
RÄTTNINGSMALL 
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar 2012 

 
 
Fall 1 
 
a) Misstanke om protesendokardit. Inläggning på vårdavdelning för vidare utredning. 
 
b) Blododling x 3, remiss för TEE. EKG, urinsticka, ev u-odling. Vikt inför eventuell 
behandling 
 
c) Empirisk behandling mot protesendokardit, inkluderande täckning för KNS vilket är en 
vanlig patogen i denna patientgrupp. 
Vancomycin: glykopeptidantibiotika, hindrar de monomerer som bygger upp bakteriens 
cellvägg att sammanfogas. 
Aminoglykosid: stör bakteriens proteinsyntes på ribosomal nivå 
 
d) Kontaktar thoraxkliniken då operationsindikation föreligger, för dis med kardiolog för 
ställningstagande till temporär pacemaker. 
 
e) Progressiv hjärtsvikt pga klaffläckage, okontrollerad infektion, kvarstående feber och CRP 
stegring trots antibiotikabehandling pga invasiv infektion (med svårbehandlad patogen) med 
abscessbildning eller aneurysm , samt för att förhindra embolisering (stora vegetationer) 
 
f) PCR-diagnostik på klaffmaterialet, odling av klaffmaterial (sämre känslighet än PCR men 
går då att göra resistensbestämning) 
 
g) Ges som kombinationsbehandling i samband med protesinfektion orsakad av Stafylokocker. 
Rekommenderas insättning 1 v efter övrig behandling satts in för att minska risken för 
resistensutveckling. 
 
h) Svårstyrt med Waran under samtidig Rifampicinbehandling då Rifampicin inducerar 
warfarinmetabolismen och gör att mycket högre Waran-doser krävs Oftast behövs byte till 
lågmolekylärt Heparin i samband med Rifampicinbehandling 
 
i) Protes: Tidig infektion (inom 60 d efter insättande av protes): KNS (ffa nosokomiala 
infektioner), S aureus 
Sen infektion (mer än 1 år efter protesinsättning): samma spektrum som vid nativ klaff dvs S 
aureus, alfastreptokocker, enterokocker, HACEK. 
Det som skiljer protesinfektion från endokardit på nativ klaff är framförallt KNS och att det 
oftare finns resistensproblematik då de i högre grad är nosokomiala infektioner. 
 
j) Kvarstår oförändrad behandling då patienten är pc-allergiker. Om patienten hade tålt pc 
hade bensyl-pc + aminoglykosid varit förstahandsalternativet. 
 
k) Då den infekterade klaffen är borttagen och det inte fanns tecken till abscessbildning 
räcker det med 2 v postoperativ behandling 
 



l) Då tidigare proteslossning och nu ny klaff ges rekommendation om antibiotikaprofylax i 
samband med orala ingrepp samt bronkoskopi med biopsi eller stelt instrument. Klindamycin 
600 mg x1 1 h före ingreppet (pat har typ I pc-allergi) 
 
 
 
Fall 2 
 
a) Misstänkt infektion i den transplanterade njuren. Odla från både blod och urin  
 
b) Oftast viktigt att starta antibiotikabehandling snarast, även om patienten inte ter sig 
septisk, så att transplantatet ska ta så lite skada som möjligt av infektionen.  
Man kan tänka sig att patienten är dehydrerad, viktigt att ge i.v vätska tidigt.  
 
c) Nyligen transplanterade patienter bör vårdas i slutenvård vid misstanke om infektion; 
åtminstone tills diagnosen är säker (feber och stigande Krea kan vara tecken på avstötning) 
och man ser att de svarar på insatt behandling/har odlingssvar och antibiotikabehandlingen 
är korrekt mht odlingsfynd. 
 
Då patienten har GE-symtom får man initialt vårda henne i solerad, helst på Infektionsklinik 
om Transplantationsavd inte finns på det aktuella sjukhuset 
 
d) Viktigt att täcka ”vanliga” gram-neg urinvägspatogener (E Coli, Klebsiella och möjligen 
även proteus) samt enterokocker som inte sällan kan orsaka infektioner i urinvägarna hos 
denna patientgrupp med (iatrogena) anatomiska urinvägsanomalier. Ett alternativ om 
patienten inte verkar septiskt påverkad är t.ex. cefotaxim + ampicillin. Vancomycin behöver 
inte ges empiriskt utom i de fall där man vet att patienten varit koloniserad/haft infektioner 
med enterococcus faecium. Vid septisk patient är det dock bättre att ge piperacillin-
tazobactam + en dos aminoglykosid alt. karbapenem 
 
e) Av särskild vikt vid diarréer hos transplanterade patienter är att kontrollera S/P-
koncentrationen av ciklosporin A (Sandimmun®) eller takrolimus (Prograf®). Vid diarrér 
sjunker ciklosporin-konc medan tkrolimus-konc ökar! 
 
f) Grad av immunsuppression: Indirekt genom att ta reda på hur lång tid har förflutit efter 
transplantationen. Under första 3 månaderna har patienten i regel mer immunsuppression 
samt också en väsentligen högre risk för avstötning som dessutom ibland kan vara en diff 
diagnos till infektion. Också naturligtvis konc av immunsuppressiv behandling samt om det 
har förekommit avstötningsepisoder (som ytterligare leder till ökad immunsuppr) 
Njurfunktion: Kreanivåer kan variera mellan olika patienter och det är den aktuella 
patientens ”base-line” man får utgå ifrån när man bedömer en ev njurpåverkan. 
Bakomliggande sjukdom som lett till njursvikt och transpl:  
speciellt om patienter har diabetes (betydligt högre infektionsrisk) eller ej, samt om ev 
infektioner efter transplantationen. Patienter med cystnjurar kvar kan få besvärliga 
infektioner i de nativa njurarna. 
CMV-serostatus före transplantationen hos patienten och donatorn. 
 
g) CMV-infektion i första hand. Patienten har en klassisk bild av s.k CMV-syndrom; låggradig 
feber/subfebrilitet, leukopeni (ev även lägre TPK och/eller Hb). Diarréerna kan vara ett 
symtom på kolit, även om de inte är allvariga/blodtillblandade, mm) 
 



h) CMV-DNA kvantitativ i serum/plasma/helblod 
 
i) Ganciklovir/val-ganciklovir är förstahandsbehandling. I.v. eller p.o beror på patientens 
tillstånd snarare än virusnivåer, även om det senare oftast tenderar att påverka 
administrationssättet om kraftig viremi. 
 
j) Inte nödvändigtvis om patienter mår bra och man bedömer att hon kan tillgodogöra sig 
behandling p.o. Viss vaksamhet bör man ha avseende ev resistensutveckling mot ganciklovir 
då patienten stått 3 mån på det läkemedlet. Ingen indikation för resistensanalys om ej klinisk 
misstanke om behandlingssvikt. 
 
Om tarmsymtomen inte viker inom ca. 1 vecka efter behandlingsstart och/eller om mer 
uttalade symtom (kraftiga, frekventa diarréer, blodtillblandning, mm) bör man överväga 
koloskopi främst för differentialdiagnostik (transpl.patienter kan ha flera diagnoser 
samtidigt!), men organpåverkan vid post-transpl CMV-sjukdom förändrar inte 
grundbehandlingen. 
 
k) Normal ger man fulldosbehandling tills patienten svarar kliniskt, dock minst 1 vecka 
särskilt vid primär infektion. Därefter kan man halvera dosen och behandla ca. 2 veckor 
ytterligare.  
 
OBS! Patienten bör instrueras att återkomma vid förnyade symtom/följas med provtagning 
avs CMV-DNA i några veckor då det inte är ovanligt att infektionssymtomen åtekommer vid 
primär CMV-infektion efter transplantation. Oftast bäst att då upprepa behandlingen än att 
ge alla patienter förlängd terapi. 
 
 
Fall 3 
 
a) Staph- eller Strepinfektion, Infektion med Mycobakterier, EBV eller CMV, Tularemi  
   
b) Provtagning: Rutinmässigt bör man odla på blod , svalg. Serologi och eller blod PCR för 
CMV och EBV. Tularemiserologi. Blodprover: CRP, SR, Hb, TPK+diff, ASAT; ALAT; s-bil.  
 
c) Du misstänker att patienten har en ulceroglandulär tularemi och bedömer att patienten 
fortsatt kan handläggas polikliniskt. Tularemiserologi ska tas och du beslutar dig för att 
körteln bör punkteras för att skärpa diagnostiken genom odlings och PCR-diagnostik på 
punktatet för Francisella tularensis och Mycobakterier (även om du anser att atypiska 
mycobakterier egentligen verkar mindre sannolikt pga. patientens ålder). 
 
d) Riskerna för smitta vid provtagning är små om man iakttar normala basala hygienrutiner 
inklusive att använda handskar och förkläde om man löper risk komma i kontakt med 
infekterat sekret. Om det finns risk för stänk med infekterat sekret ska personlig 
skyddsutrustning användas. Glasögon eller visir och kirurgiskt munskydd för att skydda 
slemhinnor om det finns risk för stänk. Andningsskydd med FFP3-klass är mycket sällan 
nödvändigt men kan komma i fråga när det är stor risk för aerosolbildning t ex vid 
bronkoskopi av patient med misstänkt respiratorisk tularemi. 
Det diagnostiska mikrobiologiska laboratoriet måste meddelas om att man misstänker 
tularemi. Skriv detta tydligt på remissen. Det är stor risk för laboratoriesmitta vid hantering 



av tularemiodlingar om man inte känner till den kliniska misstanken och därför använder 
särskilda rutiner med odling på säkerhetslaboratorium.  
 
e) De perorala alternativen som har bäst dokumentation är T. Ciprofloxacin 500-750 mg 
1x2xX eller T. Doxycyklin 100 mg 2x2 i 14-21 dagar. Det saknas väldesignade studier som 
jämför dessa alternativ men den kliniska erfarenheten i Sverige talar för att cipro har en klart 
snabbare insättande effekt på febernedgång. Vid allvarlig tularemi som kräver sjukhusvård 
eller där per oral behandling inte kan användas rekommenderas iv. gentamicin. Det ska 
poängteras att i detta specifika patientfall är det relativt stor risk för att behandlingen inte ger 
prompt effekt på feber och körtel eftersom patienten har varit sjuk en längre tid. Om det gått 3 
v. eller mer sedan insjuknandet innan insättning av korrekt behandling så drabbas ca 1/3 av 
körtelsuppuration trots korrekt behandling. Det tycks som att det då inte längre rör sig om en 
patogenes som beror av bakteriereplikation utan snarare om en immunreaktion som är svår 
att hejda.  
 
 
 
Fall 4 
 
a) Pneumoni, influensa, gastroenterit 
 
b) Syrgas, parenteral vätska 
Odling från blod, sputum, nasofarynx, urin och feces, ev PCR för virus i feces  
Influensa-PCR på nasofarynxsekret 
 
c) CRB-65 med fyra parametrar som uppfyllda ger var sitt poäng, summa 0-4 vilket 
korrelerar till allvarlighetsgraden: 
C = konfusion, nytillkommen eller förvärrad förvirring 
R = respiration, andningsfrekvens ≥ 30/min 
B = blodtryck, systoliskt <90 mmHg eller diastoliskt ≤ 60 mmHg 
65 = ålder 65 år eller äldre 
 
Aktuell patient får 1 poäng för konfusion 
 
d) Enligt Socialstyrelsen (september 2011) 
Vid misstänkt eller konstaterad influensa bör antiviral behandling erbjudas om 

1. patienten tillhör en riskgrupp och inte bedöms vara tillräckligt skyddad mot allvarlig sjukdom 
genom vaccination. Riskgrupper: 

a. personer över 65 år 
b. gravida kvinnor i andra och tredje trimestern 
c. personer med kroniska sjukdomar (kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, instabil 

diabetes mellitus, kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering), 
kronisk lever- eller njursvikt, astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) 
med funktionsnedsättning), extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller 
neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, flerfunktionshinder hos barn) 

 
eller 
 
2. patienten är allvarligt sjuk (t.ex. med påverkan på andning eller cirkulation). Tidigare har 

sjukhusinläggning i sig ansetts vara indikation för antiviral behandling.  
  



Antiviral behandling har störst effekt om den påbörjas inom 48 timmar efter att patienten har 
insjuknat, men kan även komma ifråga i ett senare skede till patienter med kraftigt nedsatt 
infektionsförsvar och/eller svårt sjuka patienter vid misstanke om att virus fortsatt förökar 
sig. 
 
e) Alternativ a, ”Under hela året”. Se Russel et al. The global circulation of seasonal 
influenza A (H3N2) viruses. Science 2008;320:340-6. 
 
f) Vid CRB-65 1 poäng rekommenderas sjukhusvård alternativt öppenvård med uppföljning. 
Då patienten är andningspåverkad och har en saturation på 90% är han i behov av 
syrgasbehandling och därmed bör han läggas in.  
  
g) Vid CRB-65 1 poäng bör behandlingen riktas primärt mot pneumokocker. Turistresa 
medför ökad risk för pneumoni orsakad av pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet. 
Därför rekommenderas inj Bensylpenicillin 3g x 3 alternativt tabl Amoxicillin 1g x 3. 
 
h) 1. ökad syrgasbehandling 
2. ordinerar parenteral vätska med snabb infusion 
3. kontaktar intensivvårdsläkare 
 
i) Då han försämrats och nu sviktar respiratoriskt, cirkulatoriskt och cerebralt är han i behov 
av mer övervak än en vanlig vårdavdelning kan erbjuda. Han bör därmed i första hand 
vårdas på intensivvårdsavdelning. 
 
j) Pneumokocker 
Haemophilus influenzae med eller utan produktion av betalaktamas 
Staphylococcus aureus 
(Dessa ovanstående tre agens är de vanligaste etiologierna till pneumoni efter 
influensasjukdom) 
Legionella 
Streptokocker  
(Enterobacteriacae och pseudomonas är sällsynta, då det rör sig om samhällsförvärvad 
pneumoni) 
(Mykolplasma och Chlamydophila är mindre troliga agens med tanke på den snabba och 
allvarliga försämringen) 
 

      k) Urinantigentest för pneumokocker och legionella 
 Gärna kontakt med baktlab för komplettering av legionella-PCR på sputumprovet som togs 

vid inläggningen 
 
 
      l) Antibiotikabehandlingen bör breddas så att den förutom pneumokocker, streptokocker och 

betalaktamasnegativa H. influenzae, också täcker in S. aureus, betalaktamaspositiva H. 
influenzae och legionella. 
I enlighet med vårdprogrammet för pneumoni bör svaret vara byte av antibiotikabehandling 
till: 
Inj Cefotaxim + Inj Erytromycin 
eller 
Inj Bensylpenicillin + Inj Levofloxacin/Moxifloxacin  
 



 
m) Med tanke på att patienten är kraftigt andningspåverkad bör man starkt överväga att 
lägga in ett dränage i höger pleura för att avlägsna pleuravätskan. I normalfallet inläggning 
av pig-tail drän via ultraljud. 
 
n) Klindamycin minskar produktionen av toxiner från S. aureus, t ex PVL-toxin (panton-
valetine leukocidin), vilket är vanligt förekommande hos S. aureus som orsakar pneumoni 
efter influensa. Tillägg av Klindamycin ger också förbättrad stafylokocktäckning, vilket kan 
vara av värde i väntan på resistensbestämningen. 
Linezolid är förstahandsbehandling vid MRSA pneumoni. I väntan på typning och 
resistensbestämning av det framodlade stafylokockisolatet kan man överväga att inkludera 
MRSA-täckning, med tanke på att patienten sannolikt smittats i Thailand, som har betydligt 
högre MRSA prevalens än Sverige.    
 
o) Man differentiera methicillin-känsliga S. aureus från MRSA med följande tre metoder 
(minst ett alternativ bör anges för rätt svar): 

• PCR för mecA gen 
• PNA FISH 
• MALDI-TOF 
 

(Inom några timmar kan man säkerställa att ett framodlat stafylokockisolat är S. aureus 
genom latex agglutinationstest, PCR för nuc gen, PNA FISH eller MALDI-TOF)  
 
 
 
Fall 5 
 
a) Randomized Controlled Trial, RCT.  
 
b) En studie med mätdata som insamlas framåt i tiden 
 
c) Randomisering/slumpning innebär att faktorer som inte har med själva behandlingen att 
göra, men som kan påverka resultatet ändå (confounders) fördelar sig slumpmässigt mellan 
båda grupperna. 
 
d) Skall visa på att den nya behandlingen (Fidaxomicin) med stor sannolikhet åtminstone inte 
är sämre än den gamla (Vancomycin) 
 
 



e) Per protocol: endast de patienter som tagit läkemedlet ingår i den statistiska analysen 
Intention to treat: alla patienter som randomiserats till en arm ingår i den statistiska 
analysen. 
 
f) Primär end-point: Upphörande av diarré och/eller inget behov av ytterligare terapi inom 
48 h efter avslutad beh  
Sekundär end-point: återfall i Cl difficile diarré inom 4 v efter avslutad beh. 
 
Fidaxomicin främst bättre än vancomycin med avseende på relaps (sekundär end-point).  
 
g) Medelålder cirka 60 år är yngre än de flesta som normalt drabbas av infektionen och 
dessutom var cirka 40 % i primärvården (normalt fler inom slutenvård och på sjukhem).  
 
h) Svårt sjuka patienter (fulminant infektion, megacolon) och inflammatorisk tarmsjukdom 
var exkluderade ur studien, går således ej att generalisera till dessa grupper, ej heller till 
barn. 
  
 
 


