
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar (2018)  
 

MEQ 1:1(5)   

a) Ge syrgas samt ordinera 1000 ml Ringer-Acetat. Ta anamnes och undersök patienten från topp 

till tå inkluderande: RLS, nackstyvhet, auskultation av hjärta och lungor, bukpalpation, 

dunkömhet över njurloger samt inspektion av hudkostymen. EKG är bra att ta som rutin på dessa 

patienter för att utesluta kardiell genes till andningsbesvären, även om den höga febern i detta 

fall talar för infektiös genes.  

 

b) Anamnes: När blev hon sjuk, hur blev hon sjuk? Är hon rökare, fd rökare? Fokalsymptom: 

Huvudvärk, hosta, bröstsmärta, muskelvärk, illamående, kräkningar, buksmärta, miktionsbesvär, 

sår etc. Epidemiologi: Utlandsresor, omgivningsfall, influensavaccination 

 

MEQ 1:2(5)   

c)  Pneumokockpneumoni (Influensa A också tänkbart)  

 

d) Blodgas. Blododling x2. Nasofaryx/sputum-odling. PCR Influensa/RS-virus. Infektionsrutin 

(innehållande Hb, LPK/diff, trombocyter, CRP, kreatinin, leverprover, albumin, Na och K). 

Eventuellt urinodling och pneumokockantigen i urin. 

 

e) Bensyl-pc 3g x3. Inläggning, preliminärt på vårdavdelning om andningen förbättras på given 

behandling.  

 

f) CRB-65=1p innebär en förväntad mortalitet på 2,9% samt att man kan överväga sjukhusvård 

alternativt öppenvård med uppföljning. I detta fall med uttalat syrgasbehov skall hon förstås 

läggas in. Confusion=0p, Respiration >30/min=1p Blodtryck >90 SBT, ≥60 DBT =0p Ålder <65 

=0p  

 

MEQ 1:3(5)   

g) Du ökar till 9 liter på mask, med målet att uppnå SpO2 ≥93%  

h) Det tar tid för CRP att utvecklas; CRP <20mg/l efter <24 timmars anamnes på svår sjukdom 

ger ingen tillförlitlig information om en bakteriell infektion föreligger eller inte. LPK sannolikt på 

väg upp, låga TPK kan antingen tala för sepsis eller virusgenes. Lita på din kliniska bedömning.  

i) Du beställer en lungröntgen till efterföljande morgon eftersom: 1) risk för falskt negativ 

röntgen nu när det gått så kort tid 2) du vill att patienten har bättre övervakning än du kan 

erbjuda på röntgen och 3) svar på akut lungröntgen ändrar inte din handläggning.  

j) Enligt Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram Pneumoni, 2016: 1) Doxycyklin 200 

mg x 1 i 3 dygn följt av 100 mg x 1 alternativt erytromycin 500 mg – 1 g x 2 (po)CRB 0-1p. 2) Vid 

svårare sjuk patient (CRB-65 2p) och allvarlig allergi rekommenderas en kinolon (Levofloxacin 

750 mg x 1 eller moxifloxacin 400 mg x 1). 3) Vid ännu svårare sjuk patient (CRB-65 3-4p) 

rekommenderas Klindamycin 600 mg x 3 + en kinolon enl ovan.  
  



MEQ 1:4(5)   

k) Respiratorisk svikt är vanlig vid svår pneumoni och kan uppstå av två principiellt olika 

orsaker. Dels kan inflammationen i luftvägarna, i första hand i alveolerna, leda till ”mismatch” 

mellan ventilerade och perfunderade delar av lungparenkymet, vilket i sin tur kan leda till akut 

respiratorisk svikt. Akut respiratorisk svikt är förknippat med ökad mortalitet vid svår pneumoni 

men data tyder även på ett försämrat utfall vid mindre allvarlig pneumoni. Dels kan infektionen 

leda till ett okontrollerat inflammatoriskt svar med sepsis eller septisk chock som följd. Orsaken 

till den respiratoriska svikten är då multifaktoriell, där shuntningsfenomen, vätskeutträde i 

alveolerna och bakterieorsakade cytotoxiska effekter på luftvägsepitelet har betydelse. Vid svår 

pneumoni kan respiratorisk svikt uppstå av det ena eller av båda dessa tillstånd och leder till 

förhöjd andningsfrekvens och ofta till låg saturation. Förhöjd andningsfrekvens vid svår 

pneumoni kan således orsakas av ren hypoxi såväl som av hypoxi i kombination med 

hypoperfusion (Ur Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram Pneumoni, 2016)  

l) Koppla in sjukgymnast för andningsgymnastik, sekretmobilisering och motståndsandning 

(blåsflaska, PEP-pip)  

 

MEQ 1:5(5)   

m) Hon har svarat bra på behandlingen, du har diagnos och etiologi klar, så du byter till tablett 

penicillin V 1g x3.  

 

n) 7 dagar  

 

o) Du informerar om att det kommer att ta flera veckor innan hon är helt återställd samt att 

patienter i alla åldrar i efterförloppet kan besväras av obstruktivitet. Socialstyrelsen skriver: 1) 

Vid medelsvår pneumoni rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid. 2) Vid svår 

pneumoni med samsjuklighet astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) rekommenderas 

sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.  

 

p) Efter ett okomplicerat förlopp, där patienten har svarat snabbt på behandlingen och är 

väsentligen frisk i övrigt, kan det räcka med ett uppföljande telefonsamtal, eventuellt med 

kompletterande provtagning. Lungröntgen ska inkluderas i kontrollen av patienter som har haft 

ett komplicerat förlopp eller har kvarvarande symtom. Lungröntgen är också motiverad vid 

recidiverande pneumoni, immunosuppression samt för patienter med ökad risk för underliggande 

malignitet, framför allt rökare >40 år och före detta rökare >50 år (Ur Svenska 

infektionsläkarföreningens vårdprogram Pneumoni, 2016) 



 MEQ 2:1(5)   

a)  
 • Hosta (långdragen, tilltagande)  

 • Feber (ofta måttlig) och/eller nattsvettningar  

 • Viktnedgång och aptitlöshet.  

 • Körtelförstoring eller andra fokala symtom exv. långdragen ryggsmärta  

 

b)  
 • Ålder, ökad risk hos tonårig patient jämfört vuxen  

 • Ung person som har smittats de senaste två åren.  

 • Misstanke om nysmitta.  

 • Graviditet  

 • HIV  

 • Planerad immunsuppression/organtransplantation  

 • Malnutrition  

 • Njursvikt  

 • Rökning, annat missbruk  

 • Silikos, annan lungsjukdom  

 

c) • Isoniazid + pyridoxin  

 • 6-9 månader  

 • Neuropati + levertoxicitet  

 • Kontroll av levertoxicitet genom analys av ALAT/ASAT i blodprov.  

 

Man får rätt även för andra förstahandsalternativ som FoHM föreslår i dokumentet 

”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos” (2017, sid 21), men då krånglar man 

till det för sig själv med att behöva beskriva korrekt hantering av rifampicin också (interaktioner, 

missfärgning av urin, dosjusteringar av andra läkemedel m.m.) 

 

MEQ 2:2(5)   

d)  • HBeAg/anti-HBe – sjukdomsfas och smittsamhet  

 • HBV-DNA – smittsamhet  

 • anti-HDV – co-infektion? Påverkar prognos och möjlighet till behandling (anti-

HBc IgG/IgM tillför sannolikt ingen väsentlig information – men om man motiverar med kontroll 

om smittan kan ha skett nyligen är det inte fel)  

  

(Kvantitativt HBsAg – smittsamhet, tillför mindre information än HBV-DNA)  

 

e)  • ALAT/ASAT – inflammation i levervävnaden?  

 • PK, albumin – påverkan på syntesfunktionen i levern  

 • TPK – låga nivåer kan indikera kraftig fibrosutveckling (portal hypertension med 

shuntning av blod till mjälte med nedbrytning av trombocyter)  

 • IgG – fibrosutveckling kan också ge poäng även om det är mindre specifikt Det räcker med 

ALAT och endera av PK eller Albumin. Enbart ASAT, men inte ALAT är fel (ASAT är inte 

leverspecifikt)  

  

 

f)  • Muntlig och skriftlig information (helst skriftlig information även på patientens 

hemspråk, finns på Vårdgivarguiden, Stockholms Läns Landsting)  

 • Informationsplikt gentemot nya sexualpartners och krav på barriärskydd tills dess 

man vet att partnern har ett fullgott skydd – mycket viktigt till 16-årig pojke!  



 • Andra relevanta förslag såsom informationsplikt till sjukvård/tandvård, 

beskrivning av smittvägar, inte dela rakhyvel/tandborste, ingen smittorisk vid normala sociala 

kontakter, inte berätta om smittan för personer som inte löper ökad risk, m.m. m.m.  

  

MEQ 2:3(5)  

g)  • Toleransfas (EASL: HBeAg-positiv kronisk infektion) – HBeAg-pos, HBV-DNA 

högt, ALAT normalt  

 • HBeAg-positiv immunaktivering (EASL: HBeAg-positiv kronisk hepatit) – HBeAg-

pos, HBV-DNA medelhögt – högt, ALAT förhöjt  

 • Övervakningsfas / Inaktivt bärarskap (EASL: HBeAg-negativ kronisk infektion) – 

HbeAg-neg, HBV-DNA lågt, ALAT normalt  

 • Reaktivering / HBeAg-negativ immunaktivering (EASL: HBeAg-negativ kronisk 

hepatit) – HbeAg-neg, HBV-DNA lågt-mycket högt, ALAT förhöjt  

 • Patienten befinner sig troligen i toleransfas (EASL: HBeAg.positiv kronisk 

infektion)  

 • Leverbiopsi. Fördelar: mest information (inflammation + fibros, steatos, andra 

leversjukdomar). Nackdelar: invasiv, resurskrävande, dyrt  

 • Fibroscan (eller likvärdig metod). Fördelar: Snabb och enkel metod, icke-invasiv. 

Nackdelar: Bra på att hitta cirros och oskadad lever, mycket mer osäker däremellan. 

Inflammation och andra tillstånd kan påverka resultatet.  

 • Blodprovstest (APRI-score, GUCI-score m fl). Fördelar: kräver ingen ytterligare 

undersökning, billigt, lättillgängligt. Nackdelar: Låg sensitivitet och specificitet för att 

klassificera fibrosgrad eller MR-elastografi, ARFI eller liknande. Fördelar: icke-invasivt, 

möjligen något bättre än Fibroscan att klassificera lindrigare fibrosutveckling. Nackdelar: 

mindre tillgängligt idag. Ej lika utvärderat som Fibroscan. Ev lång väntetid när röntgen utför 

undersökningen  

  

MEQ 2:4(5) 

i)  • Alkohol  

 • Steatohepatit (NASH)  

 • Läkemedelsbiverkan  

 • Natur- eller örtpreparat  

 • Hemokromatos  

 • Autoimmun hepatit  

 • Wilsons sjukdom  

 • Nysmitta hepatit A, C, D  

  

 

j) Ålder, kön, etnicitet, HBV genotyp, HBV-DNA nivå, smittsamhetsbedömning, 

inflammation/ALAT, fibrosstadium  

• HBV-DNA nivå  

• Inflammation/ALAT  

• Fibrosstadium  

 

k) • Leverbiopsi  



MEQ 2:5(5)   

l) Entecavir och tenofovir 

NA hämmar HBV-polymeras (ett reverst transkriptas) så att nya virus inte kan bildas. Effekten 

avspeglas i en snabb nedgång i virus inkl HBV-DNA och förmågan att smitta nya hepatocyter 

minskar. Behandling med NA påverkar inte hepatit B infektionen i övrigt och kan inte avlägsna 

infektionen ur en redan smittad hepatocyt . 

 

m) • Han har en immunologisk kontroll över sin hepatit B och betraktas som utläkt ur 

juridiskt/smittskyddsperspektiv. Viruset finns dock kvar i levercellerna i en mycket stabil struktur 

(cccDNA) som kroppen inte kan göra sig av med. Om han i framtiden utsätts för behandling som 

hämmar immunförsvaret (cytostatika, transplantation, immunmodulerande läkemedel) kan 

infektionen reaktivera och orsaka leverskada. Det är sjukvårdens ansvar att utesluta 

genomgången/aktiv hepatit B inför immunhämmande behandling.  

 

•  

MEQ 3:1(4)   

a) Urinodling och blododling bör tas då febril UVI är en möjlig differentialdiagnos.  

 

b) Nej. Det saknas information om vitalparametrar för att bestämma om patienten är stabil eller 

inte. 

  

c). Laktobaciller, alfastreptokocker, KNS (förutom S. saprophyticus), Corynebacterier mm  

 

d)  
≥103 CFU/mL  

Diagnostiska brytpunkter för bakteriuri:  
Asymtomatisk bakteriuri  

Kvinnor ≥105 CFU/mL 2 urinprov  
Män ≥105 CFU/mL 1 urinprov  
Symtomgivande UVI Primärpatogen Sekundärpatogen  
Kvinnor ≥103 CFU/mL ≥104 CFU/mL  
Män ≥103 CFU/mL ≥103 CFU/mL 

 

MEQ 3:2(4)   

e) Nej. Venöst laktat tillräckligt för att följa behandlingsresultat vid sepsis. Ingen större misstanke 

om syra-basrubbning eller förhöjt pCO2 hos denna patient.  

 

f) Någon av följande kombinationer:  

Meropenem/imipenem 1gx3 + amikacin 15-25 mg/kgx1.  

Meropenem/imipenem 1gx3 + kolistin 3 milj IEx3.  

Ceftazidim/avibactam 2g/0,5gx3 ev + amikacin 15-25 mg/kgx1.  

Ceftazidim/avibactam 2g/0,5gx3 ev + kolistin 3 milj IEx3. 



MEQ 3:3(4) 

g) Avflödeshinder och resistent bakterie  

 

h) UL/DT urinvägar med frågeställning om avflödeshinder/hydronefros.  

 

i) Hörselnedsättning  

 

MEQ 3:4(4) 

10. Ceftolozane/tazobactam (Zerbaxa)  

 

11. Två veckor med adekvat antibiotika. Lämpligen görs kateterbyte under pågående antibiotika.  

 

12. Nedsatt permeabilitet, effluxpumpar, förändrat target (DNA-gyras och kinoloner), 

aminoglykosidmodifierande enzymer. 

•  

MEQ 4:1(11)   

a) Bakterier kan spridas till implantatet antingen genom direkt inokulation i anslutning till operation 

eller via operationssåret, innan detta läkt (i ett senare skede kan även hematogen spridning av 

bakterier förekomma). Preoperativ profylax syftar till att minska risken för manifest infektion orsakad 

av eventuella bakterier som kontaminerar operationsområdet perioperativt. Först sker adherens till 

och kolonisering av implantatets yta. Extracellulära matrixproteiner (fibrinogen, fibronektin, kollagen 

med flera) belägger ytan på det främmande materialet vilket underlättar överväxt av vävnadsceller (t 

ex fibroblaster) och därmed vävnadsintegration. Därefter prolifererar bakterierna och formering av 

biofilm påbörjas. Biofilmen utgörs framförallt av polysackarider men även av proteiner och 

extracellulärt DNA. Upp- respektive nedreglering av gener hos bakterier i biofilm leder till fenotyper 

(adhererade bakterier) som skiljer sig från planktoniska fenotyper (bakterier i vätskefas, icke-

adhererade). Eftersom tillgången på näringsämnen och syre i biofilmen är begränsad ser man även 

förlångsammad tillväxt, ledande till ett inaktivt, vilande stadium (stationär fas). För etablering av en 

infektion och fortsatt överlevnad krävs även att bakterier kan undkomma värdens försvar (immune 

evasion). Detta uppnås bl a genom produktion av bakterietoxiner och enzymer som frisätts av 

exempelvis stafylokocker i stationär fas. Biofilmen har en anti-fagocytär och anti-opsoniserande 

effekt, vilket innebär oförmåga hos immunförsvaret att eradikera en etablerad biofilmsinfektion. 

Bakterier i biofilm kan dessutom ha nedsatt känslighet för antibiotika, dels genom svårighet för 

antibiotika att penetrera biofilmen och dels genom inaktivering av antibiotika i biofilmen. Dessutom 

är effekten av cellväggshämmande antibiotika (betalaktam-antibiotika och glykopeptid-antibiotika) 

begränsad då bakteriepopulationen i biofilmen huvudsakligen befinner sig i stationär fas medan dessa 

preparat har effekt på delande bakterier.  

 

b) Stafylokocker är vanligast, där S. aureus utgör 20-30% av infektionerna följt av KNS 

(koagulasnegativa stafylokocker, 10-30%). Polymikrobiella infektioner (där stafylokocker ofta ingår) 

utgör 25-40% av infektionerna. Övriga infektioner utgörs bl a av streptokocker, enterokocker, 

gramnegativer och mer lågvirulenta bakterier såsom Cutibacterium (fd propionobacterium) acnes.  
•  



•  

MEQ 4:2(11)   

c) Förut delade man upp infektionerna i Tidiga (<3 månader efter operation), fördröjda (3 mån-2 

år) och sena (>2 år efter infektion). Denna uppdelning innebär dock heterogena grupper 

avseende infektionsduration och därmed behandlingsstrategi, varför en nyare uppdelning har 

föreslagits (Zimmerli W, J Intern Med. 2014;276(2):111-9): a) Tidig postoperativ infektion 

(manifesterar sig inom 1 månad efter en kirurgisk intervention), b) Akut hematogen infektion (med 

en duration av symptom ≤3 veckor efter en tidigare komplikationsfri ledprotesoperation) samt c) 

Kronisk infektion (med förekomst av symptom >3 veckor efter den tidiga postoperativa perioden). 

Denna uppdelning hjälper oss såtillvida att man vid både de tidiga postoperativa och de akut 

hematogena infektionerna kommer in så tidigt i förloppet att protesbevarande strategi kan vara 

aktuellt, medan man vanligen behöver planera för protesbyte för att läka ut en kronisk infektion.  

 

• d) Då detta är en patient med tidig postoperativ infektion föreligger goda 

förutsättningar för utläkning med protesbevarande kirurgi. Du föreslår därför konceptet DAIR 

(Debridement, antibiotics and implant retention), det som ibland på svenska kallas ”Synovektomi 

och spolning”.  

 

e) Med tanke på ett ganska stillsamt postoperativt förlopp kan man misstänka KNS. Vancomycin 

alternativt Daptomycin iv är rimliga empiriska alternativ. 

 

MEQ 4:3(11)   

f) Du måste gå och bedöma patienten! a) Vilka arter växer? Är det signifikant växt? Hur ser 

resistensmönstren ut? Är stafylokocken rifampicinkänslig (dvs finns det förutsättningar för 

biofilmsaktiv behandling av denna)? b) Hur har det postoperativa förloppet varit? I vissa fall med 

uttalad fortsatt vätskning kan ytterligare kirurgisk revision krävas. Har läkningen gått bra och 

såret slutat vätska kan det finnas förutsättningar för att gå över till peroral behandling, vanligen 

sker detta inom en vecka, men det kan ta längre tid. Du vill dock inte gå in med rifampicin förrän 

situationen är under kontroll och bakteriebördan minskat (för att minska risken för 

resistensutveckling). c) Har patienten någon läkemedelsöverkänslighet? d) Vilka övriga 

läkemedel står patienten på? Rifampicin interagerar med ett stort antal läkemedel (t ex . warfarin, 

steroider, vissa antihypertensiva läkemedel och morfin) 

 

MEQ 4:4(11)   

g) Eftersom mikrobiologen på ditt sjukhus inte har som rutin att frysa ledprotesstammar ber du 

om kompletterande resistensbestämning mot linezolid, doxycyklin, daptomycin och tigecyklin, för 

att ha i ett senare skede om problem uppstår under behandlingen.  

 

h) Du ignorerar den enterokock som växer i ytlig sårodling, då du bedömer att den saknar 

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

vävnadsodlingar. 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. 

Kontakt med koagulationsmottagningen för justering av warfarindoser under behandlingstiden 

(interaktion med rifampicin). Behandlingstid för protesinfektion efter DAIR är 3 månader oavsett 

led. 

 

 

 

  



• MEQ 4:5(11)   

i) Du misstänker i första hand dehydrering med läkemedelsorsakad akut njursvikt Blodgas 

(laktacidos?) Rutinlab (inkluderande blodstatus, elstatus, leverstatus) Snabb-PCR norovirus kan 

utföras. Du lägger in patienten för uppvätskning och sätter ut metformin, enalapril, ciprofloxacin 

och rifampicin temporärt.  

 

MEQ 4:6(11)   

j) Du vill fortsätta med biofilmsaktiv antibiotika, dvs om möjligt fortsätta med rifampicin. Du 

väljer dock att undvika att åter ge kombinationen ciprofloxacin/rifampicin med tanke på hur sjuk 

hon blev. Du vet samtidigt att kombinationen kinolon/rifampicin är den mest beprövade och den 

med minst interaktioner antibiotika/antibiotika. Avseende övriga perorala alternativ noterar du 

att linezolid eller fusidinsyra kvarstår som tänkbara kombinationspreparat till rifampicin. Då 

fusidinsyra har mindre biverkningar än linezolid och äldre studier (som du visserligen har en del 

invändningar mot) visar god utläkning med denna kombination, väljer du att göra ett försök med 

fucidinsyra/rifampicin, trots att du vet att rifampicin inducerar metabolismen av fusidinsyra under 

behandlingstiden (Pushkin et al. CID 2016;63(12):1599-604). Du justerar även rifampicindosen 

till 600 mg x1 att tas på kvällen, i ett försök att minska illamåendet på dagen.  

•  

MEQ 4:7(11)   

k) Nej. Det finns inget stöd för längre behandlingstider än 3 månader, snarare tvärtom. Om 

infektionen inte är utläkt fördröjer man bara tiden till relaps med förlängd biofilmsaktiv 

behandling. I en randomiserad prospektiv studie visar man också att CRP vid behandlingsavslut 

är en dålig indikator för utfall och att flera patienter i denna studie hade fått förlängd antibiotika 

i onödan om man krävt normalt CRP för antibiotikautsättning (Lora-Tamayo et al. CID 

2013;56(2):182-94).  

 

l) Nu är ni i ett annat läge; infektionen är kronisk och protesbevarande kirurgi är inte längre 

aktuell. Man har nu att välja mellan enstegsbyte eller tvåstegsbyte men jämförande studier mellan 

dessa strategier saknas. För ett enstegsbyte vill man fortsätta med biofilmsaktiv antibiotika 

postoperativt, och med tanke på hur besvärlig föregående behandlingstid var föreslår du 

tvåstegsbyte. Ortopeden vill använda en spacer, och det har du inga synpunkter på. Däremot 

föreslår du vancomycin-tillblandning i cementen, med tanke på att klinikens standard 

revisionscement innehåller klindamycin och gentamicin, och den S. epidermidis som tidigare 

isolerats var resistent mot bägge dessa antibiotika.  

 

MEQ 4:8(11)   

m) Rifampicinresistens är huvudsakligen beroende på punktmutationer i rpoB-genen. Hos 

stafylokocker är mutationsfrekvensen förhållandevis hög(upp till 1/107 cfu) vilket innebär att 

resistens kan uppstå snabbt, både in vitro och in vivo. Faktorer associerade till 

rifampicinresistens vid behandling av ledprotesinfektion har utvärderats i en fall-kontroll-studie 

(Achermann et al. Infection. 2013 Apr;41(2):431-7). De identifierar föregående 

rifampicinbehandling, multipla revisioner, behandling vid inadekvat kirurgisk revision (hög 

bakteriebörda) samt inadekvat val av kombinationspreparat/empirisk behandling/monoterapi som 

riskfaktorer för rifampicinresistens. Vid behandling med rifampicin selekterar man även fram 

resistenta stafylokocker i hudfloran, vilket kan innebära en risk för superinfektion genom ett färskt 

operationssår (Sendi P, Zimmerli W. CMI 2017;23(6):349-50)  

 



MEQ 4:9(11)   

n) Även om stafylokocken hade varit rifampicinkänslig hade du inte valt rifampicin under det 

protesfria intervallet. Du rekommenderar linezolid 300 mg x2 då detta är det enda perorala 

alternativet. 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. Behandlingstid planeras till cirka 6 veckor efter operation, inklusive 

de 10-14 dagar patienten fått vancomycin iv innan hemgång.  

 

MEQ 4:10(11)   

o) Denna gång föreslår du daptomycin i högre dos än FASS rekommenderar. Med tanke på MIC 

0,25 föreslår du 8-10 mg/kg x1 (för en review av aktuell kunskap avseende dosering: Senneville et 

al. Int J Antimicrob Agents. 2016;47(1):12-9). 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. Tedizolid har rapporterats 

ha mindre biverkningar än linezolid, men är enbart godkänt för 6 dagars behandling, och än så 

länge relativt oprövat i denna situation. Vancomycin är betydligt svårare att poliklinisera. Även 

teicoplanin eller tigecyklin används i vissa fall, men då det finns mindre data får dessa ses som 

andrahandsalternativ. Dalbavancin har en ovanligt lång halveringstid (>14 dagar), vilket gör 

underlättar vid poliklinisering. Om det är lämpligt som behandling av ledprotesinfektion vid 

tvåstegsbyte återstår dock att visa.  
 

MEQ 5:1(4) 

a) Kolecystit är din preliminära diagnos. Andra differentialdiagnoser: kolangit, pyelonefrit, 

leverabscess, men även malaria finns i Iran.  

Frågor: Anamnestagning avseende tuberkulos: blodiga upphostningar, viktnedgång, 

nattsvettningar, kontakt med tuberkulossjuk/någon som hostat? Var i Iran har han varit? Särskilt 

födointag, intag av opastöriserade mejeriprodukter? Myggstick?  

 

b) Blodgas, SR, B-celler, fullständigt leverstatus inkl bilirubin. Malariaprovtagning ska 

övervägas beroende på var i Iran han varit. Ultraljud över lever/gallblåsa 

 

MEQ 5:2(4) 

c) Leverabscess, tuberkulos, brucellos samt echinokockos.  

 

d) Ordinerar blododling x 2, akutserum (serum för frysning) samt fecesmikroskopi 

(amöbaabscess?). 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. 

 

e) Med tanke på crp- och lpk-stegringen så känns det rimligt att sätta in t ex piperacillin/ 

tazobactam för att täcka in en bakteriell infektion från lever/gallvägar. Alternativt så läggs 

patienten in för vidare observation där man följer vitalparametrar. 

 

MEQ 5:3(4) 

f) 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, 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.  

 



g) 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 %). 

 

MEQ 5:4(4) 
h) WHO har ett klassificeringssystem som kan vara till hjälp att avgöra aktiviteten i cystan. Om 

den anses vara inaktiv och det inte föreligger några symtom kan man avvakta. Vid aktivitet blir 

medikamentell behandling aktuellt med i första hand Albendazole (Eskazole). Kirurgisk 

intervention är aktuell vid resektabel cysta som är aktiv.  

 

i) Särskilt viktigt att tänka på är att vid cystruptur finns det en risk för anafylaktisk chock då 

cystinnehåll läcker ut. Detta kan till exempel uppstå vid kirurgi eller cystpunktion. 

 


