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RÄTTNINGSMALL 
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionsmedicin 2013 

 
 
Fall 1 

a) Mässlingsimmunitet och oskyddat sex 

b) Tyfoidfeber, Dengue, Malaria, HIV 

c) Blododling, serologi eller NS-1 antigen och malariautstryk (snabbtest bör accepteras då 
misstanken är mycket låg efter resa i Indien) och HIV ag/ak test. 

d) Tyfoidfeber 8-14 dagar, dengue 4-7 dagar(3-14), malaria falciparum inom 1 månad (1-3), 
HIV 1-4 veckor 

e) Kopliks fläckar, ”mjölkstänk” / mm-stora gråvita fläckar på rodnad botten på 
kindslemhinnan i höjd med andra premolaren i överkäken.(räcker med kindslemhinnan tycker 
jag) 

f) Serologi och nasopharynx-aspirat för PCR..  

g) Patienten ska vårdas på rum med egen ingång och helst slussat. 

Kartläggning av vilka som har suttit i samma väntrum eller varit i samma utrymme som 
patienter eller personal och vaccinations/immunitetsstatus. 

h) Skyndsamt informera smittskyddsläkaren om misstänkt mässlingfall. 

i) Vaccin skall ges inom 72 tim, gammaglobulin inom 6 dagar efter exposition 

j) Barn under 18 månader och vuxna födda 1960-1981(många av de som är födda på 60-talet 
har haft dock mässling, däremot ovanligare med genomgången mässling bland 70-talister) 

k)  

1) Gammaglobulin  

2) vaccin¨ 

3) gammaglobulin 

4) vaccin 

5) gammaglobulin 
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Fall 2 

a)  

1. Piperacillin/tazobactam  

Korrekt, täcker de fleta patogener som kan isoleras från magtarm-floran inklusive 
pseudomonas aeruginosa, som är en relativt vanlig patogen hos dessa patienter 

 

2. Bensylpenicillin  

Fel, alldeles för smalt spektrum, täcker få av de patogener som kan isoleras från 
magtarm-floran och som är ansvariga för sepsis hos dessa patienter 

 

3. Ceftazidim  

Korrekt, täcker de fleta patogener som kan isoleras från magtarm-floran inklusive 
pseudomonas aeruginosa, som är en relativt vanlig patogen hos dessa patienter. 
Aktiviteten mot Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae är dock sämre 
än för alternativa preparat, vilket kan behöva beaktas vid klinisk misstanke om 
infektion med dessa bakterier eller efter odlingssvar 

4. Cefotaxim  

Fel, täcker de fleta patogener som kan isoleras från magtarm-floran men inte 
Pseudomonas aeruginosa, som är en relativt vanlig patogen hos dessa patienter 

 

5. En karbapenem  

Korrekt, karbapenemer som meropenem eller imipenem täcker nästan alla de 
patogener som kan isoleras från magtarm-floran inklusive pseudomonas aeruginosa. 
Dessa preparat är lite onödigt breda för att användas som första alternativ 

b)  

1. Som svikt på given behandling. Man bör byta till meropenem  

Inte korrekt. CRP släpar efter och efter 3 dygns behandling kan man inte förvänta sig 
någon säker effekt på CRP-nivån. Ahmed är egentligen inte försämrad. Det finns inte 
något underlag för att ändra behandling; man bör inte förvänta sig ett terapeutiskt 
svar så fort 

2. Som svikt på given behandling. Man bör lägga till vancomycin eftersom 
koagulasnegativa stafylokocker (KNS) är en vanlig etiologi vid neutropen feber 
och de är oftast resistenta mot piperacillin/tazobactam  

Inte korrekt. CRP släpar efter och efter 3 dygns behandling kan man inte förvänta sig 
någon effekt på CRP-nivån. Ahmed är egentligen inte försämrad. Det finns inte något 
underlag för att ändra behandling, man bör inte förvänta sig ett terapeutiskt svar så 
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fort. Det är i och för sig korrekt att KNS är en vanlig etiologi vid neutropen feber, men 
det är en relativt godartad infektion och det finns övertygande studier som visar att det 
inte lönar sig att lägga till vancomycin utan tydliga kliniska eller mikrobiologiska 
hållpunkter för KNS-infektion 

3. Som svikt på given behandling. Man bör lägga till svampbehandling eftersom 
ökad kolonisation och infektion med jästsvamp är vanligt hos dessa patienter 
efter inledd antibiotikabehandling  

Inte korrekt. CRP släpar efter och efter 3 dygns behandling kan man inte förvänta sig 
någon effekt på CRP-nivån. Ahmed är egentligen inte försämrad. Det finns inte något 
underlag för att ändra behandling, man bör inte förvänta sig ett terapeutiskt svar så 
fort. Det är i och för sig korrekt att man ser ökad kolonisation och lokal infektion i 
munhålan med jästsvamp hos patienter med neutropen feber, men invasiv 
jästsvampinfektion är ovanligt och kommer nästan alltid senare i förloppet 

4. Lungröntgen eftersom lunginfektioner alltid är allvarliga  

Korrekt. Om det inte är gjort vid inkomsten bör lung-röntgen utföras på vida 
indikationer om man inte får ett prompt svar på initialt given antibakteriell behanding. 
Lunginfektioner är ofta allvarliga och särskilt hos patienter med neutropen feber på 
grund av cytostatikabehandling av hematologisk malignitet. Om det finns tecken på 
lungunfektion kan vidare utredning sen behöva övervägas med datortomografi och 
bronkoskopi.  

5. Som en anledning att noggrant gå igenom anamnes och status igen.  

Korrekt, nya symtom och fynd i status kan leda till att man identifierar ett mistänkt 
infektionsfokus, som kan kräva riktad undersökning eller modifiering av behandlling 

c)  

1. Pneumokockpneumoni eftersom Ig-brist är vanligt vid lymfom och 
pneumokockinfektion är den vanligaste orsaken till allvarlig infektion vid Ig-
brist 

Fel. Det är i och för sig en korrekt tanke, men det är uteslutet att denna kliniska bild med 
lång måttlig feber och diskreta lunginfiltrat först efter 6 dagar skulle kunna orsakas av 
pneumokocker. Patienten har dessutom fått effektiv behandling mot pneumokocker ända 
sedan inkomsten 

2. Jästsvampinfektion i lungorna 

Fel. Det radiologiska utseendet talar tydligt emot detta alternativ. Dessutom är det en 
mycket ovanlig typ av infektion, vilken beror på hematogen spridning av jästsvamp. Fynd 
av jästsvamp i luftvägsodlingar är till följd av kolonisation vanligt, men ytterst sällan 
signifikant 

3. Mögelsvampinfektion i lungorna  

Mest fel. I denna situation är detta rent kliniskt ett huvudalternativ, men det radiologiska 
utseendet ett annat. Vid BAL bör man dock odla för svamp och ta prov för glaktomannan, 
aspegillus-antigen 
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4. Pneumocystis jiroveci pneumoni (PCP, dvs samma akronym som innan 
namnbytet på denna organism som numera klassificeras som svamp, akronymen 
står nu för Pneumocystispneumoni).  

Rätt. Detta är ett av de viktigaste huvudalternativen. Vanligen är luftvägssymtomen 
mer uttalade och oftast också lunginfiltraten, men variationerna är stora. Om 
diagnosen fastställs och behandlingen med högdos trimetoprim-sulfa inleds innan 
patienten börjar bli andningsinsufficient är prognosen mycket god, men om 
respiratorisk svikt tillstött är den sämre. Bronkoskopi med bronkoalveolärt lavage – 
BAL - och undersökning med immunofluorescens krävs i allmänhet för att få säker 
diagnos. Behandlingen kan inledas flera dagar innan undersökningen utan att 
möjligheterna till korrekt diagnos äventyras. Patienter som löper hög risk att insjukna 
i PCP – som lymfom-patienter - får ofta profylax med trimetoprim-sulfa, vilken är 
mycket effektiv. Om patienten står på sådan profylax och verkligen tagit den noggrant 
är diagnosen osannolik. Ahmed hade av oklar anledning inte fått profylax 

5. Infektion med luftvägsvirus  

Rätt.Vanligt, vilket kunnat konstateras under senare år med uppdaterad PCR-teknik. 
Oftast inte allvarligt, men riktigt allvarliga infektioner och dödsfall förekommer. 
Oftast finns inga effektiva behandlingsalternativ. PCR på nasopharynxsekret används 
för effektiv diagnostik 

6. CMV, EBV eller Adenovirus-reaktivering 

Rätt, men det är ovanliga alternativ. PCR på blod kan användas för att bekräfta en 
misstanke. De diskreta lunginfiltraten beror då sannolikt på något annat. Oftast 
tveksam indikation för behanding 

7. Tumörrecidiv  

Rätt, ofta svårt differentialdiagnostiskt. Diskussion med hematolog om vidare 
diagnostik. Temperatursänkning på NSAID kan indikera tumörfeber. Olika 
radiologiska metoder kan användas för att komma närmare diagnos 

8. Tuberkulos  

Rätt. Allt fler människor i Sverige har haft tuberkulos under sin barndom i annat land 
med högre tuberkulosincidens eller smittats vid arbete i annat land eller någon gång i 
Sverige. De som haft lindrig tuberkulos med självläkning (90% av TB-fallen) har ofta 
kvar levande, inaktiva tuberkelbaciller i kroppen i decennier. Reaktivering kan ske 
efter immunsupprimerande behandling. Symtomen kan vara diskreta och atypiska, 
men snabb försämring kan uppträda. Detta är alltså en mycket viktig 
differentialdiagnos. Diagnostik: sputumprov/BAL för direktmikroskopi, PCR, odling 
avseende mykobakterier. 

d) Trimetoprim 15-20mg/kg + Sulfametoxazol 75-100mg/kg/d uppdelat på 2-3 doser.  

Dock ska denna pat inte ha Prednisolon, det finns inga data som tyder på att man har någon 
nytta av det vid lindrig PCP, dvs om man inte har påtaglig respiratorisk svikt. Vid 
respiratorisk svikt har Prednisolon visats öka överlevnaden för HIV-pat. Någon studie som 
klart visar att så är fallet vid PCP hos icke HIV-pat finns inte, men alla auktoriteter är ense 
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om att ingenting talar emot att förutsättningarna skulle var desamma som hos HIV-pat. Så 
man ger Prednisolon vid uttalad respiratorisk svikt. 

 

Fall 3 

a) pyelonefrit/urosepsis 

b) Cefuroxim 750mg – 1,5g x 3, cefotaxim 1g x 3 eller piperacillin/tazobactam 4g x 3 

c) Misstanke om att patientens E. coli är ESBLA-producerande och resistent mot cefotaxim. 
Byter till karbapenem och ev aminoglykosid. 

d) Då patienten bär KAD är risken ökad för spridning av ESBLA-producerande bakterier till 
andra patienter. Personalen bör informeras om misstanken om ESBLA och att det är särskilt 
viktigt att följa hygienrutinerna. Enkelrum med egen dusch/toalett skall övervägas redan i 
detta läge. 

e) Hög ålder, KAD (ökar också risken för horisontell spridning), sjukhusvård, 
antibiotikabehandling och utlandsresa 

f). Här finns flera alternativ:  

Fortsätter med imipenem som patienten satts in på under hela behandlingstiden. 

Fortsätter med imipenem ca 3-5 dagar tills patienten är förbättrad och ger sedan ertapenem 
polikliniskt under den senare delen av behandlingen. 

Piperacillin/tazobactam har effekt på flertalet ESBLA-producerande E. coli och är ett 
fungerande alternativ åtminstone vid infektioner utgående från urinvägarna. Vid behandling 
av svår sepsis/septisk chock är dock karbapenemerna säkrare alternativ. Amikacin är också 
effektivt mot flertalet ESBLA-producerande stammar (till skillnad från tobramycin och 
gentamicin) och kan användas som monoterapi vid behandling av pyelonefriter. Preparatet än 
förknippat med högre risk för njurtoxicitet än andra preparat och bör därför inte väljas i 
detta fall. 

g) Impermeabilitet, förändringar i target, efflux 

Kommentar: Ertapenem påverkas i högre utsträckning är imipenem och meropenem av 
ESBLA-produktion. En kombination av ESBLA-produktion och porinförlust kan vara 
tillräckligt för att uppnå resistens mot ertapenem och är vanligt förekommande i ertapenem-
resistenta isolat. ESBLA-producerande stammar, särskilt Klebsiella pneumoniae, är i ökande 
utsträckning resistenta mot ertapenem. 

h) Selektion, kopplad resistens mot kinoloner 
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i) Infektioner med ESBLCARBA-producerande bakterier ska alltid behandlas med en 
kombination av minst två antibiotikapreparat även om bakterien är känslig för ett eller flera 
enskilda preparat.  

Evidensen för vilka antibiotika som ska kombineras för bästa effekt vid infektioner med dessa 
stammar är mycket svag. Ofta används kolistin i kombination med meropenem/doripenem 
(givet i hög dos och ev med förlängd eller kontinuerlig infusion), tigecyklin, aminoglykosider 
eller parenteralt fosfomycin (inte registrerat i Sverige). Vid behandling av pan-resistenta 
stammar (resistenta mot samtliga befintliga preparat) ges ibland en trippelkombination av 
kolistin, meropenem/doripenem och rifampicin.  

Sannolikt registreras snart ett eller flera kombinationspreparat som inkluderar en 
cefalosporin och en betalaktamashämmare, som kan hämma effekten av ESBLA och 
åtminstone vissa typer av ESBLCARBA. 

 

 

Fall 4 

a) Du tar nästa sal och personal avdelas för att sköta inträffad diarré. Medpatient flyttas 
omedelbart till ny sal pga viss smittrisk fortfarande kan föreligga från norovirusbärarskap 
samt även pga ev Clostridium Difficile infektion. Alternativt kan medpatient anses redan vara 
inkuberad och få ligga kvar men ett något sämre alternativ då kräkning ej förekommit och det 
inträffade är helt färskt och ej komplicerats av personalomvårdnadsrisk. 

b) Hänger av mig läkarrock och tvättar händerna med tvål och vatten torkar samt spritar 
händerna. Därefter tas plastförkläde på och handskar på och genomför status på vanligt sätt. 
Därefter tas handskar av och därefter förkläde. Tvättar med tvål och vatten torkar och sist 
spritning av händer. 

c) F-prov med Clostridium difficiletest som utfaller positivt nästa förmiddag 

d) T Flagyl 400mgx3. (På grund av pris och i Sverige avsaknad av epidemisk NAP1/027 (där 
flagyl visat ha högre mortalitet och morbiditet, Zar et al 2007) Vancomycin kan användas om 
smitta iDanmark eller Finland misstänkes där 027 utgör 25-30% av kliniska isolat. Risk för 
selektion av VRE är lika stor för både Metronidazol och Vanco men i båda fallen i Sverige 
starkt överdriven. I Europa Nordamerika samt Finland och Danmark har 027 medfört att 
Vancomycin är där förstahandsvalet. 

Nackdelen för Metronidazol är biverkningar och inte minst interaktionen med Warfarin prep. 
Även gravida skall ej ha Metronidazol. Preparatet resorberas 100% och endast 14% 
utsöndras i tarm vilket i en ej inflammerad tarm ger suboptimal MIC på plats för infektion. 
Som tur är ligger i en Clostridium Difficile infektion koncentration i alla fall nästan 10X MIC 
de första 5 dagarna av behandlingen se Bolton GUT 86, Krook 81) 
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e) Buköversikt alternativt Datortomografi  buk med frågeställning dilatation/ toxisk 
megacolon 

Akut lab: Hb LPK Na K s-Krea s-albumin och s-urea B-glukos samt s-laktat  

Terapibyte Vancomycin 125 mg x4 po och Flagyl 500 mg iv x3 

Sätta dropp buffrat glukos och insulin efter B.glukos kurva 

f) LPK och s-laktat (möjligen även kreatinin försämring eller s-albumin) 

g) Vid hot om stillastående tarm kan iv vancomycin deponeras rektalt via fenestrerad 
katetereller via gastrojejunal sond.(Shetler, Surg End 2001, Cirocco Surg End 2003,  
Nathanson Dis Col Rect 2001, Apisarnthanarak CID 2002) 

Högdos gammaglobulin IVIG 30gx2 (Cone IDCP 2006, Beales Gut 2002, Leung J.Ped. 1991, 
Salcedo Gut 1997, Wilcox JAC 2004, Warny A.C.B 2005).  Ev Tygacil iv (Herpers CID 2009) 
och ( i sista hand) hemicolectomi. (Lamontagne  Ann Surg 2007, Hall Am J Surg 2008, Ali Am 
Surg 2008 Hermsen J gast Surg 2008 Sailhamer Arch Surg 2009) 

Faecestransplantation ej lämpligt akut men istället vid förebyggande av recidiv liksom även 
Dificlir (fidaxomicin) som ffa visat sig förebygga recidiv ej men ej allvarlig Clostridium 
Difficile infektion. 

h) Nyligen vårdad inneliggande på medicinklinik (sporsmitta) och genomgången gastroenterit 
med rubbad kolonisationsresistens samt aferes med reduktion av naturlig immunrespons. 
Dessutom protonpumpshämmarbehandling som ökar risken (Janarthanan Am J Gastro 2012) 
samt immunosuppression (Sendoxan) och hög ålder som generella faktorer och slutligen  

 

 

Fall 5 

a)  

1) ”non-inferiority” innebär att behandlingsresultatet i testgruppen med stor sannolikhet 
inte är sämre än det i kontrollgruppen. 

2) Randomisering innebär att patienterna slumpvis allokeras till test- respektive 
kontrollgrupp.   

3) Dubbel-blind innebär att både patient och de som är direkt involverade i studien 
(prövare, behandlande läkare/sjuksköterska och de som hanterar studiedata och matar in 
dem i databasen) är ovetande om vilken behandling patienten erhåller. Först när 
databasen är stängd bryts patientkoden. I öppna studier finns stor risk för otillbörlig 
påverkan (bias) och därmed risk för manipulering av studiedata (medvetet eller 
omedvetet). Särskilt värderingen av subjektiva data, t ex bieffekter av behandlingen, 
kräver att behandlingen är maskerad (blind). 
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4) Placebotabletter (med identiskt utseende, smak och lukt som studiepreparatet) används 
i situationer när en grupp behandlas med aktiv substans och en annan utan. 

5) Parallella grupper innebär att man prospektivt följer två grupper som behandlas på 
olika sätt (t ex med olika läkemedel eller som i denna studie olika behandlingstider med 
samma preparat). 

 

b) När man jämför två behandlingslängder är det viktigt att grupperna är så homogena som 
möjligt bl a avseende korrekt diagnos och följsamhet till tablettintag och uppföljande 
kontroller. Annars finns risk för bias mot ingen skillnad mellan grupperna. 

c) Okomplicerad akut pyelonefrit orsakad av ciprofloxacinkänsliga bakterier hos kvinnor, 
oavsett ålder, hög feber och förekomst av positiva blododlingar. Antal patienter med 
komplicerande faktorer, som strukturella och funktionella förändringar i urinvägarna och 
diabetes, var relativt få varför säkra slutsatser inte kan dras om tillförlitligheten av 7 dygns 
behandling av dessa. 

Resultaten kan inte extrapoleras till män eller andra antibiotikagrupper. 

 


