
RÄTTNINGSMALL 
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar (2016) 

 
 
MEQ 1:1(5) 

a) Utifrån anamnes och statusfynd har patienten med stor sannolikhet en pneumoni.  
Skulle kunna vara Grupp A streptokocker (anhörigas sjukdomar) men den värderingen är för-
stås osäker. (Spa-besöket är ett blindspår som knappast kan bedömas ha någon relevans för 
den aktuella sjukdomsbilden.) 
Patienten uppfyller kriterier för svår sepsis (hypotension, förhöjd AF, hyperlaktatemi) och ho-
tande organsvikt enligt flera parametrar (TPK, PK, kreatinin). 
Sjukdomsbilden är mycket allvarlig (respiratorisk svikt, cirkulationssvikt, påverkad njurfunkt-
ion) och kräver snabb korrekt handläggning. 
 

b) 1. Blododling 
2. Odling från luftvägar (svalg/NPH/sputum) 
3. StepA-test på svalgprov 
5. Antigentest i urin (pneumokocker, Legionella) 
4. Lungröntgen (om denna snabbt kan utföras på akutmottagningen) 
 

c) Betalaktamantibiotika med brett spektrum i kombination med antibiotika med täckning för aty-
piska luftvägsagens. Även tillägg av aminoglykosid. På grund av ökad distributionsvolym vid 
svår sepsis skall hydrofila antibiotika (betalaktamantibiotika, aminoglykosid) ges i hög dos och 
i tillräckligt tät dosering. Extrados mellan dos 1 och 2 rekommenderas. 
Förslag till preparatval (flera alternativ är tänkbara och rutinerna kan variera mellan olika 
sjukhus): Cefotaxim 2g x3 (+ extrados mellan dos 1 och 2) samt erytromycin  
1g x3 samt tobramycin/gentamycin 7mg/kg som engångsdos. 
(Om streptokockmisstanken kan stärkas genom ett positivt strepA-test väljs istället betalakta-
mantibiotika + klindamycin 600 mg x3) 
 

d) 1. syrgas via ansiktsmask 
2. intravenös vätska (ringer-acetat) i upprepade vätskebolusar på 1000 ml/max 30 min tills 
blodtrycket stabiliseras. 
3. Om positiv snabbtest för GAS bör man även överväga tidig tillförsel av intravenöst immuno-
globulin. I praktiken blir dock detta sällan aktuellt redan på akutmottagningen. 
 

e) Patienten bör snabbt föras till IVA. Om kvalificerad övervakning och behandling kan ges på 
”intermediärvårdenhet” kan detta vara ett alternativ men inläggning på ”vanlig” medicin- el-
ler infektionsavdelning kan inte anses vara ok för en så här dålig patient. 

 
MEQ 1:2(5) 

f) Man kan överväga växla ned till från cefotaxim (eller vad du nu valde initialt) till bensylpeni-
cillin med bör då med tanke på preparatets korta halveringstid välja kort doseringsintervall 
(3g x 4). Den allvarliga sepsisbilden motiverar enligt min uppfattning dubbelbehandling med 
klindamycin.  
 

g) Högdos intravenöst immunoglobulin (dag 1 - 50g, dag 2 - 25g, dag 3 - 25g). 
 



 
 

h) Febernedsättande behandling medför sänkt metabolism och därmed minskat syrebehov. I det 
här fallet kan tempen vara helt avgörande för om patienten kan klara sig med spontanandning 
eller om man måste intubera för mekanisk ventilation. 
 

MEQ 1:3(5) 
 

i) I första hand misstanke om bristande source control snarare än felaktig antibiotika. 
Beställer därför lungröntgen alternativt DT thorax. 

 
MEQ 1:4(5) 

j) Empyemet bör snarast evakueras vilket ibland låter sig göras med ett finkalibrigt dränage men 
ofta krävs kirurgiskt anlagt grövre drän och aktiv sug. 
I det aktuella fallet lade man först in ett grovt drän där man under det första dygnet kunde eva-
kuera närmare 1 liter purulent relativt lättflytande vätska. Trots detta visade röntgen kvarva-
rande empyem och febern kvarstod oförändrad. Påföljande vecka överfördes patienten till tho-
raxkirurgisk klinik där man genomfördes thorakotomi med avlägsnande av tjocka fibrinpälsar i 
pleura samt tömning av abscessen. Delar av ovanloben recesserades.  

 
MEQ 1:5(5) 

k) Vi valde att ta tillbaka patienten för kontrollröntgen och återbesök 4 veckor efter utskriv-
ningen. Lungröntgen såg fin ut och han var i stort sett återställd till sitt habitualtillstånd. 
Veckan därpå började han jobba.  

 
MEQ 2:1(6) 

a) Epidemiologi: dagen före insjuknandet i diarréer ätit kyckling och sallad. Ytterligare en vä-
ninna insjuknat i gastroenterit. Senaste utlandsresa för två år sedan. Utekatt som med viss 
framgång jagar småfågel emellanåt. 
 

b) Blodprover: SR, CRP, Hb, LPK/neutro, TPK, elstatus, leverstatus.  
Mikrobiologiska prover: Blododling x2, fecesodling, urinodling. 
Punktion av knäled med provtagning för odling, LPK (poly/mono), glukos, laktat, kristaller 

 
MEQ 2:2(6) 

c) Bild som vid septisk artrit med ledvita >50 x10E9/l och laktat >2,5. Detta utesluter tyvärr inte 
annan genes till ledutgjutningen, och därför är odling (och i förekommande fall direktmikro-
skopi) avgörande. 
 

d) Salmonellos med septisk artrit? Reaktiv artrit? Annan septisk artrit? 
 

e) Du planerar för ultraljud av höftleden samt om ökad mängd vätska även punktion för cellana-
lys samt odling. 
Ingen resistensbestämning är ännu utförd på faecesodlingen från VC och du känner till de 
ökande resistenssiffrorna för salmonella mot kinoloner. Du väljer därför empirisk behandling 
med cefotaxim, vilket även täcker in annat agens än salmonella, tex S. aureus. 

  



 
 

MEQ 2 3(6) 

f) Du kontaktar ortoped för öppen spolning av höften (Vid coxit måste artrotomi med fenestrering 
av höftleden utföras akut för att förhindra caputnekros. Denna komplikation kan uppstå sekun-
därt till lokal cirkulationspåverkan som orsakas av förhöjt intraartikulärt tryck utlöst av den 
inflammatoriska reaktionen). Knäet spolas i samma seans. Du beställer även ett TEE då pati-
enten har ett blåsljud även om du vet att det är sällsynt med salmonellaorsakad endokardit. 
Du beslutar att fortsätta med cefotaxim i avvaktan på typning och resistensbestämning.  

 
MEQ 2:4(6) 

g) CT/MR över höft och bäcken (Psoasabscess? Kvarvarande infektion i höften? Osteit? Abscess? 
Mykotiskt aneurysm?) 
B-celler kontrolleras. Kontroll av hudkostym-utslag? Klåda? (Allergisk reaktion på antibiotika, 
betalaktamfeber?) 
Nya blododlingar. 
 

MEQ 2:5(6) 

h) ”Patienten med iliopsoasabscess presenterar sig i det typiska fallet med en triad av symtom: 
feber, smärta i rygg, flank eller buk och flexionskontraktur i höftleden. Hälta förekommer, lik-
som smärta i höften och anteriort på låret. 
M. psoas major utgår från tolfte bröstryggkotan till fjärde ländkotan, rider över ramus supe-
rior ossis pubis och under lig. inguinale för att sedan fästa in på trochanter minor femoris. Di-
stalt går den samman med m iliacus, och tillsammans bildar de en funktionell enhet, m ili-
opsoas M. iliopsoas utgör ett locus minoris resistentiae för septiska nedslag och spridning av 
infektion. Muskeln är rikligt vaskulariserad och belägen retroperitonealt i nära anslutning till 
sigmoideum, cekum, appendix, uretärer, njurbäcken, ryggrad, aorta, lymfkörtlar, pankreas och 
höftled. Infektion i något av dessa organ kan således spridas direkt till m iliopsoas och ge upp-
hov till flegmone följt av abscedering.”  
(ur Läkartidningen 2009-06-09, Blomstrand/Prytz: Iliopsoasabscess – svår att misstänka, lätt 
att diagnostisera) 
 
Således kan man tänka sig antingen primär tarminfektion med salmonella som spridits direkt 
till m. iliopsoas med efterföljande septisk spridning till blodbanan och spridning per continui-
tatem till höftleden, alternativt tarminfektion med septisk spridning till höftled och vidare 
spridning till iliopsoasmuskeln. 

 
MEQ 2:6(6) 

i) Behandling i akutskedet (ciprofloxacin 500 mg x2 i minst 5 dagar om känslig stam) ges endast 
till patienter med svår sjukdomsbild och t.ex. till patienter med immunosuppression, kärlgrafter 
etc.  
Behandling påverkar inte sjukdomsbilden påtagligt men kan leda till förlängt bärarskap. Efter 
3 månader är ca 95% av patienterna smittfria. 
 
Om kvarvarande bärarskap efter 3-6 månader kan behandling övervägas. Underliggande gall-
fokus kan förekomma och ev. utredas. Behandling ges då med i första hand ciprofloxacin i 2-3 
veckor (om känslig stam). 

  



 
 

MEQ 3:1(3) 

a) Rekommendationerna kan skilja lite mellan olika landsting. 
1. Hepatit B + HIV + syfilis – allmän screening då dessa lyder under smittskyddslagen 
2. Rubella för kvinnor 15-45 års ålder (fertil ålder) 
3. PPD/Quantiferon –TB screening med tanke på levnadsvillkor 
4. Tarmparasitdiagnostik – cystor och maskägg/PCR 
5. MRSA om förekomst av sår 
6. UNHCR har satsat mycket på att vaccinera barnen mot polio och mässling i flykting-

lägren i Libanon. Man skulle kunna kontrollera antikroppar mot dessa två. Annars ska 
barnen påbörja nationella barnvaccinationsprogrammet i Sverige 

MEQ 3:2(3) 

b)  
1. Kutan leishmaniasis bör övervägas vid ett sår eller nodulär hudlesion som inte läker över 

1-3 månader hos person som vistats i endemiska områden. 
2. Differentialdiagnoser: atypiska mykobakterier, kutan tuberkulos, lepra, stafylokock/strep-

tokockinfektion (MRSA?), pyoderma gangrenosum, lupus/SLE, sarkoidos, carcinom… 
 

c) Leishmaniasis: Hudskrap och biopsi (biopsi skickas gärna i RPMI-medium annars koksaltlös-
ning). Skickas till Folkhälsomyndigheten eller till Mikrobiologiska laboratoriet i Lund/Malmö 
för odling och PCR för typning. 
Allmän odling. Eventuellt hudkonsult för stansbiopsi (TB, PAD) 

MEQ 3:3(3) 

d) Leishmaniasis orsakas av en protozoo, varav det finns mer än 20 subtyper. Den sprids via bett 
av sandmygga. Kutan leishmaniasis orsakad av L. tropica är vanligt förekommande i konflikt-
drabbade områden i Syrien och bland flyktingar från Syrien. 

 
e) Pentostam 

Kryobehandling 
Ambisome 

 
MEQ 4:1(6) 

a) Epidemiologi: – Resor, bostadsort/fritidshus, sjukdomsfall i omgivningen etc. 
 

b) Kemlab (SR, CRP, Blodstatus med diff, elstatus, leverstatus, blodgas.) Urinsticka. Odlingar 
från blod, urin och luftvägar. 
 

MEQ 4:2(6) 

c)  
1. Sorkfeber. 
2. Differentialdiagnoser: influensa, urosepsis, streptokock- eller stafylokocksepsis, pneu-

moni, tularemi… 
 



 
 

d) Svårt att komma ifrån att starta upp med antibiotikabehandling till högfebril, tryckinstabil, ta-
chypnoisk patient i väntan på att bilden klarnar. 
Cefotaxim eller piperacillin/tazobactam är tänkbara alternativ (med eller utan aminoglykosid 
beroende på hur svårt sjuk man bedömer patienten, och hur man väljer att värdera patientens 
njurfunktion med tanke på diabetiker med urinsticka med max läckage av protein och blod.)  

 
MEQ 4:3(6) 

e) Inandning av (damm innehållande) virus utsöndrat av smittad skogssork 
 

f) Puumalavirus (hantavirus) 
 

g) Puumalavirusserologi (även känd som NE-serologi) 
 
MEQ 4:4(6) 

h) Seponerar antibiotika. Epidemiologi, symtombild och labresultat är tydligt talande för sorkfe-
ber. 
 

i) Nej, ingen specifik behandling ännu, men man blir immun vad det verkar livslångt. Inga fall av 
reinfektion publicerade. 

 
MEQ 4:5(6) 

j) Då du stött på sjukdomen tidigare känner du dig trygg med naturalförloppet av sorkfeber som 
innefattar tilltagande njurfunktionsnedsättning med peak kring 8-10 dagar efter insjuknandet. 
Perioden kännetecknas av sjunkande urinproduktion med oliguri/anuri i uttalade fall och pati-
enten riskerar samla på sig stora mängder vätska som försvårar tillståndet. 
 

k) Du ordinerar vätskerestriktioner och daglig vägning samtidigt som du försöker trösta patienten 
med att det snart vänder och att han då kan förvänta sig raskt tilltagande urinproduktion och 
en polyurisk fas som förebådar tillfrisknandet. Dialys sällan aktuellt. 

 
MEQ 5:1(9) 

a) Födelseland, sociala förhållanden, yrke.  
Anamnes på tbc-exponering eller tidigare behandling.  
Reseanamnes. 
Rökanamnes. 

 
MEQ 5:2(9) 

b) CT thorax. Rutin kemlab. 
 
MEQ 5:3(9) 

c) Inläggning isolerad på slussat rum med ventilation anpassad för luftburen smitta.  
Andningsskyddsrutin.  
Sputum x 3 för mykobakteriediagnostik (mikroskopi, PCR och odling) 
HIV/hepatitscreening. 

  



 
 

MEQ 5:4(9) 

d) Patienten insätts på standardbehandling med 4 preparat då förmodad risk för multiresistent 
stam är låg, dvs: 
rifampicin 600 mg x1 
isoniazid 300 mg x1 
pyrazinamid 2000 mg x1 
etambutol 1200 mg x1 
pyridoxin 40 mg x1. 

 
MEQ 5:5(9) 

e) Monitorering av leverstatus ordineras en gång/vecka första månaden och därefter varannan 
vecka månad 2, därefter 1 gång/månad 
Visus och färgseende kontrolleras vid insatt behandling och därefter en gång/månad så länge 
patienten kvarstår på etambutol. 
Rtg pulm planeras vid 2 månaders behandling 

 

f) Planerad vårdtid cirka 14 dagar efter initierad behandling, dvs. till förmodad smittfrihet. 
(Detta under förutsättning att det är en känslig stam och att patienten svarar kliniskt på be-
handling med minskade symptom, i detta fall hemoptys och hosta.) 
 

g) Patienten avråds från alkoholintag under hela behandlingstiden. 
Patienten anmäls enligt smittskyddslagen och smittspårning inleds. 

 
MEQ 5:6(9) 

h) Etambutol kan nu seponeras. 
 
MEQ 5:7(9) 

i) Seponerar all tuberkulosbehandling. 
Fördjupad anamnes – alkohol? Läkemedel? Naturpreparat? 

 
MEQ 5:8(9) 

j) Vid normaliserade levervärden (< 1) insätts behandling med ett preparat i taget i upptrapp-
ande dosering, i detta fall först isoniazid med samtidig etambutol i full dos och därefter 
rifampicin. Etambutol kan seponeras när även rifampicin titrerats upp till fulldos. 
Pyrazinamid inte aktuellt att ge ytterligare då patienten fått detta i 2 månader. 

 
MEQ 5:9(9) 

k) Då behandlingsavbrottet skett under uppföljningsfas förlängs behandlingen med motsvarande 
tid, dvs. sammanlagd behandlingstid 8 månader förutsatt fortsatt normalt leverstatus. 

  



 
 

Fråga 6:1 
 

a) 4) Patienterna randomiserades inte individuellt utan till den behandling som sjukhuset 
randomiserats till att använda vid inklusionstillfället 

 
b)  

1) Nej 
 

c) 3) Monoterapi med betalaktamantibiotika är inte sämre (ej högre dödlighet) vid 
samhällsförvärvad pneumoni hos patienter vårdade på sjukhus men inte IVA än kombinationen 
betalaktam-makrolid eller fluorokinolon 

 
Fråga 6:2 

 
d) 4) Sjukhusen använde cross-over teknik, först behandlades en tid med en terapi och därefter 

med en annan enligt randomisering 
 

e) 2) Studieupplägget tillät avvikelse från studiepreparatet om det fanns medicinska orsaker. 
 

f) 90-dagars total dödlighet. Andra effektmått vårdtid på sjukhus, tid till peroral terapi, 
komplikationer. 

Fråga 6:3 
 

g) Alla patienter som randomiserats till en behandling ingår i den statistiska analysen, och man 
räknar med att de fått den behandling de randomiserats till oavsett hur följsamheten sett ut el-
ler om de senare avbrutit deltagandet. Här riskerar man en underskattning av behandlingsef-
fekten, eftersom de som fullföljt behandlingen ”späds ut” med de som inte fått avsedd behand-
ling. Alternativet hade varit per-protocol, där man enbart analyserar utfallet hos de patienter 
som fullföljt studien på ett korrekt sätt. Risken kan här vara att man övervärderar behand-
lingseffekten om patienter exempelvis hoppat av studien i förtid på grund av bieffekter eller 
andra skäl, eller avbrutit behandlingen på grund av bristande effekt. 
 

h) Vilka agens som orsakar samhällsförvärvad pneumoni varierar mellan regioner/länder och ex 
en högre förekomst av atypiska smittämnen (ex mycoplasma) kan påverka resultatet av studien. 
Antibiotikakänsligheten varierar likaså och ex en högre penicillinresistens hos pneumokocker 
kan påverka resultatet. Barn var exkluderade liksom patienter med cystisk fibros. Vilka patien-
ter som omhändertas på sjukhus respektive vårdas på vårdavdelning och IVA varierar. Vilket 
betalaktamantibiotikum som används empiriskt varierar, ex var penicillin i monoterapi ej tillå-
tet i studien (viktigaste argumentet!) 


