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Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar (2018) 

 
Till dig som skriver  

Provet består av fem stycken MEQ-frågor, samtliga författade av kollegor från olika delar av 

landet.  

Skrivtiden är 4 timmar, skulle du behöva längre tid accepteras det.  

Avseende MEQ-frågorna: börja med första papperet, svara på frågorna och lägg sedan detta 

blad upp och ner och gå till nästa blad. Försök få plats med ditt svar på samma sida som 

frågan, använd annars baksidan på papperet. Du får inte titta på nästa blad förrän du svarat 

och inte heller gå tillbaka och korrigera. 

Efter diskussion i SPUK har vi beslutat att inte sätta poäng på svaren, detta innebär att 

tonvikten läggs på genomgången och diskussionen med din handledare. Det går inte att nog 

poängtera vikten av att ta sig tid med sin handledare för att gå igenom svaren varje år efter det 

diagnostiska provet – här ges man även en möjlighet att gemensamt följa kunskaps-

utvecklingen från år till år. Då vi fått indikationer på att detta varit svårt när provet varit 

förlagt till maj är det nu flyttat till början av hösten istället – hoppas att detta underlättar för 

er!  

Skrivningen är till för att ge dig själv ett stöd för att se på vilken nivå dina kunskaper är och 

för att du tillsammans med din handledare skall kunna göra din utbildning till 

infektionsspecialist så bra som möjligt. Vi vill att provet inspirerar till kunskapsinhämtning 

genom diskussioner med handledare/kollegor, litteraturstudier eller justering av ditt 

utbildningsprogram om så behövs (d.v.s. ändrade randningar eller placeringar på speciella 

enheter/mottagningar eller stöd i att bedöma vilka kurser som är prioriterade för att uppnå 

målen i målbeskrivningen).  

Det är viktigt för oss i SPUK att få feedback på såväl skrivningens innehåll som hur många 

ST-läkare som skriver! Även i år gör vi detta via en web-baserad enkät som innehåller ett 

fåtal frågor. Ni skall ha fått länken vidarebefordrad från er studierektor. Betrakta inte 

skrivningen som avslutad förrän enkäten är besvarad!  

Inför diskussioner om införande av olika former av obligatoriska kunskapskontroller är det 

viktigt att kunna visa att de flesta ST-läkare genomför detta prov. Även för de ST-läkare som 

av någon anledning inte deltagit önskar vi få in svar på enkäten med skälet till att varför man 

inte skrivit just i år.  

Vi tackar samtliga kollegor som bidragit med frågor och synpunkter!  

LYCKA TILL!  

(och kom ihåg webenkäten…)  

Infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK) 

genom  

 

Lisa Fohlin, infektionsläkare, Östersunds sjukhus  

(lisa.fohlin@regionjh.se)  

 

Helena Hetta, infektionsläkare, Norrlands universitetssjukhus 

(helena.hetta@umu.se)  

 

Staffan Tevell, infektionsläkare, Centralsjukhuset i Karlstad 

(staffan.tevell@liv.se)  
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MEQ 1:1(5) 

Nyss hemkommen efter en skön, men kall, skidsemester i de svenska fjällen i slutet av januari 

är du kvällsjour på akuten. 

Du blir larmad till akutrummet där en uppenbart andningspåverkad 52-årig kvinna ligger på 

britsen. Hon är lätt överviktig och har enligt ambulansrapporten en kostbehandlad diabetes typ 

2, i övrigt frisk. 

Blodtryck 145/85, puls 127, AF 32, SpO2 87% (luft). Temp 40,2°C. 

a) Vad gör du? 

 

 

 

 

 

 

b) Vilka frågor vill du ha svar på? 
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MEQ 1:2(5) 

Nyss hemkommen efter en skön, men kall, skidsemester i de svenska fjällen i slutet av januari är du kvällsjour på 

akuten. 

Du blir larmad till akutrummet där en uppenbart andningspåverkad 52-årig kvinna ligger på britsen. Hon är lätt 

överviktig och har enligt ambulansrapporten en kostbehandlad diabetes typ 2, i övrigt frisk. 

Blodtryck 145/85, puls 127, AF 32, SpO2 87% (luft) 

Du ordinerar syrgas, initialt 5 liter på öppen mask så att du kan prata med patienten. Ni 

kopplar på 1000 ml Ringer-Acetat som får rinna in långsamt. Patienten berättar att hon inte 

varit utomlands på över ett år, hon röker inte, ingen i omgivningen är sjuk. Hon är inte 

influensavaccinerad. Hon insjuknade plötsligt för 8 timmar sedan med 39 graders feber och 

skakfrossa. Hon har lite ont i huvudet och musklerna, men är inte ljus- eller ljudskygg, Hon 

har högersidig andningskorrelerad smärta men ingen uttalad hosta. Inga nytillkomna sår, inga 

miktionsbesvär, ingen buksmärta, men en diarré.  

Status: Vaken och orienterad, men uttalat andningspåverkad. Hjärta: RR, inga bi- eller 

blåsljud. Lungor: Normala andningsljud med krepitationer basalt höger. Buk: mjuk och oöm. 

Hud: inga sår, exantem eller petechier. Du sätter personalen i arbete med provtagning. 

 

c) Preliminärdiagnos (inklusive misstänkt agens) 

 

 

 

 

 

d) Vilka prover ordinerar du? 

 

 

 

 

 

e) Ger du någon behandling? Vårdnivå? 

 

 

 

 

 

f) Vilken score dokumenterar du i journalen och vad innebär hennes poäng? 
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MEQ 1:3(5) 

Nyss hemkommen efter en skön, men kall, skidsemester i de svenska fjällen i slutet av januari är du kvällsjour på 

akuten. 

Du blir larmad till akutrummet där en uppenbart andningspåverkad 52-årig kvinna ligger på britsen. Hon är lätt 

överviktig och har enligt ambulansrapporten en kostbehandlad diabetes typ 2, i övrigt frisk. 

Blodtryck 145/85, puls 127, AF 32, SpO2 87% (luft) 

Du ordinerar syrgas, initialt 5l på öppen mask så att du kan prata med patienten. Ni kopplar på 1000 ml Ringer-

Acetat som får rinna in långsamt. Patienten berättar att hon inte varit utomlands på över ett år, hon röker inte, 

ingen i omgivningen är sjuk. Hon är inte influensavaccinerad. Hon insjuknade plötsligt för 8 timmar sedan med 

39 graders feber och skakfrossa. Hon har lite ont i huvudet och musklerna, men är inte ljus eller ljudskygg, Hon 

har högersidig andningskorrelerad smärta men ingen uttalad hosta. Inga nytillkomna sår, inga miktionsbesvär, 

ingen buksmärta, men en diarré. Status: Vaken och orienterad, men uttalat andningspåverkad. Hjärta: RR, inga bi 

eller blåsljud. Lungor: Normala andningsljud med krepitationer basalt höger. Buk: mjuk och oöm. Hud: inga sår, 

exantem eller petechier. u sätter personalen i arbete med provtagning 

 

Snabb-PCR för influensa och RS-virus är negativt. CRP 15, LPK 8,7 med neutrofila 7,5 och 

TPK 116. Du misstänker pneumokockpneumoni och ger Bensyl-pc 3g x3, efter sedvanliga 

odlingar. Saturationen går upp till 90% och andningsfrekvensen är nu 29, puls 108 och 

blodtrycket stabilt.  

g) Hur gör du med syrgasen? Vilket saturationsmål har du? 

 

 

 

 

h) Hur tolkar du labproverna? 

 

 

 

 

i) Beställer du en akut lungröntgen? Motivera! 

 

 

 

j) Om patienten hade varit allergisk mot bensyl-pc, vad hade du valt? 
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MEQ 1:4(5) 

Nyss hemkommen efter en skön, men kall, skidsemester i de svenska fjällen i slutet av januari är du kvällsjour på 

akuten. 

Du blir larmad till akutrummet där en uppenbart andningspåverkad 52-årig kvinna ligger på britsen. Hon är lätt 

överviktig och har enligt ambulansrapporten en kostbehandlad diabetes typ 2, i övrigt frisk. 

Blodtryck 145/85, puls 127, AF 32, SpO2 87% (luft) 

Du ordinerar syrgas, initialt 5l på öppen mask så att du kan prata med patienten. Ni kopplar på 1000 ml Ringer-

Acetat som får rinna in långsamt. Patienten berättar att hon inte varit utomlands på över ett år, hon röker inte, 

ingen i omgivningen är sjuk. Hon är inte influensavaccinerad. Hon insjuknade plötsligt för 8 timmar sedan med 

39 graders feber och skakfrossa. Hon har lite ont i huvudet och musklerna, men är inte ljus eller ljudskygg, Hon 

har högersidig andningskorrelerad smärta men ingen uttalad hosta. Inga nytillkomna sår, inga miktionsbesvär, 

ingen buksmärta, men en diarré. Status: Vaken och orienterad, men uttalat andningspåverkad. Hjärta: RR, inga bi 

eller blåsljud. Lungor: Normala andningsljud med krepitationer basalt höger. Buk: mjuk och oöm. Hud: inga sår, 

exantem eller petechier. u sätter personalen i arbete med provtagning 

Snabb-PCR för influensa och RS-virus är negativt. CRP 15, LPK 8,7 med neutrofila 7,5 och TPK 116. Du 

misstänker pneumokockpneumoni och ger Bensyl-pc 3g x3, efter sedvanliga odlingar. Saturationen går upp till 

90% och andningsfrekvensen är nu 29. 

 

Patienten stabiliseras på akutrummet och går till vårdavdelning med 6l O2 på mask (utan 

reservoar, saturation nu 93% och AF 22).  

Alla vitalparametrar förbättras vid kontroller under kvällen. Efterföljande morgon visar 

röntgen lobär pneumoni, och hon har 1 liter O2 på grimma för att hålla saturation 94%, AF 

16. 

 

k) Beskriv mekanismerna bakom respiratorisk svikt vid pneumoni 

 

 

 

 

 

 

 

l) Vill du initiera någon ytterligare åtgärd utöver antibiotika och syrgas? 
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MEQ 1:5(5) 

Nyss hemkommen efter en skön, men kall, skidsemester i de svenska fjällen i slutet av januari är du kvällsjour på 

akuten. 

Du blir larmad till akutrummet där en uppenbart andningspåverkad 52-årig kvinna ligger på britsen. Hon är lätt 

överviktig och har enligt ambulansrapporten en kostbehandlad diabetes typ 2, i övrigt frisk. 

Blodtryck 145/85, puls 127, AF 32, SpO2 87% (luft) 

Du misstänker pneumokockpneumoni och ger Bensyl-pc 3g x3, efter sedvanliga odlingar. Patienten stabiliseras 

på akutrummet och går till vårdavdelning med 6l O2 på mask (utan reservoar, saturation nu 93% och AF 22).  

Alla vitalparametrar förbättras vid kontroller under kvällen, och efterföljande morgon visar röntgen lobär 

pneumoni och hon har 1liter O2 på grimma för att hålla saturation 94%, AF 16. 

 

Efter 1,5 dygns behandling är hon feberfri och syresätter sig bra på rumsluft. Det växer 

ingenting i blododlingarna, men helkänsliga pneumokocker i sputum. 

m) Hur resonerar du nu kring antibiotika? 

 

 

 

n) Hur lång total behandlingstid planerar du? 

 

 

 

o) När det är dags för hemgång – vad säger du till patienten? Vad säger 

försäkringsmedicinskt beslutsstöd om sjukskrivning? 

 

 

 

 

 

p) Planerar du någon uppföljning? 
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MEQ 2:1(5) 

Till Infektionsmottagningen har remitterats en asylsökande ensamkommande 16-årig pojke 

från Afghanistan. Vid hälsokontroll via flyktingförläggningen har framkommit att han är 

HBsAg-positiv och Quantiferon-positiv. Lungröntgen har utförts utan några patologiska fynd. 

Nu har han flyttat till din kommun för att påbörja gymnasiestudier och din uppgift blir nu att 

tillsammans med tolk, planera för hans fortsatta utredning och eventuella behandling. 

 

a) Du börjar med att fokusera på hans tuberkulos. Nämn tre symtom på aktiv 

tuberkulos som är viktiga att inte missa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Om du inte hittar några symtom på aktiv tuberkulos börjar du fundera på riskfaktorer 

för att latent tuberkulos skall övergå i aktiv tuberkulos. Nämn minst fyra sådana 

faktorer som kan påverka dig i beslutet om du ska behandla en latent tuberkulos?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Beskriv kortfattat den enklaste rekommenderade behandlingen av latent 

tuberkulos (läkemedel, behandlingslängd, vanliga bieffekter och kontroller).  
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MEQ 2:2(5) 

Du har en asylsökande ensamkommande 16-årig pojke från Afghanistan på din mottagning. Under första delen 

av besöket har du gått igenom hans tuberkulossmitta. Han saknar symtom på aktiv tuberkulos, SR och CRP är 

normala, och din slutsats blir att han har en latent tuberkulos. Med undantag för sin ålder saknar han riskfaktorer 

för att utveckla aktiv tuberkulos och du bestämmer dig därför för att avvakta med behandling. 

Resterande del av besöket ägnar du åt hans hepatit B. Ur remissen framgår endast att han är 

HBsAg-positiv. 

 

d) Vilka tre virologiska prov vill du främst ha ytterligare information om för att få 

en tydligare bild av hans hepatit B infektion? Motivera kortfattat varje prov med 

vilken information det tillför. (antigen med motsvarande antikropp räknas som ett 

prov) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Vilka övriga blodprover fokuserar du på för att bedöma hans leversjukdom och 

vad kan en avvikelse i respektive blodprov indikera? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Hur förmedlar du förhållningsregler till patienten och vilka är de viktigaste råden 

du ger för att förhindra smitta i samhället?  
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MEQ 2:3(5) 
Du har en asylsökande ensamkommande 16-årig pojke från Afghanistan på din mottagning. Han har en latent 

tuberkulos som du bestämt att avvakta med att behandla. Du utreder nu hans hepatit B infektion. 

Provtagning visar ALAT 0.46 kat/L (< 1.1), ASAT 0.58 kat/L (< 0.75), TPK 274 x 109/L 

(145 – 348), PK 1.1 (<1.2), Alb 42 g/L (36-45), HBV-DNA 2.4 x 108 IU/mL (= 8.38 log 

IU/mL), HBeAg positivt, anti-HBe negativt, anti-HDV negativt (= anti-delta). 

 

g) Beskriv de fyra olika faser som man brukar använda för att klassificera hepatit B 

infektion och mycket kortfattat vad som kännetecknar varje fas när det gäller 

provsvar (numeriska gränser måste inte anges, ange högt/lågt, normalt/avvikande 

etc). Vilken fas tillhör patienten enligt din initiala gissning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Du vill också undersöka om patienten har någon fibrosutveckling i sin lever. Vilka 

är de tre vanligaste principiellt olika metoder vi brukar använda för att avgöra 

detta och ange en fördel och en nackdel med varje metod. 
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MEQ 2:4(5) 

På Infektionsmottagningen följer du en asylsökande 16-årig pojke från Afghanistan. Han har en latent tuberkulos 

samt en kronisk hepatit B infektion som sannolikt befinner sig i toleransfas (HBeAg-positiv kronisk infektion).  

Du följer patienten under några år på din mottagning. Han får uppehållstillstånd och under 

tiden serokonverterar han från HBeAg-positiv till HBeAg-negativ/anti-HBe-positiv infektion 

och sjunker i HBV-DNA. En period av stillsam infektion följer därefter men vid en kontroll 

har han plötsligt förhöjt ALAT på 2,1 kat/L (< 1.1), men oförändrade HBV-DNA nivåer 

kring 7000 IU/mL. 

 

i) Du vill utesluta andra orsaker till hans förhöjda levervärden. Nämn minst tre 

viktiga alternativa förklaringar som du vill utesluta. 

 

 

 

 

 

 

 

j) Du utesluter alternativa förklaringar och följer patienten under ett och ett halvt 

år med kvarstående tecken på immunaktivering. Du börjar fundera på om han 

kan vara hjälpt av behandling mot sin hepatit B. Av följande parametrar, vilka är 

de tre viktigaste för att avgöra om patienten bör ha en behandling eller inte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Vilken undersökning kan hjälpa dig i ditt ställningstagande om han ska erbjudas 

behandling? 
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MEQ 2:5(5) 

På Infektionsmottagningen följer du en man med ursprung från Afghanistan som har latent tuberkulos och 

kronisk hepatit B. Han har visat tecken på immunaktivering under en längre period och du har utrett om han är i 

behov av behandling mot sin hepatit B. 

Du beställde en leverbiopsi som visade inflammation grad 1-2 av 4, fibrosstadium 2 av 4 

(enligt Ludwig-Batts). Patienten har genotyp D. Efter diskussion på kliniken har ni kommit 

fram till att han är i behov av behandling men att han inte verkar vara någon lämplig kandidat 

för pegylerat interferon. Han erbjuds istället peroral behandling med 

nukleosid/nukleotidanalog. 

 

l) Ange de generiska namnen för de två förstahandsalternativ som används vid peroral 

behandling i nuläget. Hur fungerar nukleosid/nukleotidanaloger vid hepatit B 

infektion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) Patienten påbörjar behandling och svarar mycket bra. Han kommer på regelbundna 

kontroller under flera år och allt ser stabilt ut, men efter 5 år uteblir han plötsligt och 

går inte att få tag på. Ett år senare hör han av sig till infektionsmottagningen och det 

visar sig att han varit tvungen att åka utomlands i familjeangelägenheter. Under tiden 

där tog hans mediciner slut och han lyckades inte få tag på nya. Du planerar att 

återinsätta hans behandling, men provtagning inför behandlingsstart visar oväntat att 

han är både HBsAg- och HBV DNA-negativ. Du upprepar provtagningen, men han är 

fortsatt negativ. Du bedömer att han läkt ut sin infektion och patienten blir förstås glad. 

Han undrar om han är helt frisk nu och aldrig behöver bekymra sig om sin hepatit B 

igen. Vad svarar du? Vad beror detta på?   
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MEQ 3:1(4) 

Du är primärjour när Samir, 19 år, kommer in på akuten från sitt vård- och omsorgsboende. 

Han har en svår utvecklingsstörning och suprapubisk kateter. Medföljande personal säger att 

han har haft feber och inte verkat må bra senaste dygnen. Patienten sitter i rullstol och 

kommunicerar enbart med grymtningar och ordlösa ljud. Han har en temperatur på 38.9 och 

känns mjuk och oöm i buken. Inga symptom eller fynd från luftvägar eller hud. Inga kända 

allergier mot läkemedel. Sjuksköterskan har tagit en urinsticka som är negativ för nitrit men 

LPK 3+. 

 

a) Resonera och motivera ställningstagande till behovet av urinodling och behovet 

av blododling för denna patient. 

 

 

 

 

b) Baserat på den information du har nu – vill du rekommendera 

antibiotikabehandling eller inte? Motivera ditt beslut! 

 

 

 

 

 

c) Nämn tre bakterier som ofta är kontamination från uretrafloran när de växer i 

urinodling.  

 

 

 

 

 

d) Laboratoriet gör en semikvantifiering vid växt av bakterier i urinodling.  

Vid vilken mängd kan man ändå tänka sig att samma bakterier kan vara orsak 

till infektion i fallet om patienten har symptom och är man?  
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MEQ 3:2(4) 

Du är primärjour när Samir, 19 år, kommer in på akuten från sitt vård- och omsorgsboende. Han har en svår 

utvecklingsstörning och suprapubisk kateter. Medföljande personal säger att han har haft feber och inte verkat 

må bra senaste dygnen. Patienten sitter i HD-stol och kommunicerar enbart med grymtningar och ordlösa ljud. 

Han har en temperatur på 38.9 och känns mjuk och oöm i buken. Inga symptom eller fynd från luftvägar eller 

hud. Inga kända allergier mot läkemedel. 

 

Du tycker det är svårt på denna patient att omedelbart avgöra om hans feber beror på en 

urinvägsinfektion. Du tar närmare del av statusuppgifter från triageringen som visar: BT 

95/50, puls 125, saturation 93% på luft, andningsfrekvens 22 per minut. I journalen står att 

patienten är ESBLCARBA bärare i faeces.  

 

e) Sjuksköterskan har tagit blodstatus, elektrolyter inklusive kreatinin, CRP och ett 

venöst laktat. Behöver du komplettera med en blodgas? Motivera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)  Föreslå lämplig empirisk antibiotikabehandling och dosering.   
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MEQ 3:3(4) 

Du är primärjour när Samir, 19 år, kommer in på akuten från sitt vård- och omsorgsboende. Han har en svår 

utvecklingsstörning och suprapubisk kateter. Medföljande personal säger att han har haft feber och inte verkat 

må bra senaste dygnen. Patienten sitter i HD-stol och kommunicerar enbart med grymtningar och ordlösa ljud. 

Han har en temperatur på 38.9 och känns mjuk och oöm i buken. Inga symptom eller fynd från luftvägar eller 

hud. Inga kända allergier mot läkemedel. 

Du tycker det är svårt på denna patient att omedelbart avgöra om hans feber beror på en urinvägsinfektion. Du 

tar närmare del av statusuppgifter från triageringen som visar: BT 95/50, puls 125, saturation 93% på luft, 

andningsfrekvens 22 per minut. I journalen står att patienten är ESBLCARBA bärare i faeces.  

Du bedömer att patienten har en akut pyelonefrit med systempåverkan, kanske sepsis och 

eventuellt septisk chock. Efter blod- och urinodling insättes patienten på meropenem 1gx3 + 

amikacin 20 mg/kg x 1. Patienten får Ringer-acetat iv samt syrgas 2 L/min på grimma. 

 

Efter 2 ½ dygn kvarstår feber på 38.4. CRP har sjunkit marginellt.  

 

g) Ange de två mest troliga orsakerna till terapisvikten? 

 

 

 

 

 

 

 

h) Hur vill du utreda vidare? 

 

 

 

 

 

 

 

i) Njursvikt är en biverkan på aminoglykosidbehandling. Vilken ytterligare 

biverkan finns att ta hänsyn till? 
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MEQ 3:4(4) 
Du är primärjour när Samir, 19 år, kommer in på akuten från sitt vård- och omsorgsboende. Han har en svår 

utvecklingsstörning och suprapubisk kateter. Medföljande personal säger att han har haft feber och inte verkat 

må bra senaste dygnen. Patienten sitter i HD-stol och kommunicerar enbart med grymtningar och ordlösa ljud. 

Han har en temperatur på 38.9 och känns mjuk och oöm i buken. Inga symptom eller fynd från luftvägar eller 

hud. Inga kända allergier mot läkemedel. 

Du tycker det är svårt på denna patient att omedelbart avgöra om hans feber beror på en urinvägsinfektion. Du 

tar närmare del av statusuppgifter från triageringen som visar: BT 95/50, puls 125, saturation 93% på luft, 

andningsfrekvens 22 per minut. I journalen står att patienten är ESBLCARBA bärare i faeces.  

Du bedömer att patienten har en akut pyelonefrit med systempåverkan, kanske sepsis och eventuellt septisk 

chock. Efter blod- och urinodling insättes patienten på meropenem 1gx3 + amikacin 20 mg/kg x 1. Patienten får 

Ringeracetat iv samt syrgas 2 L/min på grimma. 

 

Samma dag erhålles svar på blod och urinodlingarna som samtliga visar växt av Pseudomonas 

som är meropenem- och aminoglykosidresistent. Kolistin är restnoterat och går inte att få tag 

på.  
 

10. Nämn ett antibiotikum som du önskar att laboratoriet gör en kompletterande 

resistensbestämning mot? 

 

 

 

11. Hur länge vill du behandla patienten och hur tänker du ikring katetern? 

 

 

 

 

12.  Förutom produktion av ESBL kan Pseudomonas aeruginosa ha flera andra 

resistensmekanismer. Nämn tre sådana.  
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Det är en varm och skön högsommardag. Eftersom dina mer erfarna kollegor är upptagna med 

att bada, sola och äta glass har du blivit dagkonsult på det medelstora svenska sjukhusets 

infektionsklinik. Du blir uppringd av en av protes-sektionens ortopedöverläkare, som vill 

diskutera ett patientfall med dig. 

Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och 

förmaksflimmer. På grund av uttalad artros opererades hon med en primär högersidig 

knäplastik för tre veckor sedan. Det har ända sedan operationen vätskat från operationssåret, 

och igår kväll blev hon inlagd på ortopedavdelningen under misstanke ledprotesinfektion. 

Temp 38,2ºC, vitalparametrar utan anmärkning. CRP 47, Hb 121, krea 89. 

a) Beskriv patogenesen vid ledprotesinfektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vilka bakterier är vanligast förekommande vid ledprotesinfektion? 
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Som dagkonsult på det medelstora svenska sjukhusets infektionsklinik blir du uppringd av en av protes-

sektionens ortopedöverläkare. Han vill diskutera ett patientfall med dig. 

Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer. På grund 

av uttalad artros opererades hon med en primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Det har ända sedan 

dess runnit från operationssåret, och igår kväll blev hon inlagd på ortopedavdelningen under misstanke 

ledprotesinfektion. Temp 38,2ºC, vitalparametrar utan anmärkning. CRP 47, Hb 121, krea 89. 

c) Det finns en äldre (baserad på tidsförlopp) och en nyare uppdelning avseende 

olika typer av ledprotesinfektioner. Hur ser de ut? Vad skiljer dem åt? 
 

 

 

 

 
 

Patienten är i detta nu på väg till operationsavdelningen. Ortopedöverläkaren skulle vilja 

ha dina synpunkter på två frågor: 

d) Vilken kirurgisk strategi bör man välja i första hand? Motivera! 

 

 

 

 

 

e) Vilken antibiotikastrategi bör man välja postoperativt? Motivera!  
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Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer. På grund 

av uttalad artros opererades hon med en primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Det har ända sedan 

dess runnit från operationssåret, och igår kväll blev hon inlagd via ortopedakuten under misstanke 

ledprotesinfektion. Temp 38,2ºC, vitalparametrar utan anmärkning. CRP 47, Hb 121, krea 89. 

Ni kommer överens om att patienten bör genomgå DAIR (Debridement, antibiotics and 

implant retention, ”synovektomi och spolning”) eftersom detta är en tidig postoperativ 

infektion. Med tanke på det stillsamma förloppet får patienten vancomycin (dalvärde: 15-20 

mg/L) postoperativt. 

Därefter hör du ingenting förrän det gått en vecka och det inkommit en remiss från 

ortopedavdelningens underläkare: 

”Frågeställning: Peroral antibiotika?” 

”Anamnes/Status: Kvinna med tidig protesinfektion, spolad för en vecka sedan. Stafylokocker 

och enterokocker i odlingar. Tacksam förslag på peroral uppföljande antibiotika inför 

hemgång nu när odlingssvar inkommit.” 

f) Vad gör du? Vilken information saknas för att besvara remissen? 

  



Svenska infektionsläkarföreningen 
Diagnostiskt prov 2018, sid 19 av 30 

 
MEQ 4:4(11) 

Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer. På grund 

av uttalad artros opererades hon med en primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Det har ända sedan 

dess runnit från operationssåret, och igår kväll blev hon inlagd via ortopedakuten under misstanke 

ledprotesinfektion. Temp 38,2ºC, vitalparametrar utan anmärkning. CRP 47, Hb 121, krea 89. 

Det har nu gått en vecka sedan patienten genomgick DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention, 

”Synovektomi och spolning”) 

Det är taget 5 djupa vävnadsodlingar, i 

samtliga växer S. epidermidis. Det växer  

E. faecalis i en ytlig sårodling från akuten. 

Du går och pratar med patienten. Hon har 

metformin, enalapril, atenolol och warfarin 

mot sina bakomliggande sjukdomar. Hon är 

inte allergisk mot några läkemedel. När du 

tittar på förbandet ser du en liten 

vätskefläck, och ansvarig sköterska 

bekräftar att det fortfarande läcker lite ur 

såret, även om det blir mindre för varje dag 

  S. epidermidis  

ampicillin: R 

oxacillin: R 

klindamycin: R 

fusidinsyra: S 

vancomycin:  S 

gentamicin: R 

trim/sulfa: R 

ciprofloxacin: S 

rifampicin: S 

E. faecalis 

S 

R 

R 

R 

S 

R 

R 

R 

R

 

g) Är du nöjd med mikrobiologens svar eller vill du komplettera 

resistensbestämningen? 

 

 

 

 

 

h) Vad rekommenderar du i ditt konsultsvar? Behandlingstid? Motivera! 
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Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer, hon 

behandlas med metformin, enalapril, atenolol och warfarin. På grund av uttalad artros opererades hon med en 

primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Hon har drabbats av en tidig protesinfektion, och det har nu 

gått en vecka sedan patienten genomgick DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention, ”Synovektomi 

och spolning”). Det växer S. epidermidis i 5/5 vävnadsodlingar tagna vid operation. 

Du bedömer att den enterokock som växer i ytlig sårodling saknar signifikans i 

sammanhanget, och fokuserar således på S. epidermidis som du återfinner i samtliga 

vävnadsodlingar. Du ber mikrobiologen komplettera med resistensbestämning mot linezolid, 

doxycyklin, daptomycin och tigecyklin (innan de slänger stammen, om det blir bekymmer 

senare under behandlingen). 

I ditt konsultsvar rekommenderar du tålamod och intravenöst vancomycin i väntan på att såret 

skall torka upp, vanligen sker detta inom en vecka, men det kan ta längre tid. Därefter, dvs när 

det är tydligt att infektionen är under kontroll, rekommenderar du insättning av ciprofloxacin 

750 mg x2 i kombination med rifampicin 450 mg x2. Kontroll av leverprover 1 ggr/vecka 

fram till återbesök på gemensam infektions/ortopedmottagning 6 veckor postoperativt. 

Behandlingstid för ledprotesinfektion efter DAIR är 3 månader, oavsett led. Kontakt med 

koagulationsmottagningen för justering av warfarindoser under behandlingstiden (interaktion 

med rifampicin). 

Som jour en skön sommarkväll två veckor senare träffar du patienten igen. På akutbladet står: 

”Gastroenterit?” Det framkommer att hon gick hem för tio dagar sedan, men de senaste fem 

har hon haft tilltagande illamående och kräkningar, senaste dagarna upp till 15/dag. Inga 

diarréer. Hon har svårt att få i sig vätska och har små koncentrerade urinmängder. Ingen i 

omgivningen är magsjuk. BT 100/70, AF 20, SpO2 (luft) 96%. 

i) Vad är detta och vad gör du? 
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Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer, hon 

behandlas med metformin, enalapril, atenolol och warfarin. På grund av uttalad artros opererades hon med en 

primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Hon har drabbats av en tidig protesinfektion, och det har nu 

gått en vecka sedan patienten genomgick DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention, ”Synovektomi 

och spolning”). Det växer S. epidermidis i 5/5 vävnadsodlingar tagna vid operation. 

Hon får ciprofloxacin 750 mg x2 i kombination med rifampicin 450 mg x2, men inkommer akut efter 10 dagar 

med kräkningar upp till 15/dag. 

Snabb-PCR norovirus som förväntat negativt. Blodgas 

visar att det tack och lov inte föreligger någon laktacidos, 

men kreatinin har stigit till 480. Leverstatus normalt. Hb 

162. Du bedömer detta som akut njursvikt orsakad av 

dehydrering och högdos kinolon i kombination med 

metformin, ACE-hämmare och rifampicin. Du lägger in 

patienten för uppvätskning och sätter ut metformin, 

enalapril, ciprofloxacin och rifampicin temporärt. 

Njurfunktionen hämtar sig successivt under den 

kommande veckan, man behandlar infektionen med 

vancomycin iv (under noggrann övervakning med tanke 

på njursvikten) och det är dags att planera för hemgång. 

Diabetesbehandlingen är ändrad (metformin seponerat), 

kreatinin nu 105. 

S. epidermidis  

oxacillin: R 

klindamycin: R 

fusidinsyra: S 

vancomycin:  S 

gentamicin: R 

trim/sulfa: R 

ciprofloxacin: S 

rifampicin: S 

linezolid S 

daptomycin S (MIC 0,25) 

tigecyklin S 

j) Vad väljer du för antibiotikabehandling vid hemgången? Motivera!  
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Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer, hon 

behandlas med metformin, enalapril, atenolol och warfarin. På grund av uttalad artros opererades hon med en 

primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Hon har drabbats av en tidig protesinfektion, och det har nu 

gått en vecka sedan patienten genomgick DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention, ”Synovektomi 

och spolning”). Det växer S. epidermidis i 5/5 vävnadsodlingar tagna vid operation. 

Hon får ciprofloxacin 750 mg x2 i kombination med rifampicin 450 mg x2, men inkommer akut efter 10 dagar 

med kräkningar upp till 15/dag. Hon har drabbats av en akut njursvikt orsakad av dehydrering, högdos kinolon i 

kombination med metformin, ACE-hämmare och rifampicin. 

Efter en vecka kan hon gå hem med fusidinsyra 250 mg 2x3 i kombination med rifampicin i 

lite lägre dos (600 mg x1 till kvällen för att se om detta minskar illamåendet dagtid). 

Därefter går det enligt plan, hon tolererar sina läkemedel och mår förhållandevis bra både på 

6-veckorskontrollen och på slutkontrollen 3 månader efter re-operationen. Hon har då SR 19 

och CRP 3, ni seponerar antibiotika enligt plan och kontaktar koagulationsmottagningen 

avseende warfarinet. 

k) Om SR hade varit 32 och CRP 27, hade du då agerat annorlunda? 

 

 

 

 

 

Tyvärr blir du åter kontaktad av ortopedöverläkaren 6 veckor senare. Patienten har tilltagande 

smärtor från sitt knä, SR 53 och CRP 82. Det finns en stark misstanke om relaps och patienten 

skall snart till operation igen. Ortopedöverläkaren vill åter diskutera fallet med dig. 

l) Vilka rekommendationer om val av strategi (kirurgi/antibiotika) föreslår du nu? 

Motivera! 

  



Svenska infektionsläkarföreningen 
Diagnostiskt prov 2018, sid 23 av 30 

 
MEQ 4:8(11) 

Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer, hon 

behandlas med metformin, enalapril, atenolol och warfarin. På grund av uttalad artros opererades hon med en 

primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Hon har drabbats av en tidig protesinfektion, och det har nu 

gått en vecka sedan patienten genomgick DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention, ”Synovektomi 

och spolning”). Det växer S. epidermidis i 5/5 vävnadsodlingar tagna vid operation. 

Hon får ciprofloxacin 750 mg x2 i kombination med rifampicin 450 mg x2, men behandlingen får avslutas med 

fucidinsyra/rifampicin pga en akut njursvikt under behandlingen. 

Allt ser lovande ut vid behandlingsavslut, men patienten återkommer efter 6 veckor med misstänkt relaps. 

Ni överenskommer att ett två-seansbyte nu är aktuellt. 

Ortopeden vill gärna använda spacer, och ni kommer 

överens om att använda en vancomycin-innehållande 

cement, eftersom stafylokocken vid föregående tillfälle 

var resistent mot både klindamycin och gentamycin (som 

ingår i klinikens standard revisionscement). Postoperativt 

får patienten vancomycin iv, fram till dess att odlingssvar 

visar S. epidermidis i samtliga 5 vävnadsodlingar, dock 

rifampicinresistent denna gång. 

  S. epidermidis  

oxacillin: R 

klindamycin: R 

fucidinsyra: S 

vancomycin:  S 

gentamicin: R 

trim/sulfa: R 

ciprofloxacin: S 

rifampicin: R 

linezolid S 

daptomycin S (MIC 0,25) 

tigecyklin S 

m) Hur uppstår rifampicinresistens?  

Vad finns det för riskfaktorer för rifampicinresistens? 
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Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer, hon 

behandlas med metformin, enalapril, atenolol och warfarin. På grund av uttalad artros opererades hon med en 

primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Hon har drabbats av en tidig protesinfektion, och det har nu 

gått en vecka sedan patienten genomgick DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention, ”Synovektomi 

och spolning”). Det växer S. epidermidis i 5/5 vävnadsodlingar tagna vid operation. 

Hon får ciprofloxacin 750 mg x2 i kombination med rifampicin 450 mg x2, men behandlingen får avslutas med 

fucidinsyra/rifampicin pga en akut njursvikt under behandlingen. 

Allt ser lovande ut vid behandlingsavslut, men patienten återkommer efter 6 veckor med misstänkt relaps. 

Ni överenskommer att ett två-seansbyte nu är aktuellt. 

Ortopeden vill gärna använda spacer, och ni kommer 

överens om att använda en vancomycin-innehållande 

cement, eftersom stafylokocken vid föregående tillfälle 

var resistent mot både klindamycin och gentamicin. 

Postoperativt får patienten vancomycin, fram tills 

odlingssvar visar S. epidermidis i samtliga 5 

vävnadsodlingar, dock rifampicinresistent denna gång. 

  S. epidermidis  

oxacillin: R 

klindamycin: R 

fucidinsyra: S 

vancomycin:  S 

gentamicin: R 

trim/sulfa: R 

ciprofloxacin: S 

rifampicin: R 

linezolid S 

daptomycin S (MIC 0,25) 

tigecyklin S 

n) Hur skall patienten behandlas nu? Behandlingstid? Monitorering?  

Biverkningar att vara observant på?   
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Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer, hon 

behandlas med metformin, enalapril, atenolol och warfarin. På grund av uttalad artros opererades hon med en 

primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Hon har drabbats av en tidig protesinfektion, och det har nu 

gått en vecka sedan patienten genomgick DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention, ”Synovektomi 

och spolning”). Det växer S. epidermidis i 5/5 vävnadsodlingar tagna vid operation. 

Hon får ciprofloxacin 750 mg x2 i kombination med rifampicin 450 mg x2, men behandlingen får avslutas med 

fucidinsyra/rifampicin pga en akut njursvikt under behandlingen. 

Allt ser lovande ut vid behandlingsavslut, men patienten återkommer efter 6 veckor med misstänkt relaps. Man 

genomför ett tvåseansbyte.  

Du rekommenderar linezolid 300 mg x2 till en total 

behandlingstid efter operation av ca 6 veckor. Eftersom 

biverkningsrisken ökar med stigande behandlingstid 

ordinerar du kontroll av blodstatus varje vecka fram till 

återbesöket. Man kan även överväga kontroll av 

serumkoncentration vid längre behandlingstider. 

Patienten informeras också om risken för perifer 

neuropati och opticusneurit.  

Tyvärr drabbas patienten av så uttalat 

illamående/kräkningar redan inom den första veckan att 

det inte är möjligt att fortsätta med linezolid.

  S. epidermidis  

oxacillin: R 

klindamycin: R 

fucidinsyra: S 

vancomycin:  S 

gentamicin: R 

trim/sulfa: R 

ciprofloxacin: S 

rifampicin: R 

linezolid S 

daptomycin S (MIC 0,25) 

tigecyklin S 

 

o) Hur gör du nu? Monitorering? Biverkningar att vara observant på? 
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Patienten är en 67-årig kvinna med övervikt (BMI 28), diabetes typ 2, hypertoni och förmaksflimmer, hon 

behandlas med metformin, enalapril, atenolol och warfarin. På grund av uttalad artros opererades hon med en 

primär högersidig knäplastik för tre veckor sedan. Hon har drabbats av en tidig protesinfektion, och det har nu 

gått en vecka sedan patienten genomgick DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention, ”Synovektomi 

och spolning”). Det växer S. epidermidis i 5/5 vävnadsodlingar tagna vid operation. 

Hon får ciprofloxacin 750 mg x2 i kombination med rifampicin 450 mg x2, men behandlingen får avslutas med 

fucidinsyra/rifampicin pga en akut njursvikt under behandlingen. 

Allt ser lovande ut vid behandlingsavslut, men patienten återkommer efter 6 veckor med misstänkt relaps. Man 

genomför ett tvåseansbyte. Du rekommenderar linezolid 300 mg x2 till en total behandlingstid efter operation av 

6 veckor, men tyvärr drabbas patienten av så svårt illamående/kräkningar redan inom den första veckan att   det 

inte är möjligt att fortsätta med linezolid. 

Denna gång föreslår du daptomycin i högre dos än FASS rekommenderar (8-10 mg/kg x1). 

Det är viktigt att följa CK under behandlingstiden, samt informera patienten att ta kontakt vid 

muskelvärk (rhabdomyolys) eller feber och hosta (eosinofil pneumonit). I vissa fall kan denna 

behandling polikliniseras. 

 

SR och CRP är åter normala vid återbesök efter 6 veckor, antibiotika avslutas och då prover 

fortsatt är normala efter 2 veckor bedömer man att patienten är infektionsfri och man planerar 

för reimplantation. Patienten får sedvanlig antibiotikaprofylax (kloxacillin) preoperativt för att 

minska risken för ny tidig infektion (detta trots att man vill ta djupa odlingar i samband med 

operationen, se t ex review av Wouthuyzen-Bakker et al; JCM. 2017;55(9):2765-2774). Djupa 

odlingar vid denna tredje reoperation är negativa och infektionen bedöms utläkt. 

Patienten uppmanas att anmäla detta som undvikbar vårdskada till LÖF (landstingens 

ömsesidiga försäkringsbolag, www.lof.se). 

Huvudpunkter: 

• Vid tidig postoperativ och akut hematogen infektion finns förutsättningar till bot med 

protesbevarande strategi (DAIR med biofilmsaktiv behandling) Vid kronisk infektion 

behöver man vanligen överväga protesbyte för att läka ut infektionen 

• Rätt använt är rifampicin en hörnsten i protesbevarande behandling av 

ledprotesinfektioner, men det är viktigt att beakta förekomst av 

läkemedelsinteraktioner, biverkningar under behandling samt risken för 

resistensutveckling. 

• Nivå av CRP styr inte beslut om behandlingsavslut efter DAIR, däremot kan det vara 

ett bra utgångsvärde inför uppföljningen. Nuvarande rekommendationer avseende 

behandlingstid är 3 månader oavsett led. 

• Under den protesfria perioden vid ett tvåstegsbyte behövs inte biofilmsaktivt 

antibiotika (rifampicin). Behandlingstiden är normalt ca 6 veckor, men kan i vissa fall 

behöva förlängas. 

• Om man väljer daptomycin för behandling av ledprotesinfektion behövs högre doser 

än de som rekommenderas i FASS. 
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En 37-årig tidigare frisk man söker akutmottagningen med tilltagande buksmärta. Det 

framkommer att han under flera månader känt ett tryck under höger revbensbåge. Nu söker 

han på grund av slängande feber sedan några dygn. Han har länge haft lite jobbigt med hosta 

och blir lätt andfådd, men har relaterat det till sin mångåriga rökning. För ett par dagar sedan 

kom han hem efter en månads semester i Iran, landet som han är född och uppvuxen i. 

Numera dock bosatt i Sverige sedan 15 år tillbaka.  

Status: AT: Vaken och klar, men trött och lite gulblek. Temp 37,9C, Hjärtfrekvens 115 

slag/min, Blodtryck 160/85, Andningsfrekvens 22/min, Saturation 94% (på luft).  

Lab: Hb 122, LPK 16, TPK 146, Na 134, K 3,6, Kreatinin 97, ALAT 1,2, ALP 2,1, CRP 155 

Hjärtat auskulteras utan några blåsljud, lungor auskulteras med rena andningsljud, buken 

palperas med en ömhet under höger arcus. 

a) Vad är din preliminära diagnos och vilka ytterligare frågor vill du ställa? 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vilka ytterligare prover/undersökningar beställer du från akuten?  
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En 37-årig tidigare frisk man söker akutmottagningen med tilltagande buksmärta. Det framkommer att han 

under flera månader känt ett tryck under höger revbensbåge. Nu söker han på grund av slängande feber sedan 

några dygn. Han har länge haft lite jobbigt med hosta och blir lätt andfådd, men har relaterat det till sin 

mångåriga rökning. För ett par dagar sedan kom han hem efter en månads semester i Iran, landet som han är 

född och uppvuxen i. Numera dock bosatt i Sverige sedan 15 år tillbaka.  

Status: AT: Vaken och klar, men trött och lite gulblek. Temp 37,9C, Hjärtfrekvens 115 slag/min, Blodtryck 160/85, 

Andningsfrekvens 22/min, Saturation 94% (på luft).  

Lab: Hb 122, LPK 16, TPK 146, Na 134, K 3,6, Kreatinin 97, ALAT 1,2, ALP 2,1, CRP 155 

Hjärtat auskulteras utan några blåsljud, lungor auskulteras med rena andningsljud, buken palperas med en 

ömhet under höger arcus. 

Kolecystit är din preliminära diagnos. Andra differentialdiagnoser skulle kunna vara kolangit, 

pyelonefrit, leverabscess, men även malaria finns i Iran. 

Du kompletterar med en blodgas, SR, B-celler, fullständigt leverstatus inklusive bilirubin 

samt beställer ett ultraljud över lever/gallblåsa. Vid ytterligare anamnesupptag framkommer 

att patienten inte träffat någon med tuberkulos eller som hostat. Han tror inte han gått ner 

något i vikt och besväras inte av blodiga upphostningar eller nattsvettningar. Det är norra 

delen av Iran som han alltid besöker och när han är där äter han ofta lokala specialiteter som 

till exempel opastöriserade mjölkprodukter. Vidare provtagning visar SR 40, 

Malariaprovtagning övervägde du men eftersom han bara vistas i norra Iran avstod du detta. 

Ultraljud över buken visar en gallsten samt en 9 cm stor cysta i vänster leverlob. Gallvägarna 

är av normalt utseende. 

c) Vad har du nu för viktiga differentialdiagnoser ur ett infektionsperspektiv som 

du kanske inte tänkte initialt? 

 

 

 

d) Vad gör du från akuten för att komma närmare agens och är det några särskilda 

åtgärder du vidtar? 

 

 

 

e) Hur resonerar du kring behandling ifrån akutmottagningen?  
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En 37-årig tidigare frisk man söker akutmottagningen med tilltagande buksmärta. Det framkommer att han 

under flera månader känt ett tryck under höger revbensbåge. Nu söker han på grund av slängande feber sedan 

några dygn. Han har länge haft lite jobbigt med hosta och blir lätt andfådd, men har relaterat det till sin 

mångåriga rökning. För ett par dagar sedan kom han hem efter en månads semester i Iran, landet som han är 

född och uppvuxen i. Numera dock bosatt i Sverige sedan 15 år tillbaka. Status: AT: Vaken och klar, men trött 

och lite gulblek. Temp 37,9C, Hjärtfrekvens 115 slag/min, Blodtryck 160/85, Andningsfrekvens 22/min, 

Saturation 94% (på luft). Lab: Hb 122, LPK 16, TPK 146, Na 134, K 3,6, Kreatinin 97, ALAT 1,2, ALP 2,1, CRP 

155. Hjärtat auskulteras utan några blåsljud, lungor auskulteras med rena andningsljud, buken palperas med en 

ömhet under höger arcus. Kolecystit är din preliminära diagnos. Andra differentialdiagnoser skulle kunna vara 

kolangit, pyelonefrit, leverabscess, men även malaria finns i Iran. Du kompletterar med en blodgas, SR, B-celler, 

fullständigt leverstatus inkl bilirubin samt beställer ett ultraljud över lever/gallblåsa. Vid ytterligare 

anamnesupptag framkommer att patienten inte träffat någon med tuberkulos eller som hostat. Han tror inte han 

gått ner något i vikt och besväras inte av blodiga upphostningar eller nattsvettningar. Det är norra delen av Iran 

som han alltid besöker och när han är där äter han ofta lokala specialiteter som till exempel opastöriserade 

mjölkprodukter. Vidare provtagning visar SR 40, Malariaprovtagning övervägde du men eftersom han bara 

vistas i norra Iran avstod du detta. Ultraljud över buken visar en gallsten samt en 9 cm stor cysta i vänster 

leverlob. Gallvägarna är av normalt utseende. 

Du lägger in patienten på infektionsavdelningen för fortsatt utredning och observation. Under 

kvällen tycker du att hans allmäntillstånd är så pass dåligt att du väljer att sätta in behandling 

med antibiotika, piperacillin/tazobactam.  

Några av dina viktiga differentialdiagnoser är leverabscess, tuberkulos, brucellos samt 

echinokockos. Eftersom du inte helt kan utesluta brucellos med tanke på patienten varit ofta i 

mellanöstern och äter opastöriserade mejeriprodukter, skriver du noggrant på 

blododlingsremisserna att du har denna misstanke så det inte sker någon laboratoriesmitta.  

Dagen efter inläggning mår patienten redan bättre. Patienten frågar själv om detta inte kan 

vara echinokockos eftersom flera av hans släktingar och vänner i Iran har haft det. Du ringer 

upp en erfaren röntgenläkare som eftergranskar bilderna och ni är överens om att detta skulle 

kunna vara echinokockos. Du misstänker i detta fall att det rör sig om Echinococcus 

granulosus / hundens dvärgbandmask, men febern och höga CRP tycker du i så fall bäst 

förklaras med en sekundär infektion. 

f) Vad har du för ytterligare diagnostiska möjligheter? 

 

 

 

 

g) Vad är echinokockos för typ av infektion och hur smittar den? Vilka är de 

vanligaste organen som drabbas?  
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Några av dina viktiga differentialdiagnoser är leverabscess, tuberkulos, brucellos samt echinokockos. Eftersom 

du inte helt kan utesluta brucellos med tanke på patienten varit ofta i mellanöstern och äter opastöriserade 

mejeriprodukter, skriver du noggrant på blododlingsremisserna att du har denna misstanke så det inte sker 

någon laboratoriesmitta.  

Du lägger in patienten på infektionsavdelningen för fortsatt utredning och observation. Under kvällen tycker du 

att hans allmäntillstånd är så pass dåligt att du väljer att sätta in behandling med antibiotika, 

Piperacillin/tazobactam.  

Dagen efter inläggning mår patienten redan bättre. Patienten frågar själv om detta inte kan vara echinokockos 

eftersom flera av hans släktingar och vänner i Iran har haft det. Du ringer upp en erfaren röntgenläkare som 

eftergranskar bilderna och ni är överens om att detta skulle kunna vara echinokockos. Du misstänker i detta fall 

att det rör sig om Echinococcus granulosus / hundens dvärgbandmask. Men febern och höga CRP tycker du i så 

fall bäst förklaras med en sekundär infektion. 

Förutom epidemiologiska samband kan man ta serologi som har bättre specificitet och 

sensitivitet för just echinokockos som drabbar levern. PCR finns att tillgå på vätska från 

cystan, men är inte rutin. Den används bland annat för att skilja mellan E. granulosus och E. 

multilocularis, samt bekräfta diagnos om seronegativ, men är sämre för cystor lokaliserade i 

lungan eller andra organ. Radiologiskt kan man dela in cystorna enligt WHO’s klassifikation 

och man kan därmed få en hint om den är aktiv eller inaktiv. 

Echinokockos är en parasitsjukdom. Den smittar genom ägg som sväljs. Parasiten penetrerar 

tarmen och förs med blodet framförallt till lever (60-80%), lunga (15-20%), mjälte (5%), 

skelett/muskulatur (4%) samt andra organ (2-5 %). 

Du får nu svar på de prover du skickat till folkhälsomyndigheten och det visar sig att 

patienten är positiv i serologi både med specifik ELISA metod samt Western blot. 

h) I stora drag: hur behandlar man E. granulosus? 

 

 

 

 

i) Finns det något man särskilt skall vara uppmärksam på vid 

utredning/behandling? 


