
RÄTTNINGSMALL 
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar (2019) 
 

MEQ 1:1(5) 

a) Kontrollerar vitalparametrar.  

Tar blodgas. ordinerar blodprover, blododlingar, NPH-odling, sputumodling, NPH-

prov (aspirat eller pinnprov beroende på lokala instruktioner) för influensa-test och 

urinodling. 

Tar upp så noggrann anamnes det går från denna påverkade kvinna; bakomliggande 

sjukdomar, läkemedel, allergier, reseanamnes, rökanamnes, omgivningsfall, 

vaccinationer. 

Gör en generell kroppsundersökning. 

MEQ 1:2(5) 

b) Pneumoni, KOL-exacerbation och influensa. 

c) Iv vätska, luftrörsvidgande, inläggning, rtg pulm, influensaprov, blododling, NPH-och 

sputumodling, pneumokock – och legionellaantigen i urin (om det inte gjorts tidigare). 

Angående antibiotika är ett alternativ bensylpenicillin mot misstänkt pneumoni. Då 

det är influensasäsong kan man tänka sig Cefotaxim för att täcka in S. aureus som är 

vanligare just vid influensa, dock lite kort tid för att patienten ska ha utvecklat en 

sekundär pneumoni till en eventuell influensa. 

MEQ 1:3(5) 

d) 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. Är detta någon med nedsatt 

immunförsvar? Tillhör den patienten medicinsk riskgrupp för influensa? Du ser över 

möjligheterna att flytta patienterna, men med tanke på platssituationen kan detta bli 

svårt och medpatienten är också redan exponerad. Du ordinerar profylax mot 

influensa till medpatienten. 

Du ordinerar att rummet isoleras enligt gängse rutiner för influensapatienter, dvs 

basala hygienrutiner + personlig skyddsutrustning (munskydd) vid nära kontakt med 

patienterna. Onödiga förflyttningar inom sjukhuset bör undvikas för att minska 

smittspridning. 

MEQ 1:4(5) 

e)  Oseltamivir (Tamiflu ®) 75 mg x 1 i 10 dagar. 

f) Ja. Sjukhusförvärvad influensa har en mortalitet på ca 15 %.  Alla patienter som 

exponeras för en potentiellt livshotande infektion bör ha profylax. Det faktum att de 

behöver sjukhusvård gör dem i princip till riskpatienter. Det är inte rimligt att bli 

sjukare av att ligga på sjukhus. 



MEQ 1:5(5) 

g) Inkubationstiden för influensa är 0,5 – 3 dagar.  

h) Smittsamhetsperioden hos immunfriska brukar bedömas till 0,5 dagar före 

insjuknandet till fem dagar efter symptomstart. Vid immunsuppression eller fortsatt 

feber kan smittsamhetsperioden vara längre. Vid antiviral behandling av influensa är 

smittsamhetsperioden sannolikt kortare. Barn däremot utsöndrar virus generellt under 

längre tid. 

i) Du finner vid din sökning information om att Influensa inte är ofarligt. Varje år har vi 

en överdödlighet på 1000 – 4000 personer i Sverige under influensaepidemierna. 

Mortalitetsrisken ökar med stigande ålder. Mortaliteten vid sjukhusöverförd influensa 

har uppmätts till upp till 16%.  Fr f allt kan äldre dessutom inte sällan få sequele efter 

genomgången influensa i form av sänkt funktionsförmåga med nytt eller utökat behov 

av hemtjänst. 

j) Oseltamivir är en neuraminidashämmare. Neuraminidas är ett glykoprotein som sitter 

i höljet på influensaviruspartikeln. Neuraminidas klyver sialinsyra. Denna klyvning 

gör det möjligt för viruset att ta sig genom slemhinnan och infektera cellerna. Den 

klyver även sialinsyran på infekterade celler vilket gör att influensaviruspartiklarna 

kan frigöras och infektera andra celler/personer. Influensaviruset saknar proof-

reading, vilket innebär att vid virusreplikationen sker mutationer kontinuerligt.  

Mutationer som orsakar resistens kan selekteras vid antiviral behandling. Detta 

innebär att de flesta fallen av antiviral resistens påvisas vid/efter antiviral behandling. 

De flesta mutationer som orsakar resistens mot neuraminidashämmare ”kostar virus” 

spridningsförmåga. Det finns dock undantag. Säsongen 2007/2008 så upptäckte man i 

Norge att den då cirkulerande säsongsinfluensa A(H1N1) bar på en mutation som 

orsakade oseltamivirresistens utan att förändra viruset förmåga till spridning. Det 

visade sig att balansen mellan hemagglutinin och neuraminidas hade kompenserats 

via olika mutationer i respektive protein. Säsongen efter var nästa 100% av 

cirkulerande A(H1N1) –stammar resistenta. Detta virus slutade cirkulera i samband 

med pandemin 2009. Varje säsong finner folkhälsomyndigheten ca en resistent stam 

och de har i princip alltid hittats hos personer som fått behandling med oseltamivir. 

Således har spridning av resistenta stammar inte kunnat konstateras i Sverige förutom 

under säsongen 2007 – 2008, vg se ovan.  Friska vuxna bär i princip inte virus varför 

risken för resistensutveckling generellt sett är lägre än vid antibiotikabehandling mot 

bakterier då vi alla har en stor bakteriell normalflora som påverkas. Vad som händer 

framöver avseende resistensutveckling går naturligtvis inte att veta. 

k) Antiviral behandling rekommenderas till patienter med misstänkt eller konfirmerad 

influensa som: 

a. tillhör medicinska riskgrupper med risk för allvarlig sjukdom och 

komplikationer. 

 

b. patienter med svår sjukdom som behöver sjukhusvård. 

 

Antiviral behandling bör sättas in så tidigt som möjligt och som regel senast inom två  

dygn efter symtomdebut men kan sättas in även senare (efter två dygn) hos patienter 

med allvarlig sjukdom orsakad av influensavirus som kräver sjukhusvård, inklusive 

gravt immunsupprimerade patienter. 

 



Du hittar även en Cochrane rapport som säger att oseltamivir har dålig effekt på 

influensa men finner i    kommentarer till rapporten att man där tittat på studier som 

inkluderar patienter med influensa-like–illness och inte exkluderat dem som inte hade 

influensa. (ref https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/expert-opinion-

neuraminidase-inhibitors-prevention-and-treatment-influenza-review) 

Du finner även att några randomiserade placebokontrollerade studier på svårt sjuka 

inte finns och förstår att tidiga studier visat någon dags kortare sjukdomsförlopp hos 

tidigare friska vid oseltamivirbehandling jämfört med placebobehandling, varför det 

inte efter det gått att etiskt motivera att göra randomiserade placebokontrollerade 

studier på tidigare sjuka personer. Jämförande retrospektiva studier från pandemin 

2009-10 har emellertid visat minskat dödlighet med 50% i kohorter som fått 

oseltamivir tidigt i förloppet jämfört med dem som inte fått behandling och 19% 

minskad dödlighet hos dem som fått oseltamivir sent i förloppet jämfört med icke 

behandlade. Behandlingen är inte virucid varför ju tidigare insatt behandling desto 

bättre.  

l) Huvudsaklig biverkan av preparatet är illamående vilket du oftast kan komma till 

rätta med genom att ta den till måltid. 

 

MEQ 2:1(5) 

a) 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.  

b) 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. Patienten får information 

om att höra av sig vid försämring. 

MEQ 2:2(5) 

c)  Tetanussporer finns inte i munfloran hos hund, men såren kan ha blivit kontaminerade 

av smuts och jord. Viktigt kontrollera anamnes på tetanusvaccinering hos denna 76 årig 

kvinna som kanske aldrig fått någon tetanusvaccinering. Hur är behovet av 

grundvaccinering? (diTeBooster ges som dos vid 0, 2 och 6 mån). Separat tetanusvaccin 

finns inte att få tag på i Sverige. 

MEQ 2:3(5) 

d) Du misstänker att det är infekterat. Patienten läggs in på vårdavdelning. Du tar 

blododling och sårodling (Capnocytophaga canimorsus är långsamväxande på 

odlingsmedium- skriv i anamnes på odlingsremiss). Du kontrollerar även snabbtest 

Strep A i såret. Du konsulterar handkirurgen alternativt ortoped då status är försämrat i 

handen och efterfrågar behov av revidering, tendovaginit? Patienten erhåller iv 

Cefotaxim. 

e) 4 bakterier som kan vara av värde: Staphylococcus aureus, Streptokocker, Pasturella 

multocida och Capnocytophaga canimorsus. 

 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/expert-opinion-neuraminidase-inhibitors-prevention-and-treatment-influenza-review
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/expert-opinion-neuraminidase-inhibitors-prevention-and-treatment-influenza-review


• Pasturella multicida karakteriseras av snabb symtomutveckling och är en 

viktig patogen som finns i både kattens och hundens munflora. Känslig mot 

PcV men resistent mot Flukloxacillin, cefadroxil, klindamycin och erytromycin. 

 

• Capnocytophaga canimorsus finns i hundens munflora och är mer lågvirulent. 

Ger sällan fulminanta infektioner om man inte är immunsupprimerad. Känslig 

för PcV och resistent mot flukloxacillin. 

 

 

• Staphylococcus aureus, känslig mot flukloxacillin, klindamycin, cefadroxil och 

amoxicillin/klavulansyra. 

 

• Streptokocker, känslig för PcV, amoxicillin, amoxicillin/klavulansyra.  

MEQ 2:4(5) 

f) Se svar nedan. 

g) Antibiotikavalet och handläggning enligt tidigare påverkas inte. 

Viktigt med anamnes om patienten fick HRIG (Human rabies immunglobulin). 

Vid allvarlig exposition (vilket det beskrivna såret får anses vara) bör HRIG ges 

(neutraliserar virus inom några timmar). Har det gått >7 dagar efter första 

dosen vaccin är risken att HRIG binder upp/neutraliserar de antikroppar som 

har börjat bildas av vaccineringen och då är det inte meningsfullt att ge HRIG. 

(Om det har gått 3 dagar och patienten inte fått HRIG tidigare bör hon alltså få 

det, men inte om det gått 10 dagar.) Så mycket som möjligt av HRIG-dosen ges i 

och runt såret. (Att ge den del av HRIG som ej ges i eller runt såret på annan 

plats intramuskulärt, anses ha ytterst begränsad effekt. Undantaget är 

exposition av slemhinnor. Då ges hela volymen HRIG intramuskulärt.) Vaccin 

och HRIG får aldrig ges på samma ställe eller kroppsdel. 

Patienten ska erhålla 4 doser rabiesvaccin. I de Nya rekommendationerna från 

WHO april 2018 har man ändrat från 5 doser till 4 doser (Essenschemat dag 0, 

3, 7 och 14-28 dagar). Vaccinationen ska i detta fall fullföljas enligt schemat. 

 

MEQ 2:5(5) 

h) Man ser en annorlunda klinisk presentation hos immunsupprimerade. Det blir mindre 

inflammation och andra agens (lågvirulenta) kan bli aktuella i det akuta förloppet. Här 

bör man starkt överväga att ge antibiotikaprofylax, amoxicillin alt 

amoxicillin/klavuransyra. 

i) Finns fall med Capnocytophaga canimorsus sepsis hos patienter med pågående 

(MabThera)Rituximab-behandling. Viktigt att välja antibiotika för att behandla 

Capnocytophaga canimorsus, Staphylococcus aureus, Streptokocker och Pasturella 

multocida, t ex Cefotaxim eller Amoxicillin/clavulansyra. 

j) HRIG ska definitivt ges då vaccinsvaret är osäkert. Det ”gamla” Essen-schemat (5 doser) 

en dos dag 0, 3, 7, 14 och 28 ska ges. Undvik immunsupprimerande behandling vid 

postexpositionsprofylax då antikroppssvaret efter rabiesvaccination kan försämras. 

Dubbel vaccindos till patienter med gravt nedsatt immunförsvar kan övervägas. Man bör 

följa antikroppssvar efter vaccineringen. 



MEQ 3:1(6) 

a)  Förutom infektionsläkare (optimal antibiotikaanvändning) är även diabetolog 

(optimera metabol kontroll), fotterapeut (sårrevisioner, optimera såromläggningar), 

ortoped (bedöma behov av kirurgi, invasiv provtagning samt gipsbehandling vid 

behov), kärlkirurg (optimera cirkulation) samt ortopedtekniker (behandlingsskor och 

ortoser för optimal avlastning) lämpliga deltagare. 

b) Charcotfot (diabetesosteoartropati) är en viktig differentialdiagnos till fotinfektion hos 

diabetiker. Mellanfoten är vanligaste lokalisation, och flera ben är ofta involverade. 

Kliniskt ser man vanligen en röd, varm, inflammerad fot utan sår, vilket kan misstolkas 

som såväl erysipelas som DVT.  

Patogenesen är multifaktoriell och inte helt känd, men såväl trauma som mekaniska 

och vaskulära faktorer i kombination med perifer och autonom neuropati samt 

metabola avvikelser i skelettet anses utlösa den inflammatoriska process i 

metatarsofalangeal-, interfalangeal- och tarsometatarsalleder som kännetecknar 

diabetesosteoartropatin. 

Obehandlat kan diabetesosteoartropati leda till förändrad arkitektur i och i värsta fall 

kollaps av fotvalvet, med risk för efterföljande felbelastning/tryck över nytillkomna 

benprominenser ledande till sårbildning och i förlängningen osteomyelit. 

Röntgen där man frågar efter Charcotfotförändringar skall utföras, men avsaknad av 

röntgenologiska fynd utesluter inte Charcotfot. Därför bör redan misstanke om detta 

relativt ovanliga inflammatoriska tillstånd vid diabetes föranleda omedelbara 

terapeutiska åtgärder i form av total avlastning med gips, eller eventuellt ortos, och 

täta kliniska och röntgenologiska kontroller för fastställande av diagnos. 

MEQ 3:2(6) 

c) 1) Motorisk neuropati leder till fotdeformiteter, till exempel klotå, och abnorm 

belastning.  

2) Sensorisk neuropati leder till avsaknad av känsel, vilket kan bidra till sårbildning 

då man exempelvis inte uppmärksammar en sten i skon eller att man trampat på ett 

häftstift. Den sensoriska neuropatin kan även leda till försenad diagnostik av 

uppkomna sår. 

3) Autonom neuropati bidrar till försämrad barriärfunktion hos huden. 

4) Makro och mikrovaskulär angiopati kan bidra till uppkomst av sår och påverkar 

även, speciellt vid kritisk ischemi, sårläkningen med ökad risk för amputation. 

5) Försämrad blodtillförsel innebär även nedsatt lokalt försvar mot en uppkommen 

infektion. Detta kan, i kombination med dåligt reglerat blodsocker, funktionsdefekta 

neutrofila granulocyter och påverkade sårläkningsfaktorer, innebära att 

diabetespatienten med fotsår har dåliga förutsättningar att bekämpa en uppkommen 

infektion. 

d)  Osteomyelit kan misstänkas vid (IWGDF guideline 2015):  

1.) Utbrett sår (diameter >20 mm, djup >3 mm, framförallt om kroniskt eller över 

benutskott),  

2) Utebliven läkning (6v) trots adekvat behandling/avlastning  

3) Ben i dagen/positivt ”Probe-to-bone” test  



4) SR >70 utan annan genes  

5) ”Sausage toe deformity” (Röd, svullen tå utan sår) 

e) Kärlstatus och ställningstagande till behov av vidare kärlutredning 

 

MEQ 3:3(6) 

f) 

 

Infektionstyper i diabetesfoten (Ur SILFs vårdprogram för led- och skelettinfektioner, 2018) 

Lätta infektioner Måttligt svåra infektioner Svåra - mycket svåra infektioner 

Små akuta purulenta sår 

(trauma) 

Lokaliserad cellulit Utbredd cellulit 

Infektion i kroniskt sår Ytligt spridda abscesser Djup abscess (t.ex. plantarabscess), 

Paronychi Begränsad osteit (1-2 ben) Utbredd osteit (> 2 ben) 

Artrit i stor led 

Ytliga begränsade abscesser 

Begränsat flegmone 

Artrit i tåleder  

Lokaliserat gangrän 

Tendovaginit  

Utbrett gangrän  

  Nekrotiserande fasciit 

g) 

1) Avlastning. Patienten får nya avlastande ortopedtekniska skor. 

2) Kärlutredning med initialt duplexundersökning följt av diskussion med kärlkirurg. 

3) Översyn avseende metabol kontroll. 

4) Sårrevision följt av omläggningsordinationer som följs upp via vårdcentralen fram 

till återbesök. 

5) Antibiotika: tablett flukloxacillin 750 mg 2x3 då S. aureus är den vanligaste 

patogenen vid fotinfektion hos patient med diabetes. Dosreduktion bedöms ej behövas 

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

bredare antimikrobiell täckning eller rifampicinkombination. Direkt olämpligt att ge 

kinolon med tanke på bukaortaaneurysm. Behandlingstiden bedöms bli minst 6 veckor, 

men sannolikt närmare 3 månader. 

6) Ni planerar för ett återbesök om 6-8 veckor. 

MEQ 3:4(6) 

h) 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 osteomyelit 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. 

 



MEQ 3:5(6) 

i) Du fortsätter med piperacillin/tazobactam tills slutsvaren på odlingarna anlänt. 

Eftersom dessa visar renkultur av S. aureus i 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. Du kontrollerar blodprover 

regelbundet, initialt var 14:e dag för att objektivisera ett positivt läkningsförlopp. 

Kontrollröntgen efter avslutad behandling kan vara av värde för att se 

remineralisering av skelettet. 

Omläggningar och övrig uppföljning planeras i samråd med 

diabetesfotmottagningen. 

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. 

 

 

 

  



MEQ 4:1(6) 

 

a) Blodsmitta såsom iv missbruk eller blodtransfusion (före 1992 i Sverige). Mycket liten 

risk vid sexuell smitta. Vertikal smitta (från mor till barn) är ca 5%. 

Antagligen är pat smittad för länge sedan. Han har tecken till långt gången 

leverskada och de flesta blir smittade i relativt ung ålder. 

b) Cirros bör uteslutas eftersom det påverkar effekt av behandling och hur uppföljning 

bör göras. 

c)   

- Elastografi (fibroscan); lättillgängligt, ger mindre information än leverbiopsi 

- Leverbiopsi; mer information, risk för sampling error. 

- Biomarkörer (Asat/Alat - inflammation i levervävnaden; PK, albumin-påverkan på 

syntesfunktion i levern; Trombocyter – låga nivåer kan indikera kraftig 

fibrosutveckling); enkelt att ta, ej så specifikt. 

d) Alkoholkonsumtion och övervikt. 

e) HCV genotypning. HCV RNA kvantifiering. Det har betydelse för val av behandling. 

Då pat har en blodsmitta finns risk för att han kan ha utsatts för andra blodsmittor. 

Hepatit B-serologi. Fall av reaktivering av hepatit B-virus har rapporterats under och 

efter behandling med direktverkande antivirala läkemedel. Om pat inte har skydd mot 

hepatit B bör vaccination erbjudas. 

HIV-serologi. Vid nyupptäckt HIV prioriteras handläggandet av denna framför 

hepatit-C behandlingen. Patienter med pågående HIV-behandling ska ha stabil 

virologisk kontroll innan hepatit-c behandling påbörjas. I övrigt gäller samma 

indikationer och kontraindikationer som för icke HIV-infekterade. 

 

MEQ 4:2(6) 

f)  Risken för sexuell smitta är mycket liten. Lite större risk vid anala samlag som kan 

medföra blödning eller slemhinneskada eller vid samtidig STI. Enligt smittskyddslagen 

ska fast partner testas. Det kan även finnas risk för blodsmitta om de har delat t ex 

rakhyvel eller tandborste. Du rekommenderar således att kvinnan testas, men 

informerar om att det är liten risk för sexuell smitta. Kondom bör användas vid ev. 

tillfälliga sexkontakter och om det finns risk för blödning eller slemhinneskada. 

Förhållningsföreskrifter ska ges enl. smittskyddsblad och det ska dokumenteras i 

journal vilka förhållningsföreskrifter som givits. 

  

MEQ 4:3(6) 

g)  Ja, han har avancerad leverskada vilket gör att man bör sätta in behandling snarast. 

 

h)  Genomgång av läkemedel och interaktioner med antiviraler mot hepatit C. 

 

i)  UL lever, fokal expansiv process? 

 

j)  UL lever som HCC-screening ska göras var 6:e månad. Gastroskopi bör görs med 

frågeställning om esofagusvaricer. 

 

MEQ4:4(6) 

k)  

• Sofosbuvir och velpatasvir (polymerashämmare och NS5A-hämmare) 

• Glekaprevir och Pibrentasvir (proteashämmare och NS5A-hämmare) 



 

 

l) Omeprazol interagerar med Veltapasvir (NS5A-hämmare). Kombinationen bör 

undvikas. Om samtidig behandling är nödvändig bör Veltapasvir ges med mat och tas 

4 timmar innan protonpumpshämmare. 

Atorvastatin interagerar med flera proteashämmare (t ex Glekaprevir). Exponeringen 

för Atorvastatin kan öka markant (2-3-faldigt). Man bör ej ge en högre dos än 20 mg 

Atorvastatin. Ett alternativ kan vara att göra uppehåll med Atorvastatin under 

behandling med antiviraler. Om mest lämplig DAA kombination ur 

interaktionssynpunkt är olämplig eller kräver dosanpassning bör man i första hand 

överväga andra alternativ till patientens stående medicinering. 

 

m) Endast vid dekompenserad cirros. Nej inte vid kompenserad cirros. 

 

n) 12 veckor för Sof/Vel resp G/P. (G/P godkänt för 8 v för icke-cirrotiker). 

SVR avgörs 12 v efter avslutad terapi. 

 

o) 6 månader senare. Risken för HCC minskar med framgångsrik behandling, men är 

fortfarande så stor att det motiverar HCC-screening med UL 1-2 gånger per år och ev 

kontroll av alfafetoprotein. 

 

MEQ 4:5(6) 

p) Nej, 12 veckor är att föredra oavsett viruskinetik under behandling 

 

q) För att motverka den snabba utvecklingen av resistent virus som annars kan ske. 

 

MEQ 4:6(6) 

r) Proteashämmare, polymerashämmare och NS5A-hämmare. 

s) CT eller MR med kontrast. 

”Washout-fenomen”, dvs att tumören fylls med kontrast före omgivande parenkym 

och sedan töms på kontrast samtidigt som parenkymet är kontrastförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEQ 5:1(8) 

a) Virus: Herpes simplex-profylax är indicerat pga att reaktivering är mycket vanligt 

vilket förvärrar mukositen och försvårar sväljning. (Finns även gamla studier som 

fann att profylax minskade bakteriemier, med den teoretiska bakgrunden att HSV-

reaktivering ledde till sårbildning i slemhinnor och ökad bakterietranslokation). 

Vanligast är valacyklovir men acyklovir är också möjligt. Fel att inte ge profylax. 

Bakterier: Kinolon-profylax under kemoterapi-inducerad neutropeni för att minska 

gramnegativa infektioner är vanligt men evidensläget inte helt klart. Det finns enstaka 

äldre artiklar som rapporterade ökad överlevnad med kinolonprofylax men 

litteraturen ger inget entydigt stöd avseende mortalitetsvinst. Däremot skjuter 

kinolonprofylax upp antalet dagar tills debut av neutropen feber och kan därmed 

möjliggöra att patienter kan vara hemma fler dagar samt minska antalet dagar på 

sjukhus. Vilken kinolon man väljer spelar mindre roll effektmässigt, de flesta studier 

är gjorda på ciprofloxacin och levofloxacin men finns ingen anledning att tro att 

moxifloxacin skulle vara sämre. Dock är motivet för kinonprofylax i första hand att 

minska gramnegativa infektioner varför moxifloxacin och levofloxacin är onödigt 

breda. Ok både att inte ge profylax och att ge om motiveringen är rätt. 

Svamp:  

a. Candida: Mortalitetsvinst och /eller minskad frekvens av candidainfektioner 

med flukonazol är enbart visat efter allogen stamcellstransplantation. Dessa 

data är dessutom från början av 90-talet då behandlingsprotokollen var 

annorlunda varför det går att ifrågasätta om detta skulle gälla idag. Vid alla 

andra hematologiska tillstånd finns det inga solida data som stödjer profylax 

med flukonazol. Dock beror detta säkert till viss del på att de studier som 

gjorts har antingen inkluderat för få patienter eller för heterogen population.  

Flukonazol används på väldigt många centra världen över då det är logiskt att 

ha profylax mot candida och rekommenderas i många internationella 

guidelines (om man väljer att inte ha mögelaktiv profylax). I studien ovan efter 

allogen stamcellstransplantation använde man 400 mg x 1 och det finns ingen 

bra evidens för lägre dos. Dock används 200 mg x 1 och även 100 mg x 1 på 

många ställen varför dessa doser får betraktas som godkända.  

b. Mögelsvamp: Det finns god evidens både i randomiserade studier och ”real-

life” data för att profylax med posakonazol under neutropenitiden vid 

induktionsbehandling för AML/MDS minskar aspergillusfrekvensen. Eventuellt 

leder det även till minskad mortalitet, man fann att det var så i en stor 

randomiserad studie men det var knappt signifikant, och en eventuell 

mortalitetsvinst beror i hög grad på den lokala frekvensen av 

aspergillusinfektioner. Vorikonazol bör fungera som profylax men det finns 

inga riktiga studier gjorde vid AML. I kombination med mer biverkningar och 

interaktioner än posakonazol är det därför ett sämre alternativ. Isavukonazol 

bör också fungera men har inga data som profylax och är dyrare och är därför 



att sämre alternativ. Tveksamt att inte ge någon profylax, då måste man 

motivera med bristen på studier. Flukonazol och posakonazol är rätt med 

adekvat motivering. 

MEQ 5:2(8) 

b) Blododling (perifert och centralt), urinodling. Konventionell lungrtg är fel pga att den 

diagnostiska sensitiviteten för denna undersökning vid neutropeni är oacceptabelt låg, 

samt att eventuellt fynd ändå alltid föranleder en DT för bättre kartläggning av 

utbredning och karaktär av infiltratet. DT thorax eller buk är inte indicerat första 3-5 

dagarna vid neutropen feber som debuterar inom första 7 (-10) dagarna av 

neutropenin om inte fokala symtom föreligger (hosta, dyspné, buksmärta). 

 

c) Vid neutropen feber skall bredspektrumantibiotika som har effekt mot pseudomonas 

omedelbart påbörjas efter det att blododling är säkrad. Förstahandsmedel är 

piperacillin/tazobaktam 4 g x 4 (obs dos) eller en karbapenem i dosen minst 1 g x 3. 

Ett alternativ är ceftazidim om patienten inte har buksymtom eller lungsymtom (pga 

ingen enterokockeffekt och sämre streptokockeffekt med ceftazidim), i dosen 2 g x 3. 

Empiriskt tillägg med vancomycin i detta läget är fel då det inte ger någon ökad 

överlevnad. Empirisk svampbehandling i detta läge är fel då detta är debuten av 

neutropen feber, neutropenin har bara förelagt några dagar, och pat har 

candidaprofylax, är stabil kliniskt och inga fokala symtom. 

MEQ 5:3(8) 

d) Ja, verifierad CVK-associerad bakteriemi pga mer än två timmars snabbare växt i 

blododlingar tagna centralt jämfört med perifert. 

e) Behandlingsalternativ: 

-Dra CVK och ge 7 dagars systemisk behandling med vancomycin. Se kommentar om 

linezolid i svar nedanför. 

-Behåll CVK och ge 14 dagars antibiotikabehandling systemiskt + som lås i CVK:n. 

Vancomycin är det rekommenderade valet för låsterapi. Behöver inte vara samma antibiotika 

systemiskt som i låset, dvs går att behandla med annat än vancomycin systemiskt. I detta fallet 

är vancomycin att föredra då Mona har bra njurfunktion och linezolid kan försena 

återkomsten av vita blodkroppar pga benmärgstoxicitet. Linezolid är dock inte 

kontraindicerat och kan vara ett bra alternativ att ge per os om pat kan gå hem innan 

antibiotikabehandlingen är färdig. Viktigt är att antibiotikan i låset får ligga minst 8 timmar i 

sträck per dygn för att få effekt. Om man väljer att använda annan infart under 

behandlingstiden byts vankomycinlösningen i låset var tredje dag. 

-Om det inte är möjligt att använda antibiotikalås pga att infarten måste användas dygnet 

runt, och det är svårt/farligt/icke önskvärt att byta den, kan man välja att behålla systemisk 

antibiotikabehandling tills det antingen går att använda antibiotikalås eller tills infarten kan 

dras. 



f) Nej pip/taz kan inte sättas ut då pat fortfarande har neutropen feber. Vid neutropeni 

är det helt avgörande att behandla infektioner tidigt och feber är oftast det enda 

symtomet på en ny infektion. Om man väljer att enbart ge vancomycin trots neutropen 

feber har pat ingen gramnegativ behandling och en ny tillstötande infektion riskerar 

att missas och adekvat antibiotikabehandling därmed försenas. 

Bredspektrumantibiotika kan därför först avslutas efter cirka två dygns stabil 

feberfrihet. 

MEQ 5:4(8) 

g) 

A. Septisk chock där CVK är misstänkt fokus. 

B. Tunnel- eller dosfickeinfektion. 

C. Terapisvikt, dvs fortsatt växt i blododlingar trots adekvat antibiotika systemiskt och i 

lås. 

D. Växt av Staf aureus. 

E. Candida 

a. Om CVK-infektion är säkerställd så bör CVK bytas. 

b. Hos neutropena är källan till candida i blodet oftast tarmen varför CVK inte 

behöver bytas regelmässigt utan endast vid terapisvikt. 

F. Pseudomonas är oftast svårbehandlad varför byte oftast är indicerat. 

 

MEQ 5:5(8) 

h) Nya blododlingar inklusive svampflaskor och screening för invasiv        

mögelsvampsinfektion i form av aspergillusantigen i blod samt DT thorax. Man kan även 

tänka sig betaglukan i blod antingen som tillägg till (bra) eller istället för (mindre bra) 

aspergillusantigen. 

i)Det finns tre möjliga strategier när man valt att ge candidaprofylax: 

1) Empirisk svampbehandling på basen av endast persisterande neutropen feber 

trots bredspektrumantibiotika gavs mycket förr men avrådes från nu om man 

har adekvat candidaprofylax pga denna strategi leder till en massiv 

överbehandling (minst 80% av alla med denna strategi får svampbehandling i 

onödan med höga kostnader och risk för biverkningar).  

2) Övervakning med biomarkörer (aspergillusantigen ensamt eller kombinationer 

som innehåller betaglukan och aspergillus-PCR) 2-3 ggr/v, blir dessa positiva 

görs DT.  

Visar denna fynd så görs BAL och behandling sätts i. Är DT negativ så 

fortsätter man med övervakning med biomarkörer om de är fortsatt positiva 

eller blir positiva igen så genomförs DT på nytt, osv. Denna strategi är vanligt 

i Europa men är ju inte aktuellt i detta fallet. 

3) Riktad utredning med nya blododlingar +/- svampflaskor beroende på vilket 

blododlingssystem som används, aspergillusantigen i blod och DT thorax.  Är 

dessa us negativ så avvakta. 



4) I detta läget med en patient som inte är sämre och endast fått fyra dygns 

meropenem (tar tid för neutropena pat att bli feberfri trots adekvat 

behandling) så är det adekvat att avvakta svaret på DT om man kan få den 

gjord samma dag. Om DT inte går att få samma dag bör däremot empirisk 

svampbehandling med aspergillustäckning övervägas (vorikonazol i första 

hand men även en echinocandin är ok). Det finns ingen anledning att byta 

meropenem till något annan antibiotika efter bara fyra dagars behandling utan 

mikrobiologiska eller kliniska fynd som motiverar ett byte. 

 

MEQ 5:6(8) 

j) Tätt infiltrat med halo som kan stämma med mögelsvampsinfektion. 

k) BAL. Det går inte att skilja ut mögelsvampsinfektioner från andra orsaker till 

lunginfiltrat, såsom bakteriella infektioner, varför BAL med bred mikrobiologisk 

diagnostik skall genomföras. Avseende svamp skall mikroskopi, odling och 

aspergillusantigen tas, aspergillus-PCR kan övervägas. 

l) Insättning av vorikonazol eller isavukonazol. Kan du få BAL samma dag kan man 

avvakta tills den är gjord, annars insättning direkt och utsättning av flukonazol. 

Meronem kan inte avslutas innan patienten är feberfri och mikrobiologiska svaren 

från BAL är klara. 

MEQ 5:7(8) 

m) Voriconazol (Vfend) (billigare) eller isovukonazol (Cresemba). 

MEQ 5:8(8) 

n) 1) Informera patienten om synbiverkningar som är övergående. Försiktigt med             

sol, risk för fototoxicitet samt risk för hudtumör. 

2) Vara observant avseende risken för interaktioner med andra läkemedel. 

3) Kontrollera vorikonazolkoncentrationen. Första gången efter 3-5 dagar och 

sedan igen efter ytterligare 14 dagar. Ligger koncentrationen bra vid båda 

tillfällena (över 1, helst upp på 2, och under 5) behöver man bara kontrollera 

om koncentrationen om andra mediciner ändras eller om uttalade diarréer. 

o) Normalt 6-12 veckor men i detta fallet tills hennes immunsuppression är utsatt, dvs 

fram tills AML är färdigbehandlad och hon inte längre är neutropen efter sista 

cytostatikakuren. 

 

 


