
RÄTTNINGSMALL 
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar (2015) 

 
MEQ 1:1(6) 

 
a) Anamnes på nära 2 veckors ryggvärk och urinretention leder tankarna till process i ländryg-

gen. 
 

b) Du gör ett noggrant neurologstatus av nedre extremiteterna inklusive sensibilitet, särskilt i pe-
rineum.  
Hjärtauskultation. 
 

c) Du ordinerar rutinblodprover (Hb, LPK, neutrofiler, TPK, elstatus, SR, CRP). 
Eftersom bladderscan visar >1000 ml ordinerar du omedelbart en KAD.  
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d) Du misstänker spondylodiskit i nedre ländryggen 
 

e) L5-syndrom (stortåextension och sensibilitetsnedsättning laterala vaden) samt påverkan på 
flera sakrala nervrötter S2-S4 (ridbyxeanestesi och urinretention) men även misstänkt påver-
kan på S1-roten (mellan L5 och S1 – achillesreflexen)  

Nervrot L4 L5 S1 
Myotom Quadriceps (knäextension) Extensor hallucis longus 

(stortåextension) 
Gastrocnemius  
(Plantarflexion av fot) 

Dermatom Lårets framsida, 
underbenets fram och insida 

Utsida lår, utsida -framsida 
underben, fotryggen 

Lårets och underbenets baksida, 
utsidan av foten 

Reflex patellar - Achilles 
Schema från Internetmedicin, Diskbråck ländrygg (Bengt Lind, Olle Hägg, Spine center, Göteborg) 
 
f) Du kompletterar med blododling x 2 och urinodling. 

Du beställer en akut MR rygg med kontrast 
Du kontaktar ryggortoped med frågeställning akut dekomprimerande kirurgi på misstanke 
cauda equina syndrom. Ni diskuterar även kotbiopsi, men ortopeden kommer inte att hinna 
idag, så ni planerar för antibiotikainsättning och hoppas att blododlingarna blir positiva. 
 

g) Du lägger in patienten, ordinerar planläge och regelbundna neurologstatus (initialt varje till 
varannan timme).  
 

h) Du vet att S. aureus och streptokocker är vanligaste orsak till spondylodiskit men att även en-
terobacteriaceae förekommer så du ordinerar cefotaxim 1 g x3 iv i enighet med infektionslä-
karföreningens vårdprogram. 
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i) Du misstänker subakut endokardit, och lyssnar ånyo på hjärtat (med ett lite bättre stetoskop) 
och tycker dig höra ett diastoliskt biljud med PM höger I2.  
Du beställer ett akut UKG (TEE). 
 

  



 
 

MEQ 1:4(6) 
 

j) Med anledning av vegetation >10 mm som redan emboliserat kontaktar du thoraxkirurg som 
avböjer operation av klaffen i nuläget 
 

k) S. anginosus visar sig vara helkänslig (MIC ≤0,125 mg/L) och du byter till Bensyl-pc 3 g x 4 
och då hennes njurfunktion är god adderar du gentamicin. Du planerar för 4 veckors iv be-
handling (septiskt extrakardiellt fokus), och behandlar nu både endokarditen och spondyliten. 
 

l) Troligen orsakade cykelolyckan en mindre blödning i området där hennes pågående bakteriemi 
(trött i ett par månader pga. subakut endokardit) orsakade ett nedslag. 30-40% av spondyliter 
orsakade av alfastreptokocker har en samtidig endokardit (Pigrau C et al. Amer J Med 
2005;118:1287. Mulleman D et al. J Rheumatol 2006;33:91-7). 
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m) Betalaktamorsakad benmärgspåverkan föranleder byte till vancomycin sista intravenösa be-
handlingsveckan och vita normaliseras. 
 

n) Du vill ha ett utgångsstatus avseende hennes ländrygg inför framtida uppföljning och gör en 
slätröntgen. Du gör INTE MR eftersom hennes kliniska symtom blivit så mycket bättre – en MR 
kommer att släpa efter och kanske tom se värre ut än initialt. 
Du vill ha ett UKG i samband med avslutande av endokarditbehandlingen. 
UKG visar nu att vegetationen minskat till 5 mm, men nu är aortainsufficiensen måttlig till ut-
talad trots avsaknad av kardiella symtom. 
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o) Du vill fortsätta peroral behandling mot spondyliten och väljer klindamycin. 
Betalaktamantibiotika är inte fel, då risken för ny benmärgspåverkan av perorala doser är låg, 
men eftersom klindamycin penetrerar bra och patienten precis haft allvarlig biverkan av be-
talaktamantibiotika valdes klindamycin i detta fall. 
 

p) Du kontaktar ånyo thoraxkirurg som nu inser att hennes uttalade aortainsufficiens bör opere-
ras halvakut och efter 10 dagar genomgår hon ett okomplicerat klaffbyte och får en mekanisk 
aortaklaffprotes. Thorakotomin försvårar förstås mobiliseringen av ryggen (träningsförbud i 6 
veckor enligt thoraxkirurgen) men två veckor efter hjärtkirurgin kan hon skrivas ut till hemmet. 
Kardiologen har gjort ett postoperativt UKG som visar välfungerande klaffprotes och god 
hjärtfunktion, och planerar nu bara årliga kontroller.  
Ryggortopeden har ordinerat spirellakorsett, försiktig mobilisering med tanke på hjärtkirurgin, 
men därefter sjukgymnastik med ryggstärkande övningar. 
 

q) CRP är <5 mg/L redan två veckor efter hjärtoperationen. Hon har då haft antibiotikabehand-
ling i 8 veckor, och du har läst i det nationella vårdprogrammet att man vid spondylodiskit ska 
fortsätta 4-6 veckor efter normaliserat CRP, vilket är en högst arbiträr rekommendation. Tren-
den framöver kommer nog att gå mot kortare behandlingstider vilket framgår av Bernard L. et 
al, The Lancet 5 nov, 2014, där man jämförde totalt 6 veckors med 12 veckors antibiotikabe-
handling (undantag dock bl. a samtidiga endocarditer) och fann samma goda utläkning i bägge 
grupperna. 
Du följer sedan upp patienten med kliniska kontroller av hennes rygg i samråd med ryggorto-
ped, och gör en slutlig slät-rtg (återigen ej MR) efter 6-12 månader  
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a) Inkubationstid vanligen 14-16 dygn, men kan variera mellan 10-21 dagar. 
 

b) Vattkoppor kan smitta dagen före symtom. Avsevärd risk för smitta vid inomhusexposition. 
¾ av personer i Sverige som inte tror att de haft vattkoppor har trots det IgG –antikroppar i serum och 
är immuna. 
Du ordinerar serum VZV IgG med snabb-svar. 

 
MEQ 2:2(5) 
 

c) Om hon visar sig vara icke-immun finns risk att hon insjuknar i vattkoppor.  
Vuxna får i större utsträckning komplikationer än barn. Gravida har inte högre risk att insjukna i 
pneumonit jämfört med icke-gravida vuxna. Vid allvarlig vattkoppsinfektion med feber finns risk för 
prematurt värkarbete.  
Det finns knappast någon risk för fosterskada i sen graviditet.  
Däremot bör insjuknande i vattkoppor hos modern i anslutning till partus (5 dagar före till 2 dagar 
efter) undvikas. VZV kan då spridas transplacentärt eftersom kvinnan inte hunnit bilda VZV-antikroppar 
(som annars skulle överförts via placenta och skyddat barnet alternativt lindrat infektionen), vilket kan 
leda till allvarligt sjukdomsförlopp hos det nyfödda barnet.  

 
d) Transmissionsrisken är ca 50-60 % efter graviditetsvecka 36. 

 
e) Barnet riskerar att drabbas av herpes zoster de första levnadsåren om fostret infekterats in 

utero. 
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f) Vad gäller gravida finns mer dokumentation för aciclovir än för valaciclovir. 
Profylax: 
Aciclovirprofylax 800 mg x4 i 14 dagar med start snarast efter exposition. 
Varicella vaccination är kontraindicerad under graviditet.  
Varicella zoster immunglobulin (VZIG) ges i många länder, men används inte i Sverige då VZIG inte 
förhindrar vare sig viremi eller varicella hos kvinnan, fetal infektion, kongenitalt varicellasyndrom eller 
neonatal varicella. 
För: 
Hon blir sannolikt inte sjuk i vattkoppor om hon tar profylax med aciclovir i 14 dagar relativt snart 
efter exposition. Hon undviker då att barnet får smitta i fosterlivet (transplacentär smitta) med risk för 
allvarligt förlopp ifall hon skulle föda innan hon hunnit bilda antikroppar. 
Emot: 
Det är inte säkert att hon insjuknar och då tar hon profylax i onödan.  
Risk för att immunitet inte uppstår 
 
Behandling: 
Aciclovir p.o 800 mg x5 alternativt vid allmänpåverkan aciclovir 10-15 mg/kg x3 i.v. Principerna för 
behandling av vattkoppor hos gravida är desamma som för andra vuxna. 
För: 
Man kan bli immun även om man ger behandling vid vattkoppor. 
Sjukdomsförloppet mildras om tidig behandling ges.  
Emot: 



 
 

Man kan inte säkert förhindra överföring transplacentärt till fostret/barnet om den gravida insjuknar 
kring partus (den kritiska perioden 5 dagar före till 2 dagar efter partus) eftersom virus kan ha överförs 
under den primära viremin (dag 4-6 efter exposition). Barnet riskerar att få en allvarlig infektion om 
den gravida insjuknar under den kritiska perioden. 
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g) Förlossning på infektionsklinik eller isoleringsrum på BB. 
Eftervård på Infektionsklinik 
 

h) VZIG i.m till barnet omedelbart efter partus. Om VZIG inte ges riskerar barnet att få allvarlig 
infektion. 
 

i) Barnet kan få en lindrig vattkoppsinfektion trots att VZIG givits. 
Barnet löper ökad risk att få herpes zoster innan 2 års ålder.  
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j) Att farmor skulle få bältros efter kontakten är osannolikt, eftersom inget fall finns dokumente-
rat i litteraturen med herpes zoster efter kontakt med vattkoppsinfekterad person.  
Zostavax kan ges till personer över 50 år och skyddseffekten av vaccinet är cirka 70 procent 
för personer 50-59 år, 64 procent för personer 60-69 år och 38 procent för personer över 70 
år. Vaccinets effektivitet att förebygga postherpetisk neuralgi är 66 procent för personer 60-69 
år och 67 procent för personer äldre än 70 år. Skyddseffekten sjunker gradvis.  
Det saknas enhetliga nationella rekommendationer om vilka som bör rekommenderas  
Zostavax. Olika landsting har olika policy i frågan om rekommendation. 
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a) Kort anamnes via hustrun 
Blododling + rutinprover + långsamt dropp med Ringeracetat alt. Natriumklorid.  
LP med analys av utseende, lumbalt likvortryck, celltal med poly/mono, glukos, laktat och 
albumin/protein 
Adekvat behandling mot bakteriell meningit med cefotaxim 3g samt ampicillin 3g alternativt 
enbart meropenem 2g och samtidigt (helst innan antibiotika) betametason 8 mg eller 
dexametason 10 mg iv. Alternativt: om denna behandling startas nu så kan man vänta med LP 
men inte mer än 2-3 timmar. 
Kontakt med intensivvårdsläkare för flytt till IVA. 
Aciclovir med tanke på herpesencefalit är inte fel, även om detta inte är nödvändigt innan LP 
och DT-hjärna. 
 
 

b) .  
GCS (Glasgow Coma Scale) – vuxna  
Poäng Motorik Verbal Ögon 
6 Följer enkla uppmaningar   
5 Avvärjer vid smärtstimuli  Alert och orienterad  
4 Reagerar oriktat på smärtor Konfusorisk, desorienterad Öppnar spontant 
3 Böjrörelse vid smärtstimuli (dekortikation) Talar osammanhängande Öppnar på uppmaning 
2 Sträckrörelse vid smärtstimuli (decerebration) Obegripligt mumlande Öppnar vid smärtstimuli 
1 Ingen respons Inget ljud Öppnar inte 
    



 
 

RLS 85 (reaction level scale) 
1 Vaken. Orienterad, ingen svarslatens. 
2 Slö/oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering (tilltal, beröring). 
3 Mycket slö/oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering. 
4 Medvetslös. Lokaliserar smärta utan att avvärja. 
5 Medvetslös. Undandragande rörelser vid smärtstimuli. 
6 Medvetslös. Stereotypa böjrörelser vid smärtstimuli. 
7 Medvetslös. Stereotypa sträckrörelser vid smärtstimuli. 
8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion. 
    
GCS motsvarar inte direkt RLS men kan grovt översättas enligt följande nivåer (RLS kan inte översättas till GCS!): 
GCS 15 = RLS 1 
GCS 8 = RLS 4 (INTUBATIONSGRÄNS!) 
GCS 3 = RLS 8 
Från Internetmedicin, Medvetslöshet differentialdiagnostik, Ulf Martin Schilling, akutkliniken Linköpings universitetssjukhus 
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c) Ingen indikation för DT-hjärna innan LP eftersom fokalneurologi inte förelåg. 
DT-hjärna har ingen plats i meningitdiagnostiken; normal DT utesluter ej hotande inklämning 
men DT bör utföras inför neurokirurgi och för diagnostik av komplikationer. 
Om patienten inte står på Waran eller dylikt eller har känd grav koagulopati (PK/INR >1,6) 
behöver koagulationsstatus inte kontrolleras innan LP även om svår sepsis eller septisk chock 
misstänks föreligga. 
(Att ge propofol på röntgen-avdelningen kan vara riskfyllt!) 
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d) Lumbalt likvortryck  
Om möjligt även antigentest pneumokocker samt direktmikroskopi av likvor.  
(Vissa lab erbjuder snabb-PCR) 
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e) Adekvat behandling mot bakteriell meningit med cefotaxim 3g, ampicillin 3g alternativt enbart 
meropenem 2g och samtidigt (helst innan antibiotika) Betametason 8 mg eller Dexametason 10 
mg iv. Det har nu gått 5,5 h sedan första dosen antibiotika gavs och varken vårdprogrammet 
eller föreliggande evidens ger stöd för att kortison har någon effekt så sent. Men – patienten är 
kritiskt sjuk, likvortrycket är mycket högt (kortison kan ha en trycksänkande effekt) och antibio-
tika är inte given i adekvat dosering. Detta sammanvägt gör att kortisonet ändå kan ha en 
gynnsam effekt, vilket gör att man bör ge kortison i detta fall. 
Intubation och respiratorbehandling  
Djup sedering 
Kontakt tas med neurokirurgjour för specifik ICP-behandling på neurointensivvårdsavdelning 
med hjälp av ventrikeldränage eller intraparenkymatös tryckmätare 
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f) Stimulera till tidig LP vid minsta misstanke om bakteriell meningit 
Rekommendera neurointensiv ICP-behandling tidigt i förloppet om mycket fulminant sjukdom 
med tecken till kraftig ICP-stegring 
Andra vettiga förslag 
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a) Rekommendation att fylla på grundskydd: Difteri/Tetanus med pertussis eftersom han är i 
barnafödande ålder, Hepatit A-vaccin (Twinrix ok). 
Tyfoid, Influensa ok, även om man sällan ger influensavaccin till en ung frisk person inför ut-
landsresa. Medikamentell malariaprofylax ej nödvändig, låg risk. 
 
Information om myggskydd (DEET el liknande, särskilt kvällstid, luftkonditionering eller 
myggnät). Info om rabies och postexpositions-profylax vid eventuella djurbett.  
Varna för trafik och risk för sexuell smitta/skydda sig.  
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b) VAD, HUR, MED VEM 
Utflykter, vandring/naturkontakt, djurkontakt, sötvattenexposition, myggbett, vaccinationer före 
avresa, malariaprofylax, mat/dryck, sexuella kontakter. 
 

c) Blodstatus, B-celler (eosinofili?), CRP, TPK, elstatus, leverprover, urinsticka. 
 

d) Blododlingar, HIV-test, svalgodling/strep-A, akutserum, malariaprov. Tänkbart med urinodling, 
NPH, influensaprov eller ”luftvägsblock”. 
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e) Denguefeber, Chikungunya, tyfoidfeber, primär HIV, leptospiros, rickettsios, sepsis. Influensa 

mindre sannolikt då luftvägssymptom saknas.  
 

f) Han har fått många myggbett och symtom, vistelseort och kem lab talar för Denguefeber.  
 

g) Han kan vårdas i hemmet då han är opåverkad och Dengue warning signs saknas. 
Han bör följas med dagliga prover och telefonkontakt initialt, så man ser trenden.  
Alternativet inläggning för observation också korrekt, men fordrar ett resonemang kring in-
läggningsindikationen.  
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h) Denguefeber 
 

i) Dengue warning signs: 
Buksmärta, upprepade kräkningar, slemhinneblödningar, tecken på ödem, oro, slöhet, 
leverförstoring >2cm, stigande EVF i kombination med sjunkande TPK. 
Se WHO guidelines för handläggning av Dengue: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf?ua=1 
  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf?ua=1
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j) Rehydrering med kristalloider i första hand. Blodtransfusion vid behov. Inga belägg för att 
trombocyttranfusion hjälper (se WHO Dengue guidelines) 
 

k) Vektorburen (mygga). Inkubationstid 5-8 dagar (4-12). 
Förekommer i sydostasien, Syd- och Centralamerika samt Karibien. Rapporteras inte så ofta 
hos hemvändande resenärer från Afrika, men finns även där, dock osäkra data. 2012 noterades 
ett utbrott på Madeira. Lokal spridning har förekommit i såväl södra Frankrike som i Florida. 
 

l) 2 metoder: Serologi IgM (ELISA), IgG (IF) positiv efter 5 dagar och antigen, NS1-ag, positiv 
1-2 dagar efter symtomdebut.  
PCR också möjligt men görs för närvarande inte rutinmässigt i Sverige 
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m) Tidpunkten då patienten blir feberfri sammanfaller med den kritiska perioden av Dengue då 
chock kan utvecklas. Om patienten mår bra och EVF ej är stigande/TPK sjunkande kan han 
möjligen gå hem men måste då följas upp dagen efter.  
Om kvarstående buksmärta, kräkningar, slemhinneblödning eller är uttalat trött/letargisk 
och/eller stigande EVF/sjunkande TPK bör han stanna för observation 
 

n) Chikungunya: vanligen mildare sjukdom, sällan petechier eller blödning. Mer uttalad ledvärk 
som kan bli långdragen. 
 

o) Karibien – mer än 300.000 fall 2014.  
Som kuriosa finns 2014 även rapporterade inhemska fall (11 st) i Florida. 2007 förekom ett 
mindre utbrott (150 fall) i Ravenna, norra Italien.  
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a) CRB-65 ger 1 poäng för nedsatt diastoliskt tryck. Enligt vårdprogram kan patient med pneu-
moni då vårdas polikliniskt. Den något oklara bilden med misstänkt recidiv hos en ung person 
gjorde att man beslöt lägga in patienten på vårdavdelning. Övervakning med MEWS x 4. 
Blododling, NPH-odling, sputumodling, svalgodling, Mycoplasma-PCR och Pneumokock-ag i 
urin togs. 
Lungröntgen beställs. 
Man valde åter ge bensylpenicillin 3g x3. Fick Ringer-acetat iv 1000 ml initialt. 
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b) Vätska ges med övertrycksmanchett – initialt 1000 ml som man lyckas få in på ca 15min. KAD 

för timdiures. Övervakningsschema MEWS en gång/30 min. 
Ny arteriell blodgas tas. Nytt blodstatus, leverstatus, elstatus, laktat, koagulationsstatus. Ny 
blododling samt kompletterade provtagning även för Legionella (urin-antigen samt sputumod-
ling med PCR) 
Antibiotikabehandlingen breddas nu till Cefotaxim + Abboticin iv. På grund av septisk chock 
(kvarvarande hypovolemi trots adekvat vätskesubstitution) ges även endos aminoglykosid. 
Den snabba försämringen under natten gör att man också får misstanke om lungemboli – CT 
lungartärer beställs. Man frågar även efter pleuraempyem. 
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c) Lemierres syndrom 
 

d) Du beställer CT halskärl med kontrast med frågeställning: Trombos i vena jugularis interna? 
Abscess? 
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e)  Fusobacterium necrophorum är vanligen känsliga för penicillin, men upp mot 20 % har rap-
porterats vara betalaktamas-producerande.  
Metronidazol har utmärkt effekt, och saknar resistensproblem,men långvarig metronidazolbeh 
ger risk för nervskador.  
Iv cefalosporiner och karbapenemer har också god effekt, liksom klindamycin. 
Makrolider och kinoloner däremot saknar effekt mot Fusobacterier. 
Standardbehandling är PcG iv i högdos tillsammans med metronidazol de första 2 veckorna. 
Vid gynnsamt utfall därefter peroral uppföljning 2-4 veckor.  
Om pc-känslig stam kan amoxicillin ges, rekommenderas då vanligen tillsammans med 
metronidazol. Singelterapi med klindamycin är nog ett bättre alternativ, även om konsensus 
saknas. Behandling bör fortgå tills infektionsparametrar normaliserats och ev lungabscesser 
gått i regress. Behandlingstiden rekommenderas vanligen till 4-6 veckor. 
Det är oklart om antikoagulantia tillför någonting, studier saknas. Det rekommenderas ofta, 
men minst lika ofta anger man att det inte finns någon fördel. Några föreslår att man ser efter 
om patienten har någon form av koagulationsrubbning, och i så fall ger sedvanlig 
blodförtunnande behandling. Om man ser att tromben bygger på sig finns det dock större 
anledning att tro att antikoagulantia bör ges, framför allt om det utvecklas sinus cavernosus 
trombos. 
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a) Anti-HAV IgG, anti-HAV IgM, HbsAg, anti-Hbc IgM, anti-Hbc IgG, anti-HCV.  
Spara serumprov! 
(Hepatit E tänkbart att analysera om övriga virushepatiter utfaller negativt – seroprevalens  
6-9% i svenska befolkningen enligt folkhälsomyndigheten) 
 

b) Fler sjuka i omgivningen? 
Resor inom och utom landet (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)? 
Vaccinerad mot hepatit A/B? Om ja, hur många doser och när? 
Hantering/intag av misstänkta livsmedel (t.ex. skaldjur, bär, grönsaker) eller orent vatten (t.ex. 
från egen brunn eller i naturen)? 
Restaurangbesök? 
Sexuella kontakter 
I.v. missbruk? 
Andra som kan ha smittas i hushållet 
Har närkontakt nyligen varit utomlands? Uppgifter om arbete. 
Uppgifter om närstående/hushållskontakter med eventuella riskyrken eller som går i förskola. 
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c) Akut hepatit A 
 

d) Senast dagen efter ska sminet-anmälan vara skickad. Vid akut hepatit A bör dessutom smitt-
skyddsläkare kontaktas telefonledes omgående. 
 

e) Beräknas upp till två veckor före ikterusdebut och en vecka efter. 
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f) Kontakt tas med patienten, familjemedlemmarna och arbetsplatsen. Misstänkt exponerade indi-
vider ska snarast bedömas avseende behov av postexpositionsprofylax och provtagning (i 
första hand IgG/IgM, men i de fall där man både letar efter smittkälla och kanske redan infek-
terade från samma källa bör även leverstatus tas. Här måste man alltså resonera utifrån vilken 
kontakt de exponerade eller närstående haft med index.) 
Du ger information, förhållningsregler och hygienråd enligt aktuellt smittskyddsblad (Hepatit 
A, patientinformation ). Förhållningsreglerna ska journalföras. 
 
Riskyrken: Personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel eller ar-
betar inom vård och omsorg. Person som arbetar med oförpackade livsmedel är enligt europe-
isk livsmedelslagstiftning skyldig att omedelbart meddela sin arbetsgivare om smittan (dvs i 
detta fall fråga om patienten lagar mat på förskolan!) 
 
Vid misstanke om inhemsk livsmedelsburen/vattenburen smitta, samråd också med kommunens 
miljö- och hälsoskyddskontor (ofta via smittskyddsläkare) 
 
Patienten: Sjukskrivning är lämpligt under den akuta sjukdomsperioden, en del patienter har 
en lång konvalescens och kan behöva längre sjukskrivning. Smittsamheten upphör snabbt efter 
ikterusdebuten och därför behövs sällan avstängning eller omplacering p.g.a. riskyrke utan 
man kan räkna med smittfrihet redan efter en vecka. 
 
Familjemedlemmarna: Exponerade personer med riskyrke liksom förskolebarn kan enligt lagen 
komma att avstängas eller omplaceras. Detta innebär att maken/kocken inte tillåts arbeta med 
oförpackade livsmedel förrän negativa provsvar, därefter ska en förnyad bedömning göras. 10-
åringen kan fortsätta skolgång som vanligt, men info om handhygien. 
 
Arbetsplatsen: Smittspårning ofta i samråd och samarbete med smittskyddsläkare. Viktigt att 
informera patienten att kontakt med arbetsplatsen tas. 
Patienten kan ha exponerat barn och personal under smittsam period! Dessa ska provtas och 
erbjudas postexpositionsprofylax. Samråd med smittskydd om omfattningen. Endast den 
avdelning där patienten arbetar? Alla tre avdelningarna?? En bedömning måste göras från fall 
till fall. 
Informationsbrev till vårdnadshavare (ofta från smittskydd).  
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g)  Smittskyddslagen kap 3: 
1 § ”Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en allmänfarlig 
sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka läkare 
och låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om 
smittsamhet föreligger. 
En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom skall skyndsamt undersöka 
patienten och ta de prover som behövs. 
Om patienten misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och inte samtycker till undersökning 
och provtagning skall läkaren utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren.” 
2 § ”Om någon som med fog kan misstänkas bära på en allmänfarlig sjukdom motsätter sig 
den undersökning som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger, får 
förvaltningsrätten på ansökan av smittskyddsläkaren besluta om tvångsundersökning. Beslut 
om sådan undersökning får meddelas endast om det finns en påtaglig risk för att andra 
människor kan smittas.” 
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h) Han kan fortsätta att arbeta med förpackade livsmedel, (inte med oförpackade), men ska få 

noggrann information om hygienåtgärder och att söka omgående vid symtom 
 

i) Kocken skall avstängas från arbete med oförpackade livsmedel tills negativa prover anlänt - 
han kan ju vara sjuk och utsätta andra för fara! Med tanke på att han kan vara inkuberad och 
få akut hepatit A trots postexpositionsprofylax bör han undvika arbete med oförpackade livs-
medel.  
Men - när han visar sig negativ har vi ett problem: då har han rätt att arbeta som vanligt, för 
man kan aldrig vidta lagåtgärder som är tvingande i Sverige för vad anhöriga gjort , är eller 
har. Därför kan man i detta skede endast rekommendera att han inte sysslar med oförpackade 
livsmedel (eller vidtar särskilda försiktighetsåtgärder) med tanke på att han potentiellt är i 
riskzonen för att bli sjuk. Så länge han är negativ i prover kan han aldrig avstängas från ar-
bete!  
En individuell bedömning måste dock göras i samråd med smittskyddsläkare i detta fall där 
proverna är negativa. Skulle han arbeta måste han söka omgående vid symtom. 
Nya prover om 1 vecka lämpligt, då både HAV IgM och leverstatus. Här kan man även över-
väga HAV PCR i serum (körs på ett fåtal lab), detta tycks bli positivt några dygn innan lever-
status påverkas. 
 

j) Postexpositionsprofylax ges snarast och senast 2 veckor efter smittotillfället till mottagliga per-
soner som varit utsatta för smitta, främst hushållskontakter och förskolekontakter. I detta fall 
samråd med smittskydd om det räcker med patientens förskoleavdelning eller om alla avdel-
ningar bedöms exponerade. 
Se även Victor et al, NEJM 2007 (Hepatitis A vaccine versus Immune Globulin for Postexpo-
sure Prophylaxis) samt Collier et al, Lancet infect dis 2014 (Outbreak of hepatitis A in the USA 
associated with frozen pomegranate arils imported from Turkey: an epidemiological case 
study) som fördjupning. 
 
Hepatit A-vaccin ges till personer i åldrarna 1–40 år som varit utsatta för smitta. 
Gammaglobulin ges som postexpositionsprofylax till personer >40 år eller <1 år och till 
personer med kronisk leversjukdom eller nedsatt immunförsvar samt till gravida. 
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k) Den 2-åriga pojken har sannolikt haft en nyligen genomgången hepatit A och kan vara smitt-
källan. Reseanamnes – vaccinationer? Majoriteten av små barn med akut hepatit A är anikte-
riska och ofta helt symtomfria. IgM-antikroppar kvarstår upp till 6 månader. Anti-HAV IgG 
stiger långsamt och blir detekterbart cirka en månad efter exposition  
Det andra barnet (3 år) kan ha en mycket tidig hepatit A. Anti-HAV IgM kan vara detekterbart 
redan 5-10 dagar efter exposition och visar på aktuell infektion trots att ALAT ännu inte stigit.  
 

l) Dessa två barn blir nya index, och kartläggning och smittspårning enligt ovan vidtar nu för 
dem (provtagning av anhöriga, anamnes etc.) 
Om bara en avdelning provtagits och erbjudits vaccination mot hepatit A bör provtagning och 
postexpositionsprofylax nu vidgas till alla tre avdelningarna. 
Oftast krävs i detta läge en noggrann skriftlig (ibland muntlig information) till hela förskolan, 
vårdnadshavare och personal. Detta göras vanligen av smittskyddsläkare. 
Möjlighet för PCR (i serum och feces) och typning finns och kan vara användbart vid utbrott 
och epidemiologisk utredning. 
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m) Behandlande läkare på vårdenheten kontaktar infektionsjour för överflyttning av smittsam pati-
ent till isoleringsenhet. Vårdhygien kontaktas omgående! 
Vårdavdelningens ansvariga utreder smittsam persons ”flöde” inom sjukhuset under den smitt-
samma perioden, dvs. på vilka enheter patienten vårdats och undersökts. Dessa uppgifter vida-
rebefordras till Vårdhygien för ställningstagande till behov av åtgärder.  
Ansvarig sjuksköterska listar och inhämtar uppgifter om inneliggande och utskrivna medpati-
enter, besökande samt personal som utsatts för smitta, dvs. haft nära kontakt eller använt 
samma toalett som den smittsamma patienten. Även omgående informera exponerade utskrivna 
patienter och besökare som därefter följs upp. 
Postexpositionsprofylax (vaccin/gammaglobulin) till inneliggande patienter och personal i 
samråd med infektionsläkare och vårdhygien. 
 

n) Ofta infektiöst upp till 14 dagar om lite fuktigt. 
Lee et al, Environ. Microbiol, 2015 (The Effect of Temperature and Relative Humidity on the 
Survival of Foodborne Viruses during Food Storage) 


