
RÄTTNINGSMALL 
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar (2017) 
 
 
MEQ 1:1(7) 
 

a) Samhällsförvärvad sepsis 
 

b) Blododling x2, urinodling, och nasofarynxodling. Rutinkemlab, inkluderande CRP, 
blodstatus, elstatus och leverstatus. Artärgas med laktat. 

 
c) Du kompletterar med ett neurologstatus och bladderscan. 

 
d) I detta läge väljer du att sätta in en bred antibiotikatäckning, och väljer cefotaxim 2g 

x3 i.v. utifrån lokala riktlinjer för samhällsförvärvad sepsis och med tanke på rådande 
bristsituation avseende piperacillin/tazobactam. Du ordinerar 1000 ml Ringeracetat 
på 30 min. KAD sätts. Patienten får extra syrgas på grimma. 

 
MEQ 1:2(7) 
 

e) Det finns en nytillkommen njursvikt som kan ha flera orsaker såsom en kombination 
av dehydrering och NSAID-biverkan, men postrenalt hinder skulle också kunna 
stämma. En opiatöverdosering p.g.a. ackumulation och njursvikt kan föreligga. Av 
denna anledning ser du till att nästa dygns Oxycontin kryssas och Diclofenac sätts ut. 
Artärgasen visar tecken på hypoperfusion. 

 
f) Du ordinerar MEWS-mätningar varje timme under de första fyra timmarna. 

Timdiures mäts varannan timme med målvärdet 0,5 ml per timme utan diuretika. En 
ny Ringeracetat sätts omedelbart efter den första med samma infusionshastighet. En 
tredje Ringeracetat sätts sedan med infusionshastighet 250 ml/timme. Du rapporterar 
till kvällsjouren som ansvarar för att en utvärdering av behandlingseffekt görs efter 
c:a 4 timmar. En extra dos cefotaxim ges efter fyra timmar. 
 

MEQ 1:3(7) 
 

g) Du ändrar till Kloxacillin 2 g x 4 i.v 
 

h) TEE. Nya blododlingar efter tre dygns behandling. 
 
MEQ 1:4(7) 
 

i) Samhällsförvärvad S. aureus-sepsis, i detta fall sannolikt utgånget från mindre 
nageltrång på ena stortån, har stor risk att kompliceras med metastatiska nedslag, 
exempelvis endocardit, osteomyelit/spondylodiskit, septisk artrit och djupa abscesser. 
I de flesta riktlinjer rekommenderas numera en kontrollodling efter 3 dygns 
antibiotikabehandling vid S. aureus-sepsis som terapikontroll och då en fortsatt växt 
av bakterier ökar sannolikheten att det finns sekundära bakteriella fokus som behöver 
identifieras. 
  



 

MEQ 1:5(7) 
 

j) Det finns inga entydiga definitioner på komplicerad S. aureus-sepsis. Exempelvis 
IDSA definierar okomplicerad de fall där endokardit uteslutits med ekokardiografi, 
avsaknad av ledproteser, feberfri inom 72 timmar, negativ kontrollodling och inga 
tecken på metastatiska infektioner. I andra definitioner anses även samhällsförvärvad 
S. aureus-sepsis och patienter med hemodialys tillhöra gruppen med komplicerad S. 
aureus-sepsis. 
 

k) Du letar fokus/tecken till nedslag. Daglig hjärtauskultation. 
 

l) MR helrygg 
 
MEQ 1:6(7) 
 

m) MR-bilderna skyltas för ryggortopederna som rekommenderar konservativ behandling 
p.g.a. avsaknad av neurologi. Kloxacillin 2 g x4 i.v. ges 1-3 veckor beroende på 
kliniskt svar. Sjukgymnast kopplas in. Peroral uppföljning ges med Flukloxacillin 750 
mg 2 x3 till totalt ca 3 månaders behandlingstid och normalisering av CRP. Patienten 
informeras om att det kan finnas en viss risk att även knäprotesen infekterats och att 
han ska ta kontakt om det uppstår tilltagande värk, svullnad eller värmeökning i knät. 
 
 

MEQ 2:1(7) 
 

a) Tidigare/ nuvarande sjukdomar? Finns dubbelinsjuknande? Har huvudvärken kommit 
plötsligt/ smygande? Illamående, kräkningar, ljus- eller ljudkänslig? Tarmsymtom? 
Haft utslag/sår på kroppen? Varit utomlands? Någon i omgivningen som är sjuk? 
Tidigare herpesinfektion? Tidigare meningit? Vaccinerad mot TBE?  
 

b) Vakenhetsgrad? Orienteringsgrad? (GCS eller RLS) Neurologi? Nackstyv? Mun- och 
svalg? Öronstatus? Hudinspektion- utslag/ sår? Andningsfrekvens, saturation. 

 

MEQ 2:2(7) 

c)  
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 

  
d) Du misstänker i första hand en virusorsakad encefalit. Du går vidare med LP. 

 
 

MEQ 2:3(7) 
 

e) 1.) Enterovirus - dubbelinsjuknande samt sjuka barn i familjen talar för. Pat är 
encefalitisk snarare än meningitisk vilket dock är mer ovanligt vid enteroviroser.  
2) TBE-dubbelinsjuknande, Norrtälje-endemiskt område för TBE, encefalitisk pat 
talar för. Vaccination gör dock sannolikheten för klinisk infektion lägre. 
Herpes är förstås också möjligt men går vanligtvis inte med dubbelinsjuknande även 
om de kan ha prodromalsymtom. Epidemiologi och dubbelinsjuknande talar i första 
hand för något av dessa virus, som dessutom är betydligt vanligare än herpes typ 1.  
 

f) PCR HSV 1/2, VZV och enterovirus. Serologi avseende TBE.  
 

g) Då du bedömer att pat har en viral encefalit så sätter du in Aciklovir 10 (-15) mg/kg 
x3 för att behandla en ev herpesencefalit även fast det inte är din primära misstanke 

 
MEQ 2:4(7) 
 

h) Du beställer en akut MR hjärna (alt DT hjärna om du inte kan få MR gjord akut) där 
du frågar efter tecken till encefalit, infarkt? blödning? (vaskulit?). Dessutom EEG där 
du frågar efter encefalittecken men framför allt tecken till epileptisk aktivitet 

 
MEQ 2:5:(7) 
 

i) Du behåller Aciklovir då du inte helt kan lita på en neg PCR så tidigt i förloppet som 
LP gjordes. Du gör en ny LP (bäst utbyte dag 3-7 efter debut av neurologiska 
symptom) för att få en mer tillförlitlig PCR avseende herpes. 
Vid aciclovirbehandling är det viktigt att hålla patienten väl hydrerad för att skydda 
njurarna från läkemedlets toxicitet så långt det går. Följ Krea och var observant på 
symtom som talar för ackumulation av läkemedlet. Har du misstanke på det kan du 
analysera S-koncentration av aciclovir och dess metabolit CMMG. För höga 
koncentrationer av läkemedlet kan ge symptom som abnorm trötthet, konfusion, yrsel, 
hallucinationer, symptom som med andra ord inte är så lätta att urskilja från 
infektionssymtomen i sig alla gånger. 
 

j) För att diagnosticera vaccinationsgenombrott av TBE skickas serum/likvor till 
folkhälsomyndigheten för analys av intratekal antikroppsproduktion.  



 

MEQ2:6(7) 
k)  
l)  

Den senaste TBE-kartan från 
folkhälsomyndigheten visar att 
spridningen av fall 2016 såg ut så här: 
Folkhälsomyndigheten skriver också: 
Vaccination brukar rekommenderas till 
permanent- och sommarboende i 
riskområden och till personer som vistas 
mycket i skog och mark i områden med 
hög smittrisk och som ofta blir 
fästingbitna. För aktuella riskområden se 
respektive läns smittskyddsenhets 
hemsida. Personer som kommer att 
vistas inom våt- eller skogsområden i 
Finland (framförallt Åland), Baltikum 
eller Centraleuropa, till exempel 
ornitologer och orienterare, brukar 
också rekommenderas vaccination. 
TBE-vaccin till barn kan ges från 1 års 
ålder och ger generellt ett bra skydd mot 
sjukdom hos barn.  
Barn under ett år ska inte vaccineras mot 
TBE. En person som fått en allvarlig 
(livshotande) reaktion mot en föregående 
dos ska inte vaccineras. Personer som 
har en svår allergi mot en 
vaccinkomponent ska inte heller 
vaccineras. 
Cirka 90 procent av de vaccinerade har 

skyddande antikroppar två veckor efter den andra vaccindosen. Två vaccindoser kan anses ge 
ett tillräckligt skydd som varar ungefär ett år. Efter tre doser enligt den normala tidtabellen 
har nästan 100 procent av de vaccinerade skydd i minst tre år. Forskningsrön visar att över 
90 procent av de vaccinerade har en skyddande antikroppsnivå ännu fem år efter den andra 
påfyllnadsdosen (det vill säga efter sammanlagt fem vaccindoser). 
Grundvaccinationen består av tre doser där dos två ges 1-3 månader efter dos ett, dos tre ges 
5-12 månader efter dos två i god tid före fästingsäsongen. (Om man fyllt 60 år när 
grundvaccination påbörjas ges en extra dos två månader efter dos två. Grundvaccineringen 
innefattar då totalt 4 doser det första året och ges månad 0, 1, 3 och efter 5-12 månader.)  
Nästa dos fyra (fem om man är över 60 år) ges tre år efter grundvaccination. Följande 
boosterdoser ges vart femte år oavsett ålder. Boosterdoser bör ges i god tid innan 
fästingsäsongen för att ge ett optimalt skydd. 
  



 

MEQ 3:1(8) 

a) Mot bakgrund av Betapred och cytbehandling funderar du på tuberkulos, candida, 
viral genes på reaktiverad latent och samhällsförvärvad CMV, mycoplasma, 
pneumocystis jiroveci. LD-stegring kan ju finnas vid pneumocystis, men inte så vanligt 
hos non-HIV patient med LD-stegring och pat har ju dessutom metastaserad 
tumörsjukdom som möjlig orsak till detta. Inte helt ovanligt är ju att 
läkemedelsreaktion kan te sig så här. Du tänker förstås på multipla mikrometastaser 
men röntgen tycker ju inte att det liknar detta. 
 

b) Bättre anamnes. DT-thorax eller HRCT. DT-pulm/angio då pat legat till sängs en tid 
och har möjligen ett koagulationssystem i obalans. Luftvägsodlingar/luftvägs-PCR 
och andra odlingar om inte redan finns. Inducerat sputum pneumocystis (PCR/IF) 
samt betaglukan bör ingå redan på detta stadium. Kontrollera TB-anamnes och om 
där finns något quantiferontest eller liknande taget. 

MEQ 3:2(8) 

c) Multipla nodulära förändringar kan förekomma vid virala infektioner som reaktiveras 
som t ex herpes, CMV. Kan också förekomma vid atypiska infektioner som legionella 
och mycoplasma. Förekomst av retikulärt mönster och groundglass-förändringar kan 
ses vid många infektioner som tex mycoplasma, pneumocystis mfl. Kan också ses vid 
helt icke-infektiösa förändringar som läkemedelsreaktion, lungkontusioner och snabbt 
utvecklad anemi (blödning). I detta fall verkar röntgen vara säker på att det inte är 
metastaser. 
Patienten har stått på hög dos sterioder under ganska lång tid och detta kan ju ligga 
till grund för en pneumocystis-infektion och är en av de vanligaste orsakerna till 
läkemedelsinducerad pneumocystis-sjukdom. Steroider kan ju också ge upphov till 
reaktivering av latenta virala infektioner. Pat är i den ålder där man också kan tänka 
tanken TBC och en bild med mikronoduli kan ju vara en milliär TB. Dock hittar du ett 
negativt quantiferontest. Likaså kan ju en candidainfektion te sig som multipel utsådd 
av mikronoduli och denna pat har ju fått taxaner och höga doser av steroider. 

MEQ 3:3(8) 

d) Du känner dig inte övertygad att pat har någon nytta av antibiotika som är insatt och 
tänker att du i varje fall lägger till täckning för atypiska agens i form av en 
respiratorisk kinolon (levo- eller moxifloxacin). Du föreslår att man gör en HRCT och 
att man eftersom bronkoskopi inte är aktuell i varje fall försöker med ett inducerat 
sputum. Du tänker att lungembolin som är rätt liten nog ändå inte kan förklara 
symptombilden och känner dig inte heller övertygad om att läkemedelsbiverkan är 
orsaken ffa baserat på de multipla nodulära förändringarna som mer antyder infektiös 
genes. 

MEQ 3:4(8) 

e) Du har hela tiden haft pneumocystis jiroveci i dina tankar och vill sätta in behandling 
mot pneumocystis jiroveci med trimetoprim-sulfa, vilket du föreslår. Du hoppas kunna 
få ett visst stöd för dina tankar avseende pneumocystis med att från sputum göra en 
PCR-pneumocystis. Dock kan du ju inte vara säker på att det är representativt pga 
låga cysttal av pneumocystis. Du beställer ett Betaglukan. Det är diagnostisk 
synvinkel ingen risk att att insätta pneumocystisbehandling innan prover är tagna och 
kan vara positiva upp till 5 dagar efter att behandling är insatt. 



 

MEQ 3:5(8) 

f) Betaglukan (svampantigen) har högt negativt prediktivt värde. 
 

g) Groundglass-förändringar förekommer vid en mängd olika infektiösa och icke-
infektiösa tillstånd och måste tolkas mot bakgrund av vad du misstänker klinisk men 
ändå inte övertolkas. Tidigt i pneumocystisinfektion kan de saknas helt och ibland 
förekommer de inte alls, men ses ofta vid pneumocystisinfektion. 
 

h) HIV: långsam progress över lång tid, oftast högt LD, mild hypoxi, högt cysttal i 
bronkoskopimaterial 
Non-HIV: ofta steroidbehandlade, akut debut, lågt LD, lågt cystantal i 
bronkoskopimaterial, svår hypoxi 
 

MEQ 3:6(8) 

i) Trim/sulfa är förstahandsbehandling, där man de första 5 dagarna vanligtvis ger detta 
i högre dos följt av dosnedtrappning. Du ger henne trim/sulfa iv (5+25 mg/kg) 20mL 
x3 eftersom hon har svårt att äta och dricka.  
Nyttan av steroider vid non-HIV orsakad pneumocystis är inte helt klarlagd, men vid 
svår hypoxi brukar man ofta hamna i steroidbehandling ändå. 

MEQ 3:7(8) 

j) Mest troligt relaterat till att man höjt steroiddosen kraftigt, då steroider leder till ökad 
överlevnad av neutrofiler pga minskad apoptos och minskad marginalsering av 
neutrofiler från cirkulationen 
 

k) Vid HIV är det klarlagt att risken för pneumocystis och opportunistiska infektioner 
ökar kraftigt vid CD4-T-lymfocyttal under 200. Hos icke HIV patienter är detta inte 
lika uppenbart att man absolut måste ha CD4-tal under 200 för att vara i riskzonen 
avseende pneumocystis, Andra mekansimer i immunsystemt förefaller innebära en 
riskökning. Vanligtvis brukar dock höga doser av steroider ge upphov till en kraftig 
minskning av CD4-tal. 
 

l) Alternativa läkemedel avseende pneumocystis är Klindamycin iv i kombination med 
Primaquin. Det sistnämnda kräver dock en fungerande tarmpassage då det enbart 
föreligger po beredning. Ytterligare alternativ är Wellvone (atovaquone) som också 
detta tas po.  

MEQ 3:8(8) 

m) Man brukar behandla i totalt 3 veckor, med högdos 3-5 dagar (dosreduktion vid 
förbättring och/eller efter koncentrationsbestämning). Denna patient bör ha profylax 
efter avslutad behandling. Om inte trim/sulfa är en framkomlig väg som 
sekundärprofylax är även pentacarinatinhalationer ett alternativ. 
 

n) Det finns studier där man påvisat förekomst av pneumocystis universellt hos 
immunkompetenta två-åringar. I en obduktionsstudie av trafikolycksfall hittade man 
med PCR förekomst i upp till 70% hos immunkompetenta. 

  



 

MEQ 4:1(7) 
a) Booster 

En ökad vaccineffekt (ofta mätt som stegrade antikroppsnivåer) efter en extra 
vaccindos. Används ofta som ”slang” för påfyllandsdoser av vaccin, även om en 
amplifiering av immunsvaret inte alltid ses. 

b) Adjuvans 
Tillsats i vaccinet som ger en ökad immunreaktion. Vanligt förekommande är 
aluminiumsalter, men även det ökända squalenet, som fanns i Pandemrix, är ett 
adjuvans. 

c) Konjugat 
Ett ämne (oftast protein) som binds till ett ur immunologiskt perspektiv ”svagt” 
antigen (ofta polysackarid) i vaccinet för att göra det mer immunogent  
(t. ex tetanusprotein konjugerat till Haemophilus influenzae typ b polysackarid i Act-
Hib) 

d) Hyporespons 
Utebliven boostereffekt av extra doser vaccin, snarare lägre antikroppssvar efter 
upprepade vaccindoser. Tänk en nedåtsluttande ”antikroppstrappa” vid upprepade 
doser. 

e) Herd-immunity 
Genom vaccination (eller redan utvecklad immunitet pga. genomgången sjukdom) hos 
en stor del av befolkningen minskar risken för smittspridning och därmed minskar 
risken för överförd smitta till även de som är ovaccinerade 

f) Cohort vaccination 
I fall där man inte tror sig kunna vaccinera en viss individ, vaccinerar man istället de 
närmast kring för att minska smittspridningen. Exempel på detta är att vaccinera 
familjemedlemmar mot pertussis för att minska risk för smittspridning till barn <2 
månader där pertussisvaccination ej är påbörjad eller influensavaccination av 
familjemedlemmar till immunsupprimerad patient som troligen får dåligt svar på 
influensavaccination. 

 
MEQ 4:2(7) 
 

g) Här finns många tänkbara lösningar och ST-läkaren ska tydligt visa att man tänkt 
igenom problematiken. Ingen lösning är perfekt enligt skolboken! 
Troligen har han fortfarande ett ganska bra skydd mot hepatit A av sin första 
vaccindos och då risken är låg för hepatit A i Thailand och resan kort kan man tänka 
sig att låta honom åka ovaccinerad. 
En dos Twinrix skulle också funka, ger sannolikt en bra boostereffekt. I så fall får han 
ta andra dosen när han kommer hem och en tredje dos Engerix-B /HBVaxPro efter 6 
månader. 
Två doser Twinrix med 4 veckor emellan hinner han tyvärr inte med! 
Vill han prompt ha ett ”hyfsat” hepatit B skydd skulle dubbeldos Twinrix vara ett 
alternativ, men långt ifrån optimalt ur hepatit B synpunkt. Man kan inte garantera att 
han utvecklar skyddande antikroppsnivåer, men det finns en god chans (inte lika bra 
som dubbeldos[Amberix] hos barn).  
Här kan man tänka sig flera alternativa uppföljande vaccinförslag: Rent hepatit B 
vaccin eller Twinrix efter hemkomst 2 doser med 6 månader emellan eller dubbeldos 
om 6 månader. Här får man vara lite pragmatisk så det inte blir för komplicerat. 
Gammaglobulin, tänkbart, men onödigt eftersom bättre alternativ finns till denna 
man.  



 

Avråda från resa är inget rimligt alternativ eftersom det finns OK lösningar. 
 

h) Påfyllnad av grundskydd verkar onödigt. Polio finns inte i Thailand, Stelkrampskyddet 
håller i sig i ca 30 år, difteri något kortare, men mannen fick grundskydd senast vid 
för drygt 10 år sedan. Uppvisar i alla fall inte just nu några tecken på att bilda familj 
varför man kan vänta med pertussis-skyddet. Jag brukar dessutom rekommendera att 
man inte ska ta grundskydd om resan påbörjas inom 10 dagar (i alla fall om relativt 
kort resa) eftersom lokala kraftiga biverkningar är vanliga och då kan förstöra resan. 
Risken för de sjukdomar som ingår i grundskyddet är ungefär lika stora på de flesta 
vanliga resmål som vid vistelse i Sverige. 
 
Hepatit B vore önskvärt, men för kort tid om inte dubbeldos enligt ovan ges. Då 
indikationen inte är jättestark kan det vara bättra att vänta och ge enligt 
rekommenderade intervall när han kommer hem för framtida resor (alt ge en dos men 
förklara att det inte ger skydd för denna resa och fortsätta när han kommer hem) 
Tyfoid OK, men förhållandevis låg risk i Thailand och kort resa. Får bli 
injektionsvaccin i sådana fall eftersom Vivotif ska tas 3 veckor före resa. 
Influensa OK om säsong, men inte nödvändigt. 
Dukoral - omtvistad effekt men ffa för nära inpå resan. (Bör tas senast två veckor för 
resa om inte tidigare vaccinerad) 
Japansk enchephalit – låg risk med denna resa utifrån resebeskrivning och tid. Hög 
kostnad för en låg risk (inköpspris ca 800kr per dos och 2 doser behövs). Jag skulle 
inte rekommendera detta vaccin. Biverkningsprofilen är dock snäll så strikt taget inte 
fel och hos vuxna kan man hinna med 2 doser med en vecka emellan.  
Läkemedelsprofylax mot malaria ej indicerat pga. låg risk, men myggprotektion med 
myggmedel och myggnät/luftkonditionering är viktig (gäller även som profylax mot 
Japansk encephalit, Chikungunya och Dengue.  
 

i) Du varnar honom också för trafiken, undervattensströmmar och risken för sexuell 
smitta och hur man bäst skyddar sig. Du avslutar sedan med att ge information om 
rabies. 
 

MEQ 4:3(7) 
j) Exempel på lämplig information: 

Rabies är ett virus som sprids med saliv, ffa vid bett, från varmblodiga djur ffa hund 
men även apor, katt och fladdermöss. Insjuknar man i rabies får man en 
hjärninflammation och dör inom en vecka ungefär. Det finns ingen botande 
behandling utan i princip alla som insjuknar dör. Rabies är relativt vanligt bland ffa 
hundar i Thailand. Undvik därför situationer där du kan bli biten. Klappa och mata 
inte djuren. Om du blir biten ska du göra rent såret noggrant, mekanisk rengöring, för 
att tvätta bort så mycket virus som möjligt och uppsöka sjukvård helst inom 24 timmar 
för att påbörja rabiesvaccination. Det rör sig om 5 sprutor under en månads tid som 
ska tas enligt ett strikt schema. 

 
MEQ 4:4(7) 

k) .Gula febern finns endemiskt i Gambia, och även om risken inte är hög bör man 
eftersträva att vaccinera. Risk mot nytta måste avvägas. 
Väl medicinerad HIV-sjukdom med CD4 över> 200 ingen fara att vaccinera. Mannen 
ska alltså vaccineras. 



 

Viss försiktighet rekommenderas vid vaccination mot gula febern till individer över 60 
års ålder. Risken för allvarliga biverkningar hos äldre är trots allt förhållandevis låg 
och jag skulle inte dra mig för att vaccinera denna i övrigt friska 70 åriga kvinna (här 
finns dock olika traditioner och åsikter och det viktigaste är att man har förståelse för 
problemet och motiverar sitt val). Väljer man att inte vaccinera bör man skriva 
Excemption Card även om det inte är obligatoriskt, då intyg kan krävas om de gör en 
utflykt till grannlandet Senegal. Extra viktigt med myggprofylax. Avstå från resan kan 
man förstås föreslå men kan vara svårmotiverat för dessa vana resenärer. 
 

l) Hög risk för Klorokinresistens i Västafrika. Generellt rekommenderas Lariam, 
Malarone (eller generika) eller Doxycyklinprofylax.  
Till mamman kan man välja vilket man vill, men jag skulle välja Malarone (eller 
generika) eftersom det är väl tolererat även hos äldre och en kort behandlingstid. 
Doxycyklin något ökad risk för fototoxicitet, vilket är synd om de planerar sol och bad 
semester, men funkar för det mest även vid solresor. Hon hinner pröva Lariam före 
resan om hon önskar. 
Valet för sonen är mer komplicerat pga risk för interaktioner med HIV läkemedel.  
Just Triumeq intragerar inte med Malarone så i det här fallet är det ett bra alternativ, 
Doxycyklin också tänkbart med ovan reservation för fototoxicitet. Många HIV-
läkemedel interagerar med Malarone och man måste kolla noga i interaktionsregister 
(tex Liverpools databas, inte bara FASS!). Lariam eller Doxycyklin är säkrare 
alternativ men även här förekommer interaktioner, så kolla alltid i Liverpool-
databasen om du inte vet! 
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m) Här finns förstås många vägar att gå beroende på hur mottaglig kunden är för 
information. 
Spontant skulle jag avråda från denna resa av flera skäl, t ex: 

 Ökad risk för diverse lokala sjukdomar under graviditet ex malaria, 
hepatit E, toxoplasma (?) 

 Malariaprofylax klurigt under just denna graviditetsperiod. 
 Gula febern förekommer i västra Kenya samtidigt som gulafeber-

vaccination ska ges med försiktighet till gravida, dock ingen absolut 
kontraindikation. 

 Fortfarande relativt hög risk för tidiga graviditetskomplikationer 
(spontanabort) och man är då hänvisad till den lokala sjukvården 

 Relativt lång flygresa med ökad risk för trombos. 
Viktigt att belysa riskerna och sätta dem i relation till andra riskbedömningar kunden 
gör tex huruvida man äter opastöriserade ostar eller inte… 
Om kunden insisterar på att resa får man göra så gott man kan: 
Hepatit A vaccin kan ges, Dukoral kan ges. Jag skulle avstå från gulafebern-vaccin 
med så kort resa, men rekommendera myggprofylax. Malariaprofylax är nog den 
svåraste biten och just v11 blir inte optimalt. Jag hade nog rekommenderat Lariam 
(som är godkänt från v12 men i USA hela graviditeten), svårigheten blir de inledande 
”pröva-på” veckorna, men bestämmer hon sig för att resa har hon ju bestämt sig för 
att ta en risk! Man kan tänka sig att växla mellan Doxycyklin och Lariam (Doxy tom 
v12 och sedan Lariam, men frågan är hur mycket man ska krångla till det…) 
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n) Tyvärr inte heller så lämpligt som det ser ut just nu. 

Gula febern är endemisk i stora delar av Brasilien och under våren 2017 pågår 
dessutom ett utbrott med spridning ut mot kusten ibland annat i provinsen Rio de 
Janeiro. 
Risk för zikavirus infektion, sannolikt liten risk men många länder avråder gravida 
från att åka till drabbade områden. 
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o) Ja, tyvärr. Flertalet hemförsäkringar har andra regler än flygbolagen. 
Hemförsäkringen brukar ofta endast täcka medicinska kostnader fram tom 
graviditetsvecka 28. Hon bör i alla fall kolla med sin egen hemförsäkring vad som 
gäller. Kanske hon kan tidigarelägga resan någon vecka eller så? 
Den ökade trombosrisken under flygresan kvarstår och hon bör dricka ordentligt med 
vätska under flygresan och gärna vara uppe och röra på sig en stund varje timme. 
 

p) Om de åker på resan bör hon erbjudas hepatit A vaccination även om risken för 
hepatit A är låg i Thailand. Ingen ökad risk med vaccinationen under graviditet. 
Grundskydd (stelkramp/difteri/pertussis) kan vara bra men inte obligatoriskt, var god 
se resonemang från tidigare frågor. Viss teoretisk risk för att höga maternella 
antikroppar försämrar det nyfödda barnets svar på pertussis-vaccinationen, men 
samtidigt uppnår man ett bra cohort-skydd (om pappan också vaccineras). 
Grundskydd inklusive pertussis rekommenderas under graviditet ibland annat USA.  
Polio onödigt. Dukoral går bra om så önskas. 
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a) Epidemiologiska data 
 
MEQ 5:2(6) 
 

b) Grundskydd mot polio, stelkramp, difteri. Vaccin mot hepatit A, hepatit B, kolera, 
tyfoid och meningokocker. Gula febern (obligatorisk). 
 

c) Influensa. Malaria. Viral hemorragisk feber. Tyfoidfeber. Sepsis. Primär HIV. 
 

d) Utifrån de uppgifter du nu har kan du emellertid inte helt utesluta att patienten har en 
viral hemorragisk feber (VHF). Innan patienten undersöks vidare tar du fram de 
instruktioner för undersökning och handläggning av dessa patienter som finns vid 
kliniken. 
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e) Viss risk för VHF  
Viss risk föreligger hos en patient som inom 3 veckor efter hemkomst från endemiskt område utvecklar 
feber och ett eller flera av nedanstående faktorer föreligger:  
• vistats i område med pågående utbrott av VHF  
• varit i kontakt med vilda djur  
• arbetat inom sjukvården i ett endemiskt område  
• arbetat i ett laboratorium där VHF-agens hanteras  
 



 

Hög risk för VHF  
Hög risk föreligger hos en patient som inom 3 veckor efter hemkomst från endemiskt område utvecklar 
feber och ett eller flera av nedanstående faktorer föreligger:  
• oförklarliga blödningsmanifestationer (inte enbart blodiga diarréer)  
• vistats i hushåll där det befunnit sig sjuka och febrila personer med starkt misstänkt eller konstaterad 
VHF  
• deltagit i vård eller omhändertagande av sjuk och febril patient med starkt misstänkt eller konstaterad 
VHF eller har varit i kontakt med kroppsvätskor, vävnad eller avliden patient  
• vårdpersonal, laboratoriepersonal eller annan personal som kommit i kontakt med kroppsvätskor, 
vävnad eller kropp av människa eller djur med starkt misstänkt eller konstaterad VHF  
• tidigare blivit klassificerad som ”viss risk för VHF” och sedan utvecklat organsvikt och/eller tecken 
till blödningar utan annan förklaring  
 

f) Svar beroende på var man arbetar 
 

g) Den skyddsutrustning som rekommenderas är; Underställ (långärmad tröja och 
långkalsong), Strumpor, Skyddsrock; vätsketät operationsrock av engångstyp, 
Andningsskydd; virustäta andningsskydd med ventil (FFP 3), Operationshuva, Visir av 
engångstyp, Sterila handskar, Skyddshandskar, Plastförkläde, Stövlar/ skoskydd. 
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h) I status skall man särskilt titta efter blödningar i slemhinnor, utslag ev med 
hemorragiskt inslag, konjunktivit, hematuri. Lättblödande vid ev venprovtagning. 
 

i) Prover bör analyseras på Folkhälsomyndighetens P4 lab. Kontakt tas med tjänstman i 
beredskap (TIB, via sjukhusväxeln) där för närmare instruktioner. Prover 
transporteras sedan med taxi dit för analys. Man bör i övrigt vara återhållsam med 
provtagning om man inte har rutiner för provtagning av patienter med hemorragisk 
feber på sitt sjukhus. Andra tänkbara sjukdomar som malaria och misstänkt septikemi 
får behandlas ex juvantibus utan föregående provtagning tills man verifierat/uteslutit 
VHF. 
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Lassafeber är en viral hemorragisk feber som orsakas av ett Arenavirus. Smittspridning sker 
framförallt från kontakt med avföring och urin från infekterade råttor antingen via mat eller via 
aerosol. Smitta kan även ske via kroppsvätskor vid vård av lassasjuk individ utan adekvat 
skyddsutrustning. Många fall är lindriga eller asymtomatiska men ca 20% får alvarlig sjukdom. Bland 
sjukhusvårdade fall är mortaliteten ca 15–20% men den totala mortaliteten ligger på 1%. Sexuell 
smitta hos tillfrisknade individer som fortsatt utsöndrar virus finns beskriven. Inkubationstiden är 2–
21 dagar. Ribavirin har viss effekt på Lassafeber om det sätts in tidigt i förloppet. Ca 25% drabbas av 
hörselnedsättning som är delvis reversibel som komplikation.  
 

j)  Du överväger flytt till Högisoleringsenheten, Universitetssjukhuset i Linköping efter 
kontakt med deras bakjour. De ordnar transport av patienten med specialbyggd 
ambulans alternativt flygtransport beroende på avstånd. 
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k) I samarbete med aktuella vårdenheter, vårdhygien och smittskyddsenheten upprättas 
en förteckning över personal som varit involverade. Man bedömer graden av 
exponering. 
Sjukvårdspersonal som tagit om hand om patienten utan adekvat skyddsutrustning, 
kan exempelvis få administrativa uppgifter alternativt avstängning under 
inkubationstiden. De får rapportera temperatur 2 gånger dagligen i 3 veckor 
(inkubationstiden). De skall omedelbart meddela angiven kontaktperson vid symtom. 
Ribavirinprofylax kan övervägas om någon är tydligt exponerad tex via stickskada 
eller blodig kräkning. Dock saknas entydigt vetenskapligt stöd för detta. 
 
Patientens kollega som var med på resan liksom ev hushållskontakter får samma 
instruktioner, dvs kontakta sjukvården telefonledes vid symtom för undersökning samt 
mätning av temperaturen 2 gånger dagligen i 21 dagar. Lassafeber smittar ej om man 
är symtomfri. 
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a) En MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption/ionization-Time-of-flight) är en 
mass-spekrometrisk metod som inom mikrobiologin används för artbestämning av 
bakterier. Metodik finns uppsatt för att analysera direkt från exempelvis 
blododlingsflaskor, men vanligen analyseras bakterier i renkultur från odlingsplattor. I 
praktiken innebär detta att man vanligen kan meddela bakterieart en dag snabbare än 
med traditionell typning (jäsning etc.) 
 

b) I svaret lämnas även en score ut avseende sannolikheten att den träff man fått i 
databasen stämmer. Score ≥2.0 innebär god identifikation till speciesnivå, 1.7- <2 
intermediär identifikation (genusnivå) och <1.7 osäker identifikation. 
 

c) Är patienten stabil eller instabil i sin sjukdomsbild? 
Vilket antibiotika har patienten fått hittills och har patienten svarat kliniskt på den 
behandlingen? Togs blododlingen före insatt antibiotika?  
Föreligger någon utlandsanamnes eller annat som innebär ökad risk för 
antibiotikaresistens? Tidigare fynd av samma patogen hos patienten? Hur såg 
resistensmönstret ut då? 
Tänk på att alltid reflektera över den lokala epidemiologin – förekommer pågående 
utbrott av resistenta patogener (t ex ESBL, VRE, MRSA, PNSP) i regionen? Vad som 
är rätt svar i ett område, kan vara fel i ett annat. Tänk på att detta även kan behöva 
tas i beaktande vid läsning av utländsk litteratur/behandlingsstudier. 
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d) Enligt SILFs vårdprogram för pneumoni (2016) samt STRAMAS nationella app 

rekommenderas bensyl-pc i dosen 3g x3, 1g x3 iv rekommenderas inte längre. Är 
patienten lindrigt sjuk kanske peroral behandling kan vara aktuell redan från relativt 
tidigt?  
 
Bensyl-pc:  S 
Penicillin V:  S 
Ampicillin:  S 
Cefotaxim S 
Tetracyklin:  S 
Makrolid:  S 
Klindamycin:  S 
Trim/sulfa:  S 
Levo/moxifloxacin:  S 
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e) Rekommendera kontakt med infektionskonsult samt kontrollodlingar efter 3 
behandlingsdygn (komplicerad S. aureus-sepsis? Endocardit?) 
Anamnes på tidigare MRSA eller riskpatient? Annars brukar cefotaxim fungera, men 
är onödigt brett. Vancomycin är sämre än kloxacillin på MSSA-septikemi (se t ex 
review av Fowler et al; Clin Microbiol Rev. 2015) 
Förslagsvis kloxacillin 2-3g x3-4 beroende på sjukdomens svårighetsgrad och 
misstänkt fokus. 
 
Bensyl-pc:  R 
Penicillin V:  R 
Kloxacillin S 
Cefotaxim S 
Klindamycin:  S (R ca 3,5% och trenden är i ökande) 
Linezolid:  S 
Vancomycin: S (dock viktigt att även värdera MIC och inte bara zonstorlek) 
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f) Misstanke om PAC-relaterad infektion (differential time to positivity, växt >2h tidigare 

i odling från port än perifert blod styrker misstanken).  
Kontakt med infektionskonsult för att diskutera kring antibiotikalås?  
Betydligt högre andel meticillinresistenta S. epidermidis än S. aureus.  
Förslagsvis byte till vancomycin, dosering enligt njurfunktion (vanligen startdos 1g 
x2-3 med målkoncentration 15-20) 
 
Bensyl-pc:  R 
Penicillin V:  R 
Kloxacillin R (ca 70%) 
Cefotaxim R 
Klindamycin:  S/R 
Linezolid:  S 
Vancomycin: S 
Daptomycin:  S 
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g) Aj då, klindamycin har ingen effekt på gramnegativer.  

Infektionsfokus, svårighetsgrad av sjukdom? Misstanke om ESBL? 
Vilken typ av allergi rör det sig om? I många fall kan cefalosporin eller karbapenem 
fungera i alla fall (se t ex Tängdén et al. Läkartidningen 06/2015) 
Vid misstanke om svår allergi mot betalaktam-antibiotika kan man tänka sig kinolon 
eller trimsulfa +/- aminoglykosid. 
 
Bensyl-pc:  R 
Kloxacillin: R 
Klindamycin; R 
Cefotaxim: S  (ESBL: R) 
Piperacillin/tazobactam:  S (ESBL: S/R. Förekommer också enstaka procent PTZ- 
  resistenta Enterobacteriaceae utan att det är en ESBL- 
  producerande stam.) 
Meropenem/imipenem:  S 
Aminoglykosid:  S (ESBL: S/R) 
Ciprofloxacin:  S/R 
Trimsulfa:  S/R 
 
10.658 fall (106,63/100.000 invånare och år) av ESBL (resistens mot cefalosporiner 
och ibland piperacillin/tazobactam men ej karbapenemer) rapporterades under 2016 
till folkhälsomyndigheten (ej enbart invasiva fall). I många fall av ESBL förekommer 
även kopplad resistens mot kinoloner och/eller trimsulfa. Det förekommer även klonal 
spridning av ESBL-stammar med resistens mot en eller flera aminoglykosider.  
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h) Cefotaxim är ej effektivt mot P. aeruginosa.  

Resistensmönstret varierar, välj ett eller två preparat beroende på sjukdomens 
svårighetsgrad (vid svår sjukdom kan dubbelbehandling vara av värde för att minska 
risken för primär ineffektiv behandling.) Stöd saknas för rutinmässig 
dubbelbehandling vid pseudomonassepsis (Mandell, 2015) 
Rekommenderas att ge högsta rekommenderade dos utifrån njurfunktion, brytpunkter 
för piperacillin/tazobactam förutsätter tex 4g x 4 hos njurfrisk. 
 
Cefotaxim:  R 
Ceftazidim:  S/R 
Piperacillin/tazobactam:  S/R 
Meropenem:  S/I/R 
Imipenem:  S/I/R 
Aminoglykosid:  S/R (amikacin S/I/R, övriga aminoglykosider S/R) 
Ciprofloxacin:  S/R 
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i) Meropenem har dålig enterokockeffekt, ge förslagsvis doktacillin 1-2g x3-4.  

Piperacillin/tazobactam eller imipenem kan också vara ett alternativ om man vill ha 
en bredare buktäckning inklusive anaerober. Vilket infektionsfokus behandlar vi? 
Kom ihåg att återkommande enterokock-bakteriemi kan vara endokarditorsakad. 
Observera att kombination ampicillin/ceftriaxon kan vara aktuell vid behandling av 
enterokock-endocardit med höggradig aminoglokosidresistens eller hos patient med 
nedsatt njurfunktion. 
 
Ampicillin:  S 
Cefotaxim:  R 
Piperacillin/tazobactam:  S 
Meropenem:  R 
Imipenem:  S 
Vancomycin: S 
Aminoglykosid:  R (Enterokocker aldrig S, svaras R då de är naturligt resistenta  
 men man bedömer eventuell förvärvad höggradig aminoglykosid 
  resistens utifrån zonstorlek för genta. Om zonen är < 8 mm kan  
  man inte förvänta sig synergistisk effekt vid behandling med 
 aminoglykosider i kombination med penicillinpreparat eller  
  glykopeptider. Om svårläst zon, liksom vid bedömning av höggra- 
  dig resistens hos alfastreptokocker, utförs MIC-bestämning. MIC  
  > 128 mg/L = höggradig resistens.) 
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j) Piperacillin/tazobactam är sällan verksamt på E. faecium. Rekommendera byte till 

vancomycin. Om pågående utbrott med VRE, överväg annat alternativ utifrån hur 
utbrottsstammen ser ut. 
 
Ampicillin:  R 
Cefotaxim:  R 
Piperacillin/tazobactam:  R 
Meropenem:  R 
Imipenem:  R 
Vancomycin: S 
Aminoglykosid:  R (se föregående fråga) 
Linezolid: S 
Daptomycin: S (Europeiska brytpunkter saknas, MIC-bestämning kan  
   utföras på begäran). 
Tigecyklin: S 
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k) Daptomycin är ett parenteralt alternativ (cyklisk lipopeptid) till vancomycin vid 
komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av meticillinresistenta 
stafylokocker. Ledprotesinfektioner och protesendokarditer är exempel på 
användningsområden som vuxit fram på senare tid. Det har ingen plats vid MRSA-
pneumoni eftersom effekten hämmas av surfaktant. 
Spektrum: stafylokocker (inklusive meticillinresistenta stafylokocker), streptokocker 
Otillräcklig aktivitet: övriga bakteriearter (Europeiska brytpunkter saknas för 
enterokocker, även om det kan vara ett alternativ i utvalda fall). 
Notera att de doser som anges i FASS (4-6 mg/kg) i många fall (utanför FASS-
indikation; t ex endokardit, ledprotesinfektioner) behöver ökas till 8-12 mg/kg och att 
daptomycin inte är indicerat som pneumonibehandling. 
 

l) Tigecyklin är en pareneteral glycylcyklin (utvecklad från tetracykliner), och är 
bakteriostatisk. Tigecyklin kan övervägas vid infektioner orsakade av multiresistenta 
bakterier, där andra alternativ inte kan användas. Indikation enligt FASS: 
Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (cSSTI), förutom diabetesrelaterade 
fotinfektioner samt komplicerade intraabdominella infektioner (cIAI). Ca 85-90% av 
karbepenemresistenta enterobacteriaceae och acinetobacter är känsliga för tigecyklin. 
Dock återfinns endast ca 15-20% av substansen i urin, varför det kan ses som 
otillräckligt vid urinvägsinfektioner) 
Spektrum: Stafylokocker, Streptococcus pyogenes (GAS), Enterokocker, Escherichia 
coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia. 
Otillräcklig aktivitet: Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas 
maltophilia, Proteus spp., Morganella, Providencia. Resistens förekommer hos ESBL-
producerande Enterobacteriaceae (framför allt Klebsiella) samt hos Acinetobacter. I 
en del studier rapporteras hög förekomst av tigecyklinresistens hos 
vankomycinresistenta Enterococcus faecium och hos MRSA 
 



 

MEQ 6:10(11) 
 

m) Tedizolid är den andra oxazolidinonen på marknaden. Sivextro är indicerat för 
behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. 
Tedizolid hävdas ha en bättre aktivitet in vitro jämfört med linezolid, och även mer 
gynnsam biverkningsprofil. Notera dock att rekommenderad behandlingstid är max 6 
dagar. 
Spektrum: Stafylokocker (inklusive MRSA/MRSE). Enterokocker (inklusive E. faecium 
och VRE). Streptokocker. 
 

n) Ceftarolin är ett cefalosporin för parenteralt bruk med brett antibakteriellt spektrum 
och stabilitet mot många betalaktamaser. Medlet har till skillnad från övriga 
betalaktamantibiotika aktivitet mot flertalet meticillinresistenta S. aureus. Ceftarolin 
kan användas vid komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner framför allt orsakade av 
meticillinresistenta S. aureus och utgör ett alternativt preparat vid samhällsförvärvad 
pneumoni orsakad av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (framför allt 
vid MIC bensylpenicillin >1 mg/L). 
Spektrum: S. aureus (inklusive flertalet MRSA), S. pyogenes, Pneumokocker (inklusive 
pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet), E. coli, Klebsiella., P. mirabilis, H. 
influenzae. 
Otillräcklig aktivitet: Enterobacteriaceae (förutom Escherichia coli, Klebsiella spp. 
och Proteus mirabilis), enterokocker, P. aeruginosa, Acinetobacter spp., anaeroba 
bakterier och Listeria monocytogenes. ESBL-producerande Enterobacteriaceae är 
resistenta. 
 

o) Ceftolozan är en ny cefalosporin som kombinerats med betalaktamashämmare. Dess 
indikation är vid specifik resistensproblematik för behandling av komplicerad 
intraabdominell infektion i kombination med metronidazol eller behandling av 
komplicerad urinvägsinfektion inklusive pyelonefrit, detta då ceftolozan/tazobactam 
har effekt mot Enterobacteriaceae som producerar vissa ESBL-enzymer (ej ESBL-
carba). Det har dessutom ofta effekt mot P. aeruginosa med resistens mot andra 
antibiotika (inklusive karbapenemresistens). 
Spektrum: Gramnegativa bakterier inklusive Enterobacter cloacae, Pseudomonas 
aeruginosa och vissa ESBL-producerande gramnegativer samt alfastreptokocker. 
Otillräcklig aktivitet: enterokocker eller stafylokocker (inklusive S. aureus). 
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p) Fosfomycin-trometamol är ett antibiotikum för peroralt bruk (för närvarande inte 
registrerat i Sverige men kan fås på licens). Internationellt finns även en parenteral 
beredning av fosfomycin. Indikationen är distal urinvägsinfektion med ESBL-
producerande gramnegativer. Vid behandling av nedre UVI orsakad av ESBL-
producerande bakterier används dosen 3 g x1 givet dag 1, 3 och 5. 
Spektrum: E. coli, P. mirabilis, stafylokocker med undantag av S. saprophyticus. 
Otillräcklig aktivitet: Övriga Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Acinetobacter 
spp., enterokocker, anaeroba bakterier. 
 
 

q) Här har ceftazidim, kombinerats med avibactam, en betalaktamashämmare av ej-
betalaktamtyp. Kombinationspreparatet har baktericid effekt. Preparatet är godkänt 
för behandling av komplicerade bukinfektioner (i kombination med metronidazol) och 
komplicerade urinvägsinfektioner inklusive pyelonefrit och kan vara ett alternativ vid 
komplicerade infektioner orsakade av multiresistenta gramnegativer. Kliniska data för 
ESBLCARBA-producerande stammar dock ännu mycket begränsade. 
Spektrum: gramnegativa bakterier som Enterobacteriaceae och Pseudomonas 
inklusive ESBL-bildande stammar. Även karbapenemasproducerande stammar av 
typen KPC och OXA-48 är känsliga in vitro. Preparatet saknar dock effekt mot 
metallobetalaktamasbildande stammar (NDM, IMP, VIM). 
Otillräcklig aktivitet: Acinetobacter är huvudsakligen resistenta. Preparatet har effekt 
på vissa streptokockarter men har generellt dålig effekt på grampositiva och anaeroba 
bakterier. 
Resistensutveckling har beskrivits under pågående behandling vilket måste beaktas vid 
misstänkt behandlingssvikt 


