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Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar (2019) 

 
Till dig som skriver  

Provet består av fem 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 

kunskapsutvecklingen 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 Karlstad 

(Staffan.Tevell@regionvarmland.se) 
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MEQ 1:1(5) 

Du är primärjour en dag i slutet av februari och blir kallad till akuten då Eva som är 55 år 

inkommit akut. Hon insjuknade hastigt vid 10-tiden på morgonen dagen innan med feber, 

värk i kroppen och hosta. Till en början hjälpte paracetamol men sedan sent i går kväll har 

hon haft tilltagande andningssvårigheter, hosta och feber kring 38,5° C trots paracetamol. På 

morgonen orkar hon inte stå upp utan ramlar i sovrummet när hon stiger upp ur sängen. 

Hennes man tillkallar ambulans. Ambulanspersonalen uppmäter en saturation på 73% vid 

ankomsten till hemmet. Eva får fem liter syrgas och kommer in till akuten i ambulans. 

 

a) Vad gör du primärt och vilka prover ordinerar du? 
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MEQ 1:2(5) 

Du är primärjour en dag i slutet av februari och blir kallad till akuten då Eva som är 55 år inkommit akut. Hon 

insjuknade hastigt vid 10-tiden dagen innan med feber, värk i kroppen och hosta. Till en början hjälpte 

paracetamol men sedan sent i går eftermiddag har hon haft tilltagande andningssvårigheter, hosta och feber kring 

38,5° C trots paracetamol. På morgonen orkar hon inte stå upp utan ramlar i sovrummet när hon stiger upp ur 

sängen, Hennes man tillkallar ambulans. Ambulanspersonalen uppmäter en saturation på 73% vid ankomsten till 

hemmet. Eva får fem liter syrgas och kommer in till akuten i ambulans.  

I anamnesen får du fram att Eva som är lärare har varit storrökare i 30 år (ca 20 cig/dag) fram 

till för tre år sedan då hon fick diagnosen KOL. I övrigt har hon icke insulinkrävande 

diabetes. I vanliga fall är hon välmående trots sin KOL och promenerar ca 3 km några 

ggr/vecka. Ingen hemma är sjuk. Hon har inte varit utomlands. Hon är vaccinerad för 

influensa denna säsong. 

Vitalparametrar visar temp 38,7 ° C, andningsfrekvens 27, blodtryck 110/55, saturation 92% 

på fem liter syrgas på öppen mask. Puls 120 slag/minut. 

 I status noterar du förlängt expirium med sibilanta ronki över bägge lungfälten och takykardi 

men i övrigt inget avvikande. 

Blodprover visar; Hb 148 g/L, CRP 53 mg/L, LPK 9,5, Na 131 mmol/L, K 4,2 mmol/L.  

Blodgas visar; PH 7;42, pCO2 5,5 kPa, pO2 8,0 kPa, O2- -mättnad 92%,  

basöverskott +1,3 mmol/L, standard- bik 26 mmol/L, laktat 2,8 mmol/L. 

 

b) Vilka är dina primära differentialdiagnoser? 

 

 

 

 

c) Vilka ordinationer ger du? Motivera. 
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MEQ 1:3(5) 

Du är primärjour en dag i slutet av februari och blir kallad till akuten då Eva som är 55 år inkommit akut. Hon 

insjuknade hastigt vid 10-tiden dagen innan med feber, värk i kroppen och hosta. Till en början hjälpte 

paracetamol men sedan sent i går eftermiddag har hon haft tilltagande andningssvårigheter, hosta och feber kring 

38,5° C trots paracetamol. På morgonen orkar hon inte stå upp utan ramlar i sovrummet när hon stiger upp ur 

sängen, Hennes man tillkallar ambulans. Ambulanspersonalen uppmäter en saturation på 73% vid ankomsten till 

hemmet. Eva får fem liter syrgas och kommer in till akuten i ambulans.  

I anamnesen får du fram att Eva som är lärare har varit storrökare i 30 år (ca 20 cig/dag) fram till för tre år sedan 

då hon fick diagnosen KOL. I övrigt har hon icke insulinkrävande diabetes. I vanliga fall är hon välmående trots 

sin KOL och promenerar ca 3 km några ggr/vecka. Ingen hemma är sjuk. Hon har inte varit utomlands. Hon är 

vaccinerad för influensa denna säsong. 

Vitalparametrar visar temp 38,7 ° C, andningsfrekvens 27, bltr 110/55, saturation 92% på fem liter syrgas på 

öppen mask. Puls 120 slag/minut. I status noterar du förlängt expirium med sibilanta ronki över bägge lungfälten 

och takykardi men i övrigt inget avvikande. 

Blodprover visar; Hb 148 g/L, CRP 53 mg/L, LPK 9,5, Na 131 mmol/L, K 4,2 mmol/L  

Blodgas visar; PH 7;42, pCO2 5,5 kPa, pO2 8,0 kPa, O2- -mättnad 92%, basöverskott +1,3 mmol/L,  

standard- bik 26 mmol/L, laktat 2,8 mmol/L.  

 

Dina primära differentialdiagnoser är pneumoni, KOL-exacerbation och influensa. Du 

ordinerar vätska, influensaprov, blododling, NPH-och sputumodling, urinodling, 

pneumokock– och legionellaantigen i urin, rtg pulm och inläggning. Avseende antibiotika 

väljer du att sätta in bensylpenicillin. 

Två timmar senare blir du uppringd från avdelningen där patienten ligger på ett dubbelrum 

med meddelande om att hon är positiv för influensa A i PCR. Eva mår nu bättre. Har en 

andningsfrekvens på 18, saturation 96% (5 l O2), puls 95. Bltr är 110/70. 

Du känner dig bekymrad då du vet att det inte finns något enda enkelrum på sjukhuset. 

Vårdplatskoordinatorn informerade dig om detta när hon skulle ordna vårdplats till Eva. Du 

gjorde då det enda möjliga i den akuta situationen och la henne på en ”bredvid-plats” då du 

tyckte det var bättre än att hon skulle ligga kvar på akuten. 

d) Vad gör du nu?  
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MEQ 1:4(5) 

Du är primärjour en dag i slutet av februari och blir kallad till akuten då Eva som är 55 år inkommit akut. Hon 

insjuknade hastigt vid 10-tiden dagen innan med feber, värk i kroppen och hosta. Till en början hjälpte 

paracetamol men sedan sent i går eftermiddag har hon haft tilltagande andningssvårigheter, hosta och feber kring 

38,5° C trots paracetamol. På morgonen orkar hon inte stå upp utan ramlar i sovrummet när hon stiger upp ur 

sängen, Hennes man tillkallar ambulans. Ambulanspersonalen uppmäter en saturation på 73% vid ankomsten till 

hemmet. Eva får fem liter syrgas och kommer in till akuten i ambulans. I anamnesen får du fram att Eva som är 

lärare har varit storrökare i 30 år (ca 20 cig/dag) fram till för tre år sedan då hon fick diagnosen KOL. I övrigt 

har hon icke insulinkrävande diabetes. I vanliga fall är hon välmående trots sin KOL och promenerar ca 3 km 

några ggr/vecka. Ingen hemma är sjuk. Hon har inte varit utomlands. Hon är vaccinerad för influensa denna 

säsong. Vitalparametrar visar temp 38,7 ° C, andningsfrekvens 27, bltr 110/55, saturation 92% på fem liter 

syrgas på öppen mask. Puls 120 slag/minut. I status noterar du förlängt expirium med sibilanta ronki över bägge 

lungfälten och takykardi men i övrigt inget avvikande. Blodprover visar; Hb 148 g/L, CRP 53 mg/L, LPK 9,5, 

Na 131 mmol/L, K 4,2 mmol/L, Blodgas visar; PH 7;42, pCO2 5,5 kPa, pO2  8,0 kPa, O2- -mättnad 92%, 

basöverskott +1,3 mmol/L, standard- bik 26 mmol/L, laktat 2,8 mmol/L.  

Dina primära differentialdiagnoser är pneumoni, KOL-exacerbation och influensa. Du ordinerar vätska, 

influensaprov, blododling, NPH-och sputumodling, urinodling, pneumokock– och legionellaantigen i urin, rtg 

pulm och inläggning. Avseende antibiotika väljer du att sätta in bensylpenicillin. Två timmar senare blir du 

uppringd från avdelningen där patienten ligger på ett dubbelrum med meddelande om att hon är positiv för 

influensa A i PCR. Eva mår nu bättre. Har en andningsfrekvens på 18, saturation 96% (5 l O2), puls 95. Bltr är 

110/70. Du känner dig bekymrad då du vet att det inte finns något enda enkelrum på sjukhuset. 

Vårdplatskoordinatorn informerade dig om detta när hon skulle ordna vårdplats till Eva. Du gjorde då det enda 

möjliga i den akuta situationen och la henne på en ”bredvid-plats” då du tyckte det var bättre än att hon skulle 

ligga kvar på akuten. 

Du ordinerar tamiflu ® (oseltamivir)75 mg x2 till Eva och sätter ut bensylpenicillin samt 

minskar syrgastillförseln till 3 L.  

Du tar nu reda på vilken patient Eva ligger bredvid och känner dig förargad över att du inte 

kontrollerade det redan vi inläggningen på dubbelrummet. Det visar sig att patienten bredvid 

är en 82-årig kvinna (Elisabeth) med pneumokockpneumoni. 

Du väljer att behålla de två kvinnorna bredvid varandra då Elisabeth inte har någon känd 

allvarlig påverkan på immunsystemet. Hon har en riskfaktor för svårare influensasjukdom i 

form av ålder men du resonerar med dig själv att hon ju redan är exponerad och att det blir 

svårt att hitta patient utan någon risk som har ledigt utrymme bredvid sig. Du ordinerar att 

rummet isoleras enligt gängse rutiner för influensapatienter, dvs basala hygienrutiner + 

personlig skyddsutrustning (munskydd) vid nära kontakt med patienterna. 

e) Vilket preparat är förstahandsval vid profylax, vilken dos ges och hur länge? 

 

 

f) Bör Elisabeth få profylax mot influensa eller ej? Motivera ditt beslut! 

 

  



Svenska infektionsläkarföreningen 
Diagnostiskt prov 2019, sid 6 av 31 

 

MEQ 1:5(5) 

Du informerar patienten (Elisabeth) bredvid om influensadiagnosen och rekommenderar 

henne att ta emot profylax med oseltamivir. 

Elisabeth är inte särskilt upprörd utan har förstått hur svår platssituationen är på sjukhuset 

efter att ha läst om det i tidningen. Hon har ändå viktiga frågor –  

g) Vilken är inkubationstiden?  

h) Hur länge är man smittsam?  

i) Sjuksköterskan undrar om det verkligen är nödvändigt med profylax till 

Elisabet. Influensa kan väl inte vara så farligt? 

j) Du funderar själv över vilken verkningsmekanism oseltamivir har och om du nu 

inte bidrar till resistensutveckling när du ordinerar preparatet? 

k) Vilka är läkemedelsverkets rekommendationer och vad kan ha bidragit till ryktet 

om dålig effekt? 

l) Vilken är den vanligaste biverkan av preparatet? 

Vilka svar ger du på dessa frågor? 
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MEQ 2:1(5) 

Du träffar en 76-årig kvinna på akutmottagningen, som idag blivit angripen av en främmande 

hund när hon var på promenad med sin egen hund. Hon har fått flera bett på underarmarna när 

hon försökte skydda sin egen hund och sära på hundarna.  

På höger underarm ses flera bett med öppna sår. En knappt 7 cm hudbit hänger lös och man 

kan eventuellt ana en sena. På vänster underarm är det mest rivmärken. Du noterar ingen 

rodnad eller värmeökning.  

Kvinnan är sedan tidigare väsentligen frisk och har inga läkemedel. 

 

a) Vad gör du? Motivera!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ger du antibiotikaprofylax? Motivera. 

 

 

  



Svenska infektionsläkarföreningen 
Diagnostiskt prov 2019, sid 8 av 31 

 

MEQ 2:2(5) 

Du träffar en 76-årig kvinna på akutmottagningen, som idag blivit angripen av en främmande hund när hon var 

på promenad med sin egen hund. Hon har fått flera bett på underarmarna när hon försökte skydda sin egen hund 

och sära på hundarna.  
På höger underarm ses flera bett med öppna sår. En knappt 7 cm hudbit hänger lös och man kan eventuellt ana 

en sena. På vänster underarm är det mest rivmärken.  

Kvinnan är sedan tidigare väsentligen frisk och har inga läkemedel.  

Du kontrollerar handstatus. Handkirurg alternativt ortoped-bedömning. Noggrann rengöring 

och tvätt av sår. Du ser efter så det inte finns främmande material i såret.  

Om det är möjligt så bör lösa hudbiten sutureras för att skydda underliggande sena. Du 

noterar ingen rodnad eller värmeökning. 

Du ger ingen antibiotikaprofylax. Skadan skedde idag och det är rent och snyggt i såret. Det ser 

inte infekterat ut. Patienten får information om att höra av sig vid försämring. Handkirurgen 

sätter några stygn för att fästa hudbiten och täcka det område där man eventuellt kan se en sena. 

 

c) Ska patienten erhålla vaccination mot stelkramp och är det något särskilt du 

bör tänka på? Motivera ditt svar. 
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MEQ 2:3(5) 

Du träffar en 76-årig kvinna på akutmottagningen, som idag blivit angripen av en främmande hund när hon var 

på promenad med sin egen hund. Hon har fått flera bett på underarmarna när hon försökte skydda sin egen hund 

och sära på hundarna. På höger underarm ses flera bett med öppna sår. En knappt 7 cm hudbit hänger lös och 

man kan eventuellt ana en sena. På vänster underarm är det mest rivmärken. Kvinnan är sedan tidigare 

väsentligen frisk och har inga läkemedel. Du kontrollerar handstatus. Handkirurg alternativt ortoped-bedömning. 

Noggrann rengöring och tvätt av sår. Du ser efter så det inte finns främmande material i såret. Om det är möjligt 

så bör lösa hudbiten sutureras för att skydda underliggande sena. Du noterar ingen rodnad eller värmeökning. Du 

ger ingen antibiotikaprofylax då bettet inte är i led eller lednära. Skadan skedde idag och det är rent och snyggt i 

såret. Det ser inte infekterat ut. Handkirurgen sätter några stygn för att fästa hudbiten och täcka det område där 

man eventuellt kan se en sena. Patienten får information om att höra av sig akut vid försämring.   

Du tar anamnes på tidigare tetanusvaccination och får informationen att patienten tidigare 

genomgått grundvaccination och erhållit alla doser. Hon vet också att hon fick en extra 

stelkrampsvaccination för 8 år sedan. Du ger ingen diTeBooster. Patienten kommer tillbaka 

inom 18 timmar till akuten för att tillståndet har blivit sämre. Besväras av smärta i höger 

underarm. Det gör ont när hon rör hand och fingrar. Inget var ses. Det är värmeökat och 

rodnat i hela handen och det sträcker sig till halva underarmen. Patienten själv tycker att 

hudbiten är lite missfärgad jämfört med när hon var på akuten sist. Temp 39 grader. Stabila 

vitalparametrar. 

d) Vad misstänker du och hur handlägger du patienten vidare, behandling, 

åtgärd?  

 

 

 

 

 

 

 

e) Nämn 3 - 4 olika bakterier som kan vara av betydelse. För ett resonemang 

kring de olika bakterierna och dess betydelse för insjuknande och 

antibiotikaval.  
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MEQ 2:4(5) 

Du träffar en 76-årig kvinna på akutmottagningen, som idag blivit angripen av en främmande hund när hon var 

på promenad med sin egen hund. Hon har fått flera bett på underarmarna när hon försökte skydda sin egen hund 

och sära på hundarna. På höger underarm ses flera bett med öppna sår. En knappt 7 cm hudbit hänger lös och 

man kan eventuellt ana en sena. På vänster underarm är det mest rivmärken. Kvinnan är sedan tidigare 

väsentligen frisk och har inga läkemedel. Du kontrollerar handstatus. Handkirurg alternativt ortoped-bedömning. 

Noggrann rengöring och tvätt av sår. Du ser efter så det inte finns främmande material i såret. Om det är möjligt 

så bör lösa hudbiten sutureras för att skydda underliggande sena. Du noterar ingen rodnad eller värmeökning. Du 

ger ingen antibiotikaprofylax då bettet inte är i led eller lednära. Skadan skedde idag och det är rent och snyggt i 

såret. Det ser inte infekterat ut. Handkirurgen sätter några få stygn för att fästa hudbiten och täcka det område där 

man eventuellt kan se en sena. Man ger ingen antibiotikaprofylax utan patienten får information om att höra av 

sig akut vid försämring. Du tar anamnes på eventuell tidigare tetanus-vaccination. Patienten kommer tillbaka 

inom 18 timmar till akuten för att tillståndet har blivit sämre. Har ont i höger underarm. Det gör ont när hon rör 

hand och fingrar. Inget var ses. Det är värmeökat och rodnat. Patienten själv tycker att hudbiten är lite 

missfärgad jämfört med när hon var på akuten sist. Temp 39 grader. Stabila vitalparametrar.  

 

Du misstänker infektion och beaktar flera bakterier som kan vara av betydelse. Patienten 

läggs in på vårdavdelning då det är en ful hudinfektion i dominant hand. Ortopeden 

undersöker patienten och det finns ingen misstanke om tendovaginit. Man tar bort de få stygn 

som finns och det tömmer sig lite pus. Det skickas på odling. Snabbtest StrepA i såret är 

negativt. Blod- och sårodling tas och patienten erhåller Cefotaxim tills odlingssvar. Patienten 

erhåller en gipsskena. 

Förändras handläggningen om patienten under en semesterresa i Thailand blivit 

hundbiten och påbörjat postexpositionsprofylax mot rabies på semesterorten  

f) Om du träffar patienten 3 dagar efter att patienten blivit hundbiten? 

g) Om du träffar patienten 10 dagar efter att patienten blivit hundbiten? 

 

Vad gör du i sådant fall? Motivera. 
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MEQ 2:5(5) 

Du träffar en 76-årig kvinna på akutmottagningen, som idag blivit angripen av en främmande hund när hon var 

på promenad med sin egen hund. Hon har fått flera bett på underarmarna när hon försökte skydda sin egen hund 

och sära på hundarna. På höger underarm ses flera bett med öppna sår. En knappt 7 cm hudbit hänger lös och 

man kan eventuellt ana en sena. På vänster underarm är det mest rivmärken. Kvinnan är sedan tidigare 

väsentligen frisk och har inga läkemedel. Du kontrollerar handstatus. Handkirurg alternativt ortoped-bedömning. 

Noggrann rengöring och tvätt av sår. Du ser efter så det inte finns främmande material i såret. Om det är möjligt 

så bör lösa hudbiten sutureras för att skydda underliggande sena. Du noterar ingen rodnad eller värmeökning. Du 

ger ingen antibiotikaprofylax då bettet inte är i led eller lednära. Skadan skedde idag och det är rent och snyggt i 

såret. Det ser inte infekterat ut. Handkirurgen sätter några få stygn för att fästa hudbiten och täcka det område där 

man eventuellt kan se en sena. Man ger ingen antibiotikaprofylax utan patienten får information om att höra av 

sig akut vid försämring. Du tar anamnes på eventuell tidigare tetanus-vaccination. Patienten kommer tillbaka 

inom 18 timmar till akuten för att tillståndet har blivit sämre. Har ont i höger underarm. Det gör ont när hon rör 

hand och fingrar. Inget var ses. Det är värmeökat och rodnat. Patienten själv tycker att hudbiten är lite 

missfärgad jämfört med när hon var på akuten sist. Temp 39 grader. Stabila vitalparametrar. Patienten läggs in 

på vårdavdelning då det är en ful hudinfektion i dominant hand. Ortopeden undersöker patienten och det finns 

ingen misstanke om tendovaginit. Man tar bort de få stygn som finns och det tömmer sig lite pus. Det skickas på 

odling. Snabbtest StrepA i såret är negativt. Blod- och sårodling tas och patienten erhåller Cefotaxim tills 

odlingssvar.  

Om patienten har reumatisk artrit och står på MabThera (Rituximab) hur handlägger 

du då patienten avseende 

h) Antibiotikaprofylax? (patienten söker akut första dagen) 

 

 

 

 

 

i) Antibiotikaval vid tecken till infektion. Någon särskild bakterie man bör ha i 

åtanke hos denna patientgrupp? 

 

 

j) Om patienten blivit hundbiten i Thailand, hur hade du gjort med 

postexpositionsprofylax mot rabies avseende dos och schema? 
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MEQ 3:1(6) 

En tisdag förmiddag är du infektionskonsult på den multidisciplinära 

diabetesfotmottagningen. Patienten framför dig är en 75-årig man med diabetes typ 1 sedan 

länge, han har läkemedel mot hypertoni och höga blodfetter och han är icke-rökare. Han har 

även asymptomatiskt bukaortaaneurysm, senast uppmätta storlek 3,5 cm, i nuläget ej aktuellt 

för intervention.  

a) Vilka kompetenser anser du är viktiga på en multidisciplinär 

diabetesfotmottagning? Vilken viktig aspekt på handläggningen ansvarar 

respektive profession för? 

 

 

 

 

b) I arbetet med fotinfektioner hos diabetespatienter är det viktigt att känna till 

diabetsosteoartropati (Charcotfot). Vad är detta; hur uppkommer det, vilka 

symptom gör att man skall tänka på det och hur diagnostiseras och behandlas 

det?  
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MEQ 3:2(6) 
En tisdag förmiddag är du infektionskonsult på den multidisciplinära diabetesfotmottagningen. Patienten framför 

dig är en 75-årig man med diabetes typ 1 sedan länge, han har läkemedel mot hypertoni och höga blodfetter och 

han är icke-rökare. Han har ett asymptomatiskt bukaortaaneurysm, senast uppmätta storlek 3,5 cm, i nuläget ej 

aktuellt för intervention. 

Patienten har nu trampat på ett häftstift för 1-2 månader sedan, och det har uppstått ett litet (ca 

5 mm) sår på mediala trampdynan på höger fot. Anledningen att han nu är aktuell på 

diabetesfotmottagningen är att såret inte vill läka.  

 

c) Beskriv kortfattat de viktigaste faktorerna för uppkomst av fotinfektion hos 

patient med diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Vilka fynd skall man vara observant på hos en patient med diabetes och fotsår 

som inte läker? När skall man misstänka osteomyelit?  

 

 

 

 

 

 

 

e) Bortsett från fotstatus, vilken annan undersökning är viktig för den fortsatta 

handläggningen. 

  



Svenska infektionsläkarföreningen 
Diagnostiskt prov 2019, sid 14 av 31 

 

MEQ 3:3(6) 

En tisdag förmiddag är du infektionskonsult på den multidisciplinära diabetesfotmottagningen. Patienten framför 

dig är en 75-årig man med diabetes typ 1 sedan länge, han har läkemedel mot hypertoni och höga blodfetter och 

han är icke-rökare. Han har ett asymptomatiskt bukaortaaneurysm, senast uppmätta storlek 3,5 cm, i nuläget ej 

aktuellt för intervention. Patienten har nu trampat på ett häftstift för 1-2 månader sedan, och det har uppstått ett 

litet (ca 5 mm) sår på mediala trampdynan på höger fot. Anledningen att han nu är aktuell på 

diabetesfotmottagningen är att såret inte vill läka. 

Kliniskt noteras gulaktig sekretion och omgivande rodnad. Probe-to-bone test positivt (dvs. 

benkontakt vid sondering av såret). SR 73, CRP 41, Krea 110. Ingen feber eller 

allmänpåverkan. Svårt att palpera fram pulsar i a. dorsalis pedis. Slätröntgen visar 

uppklarningar med osteomyelitmisstanke i caput metatarsale I. Sårodling visar växt av S. 

aureus (PcV=R, Oxacillin=S, Cefadroxil=S, Klindamycin=S, Fusidinsyra=S, Linezolid=S, 

Ciprofloxacin=S, Trimetoprim/sulfamethoxazol=S, Rifampicin=S) samt E. coli (PcV=R, 

Oxacillin=R, Cefadroxil=S, Klindamycin=R, Fusidinsyra=R, Linezolid=R, Ciprofloxacin=S, 

Trimetoprim/sulfametoxazol=S, Rifampicin=R) 

f) Hur klassificeras svårighetsgrad av fotinfektion hos patient med diabetes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Vilka åtgärder och ordinationer planeras vid besöket på 

diabetesfotmottagningen? 
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MEQ 3:4(6) 

En tisdag förmiddag är du infektionskonsult på den multidisciplinära diabetesfotmottagningen. Patienten framför 

dig är en 75-årig man med diabetes typ 1 sedan länge, han har läkemedel mot hypertoni och höga blodfetter och 

han är icke-rökare. Han har ett asymptomatiskt bukaortaaneurysm, senast uppmätta storlek 3,5 cm, i nuläget ej 

aktuellt för intervention Patienten har nu trampat på ett häftstift för 1-2 månader sedan, och det har uppstått ett 

litet (ca 5 mm) sår på mediala trampdynan på höger fot. Anledningen att han nu är aktuell på 

diabetesfotmottagningen är att såret inte vill läka. Kliniskt noteras gulaktig sekretion och omgivande rodnad. 

Probe-to-bone test positivt (dvs. benkontakt vid sondering av såret). SR 73, CRP 41, Krea 110. Ingen feber eller 

allmänpåverkan. Slätröntgen visar uppklarningar med osteomyelitmisstanke vid caput metatarsale I. Sårodling 

visar växt av S. aureus (PcV=R, Oxacillin=S, Klindamycin=S, Fusidinsyra=S, Linezolid=S, Ciprofloxacin=S, 

Rifampicin=S) samt E. coli (PcV=R, Oxacillin=R, Cefadroxil=S, Klindamycin=R, Fusidinsyra=R, Linezolid=R, 

Ciprofloxacin=S, Trimetoprim/sulfametoxazol=S, Rifampicin=R). 

 

Ni planerar för avlastning, kärlutredning, såromläggningar och antibiotika under diagnos 

osteomyelit, tablett flukloxacillin 750 mg 2x3. Dosreduktion bedöms ej behövas med 

anledning av lindrig kreastegring, men viktigt att följa. Ingen indikation för bredare 

behandling eller rifampicinkombination. Direkt olämpligt att ge kinolon med tanke på 

bukaortaaneurysm.  

En söndag, ungefär två månader senare, dyker patienten upp på akuten, där du givetvis råkar 

vara dagjour. Han har nu sedan ett dygn 39 graders feber och frossbrytningar.  

BT 120/80, P 108, SpO2 93% (luft). CRP 97, LPK 15,6, neutrofiler 13,1, krea 110, b-glu 12,7. 

Han negerar alla typer av fokalsymptom, annat än att det gjort mer ont i foten senaste veckan. 

Smärtan har möjligen minskat något idag, men han tycker möjligen att det samtidigt börjat 

lukta illa från foten. Eftersom han har tid för återbesök i övermorgon har han inte kontaktat 

läkare om att han blivit sämre i foten, men väljer nu att söka akut når han plötsligt fått hög 

feber. När du frågar om heracillinbehandlingen svarar han att den slutade han med för länge 

sedan, asken tog slut efter drygt två veckor, och då antog han att han var färdigbehandlad. 

Duplex av benens kärl är ännu inte utfört.  

Du hör inga blåsljud på hjärtat och ser inga septiska embolier. Inga statusfynd bortsett från vid 

undersökning av foten. Det lilla fotsåret är nu slutet, med en förhårdnad (clavus). Foten är 

svullen och fluktuerande, och när du palperar plantart sipprar mindre mängder pus ut dorsalt 

mellan dig I och II. 

 

h) Preliminär diagnos? Förslag till handläggning? Motivera eventuellt 

antibiotikaval. 
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MEQ 3:5(6) 

En tisdag förmiddag är du infektionskonsult på den multidisciplinära diabetesfotmottagningen. Patienten framför 

dig är en 75-årig man med diabetes typ 1 sedan länge, han har läkemedel mot hypertoni och höga blodfetter och 

han är icke-rökare. Anledningen att han nu är aktuell på diabetesfotmottagningen är att såret inte vill läka. 

Kliniskt noteras gulaktig sekretion och omgivande rodnad. Probe-to-bone test positivt (dvs. benkontakt vid 

sondering av såret). SR 73, CRP 41, Krea 110. Ingen feber eller allmänpåverkan. Slätröntgen visar uppklarningar 

med osteomyelitmisstanke vid caput metatarsale I. Sårodling visar växt av S. aureus (PcV=R, Oxacillin=S, 

Klindamycin=S, Fusidinsyra=S, Linezolid=S, Ciprofloxacin=S, Rifampicin=S) samt E. coli (PcV=R, 

Oxacillin=R, Cefadroxil=S, Klindamycin=R, Fusidinsyra=R, Linezolid=R, Ciprofloxacin=S, 

Trimetoprim/sulfametoxazol=S, Rifampicin=R). Ni planerar för avlastning, kärlutredning, såromläggningar och 

antibiotika under diagnos osteomyelit, tablett flukloxacillin 750 mg 2x3. Dosreduktion bedöms ej behövas med 

anledning av lindrig kreastegring, men viktigt att följa. Ingen indikation för bredare behandling eller 

rifampicinkombination. Direkt olämpligt att ge kinolon med tanke på bukaortaaneurysm. Han har nu sedan ett 

dygn 39 graders feber och frossbrytningar. BT 120/80, P 108, SpO2 93% (luft). CRP 97, LPK 15,6, neutrofiler 

13,1, krea 110, b-glu 12,7. Han negerar alla typer av fokalsymptom, annat än att det gjort mer ont i foten senaste 

veckan. Smärtan har möjligen minskat något idag, men han tycker möjligen att det samtidigt börjat lukta illa från 

foten. Eftersom han har tid för återbesök i övermorgon har han inte kontaktat läkare om att han blivit sämre i 

foten, men väljer nu att söka akut når han plötsligt fått hög feber. När du frågar om heracillinbehandlingen svarar 

han att den slutade han med för länge sedan, asken tog slut efter drygt två veckor, och då antog han att han var 

färdigbehandlad. Duplex av benens kärl är ännu inte utfört. Du hör inga blåsljud på hjärtat och ser inga septiska 

embolier. Det lilla fotsåret är nu slutet, med en förhårdnad (clavus). Foten är svullen och fluktuerande, och när 

du palperar plantart sipprar mindre mängder pus ut dorsalt mellan dig I och II. 

Du misstänker plantarabscess och lägger in patienten med piperacillin/tazobactam för att 

täcka in stafylokocker, streptokocker, Gramnegativa bakterier och anaerober. Du skriver en 

ortopedkonsult för bedömning och ställningstagande till åtgärd av plantarabscess. Ortopeden 

vill (som vanligt) ha en CT först, och precis som väntat visar denna kvarvarande osetomyelit 

och en uttalad mjukdelssvullnad med rikligt med gasbubblor och misstanke om 

abscessbildning. Du skriver också en akutremiss till kärlkirurgen för bedömning. 

Man genomför en framfotsklyvning för dekomprimering av fotens compartments och 

genomför noggrann dränering av abscessen. I operationsberättelsen framgår att man tvingats 

lämna osteitomvandlat ben. Kärlkirurgen hittar ingen åtgärdbar stenos, och det finns 

förutsättningar för läkning. Det växer fortsatt S. aureus och E. coli (oförändrat 

resistensmönster) i ytlig sårodling, men endast S. aureus i vävnads- och benbiopsi som togs 

peroperativt. Ingen växt i blododlingar. 

 

i) Hur planerar du vidare på avdelningen och inför hemgång? 
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Du fortsätter med piperacillin/tazobactam tills slutsvaren på odlingarna anlänt. Eftersom dessa 

visar renkultur av S. aureus i både sår, vävnad och skelett byter du därefter till iv kloxacillin 

som du behandlar med tills infektionen är under kontroll och patienten kliniskt blir bättre med 

sjunkande inflammationsparametrar. När patienten bedöms redo för peroral behandling byts 

åter till flukloxacillin 750 mg 2x3, patienten förstår nu att han skall fortsätta behandlingen tills 

han får annat besked via diabetesfotmottagningen. 

Ny kontakt tas med ortopedtekniker för att se över avlastningen i den nya anatomiska 

situation som nu föreligger för patienten. 

Omläggningar och uppföljning planeras i samråd med diabetesfotmottagningen. Patienten 

överstår behandlingen väl, och följs på diabetesfotmottagningen tills såväl operationssår som 

kvarvarande osteomyelit läkt. 

Huvudpunkter: 

• Handläggning av fotinfektion hos diabetespatienter bör ske i ett multidisciplinärt 

samarbete mellan diabetolog, ortoped, infektionsläkare, kärlkirurg, fotterapeut och 

ortopedtekniker. 

• Kärlutredning ingår i handläggningen av fotinfektion av diabetiker. 

• Tänk på att diabetesosteoartropati (Charcotfot) kan vara en differentialdiagnos till 

infektion vid inflammerad fot hos diabetiker. 

• Sårodlingar kan vara svårtolkade pga. den multiflora som kan finnas. Dessutom kan en 

osteomyelit vara orsakad av andra agens än de man finner i ytliga sårodlingar. 

Perkutan benbiopsi kan övervägas i de fall man vill skärpa diagnostiken. 

• Betalaktamantibiotika, framför allt isoxazolylpenicillin, är förstahandsval vid ytlig 

diabetesfotinfektion av lätt till måttlig grad, eftersom stafylokocker och streptokocker 

är vanligaste agens. 

• Vid svår/djup infektion bör empirisk bredspektrumantibiotika täckande Grampositiva, 

Gramnegativa och anaeroba bakterier ges. 

• Vid svår/djup infektion skall plantarabscess övervägas, och i dessa fall skall ortoped 

konsulteras avseende kirurgisk intervention. 
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En 63-årig man kommer för nybesök pga kronisk hepatit C till infektionsmottagningen. Anti-

HCV-antikroppar har påvisats och HCV-RNA är positivt. Följande labprover finns 

tillgängliga: ALAT 1.7 ASAT 2.3 ALP 1.5 Bilirubin 7.0 PK 1.2 TPK 112 

Patienten har kontorsarbete, är 180 cm lång och väger 100 kg och konsumerar regelmässigt 

tre flaskor vin per vecka. I status noterar du ett litet antal diskreta spindelliknande utslag i 

huden högt upp på framsidan av thorax. 

 

a) Ange smittvägarna för hepatit C. Tror du att han är nysmittad med hepatit C 

eller att han haft sin hepatit C en längre tid? Motivera. 

 

 

 

 

 

b) Det är viktigt att göra någon sorts skattning av leverskada. Varför?  

 

 

 

 

 

c) Vilka metoder kan användas för skattning av leverskada? Beskriv för- och 

nackdelar med de olika metoderna. 

 

 

 

 

 

 

d) Naturalförloppet av HCV-infektionen och utvecklingen av leverskada är 

beroende av ett antal faktorer varav ålder är en. Åldern kan man ju inte påverka 

men i detta fall finns två andra faktorer som patienten själv kan påverka som har 

betydelse, vilka? 

 

 

 

 

 

e) Vilka prover, förutom de basala (blodstatus, elektrolyter, kreatinin, leverstatus, 

PK) vill du ta inför eventuellt beslut om behandling av hepatit C. Motivera 

varför du önskar ta varje prov. 

 

  



Svenska infektionsläkarföreningen 
Diagnostiskt prov 2019, sid 19 av 31 

 

MEQ 4:2(6) 

En 63-årig man kommer för nybesök pga kronisk hepatit C till infektionsmottagningen. Anti-

HCV-antikroppar har påvisats och HCV-RNA är positivt. Följande labprover finns 

tillgängliga: ALAT 1.7 ASAT 2.3 ALP 1.5 Bilirubin 7.0 PK 1.2 TPK 112 

Patienten har kontorsarbete, är 180 cm lång och väger 100 kg och konsumerar regelmässigt 

tre flaskor vin per vecka. I status noterar du ett litet antal diskreta spindelliknande utslag i 

huden högt upp på framsidan av thorax. 

 

 

f) Pat uppger att han lever tillsammans med en kvinna sedan 20 år tillbaka och han 

undrar nu om hon kan ha smittats och om hon bör testas. Hon har aldrig använt 

iv droger. Vad säger du? Vilka smittskyddsföreskrifter ger du pat. 
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En 63-årig man kommer för nybesök pga kronisk hepatit C till infektionsmottagningen. Anti-HCV-antikroppar 

har påvisats och HCV-RNA är positivt. Följande labprover finns tillgängliga: ALAT 1.7 ASAT 2.3 ALP 1.5 

Bilirubin 7.0 PK 1.2 TPK 112 

Patienten har kontorsarbete, är 180 cm lång och väger 100 kg och konsumerar regelmässigt tre flaskor vin per 

vecka. I status noterar du ett litet antal diskreta spindelliknande utslag i huden högt upp på framsidan av thorax. 

 

Labprover visar tecken till signifikant leverskada/cirros vilket talar för lång 

infektionsduration. Patienten berättar att han injicerat amfetamin ett fåtal gånger i ungdomen 

på 1970-talet vilket du antar kan vara orsak till smitta. Elastografi med fibroscan utförs och 

visar bild som vid fibrosstadium F4/cirros. Du ger råd om att han bör sluta dricka alkohol och 

om viktreduktion. HCV genotyp 3 påvisas. Patienten uppger att han medicinerar för högt 

blodtryck, blodfettsrubbning, magbesvär och tar epilepsimedicin efter skalltrauma för länge 

sedan (anfallsfri i flera år) men minns inga läkemedelsnamn. 

 

g) Är det medicinskt motiverat att starta behandling eller bör man avvakta och 

följa patienten på mottagningen? 

 

 

 

 

h) Vilken ytterligare information behöver du innan eventuell behandlingsstart? 

 

 

 

 

 

i) Vilken diagnostisk undersökning bör göras, oberoende av om behandling 

initieras nu eller ej, och med vilken frågeställning? Motivera. 

 

 

 

 

 

j) Hur bör patienten följas med tanke på att han har cirros? Ytterligare 

undersökningar som är motiverade. 
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En 63-årig man kommer för nybesök pga kronisk hepatit C till infektionsmottagningen. Anti-HCV-antikroppar 

har påvisats och HCV-RNA är positivt. Följande labprover finns tillgängliga: ALAT 1.7 ASAT 2.3 ALP 1.5 

Bilirubin 7.0 PK 1.2 TPK 112 

Patienten har kontorsarbete, är 180 cm lång och väger 100 kg och konsumerar regelmässigt tre flaskor vin per 

vecka. I status noterar du ett litet antal diskreta spindelliknande utslag i huden högt upp på framsidan av thorax. 

Labprover visar tecken till signifikant leverskada/cirros vilket talar för lång infektionsduration. Patienten berättar 

att han injicerat amfetamin ett fåtal gånger i ungdomen på 1970-talet vilket du antar kan vara orsak till smitta. 

Elastografi med fibroscan utförs och visar bild som vid fibrosstadium F4/cirros. Du ger råd om att han bör sluta 

dricka alkohol och om viktreduktion. HCV genotyp 3 påvisas. Patienten uppger att han medicinerar för högt 

blodtryck, blodfettsrubbning, magbesvär och tar epilepsimedicin efter skalltrauma för länge sedan (anfallsfri i 

flera år) men minns inga läkemedelsnamn. 

 

Ultraljud visar inga tecken på fokal expansivitet i levern. Du bestämmer tillsammans med 

patienten att starta antiviral behandling. Du tar reda på exakt vilka läkemedel patienten står på 

för att kunna se över interaktioner med antiviraler mot hepatit C. Patienten behandlas med T 

Seloken Zoc, T Atorvastatin, T Omeprazol och T Lamictal. 

 

k) Ge två exempel på kombinationer av direktverkande antiviraler (DAA) med 

effekt mot HCV genotyp 3 och ange de olika ingående preparatens respektive 

verkningsmekanism. 

 

 

 

 

l) Vilka av de läkemedel som patienten står på kan interagerar med 

direktverkande antiviraler? Hur hanterar du dessa interaktioner? 

 

 

 

 

m) I vissa fall ges fortfarande ribavirin som tillägg till DAA-behandling. Vilka 

patienter rekommenderas detta? Behövs ribavirin i det aktuella fallet? 

 

 

 

n) Hur länge ska behandling ges i det aktuella fallet och när kan man avgöra om 

patienten uppnått bestående virologiskt svar (sustained virological response, 

SVR)? 

 

 

 

o) Eftersom patienten har cirros beslutar du att fortsätta övervakning av utveckling 

av eventuell hepatocellulär cancer (HCC-surveillance). När bör nästa 

ultraljudsundersökning av levern göras och vad säger du till patienten som 

undrar varför detta ska göras?  
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Patienten inleder behandling med kombinationen sofosbuvir och velpatasvir (Epclusa). Man 

valde att göra uppehåll med Omeprazol och Atorvastatin under behandlingstiden pga 

interaktioner. 

 

p) Efter fyra veckor tas ett prov som visar att HCV-RNA inte längre kan påvisas i 

serum. Patienten gläds åt den snabba effekten och undrar om man kan avsluta 

behandlingen tidigare än efter de 12 veckor som man ursprungligen planerat. 

Vad svarar du? Motivera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) Varför måste flera antiviraler med olika verkningsmekanism kombineras för att 

ha effekt mot HCV? 
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Behandlingen genomförs i tolv veckor enligt plan. Ytterligare tolv veckor senare lämnar 

patienten prov för att avgöra behandlingseffekt. Tyvärr utfaller det positivt. Du misstänker 

relaps vilket verifieras med ytterligare provtagning. 

 

r) Som tur är finns andra linjens antivirala behandling att tillgå i detta läge, vilka 

antivirala verkningsmekanismer används i denna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s) Patienten genomgår förnyad ultraljudsundersökning 6 månader efter första 

kontrollen, som visar en 17 mm stor rundad förtätning i segment 8 av levern. Du 

misstänker naturligtvis HCC. Hur bör förändringen utredas vidare och vilken 

bild är typisk för HCC vid denna undersökning? Förklara. 
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Mona, 58 år gammal, är inlagd på hematologen pga nydiagnostiserad AML. Mona slutade 

röka i 30-års ådern, totalt blev det cirka 15 paketår. Förutom en hypertoni som behandlas med 

amlodipin sedan 5 år är hon tidigare frisk och har inga kända allergier. Hon bor i lägenhet 

med sin make och hund. 

Hon får en central venkateter (CVK) inlagd och den 16/3 påbörjas cytostatikabehandling i 

form av induktionsdos med daunorubicin och cytarabin med en förväntad leukopenitid på 

drygt 20 dagar. 

 

a) Vill du ge henne någon antimikrobiell profylax under neutropenitiden? Motivera!  
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Mona, 58 år gammal, är inlagd på hematologen pga nydiagnostiserad AML. Mona slutade röka i 30-års ådern, 

totalt blev det cirka 15 paketår. Förutom en hypertoni som behandlas med amlodipin sedan 5 år är hon tidigare 

frisk och har inga kända allergier. Hon bor i lägenhet med sin make och hund. 

Hon får en central venkateter (CVK) inlagd och den 16/3 påbörjas cytostatikabehandling i form av induktionsdos 

med daunorubicin och cytarabin med en förväntad leukopenitid på drygt 20 dagar. 

Du väljer att ge valaciklovir som profylax mot reaktivering av herpes, ciprofloxacin som 

profylax mot gramnegativa infektioner samt flukonazol som profylax mot invasiv 

candidainfektion. 

Den 24/3 får Mona hög feber. Hon anger inga fokala symtom. Vid undersökning har hon temp 

39,7, andningsfrekvens 20/minut, saturation 95%, blodtryck 130/75 och puls 105/minut. 

Ingen rodnad eller ömhet över CVK:n. Hb 90, lpk <0,1, tpk 15, kreatinin 70, leverstatus ua. 

b) Vilka diagnostiska åtgärder vill du vidta? 

 

 

 

 

 

 

c) Vad vill du ge Mona för antimikrobiell behandling? Motivera preparatval och ange 

dos. 
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MEQ 5:3(8) 

Mona, 58 år gammal, är inlagd på hematologen pga nydiagnostiserad AML. Mona slutade röka i 30-års ådern, 

totalt blev det cirka 15 paketår. Förutom en hypertoni som behandlas med amlodipin sedan 5 år är hon tidigare 

frisk och har inga kända allergier. Hon bor i lägenhet med sin make och hund. Hon får en central venkateter 

(CVK) inlagd och den 16/3 påbörjas cytostatikabehandling i form av induktionsdos med daunorubicin och 

cytarabin med en förväntad leukopenitid på drygt 20 dagar. Du väljer att ge valaciklovir som profylax mot 

reaktivering av herpes, ciprofloxacin som profylax mot gramnegativa infektioner samt flukonazol som profylax 

mot invasiv candidainfektion. Den 24/3 får Mona feber. Hon anger inga fokala symtom. Vid undersökning har 

hon temp 39,3, andningsfrekvens 20/minut, saturation 95%, blodtryck 130/75 och puls 105/minut. Ingen rodnad 

eller ömhet över CVK:n. Hb 90, lpk <0,1, tpk 15, kreatinin 70, CRP 62, leverstatus ua. 

Efter blododling och urinodling påbörjade du omedelbart antibiotika med pseudomonaseffekt, 

i form av piperacillin/tazobaktam 4 gr x 4, och profylaxbehandlingen med ciprofloxacin 

avslutas. 

Nästa dags eftermiddag kommer det svar från baktlab att det växer koagulasnegativa 

stafylokocker (KNS) i 1/2 perifera blododlingsflaskor efter 19 timmar och i 1/2 

blododlingsflaskor dragna via CVK (centralt) efter 16 timmar. Resistensbestämningen gick 

ovanligt fort och stammen är bara känslig för rifampicin, linezolid och vancomycin. Mona har 

fortsatt feber, 39,1 men är stabil i vitalparametrar och CRP är 91. 

d) Har Mona en verifierad CVK-associerad bakteriemi? Motivera svaret! 

 

 

 

 

 

e) Om man bedömer att Mona har en verifierad CVK-associerad bakteriemi, hur vill 

du behandla? 

 

 

 

 

f) Om man väljer att betrakta KNS-fyndet som signifikant och sätter in vancomycin, 

kan pipercillin/tazobaktam avslutas då? Motivera svaret! 
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MEQ 5:4(8) 

Mona, 58 år gammal, är inlagd på hematologen pga nydiagnostiserad AML. Mona slutade röka i 30-års ådern, 

totalt blev det cirka 15 paketår. Förutom en hypertoni som behandlas med amlodipin sedan 5 år är hon tidigare 

frisk och har inga kända allergier. Hon bor i lägenhet med sin make och hund. 

Hon får en central venkateter (CVK) inlagd och den 16/3 påbörjas cytostatikabehandling i form av induktionsdos 

med daunorubicin och cytarabin med en förväntad leukopenitid på drygt 20 dagar. 

Du väljer att ge valaciklovir som profylax mot reaktivering av herpes, ciprofloxacin som profylax mot 

gramnegativa infektioner samt flukonazol som profylax mot invasiv candidainfektion. 

Den 24/3 får Mona feber. Hon anger inga fokala symtom. Vid undersökning har hon temp 39,3, 

andningsfrekvens 20/minut, saturation 95%, blodtryck 130/75 och puls 105/minut. Ingen rodnad eller ömhet 

över CVK:n. Hb 90, lpk <0,1, tpk 15, kreatinin 70, CRP 62, leverstatus ua. 

Efter blododling och urinodling påbörjade du omedelbart antibiotika med pseudomonaseffekt, i form av 

piperacillin/tazobaktam 4 gr x 4, och profylaxbehandlingen med ciprofloxacin avslutas. 

Nästa dags eftermiddag kommer det svar från baktlab att det växer koagulasnegativa stafylokocker (KNS) i 1/2 

perifera blododlingsflaskor efter 19 timmar och i 1/2 blododlingsflaskor dragna via CVK (centralt) efter 16 

timmar. Resistensbestämningen gick ovanligt fort och stammen är bara känslig för rifampicin, linezolid och 

vancomycin. Mona har fortsatt feber, 39,1 men är stabil i vitalparametrar och CRP är 91. 

Du bedömer detta som verifierad CVK-associerad bakteriemi pga mer än två timmars 

snabbare växt i blododlingar tagna centralt. Du vill inte byta CVK pga låga trombocyter och 

väljer en katetersparande strategi med vancomycin systemiskt och i antibiotikalås i 14 dagar. 

 

g) Det finns dock några situationer när det är olämpligt att försöka bevara CVK:n, kan 

du nämna några sådana? 
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MEQ 5:5(8) 

Mona, 58 år gammal, är inlagd på hematologen pga nydiagnostiserad AML. Mona slutade röka i 30-års ådern, 

totalt blev det cirka 15 paketår. Förutom en hypertoni som behandlas med amlodipin sedan 5 år är hon tidigare 

frisk och har inga kända allergier. Hon bor i lägenhet med sin make och hund. 

Hon får en central venkateter (CVK) inlagd och den 16/3 påbörjas cytostatikabehandling i form av induktionsdos 

med daunorubicin och cytarabin med en förväntad leukopenitid på drygt 20 dagar. 

Du väljer att ge valaciklovir som profylax mot reaktivering av herpes, ciprofloxacin som profylax mot 

gramnegativa infektioner samt flukonazol som profylax mot invasiv candidainfektion. 

Den 24/3 får Mona feber. Hon anger inga fokala symtom. Vid undersökning har hon temp 39,3, 

andningsfrekvens 20/minut, saturation 95%, blodtryck 130/75 och puls 105/minut. Ingen rodnad eller ömhet 

över CVK:n. Hb 90, lpk <0,1, tpk 15, kreatinin 70, CRP 62, leverstatus ua. 

Efter blododling och urinodling påbörjade du omedelbart antibiotika med pseudomonaseffekt, i form av 

piperacillin/tazobaktam 4 gr x 4, och profylaxbehandlingen med ciprofloxacin avslutas. 

Nästa dags eftermiddag kommer det svar från baktlab att det växer koagulasnegativa stafylokocker (KNS) i 1/2 

perifera blododlingsflaskor efter 19 timmar och i 1/2 blododlingsflaskor dragna via CVK (centralt) efter 16 

timmar. Resistensbestämningen gick ovanligt fort och stammen är bara känslig för rifampicin, linezolid och 

vancomycin. Mona har fortsatt feber, 39,1 men är stabil i vitalparametrar och CRP är 91. 

Du bedömer detta som verifierad CVK-associerad bakteriemi pga mer än två timmars snabbare växt i 

blododlingar tagna centralt. Du vill inte byta CVK pga låga trombocyter och väljer en katetersparande strategi 

med vancomycin systemiskt och i antibiotikalås i 14 dagar. 

Mona förbättras och blir feberfri efter två dygn med vancomycin och CRP går ner från max 

91 till 25. Pipercillin/tazobaktam avslutas den 29/3 efter två dygns stabil feberfrihet. Den 2/4 

får Mona feber igen och efter nya blododlingar sätts meropenem in. Den 6/4 har Mona 

fortfarande feber, 39,1, lpk är fortsatt <0,1 och har nu varit så i 17 dagar. CRP har gått från 40 

den 2/4 till 185 den 5/4 och 207 den 6/4. Enda symtomet förutom feber är lätt hosta sedan två 

dygn. Vitalparametrarna är fortsatt opåverkade förutom takykardi i samband med febertoppar. 

 

h) Vill du vidta några diagnostiska åtgärder? 

 

 

 

i) Vill du ändra något i den antimikrobiella behandlingen? 
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MEQ 5:6(8) 

Mona, 58 år gammal, är inlagd på hematologen pga nydiagnostiserad AML. Hon får en central venkateter (CVK) 

inlagd och den 16/3 påbörjas cytostatikabehandling i form av induktionsdos med daunorubicin och cytarabin 

med en förväntad leukopenitid på drygt 20 dagar. 

Du väljer att ge valaciklovir som profylax mot reaktivering av herpes, ciprofloxacin som profylax mot 

gramnegativa infektioner samt flukonazol som profylax mot invasiv candidainfektion. 

Den 24/3 får Mona feber och får piperacillin/tazobactam 4g x4. Det växer KNS och du bedömer detta som 

verifierad CVK-associerad bakteriemi pga mer än två timmars snabbare växt i blododlingar tagna centralt. Du 

vill inte byta CVK pga låga trombocyter och väljer en katetersparande strategi med vancomycin systemiskt och i 

antibiotikalås i 14 dagar. 

Mona förbättras och blir feberfri efter två dygn med vancomycin och CRP går ner från max 91 till 25. 

Pipercillin/tazobaktam avslutas den 29/3 efter två dygns stabil feberfrihet. Den 2/4 får Mona feber igen och efter 

nya blododlingar sätts meropenem in. Den 6/4 har Mona fortfarande feber, 39,1, lpk är fortsatt <0,1 och har nu 

varit så i 17 dagar. CRP har gått från 40 den 2/4 till 185 den 5/4 och 207 den 6/4. Enda symtomet förutom feber 

är lätt hosta sedan två dygn. Vitalparametrarna är fortsatt opåverkade förutom takykardi i samband med 

febertoppar. 

Du ordinerar nya 

blododlingar inklusive 

svampflaska, 

aspergillusantigen i 

blod och DT thorax. Du 

får DT thorax 

genomförd samma dag 

och ser ut så här: 

 

 

 

j) Hur bedömer du DT-bilden? 

 

 

 

 

k) Vill du genomföra fler diagnostiska åtgärder? 

 

 

 

 

l) Vill du ändra något i den antimikrobiella behandlingen?  
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MEQ 5:7(8) 

Mona, 58 år gammal, är inlagd på hematologen pga nydiagnostiserad AML. Hon får en central venkateter (CVK) 

inlagd och den 16/3 påbörjas cytostatikabehandling i form av induktionsdos med daunorubicin och cytarabin 

med en förväntad leukopenitid på drygt 20 dagar. 

Du väljer att ge valaciklovir som profylax mot reaktivering av herpes, ciprofloxacin som profylax mot 

gramnegativa infektioner samt flukonazol som profylax mot invasiv candidainfektion. 

Den 24/3 får Mona feber och får piperacillin/tazobactam 4g x4. Det växer KNS och du bedömer detta som 

verifierad CVK-associerad bakteriemi pga mer än två timmars snabbare växt i blododlingar tagna centralt. Du 

vill inte byta CVK pga låga trombocyter och väljer en katetersparande strategi med vancomycin systemiskt och i 

antibiotikalås i 14 dagar. 

Mona förbättras och blir feberfri efter två dygn med vancomycin och CRP går ner från max 91 till 25. 

Pipercillin/tazobaktam avslutas den 29/3 efter två dygns stabil feberfrihet. Den 2/4 får Mona feber igen och efter 

nya blododlingar sätts meropenem in. Den 6/4 har Mona fortfarande feber, 39,1, lpk är fortsatt <0,1 och har nu 

varit så i 17 dagar. CRP har gått från 40 den 2/4 till 185 den 5/4 och 207 den 6/4. Enda symtomet förutom feber 

är lätt hosta sedan två dygn. Vitalparametrarna är fortsatt opåverkade förutom takykardi i samband med 

febertoppar. Du ordinerar nya blododlingar inklusive svampflaska, aspergillusantigen i blod och DT thorax. 

Aspergillusantigen i blod är 0,62 (cut-off 0,5). 

Du bedömer detta som ett misstänkt mögelsvampsinfiltrat på grund av det täta utseendet med 

en halo. Du ordinerar en BAL men då det dröjer tills nästa dag tills den kan genomföras sätter 

du in empirisk svampbehandling. BAL visar sedermera ett aspergillusantigen på 2,5 och växt 

av Aspergillus fumigatus.  

 

m) Vad/vilka är förstahandsmedel vid behandling av invasiv aspergillusinfektion?  
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MEQ 5:8(8) 

Mona, 58 år gammal, är inlagd på hematologen pga nydiagnostiserad AML. Hon får en central venkateter (CVK) 

inlagd och den 16/3 påbörjas cytostatikabehandling i form av induktionsdos med daunorubicin och cytarabin 

med en förväntad leukopenitid på drygt 20 dagar. 

Du väljer att ge valaciklovir som profylax mot reaktivering av herpes, ciprofloxacin som profylax mot 

gramnegativa infektioner samt flukonazol som profylax mot invasiv candidainfektion. 

Den 24/3 får Mona feber och får piperacillin/tazobactam 4g x4. Det växer KNS och du bedömer detta som 

verifierad CVK-associerad bakteriemi pga mer än två timmars snabbare växt i blododlingar tagna centralt. Du 

vill inte byta CVK pga låga trombocyter och väljer en katetersparande strategi med vancomycin systemiskt och i 

antibiotikalås i 14 dagar. 

Mona förbättras och blir feberfri efter två dygn med vancomycin och CRP går ner från max 91 till 25. 

Pipercillin/tazobaktam avslutas den 29/3 efter två dygns stabil feberfrihet. Den 2/4 får Mona feber igen och efter 

nya blododlingar sätts meropenem in. Den 6/4 har Mona fortfarande feber, 39,1, lpk är fortsatt <0,1 och har nu 

varit så i 17 dagar. CRP har gått från 40 den 2/4 till 185 den 5/4 och 207 den 6/4. Enda symtomet förutom feber 

är lätt hosta sedan två dygn. Vitalparametrarna är fortsatt opåverkade förutom takykardi i samband med 

febertoppar. Du ordinerar nya blododlingar inklusive svampflaska, aspergillusantigen i blod och DT thorax. 

Aspergillusantigen i blod är 0,62 (cut-off 0,5). 

Du väljer att behandla med vorikonazol. 

 

n) Nämn några viktiga saker att tänka på när man behandlar någon med denna 

medicin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) Hur länge skall Mona får behandling? 


