppföljande peroral behandling (61). Emellertid har det publicerats några 

studier som visat att prognosen vid streptokockorsakad ledprotesinfektion, i synnerhet om den 

drabbar knäleden, är sämre än tidigare rapporterats (62,63,64). Det har resulterat i förslag om tillägg 

av rifampicin (64) eller kombinationsbehandling rifampicin och levofloxacin (62).  

Initial behandling av enterokockorsakad ledprotesinfektion är betalaktam (ampicillin), vancomycin, 

daptomycin eller kombinationsbehandling. Uppföljande oral behandling är amoxicillin. Om ampicillin-

resistenta enterokocker föreligger kan vancomycin, teicoplanin, daptomycin, tigecyklin eller linezolid 

prövas, alternativt överväga utbytesoperation. Enterokock-orsakad ledprotesinfektion är erkänt 

svårbehandlad och har dålig prognos (65). 

Vid förekomst av anaeroba Gram-positiva kocker främst Cutibacterium spp. och Finegoldia spp. ges, 

om behov av intravenös behandling föreligger, bensyl-penicillin följt av amoxicillin per os. Det finns 

experimentella data avseende rifampicin i kombination med andra antibiotika (66) men då kliniska 

data saknas kan inte kombinationsbehandling med rifampicin rekommenderas (61).  

Vid fynd av Gram-negativa bakterier väljs antibiotika utifrån resultat av resistensbestämning mot 

antibiotika. Bakterier tillhörande familjen Enterobacteriaceae behandlas initialt med cefotaxim, 

piperacillin/tazobactam eller karbapenem. Vid fynd av Enterobacter spp. Citrobacter spp., 

Morganella spp. med flera, där risk för av AmpC hyperproduktion förekommer, behandlas med 

karbapenem (67). För uppföljande peroral behandling rekommenderas ciprofloxacin. Om kinolon-

resistens föreligger fortsatt i.v. behandling med karbapenem, tigecyklin eller ceftriaxon utifrån 

resistensmönster, alternativt överväg utbytesoperation. Icke-fermentativa Gram-negativa stavar 

främst Pseudomonas aeruginosa behandlas med karbapenemer, piperacillin/tazobactam eller 

ceftazidim intravenöst med eller utan tillägg av aminoglykosid följt av oralt ciprofloxacin 750 mg x 2 

(ev. i kombination med fortsatt i.v. behandling med ceftazidim) (68). 

Polymikrobiell etiologi till ledprotesinfektion är en terapeutisk utmaning där resistensmönster för de 

isolerade bakterierna som bedöms vara signifikanta får tas i beaktande. Behandlingsutfallet är sämre 

jämfört med monomikrobiella ledprotesinfektioner (69). 

 

Rifampicin i kombination med icke cellväggsaktiva antibiotika  

Vid protesbevarande kirurgi och förekomst av rifampicin-känslig stafylokock, både S. aureus och 

samtliga arter av KNS, ges uppföljande peroral behandling med rifampicin i kombination med annat 

icke-cellväggsaktivt antibiotikum.  

Lämpliga kombinationer med rifampicin är i första hand kinoloner (70,71,72,73,74). Fusidinsyra 

(26,72,75) och klindamycin (74) kan även övervägas. Dessutom finns publicerade studier där 

kombinationen rifampicin + linezolid har använts (76,77). Kombinationen rifampicin och kinolon skall 

endast ges när resistensbestämning påvisar full känslighet för kinolon hos den isolerade 

stafylokocken, dvs MIC 1 mg/L (ciprofloxacin, levofloxacin).  

Orsaker till behandlingssvikt vid behandling av ledprotesinfektion med rifampicin har utvärderats i en 

fall-kontroll-studie (78). Förutom att monoterapi med rifampicin aldrig skall förekomma gäller - 

påbörja aldrig behandling med rifampicin: a) om operationssåret ej läkt eller fortsatt är vätskande, b) 

om förekomst av fistlar eller c) om mjukdelsinfektion ej är adekvat behandlad/dränerad (= hög 

”bacterial load”). 
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Observera att rifampicin interagerar med ett stort antal läkemedel (t.ex. warfarin, glukokortikoider, 

opiater) och att leverbiverkningar inte är ovanliga varför laboratorieparametrar för leverstatus och 

hematologi bör följas, inledningsvis veckovis. Därefter kan monitoreringen glesas ut till varannan till 

var 4:e vecka.  

Rifampicin är en känd inducerare av de flesta cytokrom enzymer vilket skulle kunna resultera i 

subterapeutiska serumkoncentrationer även av fusidinsyra resp. klindamycin vid 

kombinationsbehandling med rifampicin och därmed risk för sämre behandlingsresultat 

(79,80,81,82).  

Behandling av stafylokockorsakad ledprotesinfektion med klindamycin respektive fusidinsyra i 

monoterapi bör undvikas då risk för resistensutveckling föreligger.  

Rifampicin kan administreras en eller två gånger per dygn vid stafylokockinfektion. Ur 

tolerabilitetssynpunkt är tvådos-förfarande att föredra. Notera även att halveringstiden för 

rifampicin är kort; 1,5 till 5 timmar. Om tillkomst av påtagliga biverkningar kan doseringen per dygn 

ändras, dosen reduceras, intag med mat resp. intag av rifampicin till natten prövas. Om stigande 

leverprover och/eller tillkomst av hematologiska avvikelser, främst penier, bör dock rifampicin 

seponeras.  

 

Övriga antibiotika 

Vid förekomst av rifampicin-resistent stafylokock bör utbytesoperation övervägas, alternativt försök 

till eradikeringsbehandling med följande antibiotika; 

Oxazolidinoner (linezolid, tedizolid) 

Trimetoprim-sulfametoxazol 

Daptomycin 

Glykopeptider (vancomycin, teicoplanin) eller lipoglykopeptid (dalbavancin)  

Tetracykliner (doxycyklin) och glycylcyklin (tigecyklin) 

Fosfomycin (endast intravenöst) 

 

Antimykotika 

Vid förekomst av jästsvamp kan behandling med följande antimykotika försökas; caspofungin, 
anidulafungin eller micafungin och oral uppföljning med flukonazol (83,84,85) men utbytesoperation 
bör övervägas tidigt med hänsyn till dålig prognos. Tillblandning av amfotericin B rekommenderas i 
cement/spacer (86). 
 

Val och dosering av antibiotika  

DAIR, en-stegs och två-stegs utbyte (med kort intervall) 

Behandlingstidens sammanlagda längd är 3 månader, oavsett lokalisation 

S. aureus eller KNS Kloxacillin 2 g x 3 i.v.  
eller Vancomycin 1g x 3 i.v. (målkoncentration 15 - 20 mg/L) (om 
MRSA, Meticillin-resistent KNS eller allergi)  
i 1 - 2 veckor (eller terapijustering efter resistensbesked) följt av 
(när icke-vätskande operationssår föreligger)  
oral behandling med  
rifampicin 600 - 900 mg/dag i kombination med  
ciprofloxacin 750 mg x 2 (alternativt levofloxacin 750 mg x 1 eller 
500 mg x 2),  
eller i andra hand  



101 

 

kombination med fusidinsyra 500 mg 1 x 3  
eller i kombination med klindamycin 450-600 mg x 3 utifrån 
resistensmönster.  

  Vid multiresistens kan linezolid 600 mg x 2  
eller daptomycin 8-10 mg/kg x 1 i.v. övervägas, dessa antibiotika 
kan med fördel kombineras med rifampicin.  
Alternativ är monoterapi med linezolid 600 mg x 2 eller eller 
trimetoprim-sulfametoxazol 160mg/800mg x 3 eller daptomycin 8-
10 mg/kg x 1 i.v., alternativt utbytesoperation. 

 
Streptokockarter PcG 3g x 3 i.v. i 1 - 2 veckor  

följt av oralt amoxicillin 750 - 1000 mg x 3,  
alternativt vid Pc- allergi  
klindamycin 600 mg x3 i.v. i 1-2 veckor  
följt av 300 - 450 mg x 3 per os 

 

Enterokocker  Ampicillin 2g x 3 i.v. i 1 - 2 veckor  gentamicin.  
Vid Pc-allergi eller ampicillinresistens  
daptomycin 8-10 (- 12) mg/kg x 1 i.v.  
eller vancomycin 1g x 2 i.v. (målkoncentration 15 - 20 mg/L).  
Oral uppföljande behandling med amoxicillin 750 - 1000 mg x 3  
eller vid Pc-allergi linezolid 600 mg x 2  
alternativt fortsätt med Daptomycin i.v..  
Om ampicillin-resistent enterokock kan vancomycin, teicoplanin, 
daptomycin, tigecyklin eller linezolid övervägas, alternativt 
utbytesoperation.  

 
Anaeroba bakterier Klindamycin 600 mg x 3 i.v. i 1 - 2 veckor  

följt av oralt klindamycin 300 - 450 mg x 3  
alternativt metronidazol 400 mg x 3.  
Cutibacterium acnes: PcG 3 g x 3 i.v.  
följt av oralt amoxicillin 750 - 1000 mg x 3.  
Observera att C. acnes alltid är resistenta mot metronidazol, och 
kan utveckla resistens även mot klindamycin. 

 
Pseudomonas aeruginosa Imipenem/cilastatin eller meropenem 1g x 3,  

eller piperacillin/tazobactam 4g x 3  
eller ceftazidim 2 g x 3 i.v. +/- aminoglykosid i.v.  
följt av oralt ciprofloxacin 750 mg x 2 (ev. i kombination med 
fortsatt i.v. ceftazidim 2 g x 3) 

 
Gram-negativa bakterier övriga Imipenem/cilastatin eller meropenem 1g x 3 i.v.,  

eller pipercillin/tazobactam 4 g x 3 i.v.  
eller cefotaxim 1 g x 3 i.v. (ej Enterobacter spp. m.fl.)  
följt av oralt ciprofloxacin 750 mg x 2.  
Om kinolon-resistens föreligger fortsatt i.v. behandling med 
karbapenem, tigecyklin eller ceftriaxon alternativt oral behandling 
med trimetoprim-sulfametoxazol 160mg/800mg x 3, eller överväg 
utbytesoperation.  

 
Polymikrobiell infektion Behandling enligt fynd och resistensmönster. 
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Jästsvamp  Caspofungin 70mg x 1 i.v. (ev. dosreducering till 50 mg)  
eller anidulafungin 100 mg x 1 (laddningsdos 200 mg) i.v.  
eller micafungin 150 - 200 mg x 1 i.v. i 1 månad  
följt av oralt flukonazol 400 mg x 1 i 9-12 mån.  
Överväg utbytesoperation tidigt i förloppet.  

 

Vid akut infektion med septiskt påverkad patient omedelbart insättande av adekvat 

antibiotikabehandling.  

 

Två-stegs utbytesoperation 

Vid val av antibiotika efter två-stegs utbytesoperation (med eller utan spacer) utgår man från 

resistensmönster och doserar antibiotika enligt ovan. Notera att rifampicin inte skall användas i detta 

sammanhang. 

Behandlingstidens längd är i normalfallet 6 veckor, se resonemang nedan. 

 

Suppressiv antibiotikabehandling  

Patienter med kronisk ledprotesinfektion där ytterligare kirurgi ej bedöms möjlig pga ålder, co-

morbiditet, anatomiska förhållanden eller att patienten avböjer vidare kirurgi kan komma i fråga för 

förlängd eller livslång suppressiv antibiotikabehandling. Denna antibiotikabehandling (även 

monoterapi) baseras på resistensmönster och hänsyn behöver ej tas till läkemedlets aktivitet i 

biofilm. Minsta effektiva dos bör titreras ut. De antibiotika som oftast är aktuella är flukloxacillin, 

amoxicillin, klindamycin men även trimetoprim-sulfametoxazol och doxycyklin (87,88,89,90). 

Nackdelar med långtidsbehandling är risk för biverkningar samt ev. ekologiska bieffekter.  

 

Kirurgi  

Beträffande kirurgisk intervention har fem olika strategier föreslagits; 

1. Debridering med kvarlämnande av implantat 
(DAIR; debridement, antibiotics and implant retention) 

2. Extraktion av implantat och direkt reimplantation 
(en-stegs utbyte, ”one-stage exchange”) 

3. Extraktion av implantat och senare reimplantation 
(två-stegs utbyte, ”two-stage exchange”) 

4. Extraktion av implantat utan reimplantation 
(slinkled alt. artrodes) 

5. Amputation 

Den kirurgiska strategi som väljs måste vägas mot flera faktorer såsom i) typ av infektion, ii) 

skelettets och mjukdelarnas kondition, iii) mikroorganismens virulens och antibiotikakänslighet.  

Lossade proteskomponenter måste i princip alltid bytas ut eller avlägsnas (undantag om patientens 

allmäntillstånd utgör kontraindikation för operation eller om symptomen är lindriga och uthärdliga). 

All kirurgisk intervention måste dock alltid kombineras med antibiotikabehandling, avseende 

resonemang kring antibiotikaprofylax i samband med dessa ingrepp hänvisas till B1. Systemisk 

antibiotikaprofylax vid kirurgi. 
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Figur 1. Algoritm för behandling (kirurgisk och antibiotika) av ledprotesinfektion. Modifierad från (1). 

 

1. Debridering med kvarlämnande av implantat 

Debridering med spolning/sköljning och kirurgisk rengöring, byte av modala komponenter (insert, 

liner m.m.) med kvarlämnande av ett stabilt implantat samt antibiotika (DAIR = Debridement, 

Antibiotics, Implant Retention) syftar till att rädda ett stabilt, icke lossat implantat.  

Denna strategi är aktuell vid tidiga, post-operativa infektioner och vid akuta, sena hematogena 

infektioner med kort symptomduration. Debridering skall ske skyndsamt (inom ett till två dygn) men 

behöver ej utföras akut. Om erfarenhet av ingreppet DAIR saknas skall patienten remitteras. Med 

kort duration avses <1 månad efter operativt ingrepp eller <3 veckor efter debut av symptom vid 

akut, hematogen infektion (1). Gränsen 3-4 veckor har ifrågasatts i engelska studier och kan möjligen 

betraktas som relativ (92).  

Riktad antibiotikaprofylax mot känt eller misstänkt agens (skall även inkludera S. aureus) ges enligt 

samma principer som vid primärplastik (BII) då detta sannolikt marginellt påverkar utfallet av positiva 

odlingar peroperativt. Empirisk parenteral antibiotikabehandling påbörjas omedelbart och riktas 

utifrån klinisk bild mot känt eller misstänkt agens. Antibiotikabehandlingen justeras i enlighet med 

erhållna odlingsbesked.  

Uppföljande behandlingstid med antibiotika var i Zimmerlis randomiserade och kontrollerade studie 

(RCT) från JAMA 1998 (70) 3 månader för höftprotesinfektioner och 6 månader för 

knäprotesinfektioner, men en rational för detta saknas, och senare studier (73,74) har visat att 

kortare behandlingstider ger tillfredställande resultat. En finsk observationsstudie fann att 2 

månaders behandling av höftprotesinfektioner och 3 månaders behandling av knäprotesinfektioner 

var lika effektiv som längre behandlingstider hos historiska kontroller (93). I en spansk RCT (94) av 

stafylokock-orsakad ledprotesinfektion jämfördes 3 månaders antibiotikabehandling för 

höftprotesinfektioner och 6 månaders för knäprotesinfektioner med kort behandling, 8 veckor, och 

slutsatsen var att kort behandlingstid var väl så effektiv som långtidsantibiotikabehandling. 

Retrospektivt har 6 veckors antibiotikabehandling jämförts med 12 veckors retrospektivt och någon 

skillnad i långtidsutfall noterades ej (95).  
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Vår rekommendation är att behandlingstidens sammanlagda längd bör vara 3 månader (BII), oavsett 
lokalisation. Dock kan kortare behandlingstid övervägas vid problem med compliance och 
biverkningar som t.ex. vid behandling med oxazolidinoner. 
Normalisering av CRP nivåer vid avslut av antibiotikabehandlingen kan inte förväntas och predikterar 
ej heller långtidsutfallet (94).  
 

2. Extraktion av implantat och direkt reimplantation (en-stegs utbyte) kan övervägas hos patienter 

Extraktion av implantat och direkt reimplantation (en-stegs utbyte) kan övervägas hos patienter med 

kronisk ledprotesinfektion där mjukdelsförhållandena är goda (1) och där etiologin är känd (t.ex. 

tidigare identifierats via artrocentes). Dessa bakterier skall vara åtkomliga för behandling med 

biofilmsaktiva antibiotika som har god penetration till benvävnad. Således är svårbehandlade 

mikroorganismer, såsom rifampicin-resistenta stafylokocker, enterokocker, kinolonresistenta Gram-

negativa bakterier och jästsvamp ej aktuella för denna behandlingsstrategi.  

Antibiotika, i första hand betalaktam-antibiotika, kan ges pre-operativt, i synnerhet om misstanke om 

eller växt av virulent bakterie som t.ex. S. aureus föreligger. Vid stillsam, lågvirulent infektion bör 

man om möjligt avvakta med antibiotikabehandling tills operation kan ske. Om patienten är 

antibiotikafri ges riktad antibiotikaprofylax mot känt agens (skall även inkludera S. aureus) enligt 

samma principer som vid primärplastik pre-operativt. Per-operativa odlingar tas på sedvanligt sätt, 

och eventuell pågående antibiotikabehandling fortsätter. Tillblandning av antibiotika i bencement 

rekommenderas, om möjligt riktad mot tidigare isolerad patogen. Postoperativt ges uppföljande 

peroral behandling med biofilmsaktiva antibiotika i 3 månader.  

Denna strategi tillämpas även när en en-stegs utbytes-operation pga. misstänkt aseptisk lossning 

uppvisar positiva odlingar om dessa har tagits som rutin.  

Fördelar med en-stegs jämfört med två-stegs utbytesoperation är att patienten slipper protesfri 

period och att lägre risk för komplikationer, framför allt tromboemboliska, föreligger. 

Läkningsfrekvensen vid denna typ av strategi anges till 85% eller högre. 

 

3. Extraktion av implantat och senare reimplantation (två-stegs utbytesoperation) 

Extraktion av implantat och reimplantation i en senare seans (två-stegs utbyte) kan utföras med kort 

intervall mellan de två operationerna, dvs 2-3 veckor eller med långt intervall ( 6-8 veckor). Den 

senare strategin används i Sverige och rekommenderas främst för patienter med mer påtagliga 

infektionstecken pre- och peroperativt, abscesser, sinusoider, fistlar, bendestruktioner och 

mjukdelsengagemang (96) och vid svårbehandlade mikroorganismer (se ovan). Vid två-stegs 

utbytesoperation med kort intervall mellan de två operationerna ges uppföljande peroral behandling 

med biofilmsaktiva antibiotika i 3 månader postoperativt (97).  

Vid utredning av en kronisk infektion är det viktigt att om möjligt identifiera patogen(er). 

Artrocentes, artroskopiskt ledd vävnadsbiopsi, öppen biopsi inkl. borrbiopsi av ben kan behöva 

genomföras.  

Vid explantation skall inte endast protesen extraheras utan all cement, nekrotisk vävnad och 

osteit/osteomyelithärdar avlägsnas kirurgiskt. Antibiotikaprofylax ges ej, peroperativa 

vävnadsodlingar tas och intravenös antibiotikabehandling ges mot tidigare identifierat eller misstänkt 

agens. Efter extraktion av osteosyntesmaterial och cement anbringas ofta antibiotikainnehållande 

”spacer”. Om etiologin är känd kan lämpligt antibiotika appliceras i spacern som utgörs av cement. 

Kommersiellt tillgängliga antibiotikakombinationer i cement finns tillgängliga och kan blandas och 
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skräddarsys inför operationen. Med fördel planeras preliminärt operationsdatum för seans 2 redan 

vid explantation för att om möjligt undvika förlängt protesfritt intervall.  

Spacern kan uppfattas som en främmande kropp. Denna är dock antibiotika-laddad och frisätter 

höga antibiotikakoncentrationer under de första dagarna. Studier av mikrobiologin på extraherade 

spacers är motsägelsefulla men odling (ffa efter sonikering) kan i fåtal fall påvisa växt av både S. 

aureus och KNS men även kontaminanter. PCR för 16S-rRNA, inkl. efter sonikering, har kunnat 

detektera bakteriellt DNA i varierande grad (0-92%). Dock kan det inte avgöras med denna metod om 

det är viabla bakterier eller ej, och dessutom utgörs fynden huvudsakligen av mikroorganismer som 

ej associeras med ledprotesinfektioner (98,99,100). Odlingsfynd efter sonikering av extraherade 

spacers vid reimplantation korrelerar inte till senare infektion (101). 

Vid två-stegs utbytesoperation rekommenderas antibiotikabehandling 6 veckor postoperativt (102. 

Behandlingen blir en ”osteomyelit”-behandling och då inget främmande material finns kvar är inte 

heller biofilmsproblematiken aktuell utan antibiotika väljs utifrån påvisade bakteriers 

resistensmönster och farmakokinetik/farmakodynamik (inkl. penetration till benvävnad). Rifampicin 

skall således inte användas i detta skede, då en sådan behandling befrämja uppkomst av rifampicin-

resistenta stammar. Praxis i Sverige är initial intravenös behandling och övergång till peroral 

behandling efter 1 -2 veckor, internationella rekommendationer är 6 veckors intravenös behandling. 

Detta avgörs av såväl patientfaktorer som bakteriens resistensmönster och andra faktorer.  

CRP och SR följes. Om dessa värden återgår till patientens normalnivå utsättes antibiotika och 

förnyad operation (seans 2) kan ske efter ≥ 2 veckors antibiotikafrihet (under förutsättning att inte 

CRP/SR stiger under detta minst 2 veckor långa antibiotikafria intervall). Om ej normalisering av 

inflammationsparametrar kan förlängd antibiotikabehandling övervägas. Man kan också överväga 

att, efter ett antibiotikafritt intervall på 2-4 veckor utföra en ledpunktion och invänta ett negativt 

odlingsresultat från denna innan reimplantation utföres (103). Skulle denna ledpunktion i stället visa 

mikrobiologisk växt får man upprepa proceduren med revision och förnyad antibiotikabehandling 

före definitiv reimplantation. Denna strategi kan vara aktuellt vid axelledsprotesinfektion där C. 

acnes ibland visar sig vara svår att eradikera trots avsaknad av främmande material.  

När operation med reimplantation av protes utförs kan sedvanlig antibiotikaprofylax med kloxacillin 

vara tillfyllest i de fall man är förvissad om att infektionen är utläkt. Vid osäkerhet ges riktad 

antibiotikaprofylax mot känt agens (skall även inkludera S. aureus) och påbörjas tidig 

antibiotikabehandling i väntan på odlingssvar . Peroperativa odlingar (5 st. vävnadsodlingar) säkras i 

början av operationen. Antibiotikaprofylaxen har befunnits påverka utfallet av peroperativa odlingar 

i mycket liten utsträckning (BII). Detta bör vägs mot den ökade risken för en ny ledprotesinfektion 

om antibiotikaprofylaxen ej administreras optimalt (104,105,106,107,108,109,110,111). Enligt 

Svenska Höftprotesregistret är risken för infektion vid revision ca 5% att jämföra med ca 1% vid 

primäroperation.  

I de fall man är övertygad om att infektionen är eradikerad krävs ingen ytterligare 

antibiotikabehandling efter profylaxen, annars, när osäkerhet kan råda huruvida tidigare konstaterad 

infektion är utläkt, ges tidig antibiotikabehandling i väntan på odlingssvar. Denna tidiga empiriska 

behandling bör vara inriktad på tidigare isolerad patogen men kan vara bredare om det rör sig om en 

patient som bedöms ha en påtagligt ökad risk för förnyad infektion. Om negativa odlingar erhålles 

utsättes antibiotika, annars ges förlängd behandling enligt samma principer som vid en-stegs 

utbytesoperation, dvs 3 månader. Läkningsfrekvensen vid två-stegs utbyte anges till 93% eller högre 

(96). Fördelen med två-stegs utbyte är dels att bättre möjligheter föreligger att värdera patientens 

svar på behandling, men även att patienterna ofta har lättare att tolerera antibiotikabehandlingen. 
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Det finns ännu ingen publicerad prospektiv randomiserad, kontrollerad studie som jämför extraktion 

av implantat och direkt reimplantation (en-stegs utbyte) med extraktion av implantat och senare 

reimplantation (två-stegs utbyte) men en metaanalys (112,113,114) har rapporterat att en-stegs 

utbyte förefaller vara lika säkert som två-stegs utbyte vid knäledprotesinfektion. Förutom 

rekommendationerna enl. ovan bör även faktorer som typ av infektion, mjukdelarnas och skelettets 

kondition, mikroorganismens virulens och antibiotikakänslighet samt kirurgens erfarenhet vägas in 

(BII). 

 

4. Extraktion av implantat utan reimplantation 

Extraktion av implantat utan reimplantation och anläggande av slinkled eller artrodes med extern 

fixation (knä) resulterar i läkning i >90% (11).  

Avsaknad av främmande material (inkl. sekvestrar) utgör förutsättning för utläkning av kronisk 

skelettinfektion. Dock innebär detta förfarande ofta ett betydande handikapp för patienten med 

begränsad gångförmåga och benlängdsförkortning. Beträffande (läkt) artrodes kan som fördel 

anföras att en stel led är en smärtfri led men givetvis medför även artrodes betydande 

funktionsnedsättning. Peroperativa odlingar tas utan föregående antibiotikaprofylax, och 

antibiotikabehandling bör ske enligt samma principer som för behandling av kronisk osteomyelit 

(AIII).  

 

5. Amputation 

I vissa sällsynta fall såsom icke kontrollerbar infektion, omfattande bensubstansförlust, påtagligt 

nedsatt cirkulation eller uppkomst av pseudartros kan man tvingas överväga amputation. 

 

Komplikationer 

En protesinfektion medför ofta ett långvarigt lidande. Antibiotikabehandling under lång tid medför 

en ökad risk för läkemedelsreaktioner eller allergier och upprepad kirurgi medför bl. a risk för 

tromboemboliska komplikationer. 

Om implantatinfektionen ej kan bringas under kontroll kan artrodes, slinkled eller amputation bli 

aktuell.  

 

Vårdnivå 

Patienter med implantatinfektioner bör utredas, behandlas och vidare handläggas i multidisciplinärt 

samarbete mellan protesinfektionskunnig ortoped och infektionsspecialist med intresse för 

främmande kroppsinfektioner med bistånd av röntgen och bakteriologiskt laboratorium. I det akuta 

skedet bör slutenvård i första hand beredas på ortopedklinik eller infektionsklinik, och då med nära 

samarbete mellan specialiteterna. Smittspridning kan ske via direkt eller indirekt kontaktsmitta. 

Basala hygienrutiner skall alltid tillämpas.  

Lokal infektionsregistrering bör ske enligt rekommendation från PRISS-projektet (expertgrupp 3) och 

detta kan med fördel göras i SILFs Nationella Kvalitetsregister för Ledprotesinfektioner.  
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Figur 1. Algoritm för behandling (kirurgisk och antibiotika) av ledprotesinfektion. Modifierad från (1).  
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D6. Fraktur-relaterad (implantatassocierad) infektion (FRI) 

 

  

Sammanfattning 

Kliniska symptom 

• Tidiga postoperativa infektioner kännetecknas vanligen av tydliga inflammationstecken, 

exempelvis rodnad, svullnad, värmeökning, smärta, feber eller sekretion från 

operationsområdet. 

• Senare i förloppet är vanligen symptomen diskreta, exempelvis belastningssmärta, 

rodnad, svullnad eller fistelgångar.  

• På sikt är kardinalsymtomet vid frakturrelaterad infektion utebliven frakturläkning (non-

union) och uppkomst av pseudartros.  

Diagnostik 

• Patienter med sårläkningsproblem, läckande sår och/eller infektionstecken efter 

frakturkirurgi skall bedömas av läkare med erfarenhet av frakturrelaterad infektion för 

att minska risken för fördröjd diagnos och fördröjd adekvat behandling (BIII). 

• Anamnes, klinisk undersökning, slätröntgen och inflammationsprover ingår i den primära 

bedömningen (BIII). 

• Korrekt tagna perioperativa vävnadsbiopsier till odling är en förutsättning för såväl 

diagnostik som optimal handläggning vid frakturrelaterad infektion (BIII). 

• Ytliga sårodlingar eller odlingar från fistelgång måste tolkas med försiktighet (BIII). 

• 16S-rRNA-PCR på vävnad kan övervägas om biopsierna tas under pågående 

antibiotikabehandling (BIII). 

• Histopatologisk undersökning av benbiopsi kan stärka diagnostiken (BIII). 

Behandling 

• Kirurgisk revision bör eftersträvas snarast, både för att säkra diagnostik och för att uppnå 

source control. Upprepade revisioner kan krävas (BIII). 

• Empirisk antibiotikabehandling vid Gustilo-Andersen grad I-II riktas i första hand mot 

stafylokocker (kloxacillin), medan man vid öppen fraktur grad III kan överväga bredare 

täckning (cefotaxim eller piperacillin/tazobactam). Slutlig behandling väljs baserat på 

kirurgisk strategi i kombination med svar på vävnadsodlingar (BIII). 

• Biofilmsaktiv behandling kan användas efter kirurgisk revision i de fall där man har 

förutsättningar att läka ut infektionen med kvarvarande osteosyntesmaterial. I dessa fall 

är behandlingstiden 3 månader (BII). 

• I de fall allt osteosyntesmaterial kan avlägsnas initialt (dvs läkt fraktur vid diagnos) 

rekommenderas 6-8 veckors uppföljande antibiotikabehandling (CIII). 

• Vid suppressiv behandling i väntan på frakturläkning bör antibiotikabehandlingen 

vanligen avslutas 4-6 veckor efter extraktion av främmande material (CIII). 

• Såväl diagnostik som behandling av dessa infektioner bör utföras i nära samarbete av 

ortopeder och infektionsläkare med erfarenhet av området (BIII). 
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Definition 

Infektioner som uppkommer i anslutning till kontaminerade öppna frakturer eller kirurgisk 

behandling av (slutna) frakturer med osteosyntesmaterial är komplicerade tillstånd. Det främmande 

materialet kan utgöras av exempelvis märgspikar, plattor, skruvar eller extern fixation. 

Ledprotesinfektioner samt osteomyelit utan association till osteosyntesmaterial behandlas i andra 

kapitel i detta vårdprogram. 

Entydig nomenklatur saknas; exempel på benämningar man kan finna i den vetenskapliga litteraturen 

är ”orthopaedic device related infections” (ODRI), ”infection after fracture fixation” (IAFF), ”post-

traumatic osteomyelitis” och ”implant-associated osteomyelitis”. En internationell expertgrupp (1) 

föreslog nyligen att begreppet ”fracture-related infection” (FRI) bör användas i första hand, vilket vi 

valt att göra i detta dokument. 

Ytterligare ett problem med FRI är att det har saknats vedertagen definition som varit anpassad för 

denna specifika problematik (2-6), varför det under 2017 föreslagits en internationell 

konsensusdefinition (tabell 1). Denna inkluderar major-kriterier (ett uppfyllt räcker för att ställa 

diagnos) och minor-kriterier (kan indikera infektion, vidare utredning nödvändig). 

Konsensusdefinitionen presenteras tillsammans med en utredningsalgoritm, men man konstaterar 

också att utmaningar kvarstår inför framtiden (1, 7). 

Tabell 1. Konsensusdefinition av frakturrelaterad infektion (FRI) (1). 

Bekräftande kriterier: 1. fistel med kommunikation till skelett eller implantat 

 2. purulent sekretion från sår eller pus vid revision 

 3. samma patogen i två djupa perioperativa vävnadsbiopsier.  
Sterilt punktat kan inkluderas som en odling. 

 4. förekomst av mikroorganismer vid histopatologi av vävnadsbiopsi 

Kriterier som inger 
misstanke 
(vidare utredning 
indicerad) 

1. kliniska tecken (ett eller flera): 
•vilovärk (nytillkommen eller progredierande) 
•rodnad 
•svullnad 
•värmeökning 
•feber (≥38,3ᵒC) 

 2. radiologi (ett eller flera): 
•osteolys vid fraktur eller implantat 
•implantatlossning 
•sekvestrar som uppkommer över tid 
•utebliven frakturläkning (non-union) 
•förekomst av periostal benbildning  
(vid konsoliderad fraktur eller bortom frakturlokalisationen) 

 3. patogen som isoleras från en djup vävnadsodling  
eller sterilt punktat 

 4. förhöjda inflammationsmarkörer 
•SR 
•LPK 
•CRP 

 5. kvarstående, ökande eller nytillkommen vätskning, bortom de 
första postoperativa dagarna, utan annan förklaring 

 6. nytillkommen ledutgjutning hos patient med närliggande fraktur 
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Epidemiologi 

Risken för djup infektion efter ortopediskt trauma och kirurgi varierar i olika studier, främst beroende 

på frakturens allvarlighetsgrad, omfattningen av mjukdelsskadan, mängden kontaminerande 

bakterier och graden av genomblödning i området. Dock har frakturbehandling som kräver 

osteosyntesmaterial en högre infektionsrisk. Internationellt räknar man med en infektionsfrekvens i 

anslutning till främmande material, insatt i samband med frakturkirurgi, på ca 5% (8). 

Infektionsrisken vid intern fixation av slutna frakturer är lägre (1-2%) medan infektionsrisken efter 

fixering av öppna frakturer ligger på en betydligt högre nivå (3).  

En Cochrane-analys inkluderande 15 studier visar reducerad risk för djupa sårinfektioner (ej närmare 

definierade) vid intern fixation jämfört med artroplastik vid intrakapsulära proximala femurfrakturer, 

även om risken för reoperation (non-union eller caputnekros) var högre vid intern fixation än 

frakturprotes (9). I en metaanalys där man jämförde extern fixation med intern plattfixation vid 

distala radiusfrakturer fann man signifikant färre infektioner i intern fixationsgrupp (2,8%) jämfört 

med i den externa gruppen (9,8%). I den senare var dock infektion kring pinnarna vanligast, dessa var 

relativt begränsade och läkte under antibiotikaterapi och/eller vid borttagande av externfixation (10). 

Beroende på typ av skada kan dock extern fixation ibland vara att föredra då skruvarna inte är i direkt 

kontakt med varken frakturområdet eller skadade mjukdelar. 

Den vanligaste lokalisationen för öppna frakturer är tibia, ofta sekundärt till trafik- eller sportolyckor. 

Tibia är också den vanligaste platsen för frakturrelaterad infektion. I en systematisk review och 

metaanalys fann man signifikant lägre infektionsrisk med märgspik jämfört med plattfixering vid 

extraartikulär distal tibia-metafysfraktur (11). Avseende öppna frakturer kan infektionsrisken vid 

öppen tibiafraktur, liksom risken för fördröjd/utebliven läkning, stratifieras utifrån vävnadsskada 

(Gustilo-Anderson), se Tabell 2.  

Patogenes  

Direkt postoperativ infektion uppstår efter kolonisation och tillväxt av bakterier i operationsområdet.  

Om traumat/frakturen kräver stabilisering med någon form av osteosyntesmaterial blir patogenesen 

liknande den vid andra främmande kroppsinfektioner, som exempelvis ledprotesinfektioner. 

Patogenesen skiljer dock något mellan frakturrelaterad infektion som uppkommer efter 

kontaminerade öppna frakturer och den som uppkommer efter kirurgisk behandling av slutna 

frakturer med osteosyntesmaterial. Hematogen spridning av bakterier till operationsområdet från 

avlägsna foci (sår, urin, tarmkanal, munhåla) förekommer också, om än i lägre grad än vid 

förekomsten av ledproteser (14). 

Tabell 2. Klassifikation enligt Gustilo-Andersen (12)  

Frakturtyp Beskrivning Infektionsrisk (13) 

Typ I Såret är <1 cm långt med rent genomstick 1,8% (0-3,6) 

Typ II Såret är> 1 cm långt utan extensiv 
mjukdelsskada, och genomsticket är moderat 
kontaminerat 

3,3% (0-11) 

Typ IIIA Utbredd sårskada med möjlighet till adekvat 
mjukdelstäckning av skadat ben 

5% (0-28,6) 

Typ IIIB Utbredd mjukdelsskada med periost-avrivning 
och exponering av ben, vanligen massiv 
kontamination 

12,3% (9,4-15,1) 

Typ IIIC Öppen fraktur med associerad artärskada 16,1% (10,2-22) 
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Sannolikt finns i operationsområdet alltid en viss mängd bakterier som patienten själv förmår 

eliminera. Mängden bakterier och andra predisponerande faktorer (exempelvis patientens 

immunologiska status, operationsteknik och bakteriens virulens) är avgörande för det fortsatta 

förloppet. Det finns data som talar för att det krävs 3-4 tiopotenser färre bakterier för att orsaka 

infektion i anslutning till osteosyntesmaterial än i frånvaro av detta (15-17). 

Peroperativ antibiotikaprofylax, som alltid avser täcka åtminstone S. aureus, är ingen garanti för att 

undvika infektion, då en infektion även kan uppstå under den postoperativa vården, t.ex. i samband 

med förbandsbyte, duschning, eller till följd av patientens egen kontamination. Infektion som 

uppkommer vid operationstillfället inklusive den postoperativa perioden kan förorsakas av 

patientens egna bakterier (endogen infektion) eller av personalens eller omgivningens bakterier 

(exogen infektion). Postoperativt finns det initialt alltid en förbindelse mellan sår och skelett. 

Man försöker skilja mellan djup infektion, som sträcker sig subfasciellt, eller en ytlig sårinfektion, som 

är begränsad till mjukdelarna och därför läker snabbare. Vissa infektioner som initialt bedöms som 

ytliga kan senare visa sig vara djupa. Det kan i postoperativt skede vara svårt att avgöra om det 

överhuvudtaget uppkommit en infektion eller om det enbart är frågan om förlängd sekretion från 

såret eller hematom med resorptionsfeber. Ett operationssår som fortfarande läcker efter 1 vecka 

kräver särskild observans och inger misstanke om infektion. Av denna anledning är det viktigt att 

patienter med sårläkningsproblem och/eller infektionstecken efter frakturkirurgi bedöms av läkare 

med erfarenhet av frakturrelaterad infektion för att minska risken för fördröjd diagnos och fördröjd 

adekvat behandling (6). 

 

Predisponerande faktorer  

Bakteriedensitet och virulens hos aktuell patogen, tillsammans med närvaro av osteosyntesmaterial, 

är troligen de starkaste predisponerande faktorerna.  

Rökning innebär högre risk både för fördröjd läkning och för komplikationer inkluderande 

postoperativ infektion efter såväl tibia- som ankelfraktur (18, 19). Andra beskrivna riskfaktorer 

inkluderar övervikt, diabetes mellitus, allergi mot implantatkomponenter, ålder/immunstatus, 

kronisk hypoxi, alkoholöverkonsumtion, bakomliggande malignitet samt lever- och/eller njursvikt. 

Även lokala faktorer såsom nedsatt cirkulation (orsakad av arterioskleros eller traumatisk), venstas 

och lymfödem har betydelse (17), liksom kirurgisk teknik och vävnadshantering. 

 

Klinik  

Den kliniska bilden påverkas av många faktorer; typ av trauma, typ av kirurgi, etiologiskt agens samt 

var i tidsförloppet postoperativt man befinner sig. Den mest accepterade klassifikationen är 

uppdelning i tidiga, fördröjda och sena infektioner (20). 

Tidig infektion (<2 veckor) är vanligen en klinisk diagnos som kännetecknas av tydliga 

inflammationstecken (exempelvis rodnad, svullnad, värmeökning, smärta, feber eller sekretion från 

operationsområdet). I detta skede föreligger oftast ingen frakturstabilitet, men heller ingen 

osteomyelit. Det finns en glidande övergång mellan akut och kronisk osteomyelit men det tar minst 

10-14 dagar för att utveckla osteomyelit (16, 20). Högvirulenta agens som S. aureus, hemolytiska 

streptokocker och Gramnegativa bakterier är vanliga och har ofta kommit in via det penetrerande 

traumat vid öppna frakturer (preoperativt), i samband med insättande av stabiliserande material 

(intraoperativt) eller under störd sårläkningsprocess (postoperativt).  

Fördröjd infektion (2-10 veckor) kan ha en klinisk bild både som vid tidig och sen infektion. 

Lågvirulenta bakterier är dock vanligare än vid tidig infektion och biofilmen har blivit mer etablerad. 
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Det är under denna period en icke-infekterad fraktur läker, medan en osteomyelit vanligen utvecklas 

i närvaro av bakterier. På sikt är kardinalsymtomet vid frakturrelaterad infektion utebliven 

frakturläkning (non-union) och uppkomst av pseudartros. I en djurmodell där man inokulerat S. 

epidermidis vid plattfixering av fraktur påvisar man utebliven frakturläkning hos 83-100% efter 8 

veckor (21). 

Sen infektion (>10 veckor) uppvisar en heterogen klinisk bild, då patogenesen skiljer mellan de olika 

infektionerna som klassificeras som sena. Vanligen är symptomen diskreta i form av 

belastningssmärta, rodnad, svullnad eller fistelgångar. Frakturen har vanligen dålig stabilitet och 

periostal bennybildning i periferin av det infekterade området (involucrum) kan förekomma. Extensiv 

kirurgi är vanligen nödvändig. 

I denna grupp ingår både sent debuterande infektion med lågvirulenta patogener samt relaps av 

inadekvat behandlad tidig infektion (4). Det förekommer även hematogen spridning, vilket dock är 

mer ovanligt vid förekomst av osteosyntesmaterial än vid ledproteser (14). 

 

Mikrobiell etiologi  

Frakturrelaterad infektion kompliceras ofta av att bakterierna befinner sig i biofilm vid 

osteosyntesmaterial, nekrotiskt ben eller sekvestrar (20). 

Stafylokocker är vanligaste orsak till implantatassocierad osteomyelit, i första hand S. aureus (32-

45%) följt av koagulasnegativa stafylokocker (KNS, 6-43%). Av övriga Grampositiva bakterier 

förekommer streptokocker i 8-9% och enterokocker i 3-7%. Enterobacteriaceae finns beskrivna i 5-

22% av infektionerna medan man finner P. aeruginosa i 2-10%. Även mindre virulenta bakterier som 

Cutibacterium (f.d. Propionibacterium) acnes förekommer, liksom peptostreptokocker och andra 

Grampositiva kocker. I enstaka fall förekommer strikt anaeroba bakterier, t.ex. Clostridium spp, 

Bacteroides spp eller Prevotella spp. Polymikrobiella infektioner finns rapporterat i uppemot en 

tredjedel av infektionerna (3, 17, 22-25). 

 

Diagnostik  

Kemi 

Tillförlitliga markörer i blod saknas. CRP är det mest användbara blodprovet vid misstanke på 

frakturrelaterad infektion. Operationen i sig leder till stegring av CRP, med ett maximum kring det 3:e 

postoperativa dygnet. Sekvensell provtagning kan vara av värde; om CRP kvarstår oförändrat eller 

fortsätter att stiga kan infektion misstänkas (3, 7). Vid misstanke om fördröjd eller sen infektion med 

ospecifika symptom såsom smärta kan ett förhöjt CRP tala för infektion snarare än aseptisk non-

union (6). 

SR kan tillföra information, men är än mer ospecifikt. Även LPK är ospecifikt men ingår i aktuella 

diagnoskriterier. Nyare analyser som IL-6 eller PCT innebär en högre kostnad och studier som skulle 

motivera dessa i rutindiagnostik saknas idag (7, 17). 

Serumkreatinin (eller kreatinin-clearance) bör också bestämmas så att antibiotika kan doseras 

korrekt.  

 

Mikrobiologi  

Det saknas stöd för att ta vävnadsodlingar redan vid primäroperation av öppen fraktur, däremot skall 

multipla vävnads- eller benbiopsier tas i samband med kirurgisk revision. Åtminstone 5 djupa 

biopsier bör tas för mikrobiologisk diagnostik, helst i anslutning till implantat eller där det 

makroskopiskt ser infekterat ut, exempelvis sekvestrar eller områden av utebliven läkning. Vid 
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extraktion av implantatkomponenter kan odling även utföras på detta (20) (BIII). 

Två veckors antibiotikafrihet innan odlingar tas skall om möjligt eftersträvas, men hos en septiskt sjuk 

patient får inte diagnostiken fördröja insättande av adekvat antibiotika. 16S-rRNA-PCR kan övervägas 

om vävnadsodlingar tas under pågående antibiotikabehandling (BIII). Data avseende sonikering vid 

frakturrelaterad infektion är i nuläget sparsam, och dess roll är oklar. Metoden rekommenderas dock 

i en nylig review-artikel för att öka utbytet från extraherade implantat, framför allt efter 

antibiotikabehandling (20). Histopatologisk undersökning av benbiopsi kan stärka diagnostiken (26) 

(BIII). Ytliga sårodlingar eller odlingar från fistelgång måste tolkas med försiktighet (3, 6, 17, 27) (BIII). 

Två blododlingar bör tas vid febrila tillstånd. Övriga riktade odlingar tas baserat på klinisk misstanke. 

 

Radiologi  

Slätröntgen bör utföras initialt för en utgångsbild. 80% uppvisar en normal röntgen inom de första 

två veckorna (28). Normalt ses förändringar i skelettet först efter 1-3 veckors symtom i form av 

ursparningar runt osteosyntesmaterialet. Detta förutsätter cirka 30-50% förlust av bentäthet (29). 

Därefter används slätröntgen för att monitorera läkningsprocessen.  

På ultraljud kan framför allt periostala mjukdelsförändringar och eventuella abscesser framträda, 

även om resultatet på undersökningen kan vara svårtolkat. 

Scintigrafi har lågt diagnostiskt värde då traumat/operationen i sig leder till ökat upptag.  

Datortomografi kan undersöka morfologin hos mjukdelar och benstrukturer samt påvisa sekvestrar, 

men störningar från osteosyntesmaterial kan minska användbarheten. 

MR är en känslig metod för mjukdelar och periost, men tolkningen är svår många veckor 

postoperativt och närvaro av osteosyntesmaterial stör undersökningen (3, 6, 17). 

FDG-PET-CT finns studerat i mindre fallserier vid frakturrelaterad infektion, med en rapporterad 

sensitivitet på 91-100% och specificitet på 71-93% (30). Metoden är dock generellt svårtillgänglig i 

klinisk praxis i Sverige i nuläget. 

 

Kirurgisk behandling 

Vid frakturrelaterad infektion får antibiotika ses som adjuvant behandling till kirurgi. Då det är många 

faktorer som inverkar i val av kirurgisk strategi är detta ett komplext område där vi enbart berör 

viktiga principer, för mer ingående information rekommenderas ortopedisk litteratur i området (6, 

17, 20, 31). 

Kirurgisk revision vid infektion bör eftersträvas snarast, både för att säkra diagnostik och för att 

uppnå source control. Samtidigt är kirurgens erfarenhet i högsta grad betydelsefull för slutresultatet, 

varför dessa ingrepp sällan behöver utföras akut under jourtid. Upprepade revisioner kan krävas.  

Grundförutsättningar för utläkning är:  

• stabilisering av fraktur  

• mjukdelstäckning (inklusive hantering av ”dead space”), samarbete med plastikkirurg krävs 

ofta 

• avlägsnande av infekterad vävnad (inklusive sekvestrar, nekroser och om möjligt 

osteosyntesmaterial) 

• rekonstruktion av bendefekter (vanligen i ett senare skede) 

Bensubstitut med antibiotika (resorberbart: t.ex. calciumsulfat, calciumfosfat, hydroxyapatit, 

kollagen-fleece eller icke-resorberbart: t.ex. bioaktivt glas, PMMA) i operationsområdet kan 
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komplettera systemisk antibiotikabehandling (20, 32-36), och är i vissa fall en förutsättning för att 

hantera tomrum efter resektion som ej kan fyllas med mjukdelar (”dead space management”). 

Antibiotika kan även administreras i hydrogel (37). 

I vissa fall kan osteosyntesmaterial behöva avlägsnas även om frakturen inte är stabil. Exempelvis 

infektioner runt märgspikar kan vara svåråtkomliga, då infektionen ofta sprider sig längs spikens hela 

längd. Då stabilitet krävs för att uppnå läkning kan extern fixation vara ett alternativ, eftersom 

maximalt stabiliserad fraktur är nödvändigt både för infektions- och frakturbehandling. 

I en liten retrospektiv studie av låg kvalitet, utan kontrollgrupp, avseende undertrycksbehandling 

(VAC) vid frakturrelaterad infektion hos en blandad patientpopulation noteras en utläkning hos 73% 

(38). Sammantaget är det vetenskapliga underlaget för svagt för att metoden skall kunna 

rekommenderas (17), annat än kortvarigt i väntan på permanent mjukdelstäckning med 

vaskulariserad vävnad (ofta muskel). 

 

Profylax i samband med öppen frakturkirurgi 

Det finns stöd för att ge antibiotikaprofylax snarast (definitivt inom 3 timmar) vid kirurgisk 

behandling av öppna frakturer. Grunden för profylax vid Gustilo-Andersen grad I-II är S. aureus-

täckning, motsvarande kloxacillin enligt svensk tradition. Vid starkt förorenat frakturområde där 

revisioner måste utföras i flera steg för att avlägsna skadad eller nekrotisk vävnad respektive 

förorenade material (Gustilo-Andersen grad III) är bredare antibiotikaval (cefotaxim eller 

piperacillin/tazobactam) nödvändigt. Tillägg av lokala antibiotika kan vara värdefullt i vissa 

situationer. Alternativa preparat får övervägas vid hög risk för MRSA. Vid fraktur grad I 

rekommenderas antibiotikaprofylax under 24 (-48) timmar, medan man vid grad II-III 

rekommenderar antibiotika tills mjukdelstäckning uppnås, eller max 72 timmar beroende på vad som 

inträffar först  

Alternativ vid penicillinallergi och fraktur grad I-II är klindamycin, och vid grad III skada och allergi kan 

klindamycin i kombination med aztreonam (alternativt gentamicin) vara ett alternativ (31, 39-41) 

(CIII). 

 

Antibiotikabehandling  

Till skillnad från vid ledprotesinfektioner kan ofta implantaten avlägsnas permanent efter 

frakturläkning, vilket innebär att primär infektionseradikering inte alltid utgör det initiala 

behandlingsmålet vid frakturrelaterad infektion.  

Antibiotikabehandlingen måste anpassas till den kirurgiska strategin; ett gott samarbete med en 

ortopedkirurg som författar tydliga operationsberättelser ökar möjligheterna för infektionsläkaren 

att välja optimal antibiotikastrategi.  

• Om det är önskvärt eller nödvändigt att ha kvar osteosyntesmaterial i infekterat ben krävs 

för utläkning biofilmsaktiva antibiotika i kombination med adekvat kirurgi. Här är också 

tidsfaktorn viktig, då det föreligger bättre förutsättningar att läka ut en implantatassocierad 

infektion innan biofilmen etablerats (tidig infektion).  

• En alternativ strategi vid fördröjda och sena infektioner är att vid infekterade frakturer med 

inre fixation använda sig av suppressiv antibiotikabehandling tills frakturen bedöms stabil, för 

att därefter avlägsna osteosyntesmaterialet och kunna få infektionen att läka. Även i detta 

fall är adekvat kirurgisk revision ofta nödvändig. 

• Extraktion och refixation får ibland övervägas, exempelvis vid (20): 
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o märgspik 

o instabil osteosyntes/pseudartros 

o skada som omöjliggör mjukdelstäckning 

o ogynnsamma värdfaktorer (alkoholism, diabetes, kärlinsufficiens, rökning) 

o svårbehandlade patogener 

 

Data avseende optimal fortsatt behandlingstid efter avlägsnande av osteosyntesmaterial saknas. I 

normalfallet rekommenderas 4-6 veckors fortsatt antibiotikabehandling, medan man i utvalda fall 

med gynnsamma förutsättningar sannolikt kan korta behandlingstiden efter extraktion ytterligare (5, 

6, 20, 42). 

För samtliga antibiotika gäller att olika doseringar inte är jämförda i kontrollerade studier. En 

Cochraneanalys konstaterar att det saknas evidens för såväl preparatval som behandlingstid vid 

osteomyelit (43). I experimentella studier på försöksdjur samt hos icke infekterade patienter inför 

protesingrepp har visats att koncentrationen i skelett av framför allt peroralt flukloxacillin men även 

andra betalaktamantibiotika (amoxicillin/klavulansyra, cefuroxim) är betydligt lägre än i serum. 

Intravenösa betalaktamantibiotika uppnår vanligen så pass höga serumkoncentrationer att man 

uppnår målkoncentrationen i benvävnad, detsamma gäller vancomycin, daptomycin och fosfomycin. 

Perorala antibiotika med bättre förutsättningar att uppnå adekvata koncentrationer i benvävnad är 

kinoloner, trimetoprim-sulfametoxazol, klindamycin, linezolid, rifampicin och fusidinsyra. Dock 

förekommer även rapporter om sänkta serumkoncentrationer av både klindamycin, trimetoprim-

sulfametoxazol, linezolid och fusidinsyra i kombination med rifampicin (44-46). Vilka kliniska 

slutsatser man kan dra av detta är dock ännu oklart. Se även avsnitten i detta vårdprogram om 

ledprotesinfektioner samt allmänna synpunkter på antibiotikabehandling för resonemang om 

antibiotikaval och dosering (5, 6, 27, 47-58).  

 

Observanda: 

• en septisk sjuk patient kan kräva annan behandling än den som rekommenderas nedan, se 

separat vårdprogram på www.infektion.net 

• om patientens tillstånd tillåter, avvakta om möjligt med antibiotikabehandling tills odlingar 

säkrats 

• alla nedanstående rekommendationer förutsätter att resistensbestämningen påvisar känsligt 

isolat 

• polymikrobiella infektioner förekommer, vilket i högsta grad påverkar slutligt antibiotikaval 

• rifampicin rekommenderas inte som empirisk behandling, utan enbart vid 

implantatbevarande strategi med stafylokocketiologi 

• insättning av rifampicin rekommenderas i första hand när bakteriebördan reducerats, dvs när 

såret torkat upp efter kirurgisk intervention och man inte misstänker kvarvarande abscess 

• identifiera potentiella läkemedelsinteraktioner som kan påverka behandlingsutfall 

• notera att dosjustering kan krävas beroende på njurfunktion eller andra patientrelaterade 

faktorer 

• utnyttja möjligheten till serumkoncentrationsbestämning av antibiotika vid 

långtidsbehandling för att undvika såväl över- som underdosering 
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Behandlingstider 

• Infektion vid läkt fraktur där allt osteosyntesmaterial avlägsnas initialt (6, 20) 
o Som vid osteomyelit utan främmande material, dvs efter att adekvat kirurgisk 

revision genomförts kan antibiotikabehandlingstiden sannolikt kortas till 6-8 veckor 

• Tidig infektion med förutsättningar för utläkning (biofilmsbehandling) (6, 20) 
o 3 månaders behandling efter adekvat kirurgisk intervention (debridering av 

infekterade mjukdelar och optimerad frakturstabilisering). 

• Infektion utan förutsättningar för eradikering av bakterier i biofilm (suppressiv behandling 
under frakturläkning inför senare extraktion av implantat) (6, 20) 

o 4-6 veckor efter implantatextraktion. 

 

Empirisk antibiotikabehandling i väntan på odlingssvar  

Stark misstanke om S. aureus (meticillinkänslig): kloxacillin 2g x3. Vid typ-1 allergi är klindamycin 

600mg x3 i.v. ett alternativ. 

Misstanke på Gramnegativ genes: cefotaxim 2g x3 (högre dos med tanke på S. aureus, täcker även 

betahemolyserande streptokocker, flertalet Enterobacteriaceae men endast 10-20% av KNS och inte 

anaeroba bakterier) eller piperacillin/tazobactam 4g x3 (täcker även E. faecalis, P aeruginosa och 

anaeroba bakterier). 

 

Riktad antibiotikabehandling 

1a. S. aureus eller meticillinkänslig KNS där allt osteosyntesmaterial avlägsnas initialt:  

Kloxacillin 2g x3 i.v. till klinisk förbättring och sjunkande inflammationsprover,  

därefter flukloxacillin 1,5 g x3. Tillägg av fusidinsyra (500 mg x3) kan övervägas. 

Vid typ-1 allergi är klindamycin 600mg x3 i.v. följt av 300-450 mg x3 po ett alternativ. 

 

1b. MRSA eller meticillinresistent KNS där allt osteosyntesmaterial avlägsnas initialt: 

Utgå från resistensmönster.  

Tänkbara alternativ för intravenös behandling (notera att i.v. behandling i vissa fall blir aktuell hela 

behandlingstiden): 

klindamycin 600mg x3 eller daptomycin 8-12 mg/kg kroppsvikt x1 (baserat på MIC) eller vancomycin 

(målkoncentration 15-20 mg/L), alternativt dalbavancin eller teicoplanin (lättare att poliklinisera).  

Tänkbara alternativ för peroral behandling: 

Klindamycin 300-450 mg x3, linezolid 600mg x2, trimetoprim-sulfametoxazol (160mg/800mg) 1x3. 

Tillägg av fusidinsyra (500 mg x3) kan övervägas.  

Alternativa preparat där evidensläget är svagare är tigecyklin, ceftarolin, doxycyklin och tedizolid. 

 

2a. S.aureus eller meticillinkänslig KNS: tidig infektion med förutsättningar för utläkning med 

kvarvarande implantat (biofilmsbehandling):  

kloxacillin 2g x3 i.v. till klinisk förbättring, och torrt sår, därefter peroral behandling med:  

rifampicin 600-900 mg/dag i kombination med 

kinolon (ciprofloxacin 750mg x2 eller levofloxacin 750mg x1 alternativt 500mg x2)  

alternativt 

fusidinsyra 500 mg x3 eller  

klindamycin 600mg x3 eller 
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linezolid 600 mg x2 eller 

daptomycin (i.v) 8-12 mg/kg kroppsvikt x1 (baserat på MIC) 

Oral monoterapi med trimetoprim-sulfametoxazol (160mg/800mg) 1x3kan prövas i fall med 

speciella resistensförhållanden, men användningen begränsas av frekventa biverkningar. 

 

2b. MRSA eller meticillinresistent KNS: tidig infektion med förutsättningar för utläkning med 

kvarvarande implantat (biofilmsbehandling):  

Utgå från resistensmönster.  

Klindamycin 600 mg x3 i.v. eller daptomycin 8-12 mg/kg kroppsvikt x1 (baserat på MIC) eller 

vancomycin (målkoncentration 15-20 mg/L) till klinisk förbättring, och torrt sår, därefter uppföljande 

behandling med:  

rifampicin 600-900 mg/dag i kombination med 
kinolon (ciprofloxacin 750 mg x2 eller levofloxacin 750 mg x1)  

alternativt 

fusidinsyra 500 mg x3 eller  

klindamycin 600 mg x3 eller  

linezolid 600 mg x2 eller 

daptomycin 8-12 mg/kg kroppsvikt x1 (baserat på MIC) 

Trimetoprim-sulfametoxazol (160mg/800mg) 1x3 kan prövas i fall med speciella 

resistensförhållanden, men användningen begränsas av frekventa biverkningar.  

 

3a. S. aureus eller meticillinkänslig KNS: suppressiv behandling inför senare extraktion av implantat:  

Kloxacillin 2g x3 i.v. till klinisk förbättring och sjunkande inflammationsprover,  

därefter flukloxacillin 1,5g x3.  

Vid typ-1 allergi eller meticillinresistens kan klindamycin 600mg x3 i.v. följt av 300-450 mg x3 po vara 

ett alternativ. 

Doxycyklin 100 mg x2 finns beskrivet som suppressiv terapi vid ledprotesinfektioner (59) och är ett 

tänkbart alternativ även vid FRI. 

Andra alternativ för suppressiv behandling innebär en individuell bedömning utifrån patientfaktorer 

och resistensmönster. 
 

3b. MRSA eller meticillinresistent KNS: suppressiv behandling inför senare extraktion av implantat:  

Utgå från resistensmönster. 

Klindamycin 600 mg x3 i.v. eller daptomycin 8-12 mg/kg kroppsvikt x1 (baserat på MIC) eller 

vancomycin (målkoncentration 15-20 mg/L) till klinisk förbättring,  

därefter uppföljande behandling med: 

klindamycin 300-450 mg x3 po eller linezolid 600 mg x2 eller daptomycin 8-12 mg/kg kroppsvikt x1 

(baserat på MIC) eller dalbavancin eller teicoplanin. 

Doxycyklin 100mg x2 finns beskrivet som suppressiv terapi vid ledprotesinfektioner (59) och är ett 

tänkbart alternativ även vid FRI. 

Trimetoprim-sulfametoxazol (160mg/800mg) 1x3 kan prövas i fall med speciella 

resistensförhållanden, men användningen begränsas av frekventa biverkningar. 

Alternativa preparat där evidensläget är svagare är tigecyklin och tedizolid. 
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4. Hemolytiska streptokocker grupp A, B, C och G, alfastreptokocker, peptostreptokocker (inklusive 

Finegoldia magna), Cutibacterium (tidigare Propionibacterium) spp:  

Bensylpenicillin 3g x3 i.v. till klinisk förbättring och sjunkande inflammationsprover, 

därefter endera amoxicillin 1000 mg x3 eller klindamycin 300-450 mg x3. Evidens saknas för tillägg 

med rifampicin vid implantatassocierad infektion med dessa patogener. 
 

5. Enterokocker 

Enterokocker är problempatogener där adekvat biofilmsaktiv behandling saknas.  

Intravenös behandling till klinisk förbättring och sjunkande inflammationsprover: 

Ampicillin 2g x3-4 eller piperacillin/tazobactam 4g x3 eller daptomycin 10-12 mg/kg kroppsvikt x1 

eller vancomycin (vid penicillinallergi eller ampicillinresistens, målkoncentration 15-20 mg/L),  

följt av peroral behandling: 

amoxicillin 1000 mg x3. 

Evidens saknas för tillägg med rifampicin vid implantatassocierad infektion med enterokocker.  

Linezolid kan utgöra ett peroralt alternativ vid penicillinallergi eller ampicillinresistens. Daptomycin 

eller dalbavancin eller teicoplanin kan i utvalda fall vara uppföljande intravenösa alternativ, men 

data saknas för att kunna ge en rekommendation. 

Även om det vetenskapliga stödet vid ortopediska infektioner är mycket svagt kan man i utvalda fall 

överväga kombination ampicillin 2g x3-4 samt ceftriaxon 2g x1 i analogi med enterokockendokardit 

(60). 

 

6. Gramnegativa bakterier:  

Cefotaxim 1g x3 eller piperacillin/tazobactam 4g x3 till klinisk förbättring och sjunkande 

inflammationsprover. Meropenem 1g x3 eller imipenem/cilastatin 1g x3 är alternativ vid ESBL-

produktion, Enterobacter eller Pseudomonas.  

Därefter ciprofloxacin 750mg x2 (biofilmsaktivt).  

Trimetoprim-sulfametoxazol (160mg/800mg) 1x3 kan prövas vid kinolonresistens (ej pseudomonas), 

men användningen begränsas av frekventa biverkningar. 

Vid behov av fortsatt parenteral behandling rekommenderas piperacillin-tazobactam 4g x3 eller 

Cefotaxim 1g x3 (ej pseudomonas) eller imipenem/cilastatin 1g x3 eller meropenem 1g x 3. 

Ceftazidim 2g x3 kan vara ett alternativ vid pseudomonas.  

För poliklinisk behandling kan Ertapenem eller ceftriaxon i endos i vissa fall bli aktuella, notera att 

inget av dessa preparat är verksamt mot pseudomonas. 

 

7. Anaeroba bakterier (clostridium spp, Bacteroides spp, Prevotella spp):  

Klindamycin 600 mg x3 i.v.  

därefter klindamycin 300-450 mg x3 po.  

Alternativt kan metronidazol ges initialt i.v. i dosen 500mg x3 eller 1,5g x1 (1 dag), därefter 1g x1 i.v., 

följt av 400-500 mg x3 po. 
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Uppföljning  

Eftersom terminologi och definitioner är inkonsekventa och det dessutom finns flera 

infektionstyper/kirurgiska strategier är det svårt att hitta säkra data, men klinisk utläkning mellan 69-

96% (35, 36, 42, 61, 62) för frakturrelaterad infektion finns rapporterad. 

Efter att antibiotika utsatts måste patienten kontrolleras noga. Bristande läkning kan upptäckas upp 

till 6 månader eller senare efter utsatt behandling. Kliniska symptom tillsammans med SR och CRP är 

de känsligaste parametrarna. Vid recidiv är det viktigt med individualiserad bedömning för att 

värdera om osteosyntesmaterialet kan avlägsnas. 

I de fall då infektionen persisterar och osteosyntesmaterial ej kan avlägsnas, kan livslång suppressiv 

antibiotikabehandling bli aktuell. 

 

Komplikationer 

Ogynnsam behandlingseffekt och läkemedelsbiverkningar kan komma att leda till stora konsekvenser 

för patienten. 

Utebliven frakturläkning med utveckling av pseudartros kräver frakturstabiliserande och/eller 

läkningsstimulerande kirurgiska ingrepp.  

Stora mjukdelsdefekter behöver vanligen täckas i samarbete med plastikkirurg.  

Fördröjd/utebliven läkning kan kräva totalt avlägsnande av osteosyntesmaterial, och i värsta fall kan 

amputation krävas. 

 

Vårdnivå 

Multidisciplinärt samarbete är viktigt för denna patientgrupp. En italiensk studie visar att 

korrektheten i både diagnostik och behandling (antibiotikaval, dosering, behandlingstid) ökar efter 

att infektionsläkare konsulterats (63).  

Den slutna vården bör alltid ske med basala hygienrutiner på endera ortoped- eller 

infektionsavdelning. Dessa patienter bör sedan om möjligt följas på en gemensam ortoped-

infektionsmottagning. 
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