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Förord
Tredje upplagan av ”Sepsis på akuten och IVA” baseras delvis på SK-kursen med samma namn.
Bokens innehåll har dock utökats för att kunna ge praktiska anvisningar för diagnostik och
terapi vid sepsis hos barn och vuxna med olika infektionsfokus. Sepsisboken ger också en
inblick i vilka mekanismer som gör att sepsis snabbt kan bli ett livshotande tillstånd och vilka
åtgärder som det är mest bråttom med under de första timmarna av septisk chock. Kort tid
mellan upptäckt av septisk chock och rätt insatt behandling sparar både organfunktion och
liv. Modern intensivvård med monitorering av vätsketillförsel, vasokativa droger, respirator,
dialys etc är liksom rätt antibiotika i rätt dos en förutsättning för att kunna rädda en patient
med septisk chock. För att kunna ge rätt antibiotika krävs kunskap om vilka bakterier som är
vanligast vid olika typer av infektioner och deras antibiotikakänslighet. Ett kapitel i denna bok
ägnas därför åt resistensläget i blododlingar från svenska patienter.
Patienter som har nedsatt njurfunktion löper större risk för felaktig dosering av
antimikrobiella läkemedel och behandlingsmisslyckande varför boken innehåller flera
tabeller med doseringsanvisningar vid nedsatt njurfunktion och dialys. Ett kapitel ägnas åt
handläggning av allvarliga bakteriella infektioner hos barn eftersom barn reagerar något
annorlunda än vuxna vid sepsis, S. aureus är vanligare och barn har en delvis annorlunda
behandlingsalgoritm. Barn med immunsuppression berörs också och det är ett kapitel om
allvarliga infektioner hos vuxna patienter med neutropeni. Ett separat kapitel ägnas åt de
relativt ovanliga men livshotande hud och mjukdelsinfektionerna som kräver snabb kirurgisk
intervention och bra samarbete mellan kirurger, intensivvårdsläkare och infektionsläkare.
Svampsepsis har ökat på IVA pga alltmer avancerad intensivvård och ägnas ett eget kapitel då
svampsepsis ofta är svårdiagnosticerat. Empirisk behandling med nya antimykotika har därför
blivit allt vanligare och det är viktigt att ha kännedom om vilka preparat som har bäst effekt
och är kostnadseffektiva. Samhällsförvärvade och sjukhusförvärvade intensivvårdskrävande
pneumonier har båda hög dödlighet och en sammanfattning av behandlingsalgoritmer är
inkluderade i boken. Intensivvård innebär risk för sjukhusförvärvade infektioner och riktlinjer
för hur man skall undvika, diagnosticera och behandla blodkateterassocierade infektioner
ägnas ett kapitel. För en optimal handläggning av septiska infektioner är det viktigt att ta
reda på förekomst av immunsuppression och komorbiditet, göra en korrekt bedömning av
svårighetsgrad, ställa rätt preliminär diagnos inklusive infektionsfokus, sannolik etiologi och
risk för antibiotikaresistens. Boken innehåller flera sammanfattningar och checklistor för
snabb korrekt empirisk antimikrobiell behandling av intensivvårdskrävande infektioner både
på akuten och IVA.
Vi hoppas att boken skall bidra till att förbättra vården av patienter med sepsis och andra
svåra infektioner.
Stort tack till alla medförfattare som bidragit med sin expertis och till Region Östergötland
som bidragit ekonomiskt och möjliggjort utgivning av denna bok.
Linköping i Januari 2017
Håkan Hanberger
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Definitioner, klinik och patofysiologi
Jan Sjölin
Kroppens inflammatoriska system har utvecklats för att bekämpa bakterier
och främmande agens, som kommit in i kroppen via skador i hud eller
slemhinna. Förutom lokala inflammationssymtom, som rodnad, värmeökning
och svullnad, uppträder även olika grader av systeminflammatoriska symtom.
Vid tidigare definitioner har man valt ut vissa som feber, leukocytos samt ökad
hjärt- och andningsfrekvens som en bas för det systeminflammatoriska svaret
och för fall som uppvisar tecken på endera hypotension, hypoperfusion eller
organdysfunktion har man använt beteckningen svår sepsis. De organ, vars
funktion bedömts, är CNS, lungor, njurar och lever och i detta sammanhang har
även koagulationen räknats som ett organ. Septisk chock har ansetts föreligga
hos patienter med hypotension, som inte svarar på initial vätskebolus och som
uppvisar tecken på endera hypoperfusion eller organdysfunktion, Fig 1a. Dessa
definitioner har bidragit till att patienter med allvarliga infektioner identifieras
tidigare, vilket troligen är en av de viktigaste anledningarna till den reducerade
mortalitet man under senare år sett i stora kohortstudier.

Verifierad eller starkt misstänkt infektion
Organdysfunktion Hypoperfusion Hypotension
Svår sepsis (R65.1)

Kvarvarande hypotension
trots adekvat vätsketillförsel

Organdysfunktion Hypoperfusion
Septisk chock (R57.8)
Fig 1a. Svår sepsis och septisk chock med de ICD-10-koder som hittills använts som
tilläggskoder till huvudkoden som bestäms av den orsakande infektionen

Nyligen har ett nytt förslag på definitioner lanserats, Sepsis-3. Skillnader finns
men totalt sett är skillnaden mot föregående definitioner inte så stor, vilket
illustreras av Fig 1 b.
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Infektion
Organdysfunktion

Hypotension
Sepsis

Kvarvarande hypotension
trots adekvat vätsketillförsel

Hypoperfusion
Septisk chock
Fig 1b. Struktur vid definition av allvarliga infektioner enligt den nya förslaget,
Sepsis-3

I detta förslag tas begreppet svår sepsis bort och ersätts med enbart sepsis. I
högre utsträckning än tidigare är förslaget baserat på erfarenheter från stora
register. Vidare bygger det på förändringar av organdysfunktionen, vilket är en
klar fördel, när det gäller patienter med underliggande sjukdomar som påverkar
organdysfunktionsparametrarna. Man använder sig av SOFA-score (Sequential
Organ Failure Assessment), som graderar koagulation samt kardiovaskulär, CNS,
lever-, lung- och njurfunktion efter en 4-gradig skala och med en förändring på
≥2 uppfylls kriterierna för sepsis. För septisk chock krävs ett medelartärtryck
som trots vätsketillföresel kräver vasopressorer för att ligga >65 mm Hg samt
förhöjt laktatvärde ≥2 mmol/L. Som screeningverktyg föreslås tre kliniska
parametrar, en quickSOFA (qSOFA), bestående av påverkat mentalt status,
systoliskt blodtryck ≤100 mm Hg och andningsfrekvens ≥22/minut (Figur 3 sid
19). Två av dessa tre parametrar indikerar påtagligt försämrad prognos.
I det övervägande antalet fall är det bakteriell genes bakom dessa allvarliga
infektionstillstånd. Vanligaste ingångsport är nedre luftvägar, urinvägar, magtarmkanal, sår och intravaskulära katetrar. Kunskapen om patofysiologin
har ökat avsevärt under senare år men baseras främst på vad man funnit vid
gramnegativ infektion eller efter experimentell tillförsel av endotoxin.
Endotoxin från gramnegativa och exotoxiner från grampositiva
bakterier aktiverar tillsammans med typiska strukturer på bakterieytan
(PAMPs=pahogen-associated molecular patterns) receptorer på makrofager och
andra inflammatoriska celler, s.k. PRRs (pattern recognition receptors). Olika
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typer av TLR (toll-like receptor) utgör exempel på PRR. Vid stimulering med
t ex gramnegativa bakterier och endotoxin aktiveras NF-kb (nuclear factor-kb)
via TLR-4, vilket resulterar i transkription av proinflammatoriska substanser
som IL-1 (interleukin-1), TNF-a (tumor necrosis factor-a) och andra cytokiner.
Dessa leder genom ett komplext samspel med varandra, med ytterligare andra
cytokiner och med aktiverade kallikrein-kinin-, koagulations-, fibrinolys-, och
komplementsystem till generell aktivering av de neutrofila granulocyterna, Fig 2.

Endothelial
cells

Fig 2. Aktivering av de inflammatoriska systemen vid svår sepsis och septisk chock

Granulocyterna adhererar sedan till endotel i kärlväggen med ökad
kärlpermeabilitet i många organ som följd. Efter initial aktivering av såväl
koagulations- som fibrinolyssystem sker i de svårare fallen en hämning
av fibrinolyssystemet, vilket leder till övervikt för koagulationen med risk
för mikrotrombosbildning. För att motverka skadliga effekter stängs den
inflammatoriska reaktionen av via en mängd hämmare, som verkar på
olika nivåer i de inflammatoriska systemen. Så kan t ex IL-1 hämmas av en
receptorantagonist, IL-1ra, och TNF av lösliga receptorer, vilka fäster till TNF
innan bindning till cellbunden receptor sker. Därtill produceras kortison och ett
flertal cytokiner och andra mediatorer med huvudsakligen antiinflammatorisk
effekt. Denna anti-inflammatoriska reaktion startar tidigt i förloppet och pågår
således parallellt med de proinflammatoriska systemen. Hos vissa patienter blir
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emellertid aktiveringen av de proinflammatoriska systemen så kraftig att de
hämmande systemen inte förmår eller hinner bromsa dessa i tillräcklig grad,
vilket leder till en snabbt progredierande septisk chock.
Graden av aktivering är inte bara ett resultat av invaderande bakteriers
antal och virulens utan påverkas också i hög grad av andra faktorer, som
genetisk predisposition, läkemedel och olika grundsjukdomar. Av betydelse
för inflammationens aktiveringsgrad är också om de antiinflammatoriska
mekanismerna redan har aktiverats på grund av föregående infektion eller
trauma. Kliniskt kan man identifiera olika typer av sepsis; en grupp med
fulminant förlöpande förlopp, en annan med mindre aggressivt förlopp, där
infektionen debuterar efter föregående operation eller infektion och en tredje med
upprepade infektioner, där ytterligare en infektion endast ger upphov till måttliga
inflammatoriska symtom samt progress av patientens organdysfunktion. Begrepp
som primär, sekundär och tertiär sepsis har föreslagits för dessa respektive typer.
Ett inflammatoriskt svar, som med tiden blir mer anti-inflammatoriskt, skulle
hypotetiskt kunna förklara det lindrigare förloppet vid sekundär sepsis medan
ett dominerande antiinflammationssvar på motsvarande sätt skulle förklara
symtombilden vid tertiär sepsis och infektioner med lågvirulenta agens som
KNS, enterokocker och Candida.
Vid septisk chock leder frisatta substanser som TNF, PAF (platelet activating
factor), bradykinin, prostaglandiner och kväveoxid till en vasodilatation
på såväl artär- som vensida. Generell vasodilatation, mikrotrombotisering
och vävnadsödem leder så småningom till att syrgasutnyttjandet i organen
försvåras. Till detta kommer en absolut och relativ hypovolemi på grund av
ökad kärlpermeabilitet, vasodilatation och dehydrering. I de allvarligare fallen
leder den inflammatoriska reaktionen till försämrat gasutbyte i lungan och
utveckling av ARDS (acute respiratory distress syndrome), vilket i så fall bidrar
till att försvåra leveransen av syrgas till kroppens organ. Den cellulära hypoxin
leder till anaerob metabolism med metabol acidos och laktatansamling som
följd. Påverkan av hypoxi och inflammation samverkar sedan vid utveckling av
sviktande organfunktion och MODS (Multiple organ dysfunction syndrome).
Cirkulatoriskt föreligger initialt en hyperdynamisk cirkulation med hög
hjärtminutvolym och lågt systemvaskulärt motstånd. Om hypovolemin ej
korrigeras eller patientens hjärta ej orkar med påfrestningarna, minskar
hjärtminutvolymen och cirkulationen övergår i en hypodynamisk fas med påslag
av det sympatiska nervsystemet. I detta läge är risken stor att tillståndet går över
i en irreversibel chock. Av dem som avlider i septisk chock, dör cirka hälften
under den första veckan i bilden av en behandlingsrefraktär chock. Övriga dör
oftast inom en månad i bilden av multipel organsvikt.
Många av dessa patienter har också tecken på disseminerad intravasal
koagulation (DIC) med konsumtion av koagulationsfaktorer och hämmare.
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Bristen på koagulationsfaktorer kan i de svåraste fallen leda till mer eller mindre
spontana blödningar. Dessa ser man oftast först i områden, som är eller har varit
utsatta för medicinska manipulationer, t ex runt katetrar eller trachealtuber men
de kan också ske var som helst i kroppen.

Behandling av septisk chock
Vid svår sepsis och septisk chock har behandling av orsakande agens, hypovolemi
och hypoxi länge varit grundpelare i den initiala behandlingsstrategin. För
patienter som inte snabbt svarar på detta kan intensivvården erbjuda behandling
med vasopressorer samt stöd av sviktande organ som hjärta, njurar och lungor.
Till de svårast sjuka patienterna kan det bli aktuellt att påverka inflammationen
med steroider, intravenöst immunglobulin eller i enstaka fall plasmaferes.
Nedan fokuseras på behandling med antibiotika, steroider och
immunglobulin. Kort diskuteras även aktiverat protein C, endotoxinelimination
och plasmaferes. Grundprinciperna för behandling av hypovolemi och hypoxi
samt stöd av cirkulation och sviktande organ berörs i andra avsnitt.
Kliniska prövningar utgör den vetenskapliga grundplattan för hur vi ska
behandla patienter med svår sepsis och septisk chock. Det är dock vid diskussion
av behandling av dessa tillstånd med många underliggande variabler som
påverkar utfallet viktigt att understryka att det - trots förbättrad metodologisk
kvalitet - föreligger betydande statistiska typ II-fel (b-fel). Detta fel anger risken
att inte upptäcka en effekt som egentligen föreligger och det är fortfarande stort
i de kliniska prövningar som görs på patienter inom intensivvården. Endast ett
fåtal (<15%) av alla randomiserade och kontrollerade studier som gjorts har
visat effekt och bland dessa finns naturligtvis även de som på grund av slumpen
visat en effekt som egentligen inte existerar (typ I eller a-fel). Metaanalyser
har inte påtagligt hjälpt upp detta. Beroende på vilka studier som inkluderas
utmynnar analyserna i konklusioner, som i många fall senare vederläggs av en
annan metaanalys eller av resultat från en senare utförd större klinisk prövning.
Förbättrad analys av heterogenicitet och införande av metaregressionsanalys
har dock under senare år förbättrat tekniken. Mot bakgrund av ovanstående
svårigheter tvingas man därför att ibland också ta hjälp av mer experimentella
data för att komma fram till ett rimligt optimalt behandlingsförslag.

Antibiotikabehandling
Vid progredierande sepsis och septisk chock är det viktigt att behandla med en
antibiotikaregim som täcker samtliga tänkbara agens. Detta - liksom optimal
tidpunkt för insättande - har inte testats i prospektiva placebokontrollerade
prövningar. Att antibiotika bör sättas in så snart som möjligt torde i princip
vara en självklarhet. I en retrospektiv studie av Kumar och medarbetare på
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patienter med septisk chock illustreras detta dock väl och man kunde där visa
att mortaliteten ökade med cirka 8% per timme under de första timmarna som
patienten inte fick adekvat antibiotikabehandling. I efterföljande studier har
man i de flesta undersökningarna sett liknande resultat, om än inte av samma
magnitud som i Kumars studie. Därutöver finns, utan att det visats i kliniska
prövningar, experimentella data som talar för att det är en vinst att behandla
med baktericida antibiotika och antibiotika som frisätter så lite bakterietoxiner
som möjligt.
Antibiotikabehandling bör sättas in senast 20-30 minuter efter det man som
läkare fått misstanke om att det rör sig om en septisk chock. Sjukvården bör
dessutom vara organiserad så att behandlingen vid sepsis eller septisk chock insätts
inom 60 minuter från ankomst till sjukhuset. Aminoglykosider i kombination
med b-laktamantibiotika är en regim som på många ställen använts sedan lång
tid tillbaka. Denna konstellation erbjuder ett brett antibakteriellt spektrum och
gentemot vissa bakterier även synergistisk effekt. Aminoglykosider resulterar i
en snabb avdödning av gramnegativa bakterier, frisätter mycket lite endotoxin
per avdödad bakterie och har dessutom visat sig ha förmåga att kraftigt reducera
den ß-laktaminducerade endotoxinfrisättningen. Mot bakgrund av detta torde en
aminoglykosid i kombination med ett β-laktamantibiotikum ur effektsynpunkt
vara ett bra val till patienter med livshotande infektioner. Biverkningsmässigt
finns dock en välgrundad rädsla för aminoglykosidernas nefrotoxicitet, då
sepsissjukdomen i sig innebär en påtaglig risk för njurskada. Till skillnad mot
NSAID-preparat, som på denna patientgrupp akut kan strypa njurcirkulation
och orsaka njursvikt, ackumuleras aminoglykosider i njurtubuli och kan så
småningom ge en dosberoende, i de allra flesta fall reversibel, njurskada. Med
största sannolikhet kan dock denna biverkningsrisk uppvägas av den reduktion
av inflammatorisk reaktion som blir följden av aminoglykosidens snabba
bakterieavdödning och eventuellt reducerade endotoxinfrisättning. Beaktas bör
även risken för ototoxisk skada men vid livshotande infektioner anses i dagsläget
vinsterna men aminoglykosider vara större än den potentiella risken för hörseleller balansskador. Förslag på antibiotikaval vid samhällsförvärvad allvarlig
infektion framgår av Tabell 1.
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Tabell 1

Förslag på antibiotikabehandling vid
progredierande sepsis eller septisk chock*
Okänt primärfokus eller annat än nedan
Cefotaxim + aminoglykosid

Misstanke om pneumoni
Cefotaxim + azithromycin + ev aminoglykosid

Misstanke om bukinfektion

Imipenem el meropenem + aminoglykosid

Misstanke om nosokomial urinvägsinfektion
Cefotaxim, Piperacillin/tazobactam, imipenem el meropenem +
aminoglykosid

Misstanke om mjukdelsinfektion (streptokocker - STSS)
Imipenem/meropenem (Bensylpenicillin) + clindamycin
*under förutsättning att patienten inte är immunsupprimerad, protesbärare eller känt
koloniserad med resistenta bakterier och att det ej föreligger misstanke om svampinfektion
eller infektion i CNS

Första dosen av valt b-laktamantibiotikum ges oberoende av njurfunktion
och måste vara hög, t ex cefotaxim 2 g, beroende på den ökade extracellulära
volymen. Valet av aminoglykosid, gentamicin, tobramycin eller amikacin
bör styras av resistensläget. Initial dos för gentamicin och tobramycin bör
vara minst 5 mg/kg och för amikacin 15mg/kg. I de fall patienten anses väl
hydrerad och har urinprodukton, bör aminoglykosiddosen höjas till 7 mg/kg.
Erfarenheterna av behandling med amikacin på indikationen septisk chock är
begränsad men amikacin erbjuder fördelen av mindre resistensutveckling och
rekommenderas vid misstanke om ESBL-producerande Enterobacteriaeae.
Vid amikacinbehandling har initialdos upp till 30 mg/kg rekommenderats. De
farmakodynamiska fördelarna med aminoglykosidbehandling är störst vid första
dosen, varför denna oftast ges som singeldos. Hos patienter där aminoglykosiden
ges för att uppnå adekvat antibakteriell täckning bör behandlingen fortsätta tills
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etiologin klarlagts. Viktigt att följa aminoglykosidkoncentrationen i plasma i de
fall där mer än en dos ges. Vad avser b-laktamantibiotika rekommenderas i fall
utan klinisk påverkan på njurfunktionen en extra dos efter halva dosintervallet
mellan första och andra dosen.
När etiologin efter odlingssvar fastställts och resistensmönster erhållits,
riktas antibiotikaterapin mot orsakande agens. Behandlingstidens längd blir
varierande beroende på kliniskt svar, typ av lokal infektion och underliggande
sjukdom. Avgörande för utgången är också att underliggande infektionsfokus
åtgärdas i de fall detta är möjligt, t ex dränage av abscess, slutning av tarmläckage
etc.

Behandling med steroider
Med tanke på våra kunskaper om patofysiologin borde det vara tilltalande att
försöka reducera den initialt överaktiverade inflammatoriska systemreaktionen.
Givetvis vore det bäst att intervenera under tidig fas med läkemedel som
påskyndar elimination och/eller neutraliserar frisatt endotoxin eller andra
initierande toxiner. Emellertid måste sådan terapi sannolikt insättas i mycket
tidigt skede och svårigheter torde föreligga att komma in i tid. Om man däremot
väljer terapi, som interagerar med de inflammatoriska mekanismerna, kan man
sannolikt starta en framgångsrik behandling i ett något senare skede. Detta sker
dock till priset av att man riskerar att hämma de inflammatoriska reaktionerna
så pass mycket att man får en försämrad läkning av den primära infektionen,
alternativt försenad diagnos och försämrad prognos av en eventuell sekundär
infektion.
Under 70- och 80-talen användes ofta steroider i mycket hög dosering vid
septisk chock. Efter att två multicenterstudier på patienter med svår sepsis
publicerats i slutet av 80-talet utan att man där kunnat bevisa någon positiv effekt,
ansågs steroidbehandling inte längre indicerad vid septisk chock. Under åren
98-02 visade man emellertid i flera studier att patienter med septisk chock ofta
har en relativ binjurebarksvikt, dvs binjurarnas maximala kortisolproduktion är
reducerad, och att den septisk chocken snabbare kunde hävas och mortaliteten
sänkas om corticosteroider, i dosen 200-300 mg hydrokortison, adderades
till övrig sepsisbehandling. I den största studien av Annane och medarbetare
sågs effekt endast i den patientgrupp som i Synachtentest visat inadekvat
kortisolproduktion. Förutom påverkan på den inflammatoriska reaktionen
ökas blodkärlens känslighet för katekolaminer, vilket leder till minskat
vasopressorbehov. Då det efter dessa studier dock fortfarande var oklart om
relativ binjurebarksvikt måste föreligga för att en positiv effekt skulle uppnås och
om påvisad behandlingseffekt även gäller lindrigare fall gjordes en ny multicenter
studie, Corticusstudien. Resultatet från denna visar som i tidigare studier att den
septiska chocken signifikant snabbare kunde hävas och att patienterna tidigare
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kunde tas ur respirator men detta kunde inte omsättas i reducerad mortalitet dag
28. En tendens till ökad frekvens sekundära infektioner sågs och det är möjligt
är att den långa behandlingstiden på 12 dagar, varav 5 med full dos och 7 med
nedtrappning, resulterat i en alltför långvarig suppression av det inflammatoriska
svaret.
Sammanfattningsvis rekommenderas steroider vid septisk chock nu endast
till patienter som inte på en timme svarat på insatt behandling med antibiotika,
volym och vasopressorer. Rekommenderad dosering är hydrokortison 50 mg
x 4 och behandlingen bör utsättas snarast möjligt efter det att chocken hävts.
Föreliggande data indikerar inte att en föregående Synachtentest är nödvändig.

Behandling med immunglobuliner
Intravenöst immunglobulin som adjuvant behandling vid svår sepsis och septisk
chock har studerats i många studier av växlande kvalitet. Inaktivering av toxiner,
stimulering av fagocytos och immunmodulation utgör tänkbara mekanismer
som skulle kunna vara av värde. Olika typer av immunglobuliner har getts till
varierande patientgrupper. Flera metaanalyser har utförts med skiftande resultat,
främst beroende på vilka studier som inkluderats i metaanalysen. Några har
resulterat i en bedömning om positiv effekt och sammantagen sänkt mortalitet. I
en stor andel av de refererade studierna har immunglobuliner med förhöjd halt
av IgA och IgM använts och generellt sett förefaller effekten vara större vid sepsis
under neonatalperioden. Denna typ av immunglobulinberedning används f.n.
inte i Sverige. I den hittills största studien som publicerats gavs intravenöst IgG
(IVIG) till vuxna patienter med svår sepsis eller septisk chock under 2 dagar utan
att någon som helst effekt kunde iakttas.
Sammanfattningsvis saknas i dagsläget underlag för en generell
rekommendation om intravenösbehandling med immunglobulin vid svår sepsis
eller septisk chock hos vuxna.
Däremot har IVIG i experimentella studier visats neutralisera flera
streptokocktoxiner och retrospektiva och mindre prospektiva kliniska
prövningar har visat så pass positiv effekt att IVIG t.v. måste anses indicerat vid
svår sepsis och septisk chock orsakad av b-streptokocker grupp A. I dessa fall
rekommenderas 1 g/kg första dygnet. Om chocktillståndet inte hävs, upprepas
behandlingen med 0,5 g/kg efter 24 respektive 48 timmar. Någon indikation för
IVIG vid nekrotiserande streptokockfasciit utan chock föreligger inte.

Behandling med aktiverat protein C
Protein C är ett vitamin K-beroende leversyntetiserat protein, som finns
i plasma som proenzym och som i sin aktiverade form (apC) hämmar
koagulationen genom att inhibera koagulationsfaktorerna Va och VIIIa. ApC
har också profibrinolytiska och antiinflammatoriska egenskaper. I en dubbel-
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blind randomiserad studie kunde man visa att aPC signifikant reducerade
mortaliteten dag 28. Det visade sig dock att behandlingen även ledde till ökad
risk för allvarliga blödningar och den positiva effekten iakttogs endast hos den
sjukare hälften av de studerade patienterna. Med i huvudsak denna studie som
bas registrerades apC på indikationen svår sepsis med multipel organsvikt. I
en senare genomförd randomiserad studie där man försökte rikta sig mot de
sjukaste patienterna kunde inte de initiala resultaten upprepas, varför företaget
dragit tillbaka produkten från marknaden. Någon bra förklaring till de starkt
divergerande resultaten finns i dagsläget inte.

Elimination av endotoxin och andra skadliga mediatorer
Under senare år har intresset för antiendotoxinbehandling åter ökat. De
monoklonala antikroppar mot endotoxin som studerades i början av 90-talet
och där effekt ej kunde påvisas i kliniska prövningar hade troligen ingen eller
väldigt liten antiendotoxineffekt. De metoder som nu främst använts är olika
extrakorporala kolonner beklädda med molekyler som binder till endotoxin.
Mindre studier har visat varierande resultat. Med tanke på att den biologiska
effekten tycks vara störst i tidigt skede och främst vid en snabb stegring av
endotoxinkoncentrationen, bör man troligen inte vänta sig alltför dramatisk
effekt av denna behandlingsstrategi om den sätts in vid en tidpunkt då svår sepsis
eller septisk chock redan hunnit etableras.
Plasmaferes är ett annat sätt att eliminera toxiner och andra skadliga mediatorer.
Eliminerad plasma ersätts med donatorplasma eller Ringeralbuminlösningar i
varierande proportioner. I flera små öppna studier och en randomiserad studie
har effekten av plasmaferes prövats. I dessa synes plasmaferes vara ett lovande
alternativ men för närvarande saknas underlag för en generell rekommendation
av plasmaferes vid septisk chock. I enstaka fall, som ej blivit föremål för
behandling med immunglobulin kan dock behandlingen övervägas och bör då
initieras så snart som möjligt efter chockdebuten.
Vid behandling av sepsisinducerad njursvikt med olika former av dialys har man
visat att ett stort antal mediatorer återfinns i ultrafiltratet. Effektiviteten är dock
låg beroende på att eliminationskapaciteten är så pass begränsad i relation till
de korta halveringstiderna. I dagsläget saknas indikation för dialys vid sepsis om
inte njursvikt föreligger.

Andra prövade behandlingsprinciper
Under de senaste 25 åren har mot bakgrund av nyvunna patofysiologiska
kunskaper, en mängd nya läkemedel med varierande antiinflammationsoch antikoagulationseffekt testats i kliniska prövningar utan att signifikant
reduktion av mortaliteten kunnat påvisas. Det har bland annat varit läkemedel
som hämmar TNF, IL-1, PAF, bradykinin och prostaglandiner. Även substanser
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med mer uttalad effekt på koagulationen, som antitrombin III och en hämmare
av aktiveringen via vävnadsfaktorn, har testats utan positivt resultat.

Svårigheter att bevisa effekt vid kliniska prövningar
Som påpekats ovan är det svårt att bevisa effekt av läkemedel i kliniska
prövningar vid sepsis eller över huvud taget av åtgärder inom intensivvården.
I en genomgång av 72 större randomiserade kliniska prövningar framkom att
endast 10 visat positiv effekt av behandlingen, 7 har visat skadlig effekt och i 55
studier kunde man inte påvisa någon skillnad mot kontrollgruppen. Bland de
10 med positiv effekt ingår tre studier på sepsis, en steroidstudie av Annane och
medarbetare, den studie som låg till grund för registreringen av apC och en mindre
immunglobulinstudie. Olika problem föreligger vid inklusion av patienter med
septisk chock och vid mindre allvarliga sepsisformer. Det statistiska b-felet kan
reduceras och studiens power (chansen att upptäcka en skillnad som föreligger
i verkligheten =1 - b-fel) öka med ett högre antal inkluderade patienter. I många
studier har dock förutsättningarna för power-beräkningen inte kunnat infrias
i den avgörande studien, vilket gjort att studiens power blivit betydligt lägre
än beräknat. Det föreligger delade meningar om hur detta bäst ska hanteras.
Ännu större multicenter-studier med bättre kontroll på interagerande faktorer
men fortfarande med övrig behandling enligt lokal praxis kan vara en väg. En
sådan multicenterstudie, inkluderande knappt 4000 patienter, har initierats
för att om möjligt få ett svar på om steroider har effekt vid septisk chock.
Särskilda ”efficacy-studier”, där endast centra som visat hög kvalitet och som har
möjlighet att inkludera ett stort antal patienter och där all annan behandling
likriktas utgör ett annat alternativ. I det senare fallet måste sedan, om effekt
visas, biverkningsproblematiken belysas i större mer traditionella multicenter
prövningar. Av synnerlig vikt för ett positivt resultat är också en ökad förståelse
för de patofysiologiska mekanismerna så att selektionen av inkluderade patienter
förbättras och en fördel vore säkert om man skulle kunna styra behandling/
dosering med någon form av lättanalyserad biologisk markör.
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Akut handläggning av sepsis och septisk chock
Sören Berg
Sepsis och septisk chock är akuta tillstånd som kräver snabb handläggning. Ju
snabbare rätt diagnos kan ställas och korrekta behandlingsåtgärder vidtas, desto
bättre prognos. En patient i septisk chock är en patient i progressiv försämring.
Patienten har utan adekvat behandling en dålig prognos. Tiden till att chocken
hävts och cirkulation och vitalparametrar förbättrats är direkt relaterad till graden
av organpåverkan som följer. Utvecklingen av sekundär multipel organsvikt
är direkt relaterad till patientens prognos. Kort tid mellan upptäckt och insatt
behandling sparar därför både organfunktion och liv. Detta är analogt med att
sträva efter kort tid till revaskularisering för den instabilt koronarsjuke patienten
eller kort tid till adekvat omhändertagande för den multipelt traumatiserade
patienten.
Två problem utkristalliseras kring detta. Det första är att tidigt uppmärksamma tillståndet och ställa korrekt diagnos. Det andra är att snabbt kunna
sätta in adekvat behandling.

Tidigt uppmärksamma patientens tillstånd
Den septiske patienten kan ha en mycket varierad klinisk bild, och en tidig diagnos
kan i vissa fall vara mycket lätt att ställa medan i andra betydligt svårare. Den unge
patienten som insjuknar i fulminant septisk chock vid meningokockinfektion
med hög feber, uttalad hypotension, petekier och kraftig allmänpåverkan är lätt
att känna igen. Det är svårare att tidigt diagnosticera den redan sjukhusvårdade
patienten som efter colonkirurgi får anastomosinsufficiens och långsammare
utvecklar sepsis efter symptomfattig peritonit. Den slutgiltiga diagnosen
sepsis ställs ofta på en kombination av anamnes, kliniska undersökningsfynd,
vitalparametrar, laboratoriefynd och eventuella röntgenfynd, men den kliniska
misstanken sepsis måste alltid vara nära till hands som en differentialdiagnos då
man bedömer allmänpåverkade eller svårt sjuka patienter.
En användbar utgångspunkt när man bedömer svårt sjuka patienter är att
snabbt skapa sig en bild av vitalfunktionerna, bedöma graden av rubbning av
dessa och vilka behandlingsåtgärder man omedelbart bör sätta in parallellt
med det fortsatta diagnostiska arbetet. Detta gäller oavsett vilken grunddiagnos
patienten har. Det har under senare år blivit populärt att bedöma patienter
efter graderingssystem av vitalparametrar, där varningstecken är rubbningar i
blodtryck, andningsfrekvens, syresättning, mentalt status eller urinproduktion.
Dessa vitalparametrar är ofta påverkade vid sepsis, men rubbningarna kan
förstås ha andra sjukdomar som orsak. Oavsett genes kräver en sådan patient
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tidig terapi. Ett strukturerat undersökningssätt vid bedömning av svårt sjuka
patienter underlättar bedömningen. En enkel bedömning av allvarliga fynd vid
sepsis exemplifieras nedan (figur 1):
Parameter

Varningstecken för allmänpåverkad patient

Cerebral funktion:

Sänkt vakenhetsgrad, desorientering, konfusion, agitation

Respiration:

Andningsfrekvens >20, SaO2 <90%

Cirkulation:

Blodtryck systoliskt <90 mmHg, MAP <65 mmHg,
pulsfrekvens >100, nedsatt perifer cirkulation

Organfunktion:

Diures <0,5 ml/kg per tim

Kroppstemperatur:

>39°C eller < 36°C

Blodprover:

Laktat >2,0, BE < -5

Figur 1. Allvarliga varningstecken hos påverkad patient.

Definitioner och nomenklatur kring sepsis och septisk chock har nyligen reviderats
(Singer 2016) och man fokuserar nu mer på organpåverkan vid bedömning av
patienten. Sepsis beskrivs som ett tillstånd med livshotande organpåverkan som
utlösts av ett dysfunktionellt svar på en infektion. Organpåverkan definieras som
en ökning av 2 poäng eller mer på en organsviktsskala (SOFA score). Denna
skala graderar funktionsstörning i fem vitala system; respiration, koagulation,
leverfunktion, cirkulation, CNS-funktion och njurfunktion (figur 2).
SOFA score, Poäng

0

1

2

3

Respiration
PaO2/FiO2 kPa

≥53,3

<53,3

<40

<26,7 med <13,3 med
respirator respirator

Koagulation
Trombocyter 109/L

≥150

<150

<100

<50

<20

Lever
Bilirubin µmol/L

<20

20-32

33-101

102-204

>204

Cirkulation
Inotropi/vasokonst

MAP≥70 MAP<70 Låg dos

Medeldos

Hög dos

CNS
Glasgow coma scale

15

9-6

<6

20

14-13

12-10

4

Njure
s-kreatinin
Urinproduktion ml/d

<110

110-170

171-299

300-440

>440

<500

<200

Figur 2. SOFA (Sepsis-related organ failure assessment) score. MAP = medelartärtryck
mmHg. Inotropi/vasokonstriktor doser i µg/kg*min. Låg dos är dopamin <5
eller dobutamin oavsett dos; medeldos är dopamin 5-15 eller adrenalin <0,1 eller
noradrenalin <0,1; hög dos är dopamin >15 eller adrenalin >0,1 eller noradrenalin >0,1.
(efter Vincent JL, Intensive Care Med 1996;22:707)

För att lättare kunna identifiera patienter med hög risk för organsvikt och
ogynnsamt förlopp har en förenklad värderingsskala kallad quick-SOFA också
utarbetats (figur 3). Den innebär att en patient med misstänkt infektion som
uppfyller två av kriterierna andningsfrekvens ≥22/min, påverkad mental
funktion samt systoliskt blodtryck ≤100 mmHg bör bli föremål för en noggrann
bedömning och diagnostik, då en sådan patient kan misstänkas ha sepsis och
därmed risk för en sämre prognos.

qSOFA. Två av följande tre kriterier uppfyllda – misstänk sepsis!
Andningsfrekvens ≥22/min
Påverkad mental funktion
Systoliskt blodtryck ≤100 mmHg
Figur 3. Quick SOFA (Singer 2016).

Septisk chock definieras som sepsis med persisterande hypotension som kräver
vasopressorbehandling för att uppehålla ett medelartärtryck (MAP) ≥65 mmHg
och med s-laktat >2mmol/L trots adekvat vätsketillförsel. Sådana patienter
uppges ha en statistisk mortalitetsrisk >40%.

Handläggning av patient med allmänpåverkan
Patienter med hypotension (systoliskt blodtryck < 90 mmHg eller medelartärtryck
MAP < 65 mmHg) eller normotensiva patienter som har cerebrala symptom (oro,
irritation, apati, letargi eller koma), dålig perifer cirkulation (kalla extremiteter,
marmorering, dålig kapillär återfyllnad), dålig urinproduktion (<30 ml/timme),
metabol påverkan (s-laktat >2,0 mmol/l eller BE < - 5,0 ) är allvarligt sjuka.
Dessa patienter bör omedelbart bli föremål för värdering vad gäller förekomsten
av sepsis och omedelbart förses med intravenös infart och ges intravenös vätska,
samt genomgå snabb differentialdiagnostisk bedömning där man utesluter
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annan bakomliggande orsak (trauma, akut hjärtinfarkt eller hjärtsvikt, anafylaxi,
intoxikation, cerebrovaskulär insult, diabetes m fl).

Sepsis och septisk chock
Trots en ökande incidens av sepsis under senare år har mortaliteten glädjande
nog minskat. En ökad medvetenhet om diagnosen och bättre beredskap för tidig
behandling är sannolikt bidragande faktorer till minskningen. Mortaliteten vid
sepsis och septisk chock kan grovt delas i två hälfter. Den ena hälften är tidig
mortalitet som sammanhänger med akut kardiovaskulär kollaps. Den andra
hälften utgörs av dödsfall senare i förloppet och är relaterad till utvecklingen
av multipel organsvikt (multiple organ dysfunction syndrome, MODS; multiple
organ failure, MOF). Patofysiologin vid MODS är komplicerad och specifik
behandling saknas. Terapin blir därför fokuserad på organfunktionsstöd och att
minimera utlösande/förvärrande faktorer. Graden av och tiden i cirkulatoriskt
komprometterat tillstånd och aktiveringen av immunologiska faktorer är
betydelsefulla. Den initiala behandlingen är därför viktig för både det akuta och
sena förloppet.
Aggressiv och snabb diagnostik förenad med snabbt insatt och effektiv
behandling styrd mot uppsatta fysiologiska mål har senare år visat förbättrade
resultat vad gäller såväl morbiditet som mortalitet. Data talar för att en
tidigt insatt behandling styrd mot fysiologiska mål minskar utvecklingen
av sekundär multipel organsvikt, vilket i sin tur förkortar vårdförlopp, och
minskar risken för sen mortalitet. Som exempel kan nämnas påvisande av en
direkt relation mellan tid till effektiv antibiotikabehandling och mortalitet
(Kumar 2006) samt reduktion av mortalitet vid septisk chock med tidig
målstyrd hemodynamiskt stöttande terapi (Rivers 2001). Man kunde i den
senare studien reducera sjukhusmortaliteten från 46,5% till 30,5% genom en
aggressiv cirkulationsstöttande terapi genomförd inom 6 timmar efter ankomst
tillsjukhuset. Terapin styrdes mot uppfyllandet av cirkulationsrelaterade mål
med centralvenöst tryck CVP 8-12 mmHg, medelartärtryck MAP 65-90 mmHg
och centralvenös syrgasmättnad SvcsO2 >70%. Dessa terapeutiska mål har fått
stort genomslag och tillämpas fortfarande i aktuella riktlinjer för behandling av
sepsis och septisk chock; Surviving sepsis campaign: International guidelines for
management of severe sepsis and septic shock: 2012 (Dellinger 2013). Konceptet
har visat sig vara framgångsrikt efter utvärdering i flera studier (Barochia 2010,
Rhodes 2015).
Under senare år har dock de behandlingskoncept med tidig målstyrd terapi
(early goal-directed therapy EGDT) som formulerades av Rivers 2001 och som
haft stort inflytande på Surviving Sepsis Campaign guidelines ifrågasatts (Angus
2015). Flera studier har inte kunnat påvisa någon skillnad mellan EGDT och
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gängse klinisk behandling, varför även konceptet EGDT ifrågasatts. Gemensamt
för många av de nyare studierna är en avsevärt lägre mortalitet i kontrollgrupperna
än vad Rivers hade. Behandlingskonceptet kommer inte ha samma dramatiska
effekt i en mindre sjuk grupp med mortalitetsrisk kring 20% som den har i en
svårare sjuk grupp med mortalitetsrisk över 40%. Men mortaliteten i sepsis
har också minskat under de gångna 15 åren både i Europa, Nordamerika och
Australien-Nya Zeeland. Orsakerna är flera, bl. a. en ökad medvetenhet vad gäller
sepsis så att diagnosen ställs oftare och tidigare. Detta illustreras också av kraftigt
ökande antal patienter i registerstudier under perioden. Förutom en sådan
”utspädning” av de svårast sjuka med ett antal mindre sjuka fall, så har troligen
både vår behandling och det allmänt förbättrade hälsoläget hos befolkningen
lett till att prognosen vid sepsis förbättrats. Dessutom har troligen förbättringar
i andra samhällsfunktioner (utbyggnad av vård, bättre kommunikationer etc)
spelat in. Implementering av Surviving Sepsis Guidelines liksom andra initiativ
för att öka medvetenheten och förbättra behandlingen av sepsis har upprepade
gånger visat förbättrade resultat och minskad mortalitet i sepsis. Konceptet med
tidig målstyrd terapi är därför inte överspelat, men komponenterna kan givetvis
behöva modifieras och anpassas efter den patient och den kliniska situation som är
aktuell. I det sammanhanget kan t ex grad av vätskeresuscitering och val av vätska
nämnas som områden där rekommendationer och praxis har ändrats påtagligt
under de senaste 10 åren, med minskning av vätskevolymer och undvikande av
syntetiska kolloider samt en parallell ökning av vasopressorbehandling.

Kardiovaskulär patofysiologi vid sepsis och septisk chock
Chock brukar beskrivas som ett tillstånd då tillgången till syrgas för kroppens
celler understiger deras behov. Detta är klassiskt beroende på otillräcklig
blodförsörjning pga lågt blodtryck och/eller redistribution av blodflöde.
Hypotension orsakad av stor blodförlust vid blödningschock, eller hypotension
orsakad av otillräcklig pumpförmåga vid kardiogen chock utlöst av hjärtinfarkt
är två typexempel. Vid septisk chock är den kardiovaskulära påverkan mer
komplicerad och innehåller framför allt en stark komponent av vasoplegi vilket
leder till blodtrycksfall pga minskad perifert cirkulationsmotstånd. Emellertid
finns också en stark komponent av hypovolemi pga kärldilatation och läckage av
vätska ur blodbanan pga utbredd endotelpåverkan. Dessutom tillkommer en direkt
kardiodepressiv effekt av cirkulerande myokardhämmande substanser (figur 4).
Den cirkulationsstödjande terapin vid sepsis kan då förutom vätsketillförsel även
behöva kompletteras med inotropa medel och vasokonstriktorer.
Den septiska chocken kan hemodynamiskt beskrivas som ett hyperdynamiskt
chocktillstånd med lågt blodtryck trots hög hjärtminutvolym. Det föreligger ofta
en uttalad vasodilatation med minskad perfier vaskulär resistans och en störd
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autoregulation av blodflöden. Hjärtat presterar ofta en ökad hjärtminutvolym
genom det minskade motståndet och en kompensatorisk takykardi. Om
dessutom tillräcklig vätsketillförsel ges kan hjärtat i viss mån kompensera för
den nedsatta kontraktiliteten genom att dilateras ytterligare under diastole och
på så sätt motverka minskning i slagvolymen.

Kardiovaskulär påverkan vid sepsis
Sepsis
Inflammatoriska mediatorer

Vasodilatation

Vasopressorer
Minskad
systemvaskulär
resistans

Inotropi

Takykardi

Hjärtpåverkan

Endotelpåverkan

Minskad kontraktilitet
Störd relaxation

Plasmaläckage

Ejektionsfraktion 

Pre-load 

Vätsketerapi

Slagvolym 

MAP 

Hjärtminutvolym 

Hjärtminutvolym 

Figur 4. Kardiovaskulär påverkan vid sepsis. Notera mekanismer som verkar mot
både ökad respektive minskad hjärtminutvolym. Streckade pilar indikerar terapi.

Tidig behandling av de cirkulatoriska rubbningarna
Stöttning av påverkad eller sviktande hemodynamik vid sepsis är således av
mycket stor betydelse för både det kortsiktiga och det långsiktiga förloppet, och
behandling måste sättas in omedelbart som rubbningarna uppmärksammas.
Behandling måste bedrivas intensivt och parallellt med fortsatt diagnostik och
andra behandlingsåtgärder. Undersökningar eller andra åtgärder får inte fördröja
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adekvat resuscitering av cirkulationen. Tiden till stabiliserad hemodynamik
måste minimeras och behandling och monitorering måste sedan fortsättas med
mål att bibehålla kontrollerad hemodynamik och uppsatta fysiologiska mål.
En enkel terapeutisk strategi vad gäller hemodynamisk stöttning vid sepsis är
att primärt behandla patienten med volyminfusion (figur 5). Målet är att uppnå och
bibehålla ett adekvat blodtryck med medelartärtryck (MAP) >65 mmHg. Om man
med vätskeinfusion inte kan åstadkomma ett adekvat blodtryck (MAP >65 mmHg)
eller en adekvat centralvenös saturation (SvcsO2 >70%) trots att man uppnått
adekvat fyllnad (t ex CVP 8-12 mmHg) fortsätter man volyminfusionen samt
lägger till ett inotropt-vasoaktivt läkemedel. Om centralvenös saturation är adekvat
men MAP är lågt används ofta noradrenalin som inotropt-vasoaktivt läkemedel.

Sepsis – initial behandling av hemodynamik
I. Volymsubstitution
Ge vätskestöt
500-1000 mL Ringeracetat
eller 250-500 mL kolloid (albumin 4-5%)
på 10-30 minuter till adekvat fyllnad (t ex CVP 8-12 mmHg)
Mål: adekvat organfunktion, MAP > 65 mmHg, SvcsO2 >70%, Hb > 100 g/L.
Upprepas om otillräcklig effekt.
Kolloider ger snabbare och mer bestående effekt än kristalloider.

II. Inotropi och vasopressorbehandling
Vid otillräcklig effekt av volymterapi, dvs MAP <65 mmHg och/eller SvcsO2 <70%.
Vanligen noradrenalin, adrenalin, dobutamin eller dopamin.
Mål: adekvat organfunktion, MAP >65 mmHg, SvcsO2 >70%, adekvat hjärtminutvolym och adekvat
organperfusion (diures?).
Behandling inleds ofta utan tyngre monitorering.
Vid övervägande vasodilatation väljs noradrenalin, vid övervägande kardiell dysfunktion väljs
dobutamin eller adrenalin. Andra inotropa medel kan övervägas (levosimendan, milrinon)
Ren vasopressorbehandling syftar till MAP >65mmHg

Figur 5. Sepsis – initial behandling av hemodynamik.
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Om den centralvenösa saturationen är låg (<70%) och en större komponent av
myokardsvikt misstänks används en mer uttalat inotrop substans (adrenalin
om MAP är lågt, dobutamin, milrinon eller levosimendan om MAP är adekvat).
Om Hb samtidigt är < 100 g/liter kan infusion av erytrocytkoncentrat också
övervägas.

Vätsketerapi
Grundläggande i behandling av cirkulatorisk instabilitet är tillförsel av
intravenös vätska för att återställa och expandera cirkulerande blodvolym. På
grund av ett ökat kapillärt läckage kan man behöva tillföra stora mängder vätska
för att uppnå en adekvat blodvolym. Vätskebehovet är också ökat på grund av
vasodilatationen. Ett ytterligare viktigt skäl att vätskebehandla adekvat är att
man önskar dilatera hjärtat till en större slutdiastolisk volym för att kunna
kompensera för den nedsatta kontraktiliteten. Överhydrering är dock inte
heller ett gynnsamt tillstånd och excessiv ödemutveckling bör undvikas. Tidig
komplettering av vätskebehandlingen med en liten dos vasopressor är ofta
gynnsamt för fall med uttalat vätskebehov.
Vilken typ av vätska som väljs varierar, och någon fördel för kristalloida eller
kolloida lösningar vad gäller mortalitet har inte kunnat påvisas. Kristalloida
lösningar fördelar sig till större del utanför blodbanan (som interstitiellt ödem)
än kolloida lösningar, vilket gör att man kan snabbare expandera blodvolymen
vid infusion av kolloider än kristalloider. Ökningen av kapillär permeabilitet gör
dock att även kolloida lösningar i viss mån fördelar sig mer extravasalt än vid
ren hypovolemi utan inflammation. Mycket stora mängder vätska kan behöva
ges för att uppnå önskad blodvolymsexpansion (vid fulminant chock kan det
behövas upp till 6-8 liter under de första timmarna). I praktiken används ofta en
blandning av kristalloider (Ringer-acetat) och kolloider (albumin eller plasma).
Val av vätska har debatterats flitigt genom åren. En önskan att snabbt komma
till stabil cirkulation har gjort att en behandlingstradition med en blandning
av kristalloida och kolloida lösningar ofta används. Bieffekter av syntetiska
kolloidala lösningar kan vara ökad blödningsbenägenhet, allergiska reaktioner
och påverkan på njurfunktionen. Användning av den syntetiska kolloiden
hydroxy-etyl-stärkelse (HES) ökade kraftigt under 90-talet. Dock framkom
snart rapporter om njurskadande effekter av HES. När sedan en rad HESpositiva studier dragits tillbaka på grund av forskningsfusk, samt randomiserade
studier visat på ökad förekomst av njursvikt och ökad mortalitet vid behandling
med HES vid sepsis (Perner 2012), rekommenderas idag att man vid sepsis inte
använder HES (Reinhart 2012). I avsaknad av tungt vetenskapligt underlag för
användning av dextran eller gelatin vid sepsis rekommenderar man idag enbart
albumin som kolloid lösning vid sepsis (Reinhart 2012). Rekommenderade
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infusionsvästkor vid sepsis är då Ringer-acetat, albumin, samt plasma vid
koagulationspåverkan och erytrocytkoncentrat vid Hb<100g/l.
I praktiken ges ofta en så kallad ”vätskestöt” eller bolusinfusion med
250-500 (-1000) ml kristalloid eller 250 till 500 ml kolloid lösning på 10-30
minuter. Svaret på denna västkebolus utvärderas, och många gånger räcker det
med en (eller några) sådana vätskestötar för att stabilisera patienten. Effekten
av vätsketillförseln minskar dock ofta efter en tid (15-20 minuter) då vätskan
omfördelas mellan blodbanan och interstitiella rummet, och infusionen kan då
behöva upprepas och fortsättas. Utnyttja även andra parametrar än blodtrycket
och CVP för att bedöma ytterligare vätskebehov, så som perifer genomblödning,
kapillär återfyllnad, pulsfrekvens och trycksvar vid höjning av benen. Vid stort
vätskebehov (t ex >3-4 liter eller >40 ml/kg) kan det som nämnts vara gynnsamt
att tidigt komplettera med en vasopressor för att uppnå adekvat MAP, och i
någon mån minska sekundär belastning av stort vätskeöverskott.

Inotropa medel och vasopressorer
En hypotensiv patient med sepsis som svarar med en adekvat blodtryckshöjning
på vätskeinfusion, och där det cirkulatoriska tillståndet då stabiliseras, kräver
kanske ingen ytterligare vare sig behandling eller monitorering. De flesta
patienter kräver dock en fortsatt vätskeinfusion. Patienter med mer uttalad
påverkan eller septisk chock kräver ofta stor vätsketillförsel, och det gör det
önskvärt att kunna mäta centralvenöst tryck (CVP) för att kunna bedöma
om vätsketerapin man givit har höjt fyllnadstrycken. Om cirkulationen inte
stabiliserats och patienten har ett MAP<65 mmHg trots att fyllnadstycken höjts
adekvat (CVP på 8-12 mmHg) bör man överväga att behandla med inotropa
medel och vasopressorer. Vid behandling av uttalat påverkade patienter kan man
behöva påbörja vasopressorbehandling direkt parallellt med volyminfusionen.

Inotropa läkemedel
Inotropa läkemedel är indicerade för att stimulera hjärtat till ökad kontraktilitet
för att återställa hemodynamiken. De flesta inotropa medel har också vasoaktivitet,
dilaterande eller kontraherande. Val av inotropt läkemedel varierar, men adrenerg
b1-stimulering är vanligen den effekt som utnyttjas. Den kan åstadkommas
genom t ex adrenalin, dobutamin, dopamin eller noradrenalin. Medlens effekt
varierar framför allt vad gäller vasokonstriktion, och patientens vasotonus får
ofta vägleda vilket medel som väljs i första hand. Lokala terapeutiska traditioner
spelar också roll. Adrenalin är en mycket potent b1-stimulerare som i högre doser
också har vasokonstriktiva egenskaper men också ett antal metabola effekter.
Vid akutsituationen är adrenalin ofta en mycket användbar katekolamin. Vid
längre tids infusion kan man få bieffekter som hyperglykemi, laktatstegring och
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nedsatt perfusion av splanknikus. Dopamin respektive dobutamin är starka b1stimulerande substanser där dopamin även har vasokonstriktorisk effekt i högre
doser, medan dobutamin har vasodilaterande effekt. Med bägge substanserna
liksom med adrenalin finns risken för takykardi och supraventrikulära och andra
arytmier. Noradrenalin ses vanligen mer som en vasokonstriktor, men har en
b1-stimulerande effekt och ökar hjärtminutvolymen. Vid tillstånd med uttalad
vasodilatation och mer måttlig hjärtpåverkan kan därför noradrenalin vara
lämpligt (se även nedan om vasokonstriktorer). Andra starkt inotropa läkemedel
som levosimendan och milrinon kan ibland användas. Man bör då observera
deras längre halveringstid och kraftiga vasodilatation.
Behandling med inotropa och vasoaktiva medel ställer högre krav på
monitorering. Medlen bör ges via CVK, och man får då också möjlighet att förutom
CVP även mäta centralvenös syrgasmättnad i blod (SvcsO2). För monitorering
av blodtryck bör en artärkanyl användas, och man har då även enkel tillgång
till upprepad blodprovstagning inklusive artärgaser. Man bör i övrigt följa
pulsoximetri, EKG och timdiures och på intensivvårdsavdelningar ytterligare
utökad monitorering av hjärtminutvolym. Ett bra sätt att bedöma framför allt
hjärtats pumpförmåga och i viss mån värdera effekten av behandlingen är att
göra ultraljudsundersökning av hjärtat.

Vasokonstriktorer
Om blodtrycket fortfarande är lågt, trots adekvat hjärtminutvolym och adekvat
blandvenös saturation, är behandling med vasokonstriktorer indicerat. Användning
av vasokonstriktorer bör ske som ett tillägg till adekvat förbehandling med volym
och inte insättas primärt ensamt för att åstadkomma en blodtryckshöjning.
Risken finns annars för att man kan försämra vävnadsperfusionen genom en
alltför kraftig vasokonstriktion och negativt påverka organfunktionen trots att
blodtrycket stiger. Behandling med vasokonstriktorer används vanligen efter
att först vätsketerapi (och eventuellt också inotrop behandling) insatts, så att
adekvat hjärtminutvolym och därigenom flöde först åstadkommits. Vid uttalad
generell vasodilatation kan man dock enligt ovan behöva påbörja vasokonstriktiv
behandling tidigt parallellt med vätskeresuscitering, gärna med en substans
med både inotrop och vasokonstriktorisk effekt (noradrenalin eller adrenalin,
se nedan).
Målet med vasokonstriktorbehandling är att höja medelartärtrycket till en
nivå där perfusion av organsystemen blir adekvat. Vanligen är detta >65 mmHg,
men ibland kan högre värden krävas. Ett kvitto på adekvat perfusionstryck är att
en god timdiures fås utan att diuretika givits. Vanligen används noradrenalin,
som är en oselektiv a-adrenerg vasokonstriktor, men som också har en b1stimulerande och därmed inotrop effekt som ger ökad hjärtminutvolym. Andra
vasokonstriktorer har ofta bara svag eller ingen inotrop effekt, vilket möjligen
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ökar risken för att genom en för hög vasokonstriktion åstadkomma ett försämrat
regionalt eller globalt blodflöde. En del vasokonstriktorer, som t ex angiotensin
och vasopressin, har en relativt sett mer uttalad effekt på cirkulationen i
splanknikus och njurar, varför de teoretiskt sett kan vara mindre tilltalande.
Vid behandling med vasokonstriktorer i högre doser är god monitorering
och noggrann bedömning av organperfusion viktig. Vid uttalad vasoplegi och
behandling med höga doser noradrenalin (>0,25 ug/kg*min) kan hydrokortison
200 mg/dag användas som tillägg för att få stabilare hemodynamik.

Basal initial handläggning på akuten
- inom 15 minuter
• Syrgas 6 l/min
- (bedöm respirationen - stötta andningen?)
• Skapa venväg
– grov perifer nål x 2 (alt central nål dvs CVK, v femoralis, intraosseös infart)

• Basal monitorering
– Puls, blodtryck
– Övervaknings-EKG
– Pulsoximetri

• Starta vätskebehandling
• Provtagning
– Klinisk kemi inklusive laktat, blododlingar, blodgas?
– Tag gärna arteriellt prov i a femoralis via nål + förlängningsslang;
blodkemi, odling och artärgas
– V femoralis kan utnyttjas för venös tillgång vid problem, a femoralis kan 		
användas för arteriell tillgång vid chock
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Basal initial handläggning på akuten
- inom 30 minuter
• Antibiotika efter 2 blododlingar + andra odlingar
• Vätskestöt
• Adekvata venvägar
• Adekvat monitorering
– EKG, blodtryck, gärna arteriellt, KAD - timdiure

Basal initial handläggning på akuten
- inom 1 timme
• Utvärdera vätskestöt
– Stabilisering av blodtryck? MAP >65 mmHg?
– Diures?
– Mentalt status?
– Laktat?
– Syresättning
– Perifer cirkulation
– Överväg artärkanyl, överväg CVK

• Upprepa vätskestöt om effekt fast otillräcklig
– Om ej tillräckligt överväg vasopressor och/eller inotropi
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Fortsatt handläggning
- på akuten eller på IVA - inom 3 timmar
• Stabilisera cirkulationen = MAP >65 mmHg
– CVK om fortsatt instabilitet

• Fortsatt vätskebehandling - mäta CVP
• Tillföra vasoaktiva/inotropa läkemedel
• Mäta SvcsO2 = saturation i v cava superior
– Fortsatt vätskebehandling till CVP 8-12 mmHg
– Inotropa vasoaktiva läkemedel

• Behandlingsmål
– MAP >65 mmHg, SvcsO2 >70%, adekvat organfunktion 				
= timdiures >0,5 mL/kg tim, god mental funktion, god perifer 				
cirkulation, god syresättning, sjunkande laktat >10% per timme

• Behov av inotropi och vasoaktivt stöd?
– MAP >65 mmHg SvcsO2 >70 % överväg ytterligare vätska
		SvscO2 <70 % ge inotropi (dobutamin, adrenalin eller annat)
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Fortsatt handläggning inom 6 timmar på IVA
• Behandlingsmål uppnåtts?
– MAP >65 mmHg, SvcsO2 >70%, adekvat organfunktion 				
= timdiures >0,5 mL/kg tim, god mental funktion, god perifer 				
cirkulation, god syresättning, normalisering av BE och 					
sjunkande laktat >10% per timme

• Bedöm monitoreringsbehov - ökat?
– Inotropt/vasoaktivt läkemedel = artärkanyl+CVK
– Flera läkemedel/höga doser/instabil cirkulation/laktat↑ /BE↓ / 			
SvcO2 ↓ = överväg hjärtminutvolymsmätning / 					
pulskonturmätning / Swan-Ganz-kateter / eko

• Vasodilatation och behov av noradrenalin? Steroider?
– Hydrokortison 50 mg x 4 iv

• Påverkad andning, trötthet, påverkad blodgas?
– Respiratorterapi

• Utvärdera diagnostik - ytterligare undersökningar?
– Rtg, CT, ultraljud, ekokardiografi, provtagning

• Utvärdera behandling och bedöm vårdbehov
– specifik organstöttning - CVVHD
– specifik terapi - kirurgi - immunoglobulin
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Fortsatt handläggning inom 24 timmar på IVA
• Stabiliserad cirkulation
– Hemodynamiska mål nåtts, adekvat monitorering

• Stabiliserad organfunktion
– stödjande terapi etablerad (respirator, CVVHD, nutrition, 				
glukoskontroll)

• Antibakteriell terapi
– Agens och fokus identifierat?
– Fokus behandlat (source control)?
– Anpassat antibiotika, preparat och dos?
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Sammanfattning
Tidig upptäckt och snabbt insatt behandling är viktigt för en god prognos vid
sepsis och septisk chock. Behandlingen av de cirkulatoriska rubbningar bör
styras mot fysiologiska mål. Att ha ett högt tempo för parallell behandling och
diagnostik är vid svåra fall av yttersta vikt. Ett förslag till ett behandlingsschema
kopplat till en tidsplan vid akut insjuknande i septisk chock presenteras nedan.
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Allvarliga mjukdelsinfektioner
(nekrotiserande fasciit/myosit)
Bengt Gårdlund
Livshotande mjukdelsinfektioner är sällsynta. Eftersom tillståndet är ovanligt
blir behandlingen ofta suboptimal, beroende på sen identifiering, bristande
erfarenhet och missbedömning av kliniska förloppet. Det vanligaste felet i det
initiala omhändertagandet kan beskrivas som ”för lite kirurgi för sent”.

Bakgrund
Allvarliga mjukdelsinfektioner uppträder vanligast:
• hos immunologiskt komprometterade (diabetes, malignitet, alkoholism mm)
men kan även drabba tidigare helt friska.
• efter trauma och sårskador, speciellt primärsuturerade kontaminerade skador,
i operationssår, från ischemiska bensår, trycksår eller andra mjukdelsskador.
Någon gång efter intramuskulära eller subkutana injektioner.
• som genomvandringsinfektion från bukfocus (tex kolontumör eller divertikulit)
till bukvägg
• ”spontant” då ingen uppenbar ingångsport kan identifieras.
Vid nekrotiserande fasciit sprider sig infektionen i fascieplanet och ger upphov
till nekros av fascian och kraftig tillväxt av bakterier med systemtoxiska effekter.
Så småningom men inte initialt påverkas även cirkulationen i huden som kan
bli ischemisk och gå i nekros. Förloppet kan brytas med tidig kirurgi med
explorering av all angripen fascia. Vid myosit är även muskelvävnaden engagerad
med nekroser. Kliniskt är det omöjligt att skilja fasciit från myosit.

Etiologi och klinisk bild
”Gasbrand” är en snabbt förlöpande infektion i mjukdelar och muskulatur,
vanligen orsakad av toxinbildande Clostridium perfringens men även av andra
clostridiearter. Är ofta följden av penetrerande trauma eller krosskador och kan
även förekomma som postoperativ komplikation. Misstanke på gasbrand bör
uppstå då man har en cirkulatoriskt instabil patient, med snabbt progredierande
infektion, i klassiska fall med den typiska bronsfärgningen i huden och gasknister
i vävnaden. Gasknister är typiskt förknippat med clostridier men numera är
infektion orsakad av vissa E coli-stammar vanligare orsak.
Grupp A streptokocker kan ge en liknande bild men utan gasknister i
vävnaden. Drabbar ofta tidigare helt friska personer och engagerar vanligen
en extremitet. Vid fulminant streptokockinfektion kan inkubationstiden vara
mindre än ett dygn från ett obetydligt trauma till svår septisk chock.
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Polymikrobiell genes med en blandad aerob och anaerob bakterieflora
är betydligt vanligare än Clostridier eller Grupp A streptokocker. Ofta
finns underliggande sjukdomar som diabetes, immunsuppression eller ett
underliggande bukfocus. Även vid halsfasciiter och perianala infektionsfocus
(Fournier’s gangrän) ser man vanligen en polymikrobiell flora.
Det är inte alltid lätt att skilja på en svår erysipelas eller mjukdelsflegmone
från ett livshotande tillstånd med nekrotiserande fasciit eller myosit. Dödligheten
i de förra är obetydlig medan den vid fasciit är uppemot 35% i vissa material och
för myosit med grupp A streptokocker ännu högre.
Oftast ter sig patienten med en allvarlig mjukdelsinfektion septisk med
påverkat AT och med cirkulatorisk påverkan. Diarreer, kräkningar och generella
muskelsmärtor är vanligt speciellt vid streptokockfasciit. Svåra lokala smärtor
men initialt bara obetydliga kliniska fynd från det infekterade området är typiskt.
I svåra fall syns en diffus rodnad som initialt kan vara mycket diskret men
som breder ut sig timme för timme och så småningom uppvisar mer påtagliga
missfärgningar av huden och i sent skede även med blåsbildningar.
Uppenbara orsaker till nekrotiserande mjukdelsinfektioner är kontamination vid trauma (t.ex. ”krigsskador”), primärsutur av kontaminerade skador,
ischemiska bensår, trycksår eller andra mjukdelsinfektioner. Perianala
infektioner (t.ex. Fourniers gangrän) utgår ofta från perianala eller perirektala
abscesser. Allvarliga mjukdelsinfektioner i bukregionen eller proximalt på låret
orsakas ibland av en odiagnosticerad colorektalcancer med tyst perforation eller
perforerad divertikulit.
Postoperativ fasciit i bukväggen efter bukkirurgi orsakas vanligen av
kontamination med kolonflora. Observera att colon kan iatrogent ha skadats
vid en bukoperation som inte omfattat tarmkirurgi (t.ex nefrektomier,
aortaoperationer mm.).

Svår sepsis/septisk chock och svår lokaliserad smärta utan
känt trauma bör ge misstanke om nekrotiserande fasciit.
Diagnostik
Med typisk klinisk bild är ytterligare diagnostiska blodprover eller radiologiska
undersökningar onödigt och bidrar bara till att fördröja adekvat omhändertagande.
(Young 2005). Vid oklar diagnos kan höga nivåer av muskelenzymer i blod,
acidos med förhöjt laktat och organsvikttecken tala för svår mjukdelsinfektion.
Vid oklar diagnos kan en minifasciotomi vara klargörande. En liten incision
(några cm lång) i lokalbedövning över det afficierade området exponerar
fascian. Om den är oanfrätt kan såret enkelt packas med koksaltkompresser och
sekundärsutureras i ett senare skede med gott kosmetiskt resultat.
DT och framför allt MR kan ge viss information om infektionens utbredning men
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får inte fördröja akut operation. DT eller MR kan vara av värde för att detektera
och kartlägga utbredning av vätskeansamlingar/ödem speciellt inför upprepad
kirurgisk revision i svåråtkomliga områden.
Ultraljud, som ju är en lätt genomförd undersökning, kan ibland vara av värde.

Mikrobiologisk diagnostikBlododling (aerob/anaerob) vid två tillfällen, oberoende av feber.
Som rutin tas odling även från svalg (även snabbtest Grupp A streptokock),
nasofarynx, urin och eventuella sår (utöver nedanstående).
Prov till odling från infekterade mjukdelar
1.Vävnadsvätska/abscessmaterial aspireras i spruta som försluts med stopper.
Prov tas genom punktion av misstänkt infekterat område eller under op.
Alternativt kan vävnadslavage utföras genom att 1-2 ml NaCl injiceras
subcutant genom intakt hud, följt av aspiration. En liten del av aspiratet
kan gärna sprutas i blododlingsflaskor, särskilt då provtagning sker när
laboratoriet har stängt.
Snabbtest för streptokocker grupp A kan göras på en liten del av materialet.
Om den är positiv är diagnosen verifierad.
2. Vävnadsbitar skickas i sterila rör utan tillsatser.
3. Pinnprov i odlingsmedium om 1 eller 2 inte är tillämpligt.
Aerob och anaerob odling med resistensbestämning begärs, och på 1 och 2
begärs även direktutstryk med gramfärgning. Klinisk frågeställning
måste anges på remissen. Proverna transporteras skyndsamt till baktlab’s provmottagning. Om ordinarie provtransport kan innebära risk för
fördröjning av provomhändertagandet på bakt lab ska transporten ordnas på
annat sätt. I väntan på omhändertagande på lab ska odlingsprover förvaras i
kylskåp och blododlingsflaskor i rumstemperatur.

Behandling
Akut ”stabilisering” får inte fördröja kirurgi. Så snart adekvat monitorering
kommit på plats och symptomatisk behandling med vätska, vasopressorstöd,
respirator etc initierats skall patienten till operation även om cirkulatorisk chock
fortfarande föreligger. Trots att patienten är cirkulatoriskt instabil kan akut
kirurgi vara livräddande. Inte sällan stabiliseras patienten under operation tack
vare att infektionshärden dräneras.

Antibiotikabehandling:
Trots att den kliniska bilden kan ge ledtrådar till sannolik bakteriell genes
kan man inte riskera att ge för smal empirisk antibiotikabehandling. Därför
rekommenderas bred antibiotikabehandling i hög dos.
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Inf imipenem/cilastatin 1g eller meropenem 2g iv ges som startdos.
Vid misstanke om streptokockfasciit/myosit, ska som tillägg ges inf
klindamycin (Dalacin) 600 mgx3 i.v.
Vid påverkat allmäntillstånd eller chock ges även en engångsdos
aminoglykosid (tex Gentamycin 7 mg/kg i.v).
Klindamycin vid fulminanta streptokockinfektioner har till skillnad
från betalaktamantibiotika effekt även på bakterier som inte delar sig. Vid
streptokockfasciit har man mycket höga bakterietal i infektionshärden och
kan under en period i sjukdomsförloppet ha en avstannad bakteridelning,
och alltså ingen bakteriedödande effekt av betalaktamantibiotika, men med
bibehållen produktion av exotoxiner. Både i djurexperimentella modeller och i
kliniska epidemiologiska studier verkar det som klindamycin har bättre effekt
än penicilliner.
Vid septisk chock är distributionsvolymen för vattenlösliga antibiotika
som imipenem/cilastatin eller meropenem kraftigt ökad och samtidigt
är vävnadsperfusionen i mjukdelar sänkt. Detta gör att man bör ge höga
antibiotikadoser initialt vid livshotande mjukdelsinfektioner. Dålig
urinproduktion och förhöjt kreatinin bör inte leda till lägra initiala doser av
antibiotika. I infektionsläkarföreningens ”Vårdprogram för svår sepsis och septisk
chock” (www.infektion.net) rekommenderas att man vid svår sepsis ger ytterligare
en dos imipenem/cilastatin eller meropenem 3-4 timmar efter den första för att
så snabbt som möjligt komma upp i terapeutiska vävnadskoncentrationer.

Kirurgisk behandling
Fördröjd diagnos och fördröjd kirurgi medför ökad mortalitet vid nekrotiserande
mjukdelsinfektioner. Det kan inte nog betonas att kirurgisk explorering inte
får fördröjas av onödiga undersökningar eller transporter till annat sjukhus.
Tillräckligt omfattande kirurgi av erfaren operatör, helst kirurger från 2
specialiteter beroende på infektionens lokalisation och var man tror fokus finns.
Incisioner läggs direkt över angripen hud och om möjligt parallellt med nervoch kärlförsörjning. Plastikkirurgen kan ibland i det akuta skedet bidra med
optimal snittföring i regioner där allmänkirurger eller ortopeder sällan rör sig
vilket kan underlätta den rekonstruktiva kirurgin i ett senare skede. Fascia och
underliggande muskel inspekteras. All nekrotisk vävnad tas bort tills man når
frisk vävnad, d.v.s vävnad där man inte med fingret kan lossa det subkutana fettet
från underliggande fascia. Det är däremot oftast inte nödvändigt att excidera
överliggande epidermis och dermis om dessa inte är nekrotiska. Amputation kan
övervägas som livräddande åtgärd.
Om det finns skäl att tro att infektionens ursprung är ett bukfokus (infektion
i området mellan navel och knän) så görs laparotomi. Ett eventuellt bukingrepp
görs så kort och lindrigt som möjligt. Oftast är frågeställningen colonperforation.
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I så fall reseceras det sjuka partiet och läggs fram en stomi. Patienten är oftast
inte i skick för mer komplicerad kirurgi. Vid infektion i perineum bör man vara
frikostig med att lägga upp en avlastande dubbelpipig colostomi. Såret lämnas
öppet och täcks med natriumkloridkompresser som byts eller fuktas flera gånger
dagligen. Omläggningar med VAC (vacuum assisted closure)-system används
ofta som alternativ.
Ett speciellt problem utgör fasciiter i halsregionen. Ursprunget är ofta
infekterad tand eller toncillit. Infektionen kan sprida sig i mjukdelar upp mot
skallen eller ner på halsen till mediastinum. Den operativa handläggningen kan
bli mycket komplicerad pga infektionens närhet till vitala strukturer på halsen.
Preoperativ kartläggning med MR kan vara av stort värde.

Dagliga revisioner
Minst en gång per dygn tas ställning till re-exploration, varvid datortomografi
eller MR kan vara till hjälp. Följ CRP, CK, myoglobin och laktat. Stigande eller
konstant förhöjda nivåer talar för att förnyad excision krävs.

Gammaglobuliner?
Avsaknad av neutraliserande antikroppar mot grupp A streptokockens
superantigener ökar risken för att en streptokocksjukdom utvecklas fulminant.
Vanligt kommersiellt IVIG innehåller sådana antikroppar och det har föreslagits
att höga doser IVIG bör ges till patienter med grupp A streptokockfasciit. Den
kliniska dokumentationen är dock tunn. En klinisk epidemiologisk studie från
Kanada (Kaul 1999) visade att man i en region i Kanada efter att under flera år
haft flera fall av fulminanta streptokockinfektioner med dödlig utgång införde
en ny regim inkluderande IVIG minskade dödligheten. Studien innehåller dock
flera metodologiska problem som gör att det är omöjligt att dra några slutsatser
om immunglobulinerna ev. bidrag till den förbättrade prognosen. Den enda
prospektiva randomiserade placebo-kontrollerade kliniska studien av IVIG till
patienter med fulminant streptokockinfektion var svensk men måste tyvärr
avbrytas i förtid pga låg rekryteringstakt efter att 21 patienter randomiserats.
Inga säkra slutsatser kunde dras men en trend till gynnsam effekt kunde ses med
behandling (Darenberg J 2003). Läkemedelsverkets konsensusrekommendation
om IVIG vid streptokocksepsis lyder: ”I dagsläget saknas underlag för en allmän
rekommendation av behandling med polyklonalt immunglobulin (IVIG)
till septiska patienter. Däremot finns experimentella och kliniska data som
talar för att IVIG-behandling kan minska mortaliteten vid septisk chock, där
stark misstanke om grupp A streptokocketiologi föreligger. I dessa fall inleds
behandlingen med 1 g/kg kroppsvikt.” Även senare internationella genomgångar
av tillgänglig evidens ger liknande rekommendationer (Sarani B et al 2009,
Wang J et al 2015).
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Sammanfattningsvis kan infusion med polyklonalt gammaglobulin vara
motiverat vid stark misstanke om fulminant grupp A streptokocksepsis i
samband med nekrotiserande mjukdelsinfektion.

Hyperbar oxygenbehandling i tryckkammare - HBO
HBO-behandling har använts i många år som adjuvant behandling vid svåra
nekrotiserande mjukdelsinfektioner men jämförande studier för utvärdering av
effekten saknas. Försök att utvärdera effekten utifrån publicerade okontrollerade
kohortstudier försvåras av att sjukdomens svårighetsgrad varierar kraftigt i olika
rapporter som gör jämförelser omöjliga.
En granskning av evidensen för nyttan av HBO har gjorts av en expertgrupp
och presenterats som en Fokusrapport (Lind F et al 2010). I denna konstaterar
man att strikt vetenskapligt stöd för HBO saknas: “Overall, there is little firm
evidence from well-conducted studies to support the use of HBO therapy for severe
necrotizing soft tissue infections-gas gangrene and fasciitis/ myosiitis. The same
can however be said for any other therapy. We only have access to a large number
of case series, and a few clinical comparative trials, which suggests there may
be an overall benefit of the application of HBO pre- and postoperatively in gas
gangrene and postoperatively in other necrotizing soft tissue infections as part
of an aggressive resuscitation program including surgery and broad spectrum
antibiotics.” Sammanfattningsvis skriver man att: ” Any use of HBO should be
considered ‘under investigation’ until more data are available, and no clear
recommendation to administer HBO as an adjunctive measure can at present be
issued. A minority of panel members saw the evidence grading differently.”
I en Cochranerapport konstaterades nyligen att det helt saknades underlag
för att bedöma nytta/skada med HBO vid nekrotiserande fasciit (Levett et al
2015). Vid gasbrand orsakad av Clostrider finns möjligen ett starkare indirekt
stöd än vid fasciiter av annan genes för att HBO kan ha en viss effekt.
HBO-behandlingen innebär att patienten måste transporteras till det sjukhus
där tryckkammare med möjlighet till avancerad intensivvård finns (i första hand
Stockholm och Göteborg). De ev. gynnsamma effekterna av HBO-behandling
måste vägas mot riskerna av transport till HBO-centrum. Om HBO-behandling
bedöms aktuell bör den startas så snart som möjligt efter kirurgisk explorering.
En viktig aspekt i diskussionen om HBO har någon positiv effekt eller ej är att
det kring tryckkammare i Göteborg och Stockholm byggts upp en stor erfarenhet
och kompetens kring den kirurgiska handläggningen av nekrotiserande
mjukdelsinfektioner hos kirurger, ortopeder, gynekologer, ÖNH-kirurger och
plastikkirurger som kanske är ännu viktigare än ev. nytta av HBO-behandling.
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Svårigheter
Eftersom patienter med misstänkt nekrotiserande mjukdelsinfektioner kräver
akut omhändertagande är det nödvändigt att akutlinjens läkare känner till
hur livshotande mjukdelsinfektioner kan te sig på akutmottagningen. Adekvat
anamnes status och triagering med laktatprovtagning viktigt förstås. Det kan
vara bra att man på sjukhuset har ett gemensamt handlings-PM där man har rett
ut ansvarsfördelning mellan berörda specialiteter och att man efter inträffade
fall återkopplar till de olika vårdgivarna vad som fungerat respektive inte
fungerat bra. Man måste också inom sjukhuset besluta hur man ska ställa sig till
behandling med IVIG och HBO. Det ska inte en primärjour behöva reda ut på
jourtid.
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Candidainfektioner på Intensiven.
Diagnos, profylax och behandlilng
Bengt Gårdlund
Bakgrund
Under senare år har antalet invasiva candidainfektioner ökat i västvärlden.
Det är inte längre en komplikation som uteslutande drabbar transplanterade
patienter eller patienter med hematologiska maligniteter och neutropeni utan
även svårt sjuka patienter med andra komplicerade underliggande sjukdomar
drabbas i ökande utsträckning
Dödligheten i candidasepsis är mycket hög, 40-88% men eftersom tillståndet
är associerat till svåra underliggande sjukdomar med hög dödlighet kan det vara
svårt att avgöra i vilken grad infektionen bidrar till dödligheten. I matchade
case-control studier anges ”attributable mortality”, dvs. den andel av dödligheten
till vilken infektionen bidrar, till 5-71%, den lägsta mortaliteten ses för
intensivvårdspatienter och den högsta vid levertransplantation som kompliceras
av candidasepsis. I en propensity score matchad analys fann González de Molina
et al att skillnaden i sjukhusmortalitet mellan icke-neutropena patienter som
fick candidasepsis jämfört med de med samma propensity score som inte fick
svampsepsis inte var signifikant skild (54,3% mot 50,0%). Den ökade risk för
död som svampinfektionen bidrar till skulle alltså vara ganska marginell.
Det finns ökande kunskap om den djupa nedreglering av immunsystemet
som inträffar efter större trauma/kirurgi eller svår sepsis som är kopplat till ett
långdraget komplicerat förlopp med hög risk för sekundära opportunistiska
infektioner, bl.a. svampinfektioner, och död (Hotchkiss et al). Invasiv
candidainfektion drabbar just denna patientgrupp på IVA och den höga
dödligheten vid candidasepsis kan till stor del förklaras av det underliggande
tillståndet snarare än av svampinfektionen. Även enbart kolonisering med
candida i flera lokaler utgör ett allvarligt prognostiskt tecken och avspeglar
sannolikt ett sviktande immunförsvar hos en svårt sjuk IVA-patient.
Är då candidasepsis hos icke-neutropena patienter bara en surrogatmarkör
för ett havererat immunsystem hos en döende patient? Mot det talar det
faktum att utebliven svampbehandling har rapporterats som en oberoende
riskfaktor för död och att tidigt vs sent insatt behandling signifikant ökar
överlevnaden vid invasiv svampinfektion i retrospektiva patientkohorter. Det
finns emellertid kohortstudier som inte kunnat visa ett samband mellan fördröjd
svampbehandling och sämre utfall. Det finns också prospektiva randomiserade
placebokontrollerade studier av empirisk svampbehandling eller systemisk
svampprofylax till högrisk patienter som inte kunnat visa någon signifikant
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överlevnadsfördel med behandling.
Sammanfattningsvis bör vi inse att en invasiv candidainfektion är att allvarligt
tillstånd som visserligen ska föranleda prompt diagnostik och behandling men
att prognosen trots adekvat behandling är dålig på grund av svåra underliggande
medicinska tillstånd (Pappas et al 2016).
Kateterrelaterad fungemi har en betydligt bättre prognos och är inte på
samma sätt som annan invasiv svampinfektion associerat till nedreglering av
immunsytemet.

Diagnostik

Svampblododling har dålig känslighet (50-70%). Att ta flera odlingar och
användande av speciella svampblododlingsflaskor kan öka känsligheten, inte
minst vid polymikrobiell sepsis där Candida ingår. Analys av mannan/antimannan i serum i kombination har hög sensitivitet och specificitet (>80%) och
kan bli positiv flera dagar före blododlingar och rekommenderas i internationella
guidelines som bästa indirekta metod för påvisande av invasiv infektion (CuencaEstrella et al 2012, Pappas et al 2016). Upprepade prover rekommenderas.
Serumkoncentration av β-D-glukan som också är en del av svampars cellvägg
används också för att påvisa invasiv candidiasis men är inte specifik för Candida.
Verkar vara mer tillförlitligt för icke-neutropena än för hematologiska patienter.
Även här rekommenderas prover flera gånger i veckan. Det positiva prediktiva
värdet lågt men kan ev användas för att utesluta invasiv svampinfektion. Trots
rekommendationer i internationella guidelines verkar dessa metoder inte
kommit till allmän användning. Serum eller urinmätning av kvot D/L arabinitol
har visat relativt gott diagnostiskt värde vid hematologisk sjukdom med
neutropeni och hos nyfödda men betydligt sämre på andra patientkategorier. Det
finns förhoppningar att direktpåvisning av candida-DNA i blodprover kommer
att förbättra diagnostiken inom en snar framtid men PCR-analyserna har ännu
inte standardiserats eller validerats för att kunna rekommenderas för klinisk
diagnostik.
Brist på bra diagnostik och att det inte finns någon typisk klinisk bild
vid candidasepsis gör att man inom intensivvården är hänvisad till olika
profylaxstrategier och empirisk behandling.

Profylaxstrategier
1) Profylax till alla intensivvårdspatienter
Incidensen invasiv svampinfektion är mindre än 0,5% av IVA-patienter.
Generell profylax med t.ex. flukonazol leder till en oerhörd överbehandling
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med risk för biverkningar, resistensutveckling, selektion av resistenta arter
och kostnader. Rekommenderas inte.
2) Profylax till högriskpatienter. Bygger på att det går att identifiera dessa
patienter någorlunda säkert. Flera oberoende riskfaktorer och Candida
koloniseringsstatus gör att man kan identifiera en högriskpopulation som kan
vara betjänt av profylax:
Riskfaktorer:
Stor bukkirurgi speciellt om det förelegat anastomosinsufficiens eller reoperation
Nekrotiserande pankreatit
Akut eller kronisk njursvikt med dialysbehov
Antibiotika (ju fler sorter och ju längre behandlingstid, desto högre risk)
CVK, högre risk vid flerlumen
Tid på intensiven > 1 vecka
Neutropeni
Kolonisering med Candida från minst en lokal. (luftvägar, svalg, urin, faeces,
instick, drän, sår mm). Det negativa prediktiva värdet för invasiv candidos av
negativa koloniseringsodlingar är högt.

Riskfaktorerna definierar i praktiken svårt sjuka patienter med lång vårdtid på
IVA. Om flera riskfaktorer föreligger ökar troligen risken exponentiellt
Flera randomiserade kontrollerade studier av profylax med flukonazol till
högriskpatienter inom intensivvården har visat en signifikant minskad risk för
invasiv svampinfektion. I Läkemedelsverket workshop från 2005 rekommenderas
”Profylax med flukonazol kan övervägas till högriskpatienter, t.ex. återkommande
episoder av tarmläckage. I de senaste europeiska guidelines rekommenderas
flukonazolprofylax till patienter som genomgått bukkirurgi och haft upprepade
episoder av tarmperforationer eller anastomosläckage (Cornely OA et al 2012)
och i amerikanska guidelines rekommenderas profylax till högriskpopulation på
IVA med risk för invasiv svampinfektion som är >5% (Pappas et al 2016). I den
senaste Cohranesammanställningen av randomiserade studier (Cortegiani et al
2016) är slutsatsen det finns ett visst stöd för att profylax minskar risken för
invasiv svampinfektion men att profylaxen inte minskar mortaliteten.
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Profylaxrekommendation:
Profylax bör övervägas till högriskpatient med flera av ovanstående riskfaktorer,
framför allt vid komplikationer efter bukkirurgi kan om de samtidigt är koloniserade
med Candida. Om patienten är koloniserad med känslig Candidaart ges flukonazol
400 mg/d.
Intensivvård < 1 v eller negativa koloniseringsodlingar – ingen profylax.

3) Premptiv behandling (empirisk behandling styrd av någon biomarkör).
Upprepade mätningar i serum av β-D-glukan eller mannan/anti-mannan
som grund för svampbehandling har prövats i några mindre kliniska studier.
Båda testerna verkar ha ett högt negativt prediktivt värde och kan ev. vara ett
stöd för att avstå från onödig svampbehandling (Cornely et al 2012).

Empirisk svampterapi
(Patienter med tecken på invasiv infektion men utan att diagnostiska prover
verifierat diagnosen). Tyvärr finns inga för invasiv candidainfektion typiska
kliniska tecken. Patienten ter sig ofta likt vanlig bakteriell sepsis: feber,
hypotension, multipel organdysfunktion inklusive koagulopati.
Om patienten uppfyller flera av de kliniska riskfaktorerna under punkt 2
och dessutom uppvisar terapisvikt med pågående bredspektrumantibiotika
rekommenderas svampbehandling som tillägg. Det finns visst stöd från
retrospektiva studier för att korrekt insatt empirisk svampbehandling
ökar överlevnaden på samma sätt som annan adekvat insatt empirisk
bakteriell sepsisbehandling (Kumar 2009). Det finns dock randomiserade
placebokontrollerade studier av empirisk svampbehandling som inte kunnat
visa någon överlevnadsfördel med behandling (Timsit et al 2015). Trots svagt
vetenskapligt stöd rekommenderas ändå behandling med flukonazol om
det inte finns misstanke om flukonazolresistenta stammar (misstanke om
flukonazolresistent infektion finns när patienten nyligen behandlats med en
azol eller är koloniserad med en resistent stam, oftast C glabrata eller C krusei).
Alternativt används en echinocandin (caspofungin (Cancidas®), anidulafungin
(Ecalta®) eller micafungin (Mycamine®)) eller liposomalt amfotericin B
(Ambisome®).
Rekommendation:
Empirisk svampbehandling bör ges till candidakoloniserad septisk patient med
riskfaktorer för svampsepsis speciellt vid terapisvikt på antibakteriell terapi
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Behandling av verifierad invasiv svampinfektion
Fynd av Candida i blododling ska alltid behandlas även om patienten är
symptomfri. Fynd från andra sterila lokaler ska också behandlas (abscesser,
ledvätska, kota mm). Om blododling är positiv för Candida bör nya blododlingar
tas var 3:e-4:e dag tills de blir negativa. Rekommenderad behandlingstid vid
verifierad candidemi är 2 v från första negativa blododling om inga septiska
nerslag misstänks.
De svampmedel som står till förfogande framgår av Tabell 1. Flera
randomiserade kliniska studier av invasiv candidainfektion har genomförts där
olika preparat jämförts. Echinocandinerna förefaller var effektivare än Ambisome
och flukonazol. I en jämförande studie av vorikonazol mot Ambisome följt av
flukonazol sågs en likartad klinisk effekt mellan de båda regimerna. Ambisome
uppvisar som regel mer biverkningar framförallt i form av njurpåverkan och
elektolytrubbningar än de övriga preparaten.
Sammanfattningsvis är en echinocandin förstahandsvalet vid verifierad
candidasepsis och är det som rekommenderas i de senaste guidelines (Pappas
et al 2016, Cornely et al 2012). Detta stöds även av en analys av sammanslagna
patientdatabaser från sju olika randomiserade kontrollerade behandlingsstudier
av olika svampmedel vid invasiv candidiasis (n=1915). Behandling med något
annat än en echinocandin visade sig vara en oberoende riskfaktor för ökad
dödlighet (Andes et al 2012).
Vilken echinocandin? Den terapeutiska effekten av de tre echinocandinerna
är sannolikt likvärdig. Preparaten skiljer sig något avseende biverkningar,
interaktioner, klinisk dokumentation och pris. Interaktioner är sällan ett problem.
Anidulafungin har minst problem med interaktioner och behöver inte dosjusteras
vid njur-eller leversvikt men den kliniska dokumentationen och kliniska
erfarenheten är mindre än för de andra preparaten. Ingen av echinocandinerna
belastas av svåra biverkningar. För micafungin noterades i prekliniska studierna
levertumörer hos råtta efter långtidsbehandling. Relevansen av detta för
människa är oklar. Trots att micafungin har givits till tusentals patienter sen
2005 då det registrerades i USA utan att levertumörer noterats finns det i
Europa en reservation för risk för levertumörer och rekommendationen är att
om möjligt bör annat preparat ordineras. Av denna orsak är det rimligt att avråda
från långtidsbehandling med micafungin. Echinocandinerna är mycket dyra och
upphandlingar och rabatter påverkar val av preparat.
Övergång till (oral) flukonazol kan rekommenderas efter 5-7 dagar om isolatet
är känsligt och patienten är kliniskt stabil. Om blododlingen visat C parapsilosis
bör man byta till flukonazol eftersom nedsatt känslighet för echinocandiner är
vanligt och kliniskt relevant. Se tabell 2 för förväntat resistensmönster för vanliga
candidaarter. För doseringsrekommendation se tabell 1.
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Tabell 1. Preparatöversikt antimykotika för behandling av invasiva candiainfektioner

Läkemedel

Azoler
Flukonazol
Intravenös beredning/
kapslar/oral suspension
Vorikonazol (Vfend®)
Intravenös beredning
Tabletter/oral suspension
Kroppsvikt >40 kg
Kroppsvikt <40kg

Echinocandiner

Laddnings- Daglig
Observanda/varningar
dos
underhålls- (se FASS)
dos
800 mg x 1
dag 1

400 mg x 1

Beakta läkemedelsinteraktioner!
Dosjustering vid nedsatt
njurfunktion. Billigt.
Beakta läkemedelsinteraktioner!

6mg/kg x 2
dag 1
400 mg x 2
dag 1
200 mg x 2
dag 1

4 mg/kg x 2
200 mg x 2
100 mg x 2

Iv-beredning bör ej användas
vid nedsatt njurfunktion
(kreatininclearence <50 ml/min).
Eventuell dosjustering vid nedsatt
leverfunktion
Vid otillräcklig behandlingseffekt kan
underhållsdosen ökas, se FASS

Caspofungin
(Cancidas®)
Intravenös beredning

70 mg x 1
dag 1

50 mg x 1

Anidulafungin
(Ecalta®)
Intravenös beredning

200mg x1
dag 1

100 mg x1

Micafungin
(Mycamine®)
Intravenös beredning

Ingen
laddningsdos

100 mgx1

AmBisome®
Ingen
laddningsIntravenös beredning av
liposomalt amfotericin B dos

1-5 mg/kg
x1

Polyener

Ökad daglig dos (70 mg) till patient
> 80 kg och vid samtidig behandling
med vissa interagerande läkemedel.
Dosjustering (35 mg) vid måttligt
nedsatt leverfunktion. Interaktion
med takrolimus, kan kräva
dosjustering.
Ingen dosjustering vid
njur/leversvikt. Mindre
interaktionsproblem än caspofungin.
Begränsad erfarenhet av
behandling av fokala infektioner.
Ingen dosjustering vid njursvikt.
Använd ej vid leversvikt eller
kronisk leversjd. Få interaktioner.
Biverkningar främst levertoxicitet. Ej
för långtidsbehandling.
Ingen dosjustering vid
njur/leversvikt. Mindre
infusionsrelaterade biverkningar och
lägre njurtoxicitet än amfotericin B.
Biverkningar främst nefrotoxiciet
och elektrolytrubbningar

Ambisome och echinocandiner ger låga koncentrationer i öga. Fluconazol (och
voricaonazol) ger höga koncentrationer i öga och i abscesser.
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Tabell 2. Förväntat resistensmönster för de vanligaste candidaarterna.

Flukonazol

Vorikonazol

Echinocandin

Ambisome

C albicans

S

S

S

S

C glabrata

I/R

I/R

S

S

C tropicalis

S

S

S

S

C parapsilosis

S

S

I/R

S

C krusei

R

I/R

S

S

C lusitanie

S

S

S

S/I

Speciella situationer
Candida i Lungan. Fynd i luftvägssekret inklusive BAL/skyddad borste av
Candida är vanligt hos intensivvårdspatienter. I en prospektiv studie från
1998 av 37 icke-neutropena patienter med Candida i skyddad borste hade
ingen pneumoni (Rello et al 1998). En prospektiv obduktionsstudie av IVApatienter bekräftar detta. Av 77 patienter med penumoni vid obduktion och
där Candida isolerats från luftvägar premortem hade ingen candidapenumoni
vid obduktion (Meersseman et al 2009). Överhuvudtaget sågs inte
candidapenumoni hos någon obducerad patient. Candida i luftvägsodlingar
innebär att patienten är koloniserad med Candida och löper en ökad risk att
få invasiv candidainfektion men innebär i sig ingen behandlingsindikation i
avsaknad av andra riskfaktorer enligt rekommendationerna ovan.
Candida i buken. Huruvida all Candida från bukfocus ska behandlas kan
diskuteras. Candida i odlingar från peritonealvätska eller abscesser efter
bukkirurgi är inte ovanligt, speciellt i samband med kirurgiska komplikationer.
Mycket talar för att ge svampbehandling till dessa patienter. Fynd av Candida
i odlingar tagna från drän väger mindre tungt än t.ex. peroperativa odlingar
och odlingar i samband med dränering av abscess.
Candida i urin. Candida i urin hos intensivvårdspatienter är vanligt och
korrelerar till en ökad mortalitet och en hög risk för invasiv svampinfektion
(Toya 2007). Candiduri är ofta associerat med tung svampkolonisering
även i andra lokaler. I en prospektiv behandlingsstudie (Sobel et al 2000)
randomiserades 316 konsekutiva IVA-patienter med candiduri till behandling
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med flukonazol eller placebo i 2 v. Resultatet visade ingen skillnad i frekvens
invasiv candidainfektion eller frihet från Candida i urin vid uppföljning.
Slutsatsen är att candiduri i sig inte meriterar till svampbehandling men ska
bedömas som en riskfaktor för invasiv svampinfektion om andra riskfaktorer
också föreligger.
CVK. Om CVK eller SVP är fokus för candidafungemi ska katetern avlägsnas
snarast. Även om katetern inte utgör infektionsfokus rekommenderas att
kateter byts ut. I flera retrospektiva studier av riskfaktorer vid candidemi
framstår uteblivet byte/borttagande av CVK som en oberoende riskfaktor för
död. Hur väl matchade grupperna än är finns dock en risk att de patienter
som inte fått sina katetrar bytta inte är helt jämförbara med de där katetrarna
byttes. Ju bättre matchade grupperna är avseende andra riskfaktorer, desto
mindre tydlig är kateterfaktorn. Att byta centrala infarter vid candidasepsis
hos icke-neutropena patienter betraktas ändå som standardbehandling i
alla konsensusrekommendationer. Om det av olika skäl inte är möjligt att
byta CVK eller subcutana venportar bör behandling ske med echinocandin
eftersom det finns goda belägg för att effekten på jästsvampar i biofilm är
betydligt bättre än för andra svampmedel.
Candidaretinit/endophtalmit. Vid candidemi ska ögonundersökning alltid
göras med frågeställning candidaretinit. Om patienten har retinit bör
svampbehandling pågå till retiniten bedömts ha läkt ut. Det rör sig oftast om
flera månaders behandling.

Rekommendation Invasiv Candidainfektion på IVA
Echinocandin i första hand.
Lokal abscess: Flukonazol om ej resistent stam
Flukonazol för C parapsilosis

Terapisvikt
Ofta kan blododlingar vara positiva många dagar efter insatt adekvat behandling.
Vid fortsatt candidemi mer än 6-7 dagar efter insatt adekvat behandling kan man
misstänka att det föreligger en fokal infektion. Orsak till persisterande fungemi
kan vara infekterad CVK/subcutan venport eller annat främmande material,
infekterad tromboflebit, endokardit eller ett underliggande olöst kirurgiskt
problem som behöver åtgärdas.
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För patienter med svåra infektioner betyder fördröjd behandling med effektiva
antibiotika ökad risk för död (1-5) Effektiv behandling förutsätter inte bara att
de mikroorganismer som orsakar infektionen är känsliga för valt antibiotika
utan också adekvat dosering (6-8). Vid nedsatt njurfunktion har fokus ofta varit
att undvika överdosering, framför allt för att minimera risken för biverkningar.
Dosreduktion kan dock också medföra risk för suboptimal eller helt utebliven
effekt av behandlingen. Sepsis är en vanlig orsak till akut njurskada (9-12).
Kontinuerlig njurersättningsbehandling, s.k. IVA-dialys, är en nödvändig del av
behandlingen av dessa patienter. Vid sepsis används ibland kontinuerlig dialys
med en ökad intensitet jämfört med behandlingen av andra patienter. Detta
medför ökad elimination av antibiotika och därmed risk för underdosering.
Dödligheten för sepsispatienter som behöver dialysbehandling pga. akut
njursvikt är över 50% (9, 10, 12). Det har föreslagits att en orsak till detta är
underdosering av antibiotika (13). Den livsupphållande dialysbehandlingen
riskerar alltså att bidra till ökad dödlighet om doseringen av antibiotika inte
anpassas efter den aktuella situationen.

Antibiotikas farmakokinetik och farmakodynamik
Farmakokinetiska variabler beskriver hur koncentrationen av antibiotika, t.ex.
i patientens blod, varierar över tid efter en administrerad dos. Initialt beror
plasmakoncentrationen framför allt på dosen antibiotika och hur snabbt denna
omfördelas från blodbanan till kroppens vävnader. Omfördelningen beskrivs av
distributionsvolymen för aktuellt antibiotika, större volym motsvarar en högre
grad av omfördelning. Svårt sjuka patienter, t.ex. intensivvårdspatienter, har ofta
ökad distributionsvolym för vattenlösliga läkemedel.
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Jämfört med mindre svårt sjuka patienter krävs det för dessa patienter
därför en högre första dos för att nå avsedd plasmakoncentration (14). Detta
är viktigt eftersom det vid livshotande infektioner kan ha stor betydelse att
man direkt når effektiv koncentration. För många antibiotika rekommenderas
därför att behandlingen inleds med en extra stor laddningsdos eller halvering
av de två första dosintervallen, dvs. att man ger en extra dos mellan de två första
ordinarie doserna (15). Efter laddningsdosen leder eliminationen av antibiotika,
oftast via njurarna, till en exponentiell reduktion av plasmakoncentrationen.
Eliminationshastigheten är avgörande för valet av fortsatt dygnsdos medan
dosregim väljs med hänsyn till varje antibiotikas farmakodynamiska egenskaper
(se nedan). Med dosregim avses dosintervall och storleken på enskilda doser.
Eliminationshastigheten för ett läkemedel är oftast koncentrationsberoende
vilket betyder att det vid högre plasmakoncentration elmineras större mängd
läkemedel per tidsenhet (t.ex. mg/min) än vid lägre koncentration. Vanligen
elimineras däremot en konstant proportion av totalmängden per tidsenhet.
Detta beskrivs ofta som en plasmavolym som helt renas från läkemedel per
tidsenhet (ml/min eller L/h) vilket definitionsmässigt är samma sak som
läkemedlets clearance. Fördelen med begreppet clearance är att det ger
ett indirekt mått på eliminationshastighet vilket är oberoende av aktuell
plasmakoncentration. Nedsatt njurfunktion är vanligt hos svårt sjuka patienter.
För antibiotika som elimineras via njurarna varierar clearance av läkemedlet
som regel linjärt med njurfunktionen vilket innebär långsammare elimination
hos patienter med njursvikt. Dygnsdosen antibiotika måste därför ofta reduceras
vid nedsatt njurfunktion. Hos svårt sjuka patienter förekommer också ökad
renal eliminationshastighet vilket föreslagits bero på hemodynamiska effekter
av det inflammatoriska svaret och på behandling syftande till hemodynamisk
stabilisering (16, 17). Ökad elimination kan medföra behov av ökad dygnsdos
antibiotika. På vilket sätt dosregimen bör förändras i dessa situationer beror igen
på aktuellt antibiotikas farmakodynamiska egenskaper.
Antibiotikas farmakodynamik beskriver sambandet mellan antibiotikakoncentration och avdödning av bakterier. För vissa antibiotika är dessa effekter
koncentrationsberoende vilket betyder att högre antibiotikakoncentration
resulterar i ökad effekt. Ett exempel på sådana antibiotika är aminoglykosider.
För aminoglykosider kräver optimal avdödning att man uppnår en viss
högsta plasmakoncentration (Cmax, maximal concentration) vid varje
administreringstillfälle. En bakteriestams känslighet för antibiotika beskrivs
med den lägsta antibiotikakoncentration som förhindrar en ökning av
antalet bakterier i ett odlingsmedium. Denna koncentration anges som
minimal inhibitory concentration, MIC. Målsättningen vid behandling med
aminoglykosider är att vid varje administrering nå en koncentration minst 10
gånger högre än bakteriens MIC (Cmax ≥10xMIC). Vid behov av dosreduktion pga
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fig1

nedsatt njurfunktion är rekommendationen därför inte att minska de enskilda
Figur 1.
doserna utan att förlänga dosintervallet så länge detta inte leder till dosintervall
som riskerar bakteriell återhämtning (18).

Figur 1. Kurvan illustrerar hur olika PK/PD-mål (se texten) relaterar till
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För betalaktamantibiotika beror den avdödande effekten istället på hur stor del
av dosintervallet (tiden mellan två doser) som koncentrationen av antibiotika
är högre än MIC (% T>MIC). Betalaktamantibiotika beskrivs därför som
koncentrationsoberoende eller mer korrekt tidsberoende. Målsättningen för %
T>MIC varierar något mellan olika betalaktamantibiotika (se tabell 1) och också
mellan olika rapporter.
Tabell 1. Antibiotika, typ av farmakodynamik och PK/PD-mål.

Antibiotika
Penicilliner
Cefalosporiner
Karbapenemer
Makrolider
Klindamycin
Aminoglykosider
Kinoloner
Vankomycin

PK/PD parameter
T>MIC
T>MIC
T>MIC
T>MIC
T>MIC
Cmax/MIC
AUC/MIC
AUC/MIC

Målvärde
>50 %
>60 %
>40 %
ej fastställt
ej fastställt
>8-10
varierar
>280*

*I praktiken mäts enbart dalvärde, vilket relaterar till AUC.
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Ett genomsnittligt mål är ≥ 50 % T>MIC vilket kan betraktas som lägsta acceptabla
mål för karbapenemer och penicilliner. Experimentella studier har visat att maximal
effekt av betalaktamantibiotika fås med 100 % T>MIC och med koncentrationer
som överstiger 4 x MIC. Det har därför föreslagits att behandlingsmålet för
svårt sjuka patienter bör vara 100 % T > 1-4 x MIC (19-23). Halveringstiden för
de flesta betalaktamantibiotika rör sig om några få timmar. Generellt uppnås
därför högre % T>MIC med låga doser och korta dosintervall än med högre
doser och längre dosintervall. För patienter med nedsatt njurfunktion kan dock
dygnsdosen reduceras genom en förlängning av dosintervallet utan att man får
lägre T>MIC jämfört med patienter med normal njurfunktion. För t.ex. kinoloner
beror den avdödande effekten både på maximal koncentration och på andel tid
med koncentration över MIC. I detta fall beräknas kvoten mellan arean under
koncentrationskurvan och MIC-värdet för de aktuella bakterierna (AUC/MIC,
AUC = area under curve). I praktiken betyder det att för kinoloner kan både en
ökning av enskilda doser och en förkortning av dosintervallet leda till ökad effekt.
Begreppet PK/PD (pharmacokinetics-pharmacodynamics) används för att
beskriva sambandet mellan dosregim, farmakokinetik och farmakodynamik.
Som framgått tidigare i texten är Cmax>MIC, %T>MIC och AUC/MIC exempel
på PK/PD mål för olika antibiotika. När uppmätta plasmakoncentrationer av
antibiotika relateras till MIC måste man ta hänsyn till att proteinbindningsgraden
varierar stort mellan olika antibiotika och att det enbart är den fria fraktionen,
dvs. obundet antibiotika, som har effekt på bakterier. Ytterligare en försvårande
faktor är att koncentrationen av antibiotika vid infektionsfokus kan skilja sig
från den som mäts i plasma. Adekvata plasmakoncentrationer kan sägas vara en
nödvändig men inte alltid tillräcklig förutsättning för effektiv behandling.

Bakteriers känslighet för antibiotika
En bakteriestam anges som känslig för ett antibiotikum om MIC-värdet ligger
under ett visst gränsvärde som kallas för brytpunkt. Detta gränsvärde väljs så att
normal dosering av aktuellt antibiotika förväntas resultera i effektiv behandling
om bakteriens MIC ligger under brytpunkten. Brytpunkter fastställs av en
europeisk referensgrupp på uppdrag av europeiska läkemedelsverket. Ofta inleds
antibiotikabehandling utan att man vet vilken bakterie som orsakar infektionen
eller bakteriens MIC-värde för olika antibiotika. Man väljer då en dosregim
som förväntas vara effektiv (dvs nå PK/PD-målet) för alla bakterier som anges
som känsliga för aktuellt antibiotika. Om MIC-värdet är känt och det ligger
långt under brytpunkten betyder det att effektiv behandling kan nås med lägre
dosering vilket kan utnyttjas vid risk för biverkningar av behandlingen. Ökad
risk för biverkningar kan alltså vara ett skäl att bestämma MIC-värdet när man
isolerat den bakteriestam som orsakar infektionen. Lägre dosering tros dock
också öka risken för utveckling av antibiotikaresistens (24).
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Bestämning av antibiotikakoncentration i plasma
För vissa antibiotika syftar bestämning av plasmakoncentration framför allt till
att minska risken för toxiska biverkningar. Detta gäller t.ex. aminoglykosider.
Risken relateras enklast till det s.k. dalvärdet, dvs. koncentrationen mätt vid
dosintervallets slut omedelbart före administreringen av nästa dos. Dalvärdet
återspeglar framför allt eliminationen av aktuellt antibiotika. I andra fall är syftet
med koncentrationsbestämning att försäkra sig om effektiv behandling. Tiden
för provtagning i relation till senaste dos beror då på PK/PD-målet för aktuellt
antibiotika. För t.ex. betalaktamantibiotika ger provtagning mitt i dosintervallet
en indikation på om T>MIC är mer eller mindre än 50 % för ett visst MIC-värde.
Utebliven eller tveksam effekt av antibiotikabehandling kan vara indikation för
bestämning av plasmakoncentration. Vid behandling med vankomycin är syftet
med koncentrationsmätning både att uppnå effektiv behandling och att undvika
toxicitet vilket återspeglar det smala terapeutiska intervallet.

Alternativa dosregimer
Eftersom betalaktamantibiotika har en tidsberoende effekt har det föreslagits
att de bör administreras som kontinuerlig eller förlängd infusion. Vid adekvat
dosering resulterar kontinuerlig infusion i 100 % T>MIC. Det finns dock ännu
ingen övertygande dokumentation att sådana dosregimer resulterar i förbättrat
behandlingsresultat (25, 26). Det finns därför inte underlag för en generell
rekommendation att byta till dessa administrationssätt. Kontinuerlig infusion
eller förlängd infusionstid (t.ex. 4 h istället för 30 min) kan övervägas för att
optimera möjligheterna till effektiv behandling när infektion orsakas av bakterier
med högt MIC, dvs. nära brytpunkten, eller när risken för sådan infektionsorsak
bedöms ökad. Vid administrering av antibiotika som kontinuerlig infusion är det
viktigt att följa rekommendationer för hur ofta infusionslösningen ska bytas, för
t.ex. meropenem bör byte ske var 8:e timme.

Skattning av njurfunktion
De flesta dosrekommendationer vid nedsatt njurfunktion relaterar till mätt eller
beräknat kreatininclearance. Clearance (egentligen GFR, glomerular filtration
rate) beräknas t.ex. från plasmakoncentrationen av kreatinin (P-kreatinin),
ålder, kön och vikt. Cockcroft-Gaults ekvation är den som oftast använts i detta
sammahang även om nyare ekvationer ger en mer korrekt beräkning av verkligt
clearance (27), se faktaruta. Vid akut njursvikt måste man ta hänsyn till att
aktuellt P-kreatinin ofta inte nått en jämnviktskoncentration vilket kan leda till
överskattning av patientens njurfunktion och därmed risk för överdosering av
antibiotika. I återhämtningsfasen efter akut njursvikt kan situationen vara den
omvända vilket återspeglas av ett succesivt sjunkande P-kreatinin vilket leder
till risk för underdosering om man enbart tar hänsyn till ett enskilt P-kreatinin.
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Ofta bedöms njurfunktionen också med plasmakoncentrationen av Cystatin C
(P-Cystatin C) och från denna beräknat GFR. Beräknat GFR anges som regel
som kroppsytenormerat, dvs som om patienten hade en kroppsyta på 1.73 m2.
Om patientens verkliga kroppsyta är väsentligt större eller mindre kan beräknat
GFR justeras genom multiplikation med patientens beräknade kroppsyta
dividerad med 1.73. Precisionen i skattningen av njurfunktion vid kraftiga
avvikelser från ordinär kroppstorlek är dock osäker. Vid sänkt njurfunktion är
mätt eller beräknat kreatininclearance som regel högre än GFR beräknat från
P-Cystatin C. Detta beror på att kreatinin även elimineras via tubulär sekretion.
Dosrekommendationer för t.ex. antibiotika vid olika kreatininclearance kan
därför inte direkt översättas till dosrekommendationer vid samma värden för
GFR beräknat från Cystatin C.
Ekvationer för beräkning av GFR från plasmakreatinin
Cockcroft-Gault orginalekvationen (36)
(140 – ålder) x [vikt / (72 x krea / 88,4)] x 0,85 (om kvinna)
Förkortad MDRD originalekvationen med 4 variabler (37)
186 x (krea / 88,4)-1,154 x ålder-0,203 x 0,742 (om kvinna) x 1,210 (om afroamerikan)
CKD-EPI (38)
Kvinnor och krea ≤62:
144 x [krea / (0,7 x 88,4)]-0.329 x 0,993ålder
Kvinnor och krea >62:
144 x [krea / (0,7 x 88,4)]-1.209 x 0,993ålder
Män och krea ≤80:
141 x [krea / (0,9 x 88,4)]-0.411 x 0,993ålder
Män och krea >80:
141 x [krea / (0.9 x 88,4 )]-1,209 x 0,993ålder
För afroamerikaner ersätts faktorerna 144 och 141 i CKD-EPI ekvationen med
166 respektive 163. Ekvationerna resulterar i ett beräknat GFR (glomerulär
filtrationshastighet) som för MDRD och CKD-EPI ekvationerna anges normerat
för en kroppsyta på 1.73 m2, dvs ml/min/1.73 m2. 88,4 är en omräkningsfaktor
för att omvandla kreatininvärde från umol/L till mg/dl. Ålder anges i år, vikt i kg.
Ekvationerna finns i fler versioner, se referens 27.

Laddningsdos
För många antibiotika rekommenderas att behandlingen inleds med en extra stor
laddningsdos eller kortare dosintervall. Dessa rekommendationer gäller oavsett
njurfunktion och eventuell njurersättningsterapi. När sådan rekommendation
saknas bör den första dosen ändå motsvara normaldosen för patienter med
normal njurfunktion.

Antibiotikadosering vid nedsatt njurfunktion
Flertalet av de antibiotika som oftast används vid svår sepsis eller septisk
chock elimineras helt eller delvist via njurarna. Minskad renal elimination vid
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kronisk eller akut njursvikt gör att dygndosen måste reduceras för att undvika
överdosering. Om dosen ska reduceras genom en minskning av den enskilda
dosen eller genom förlängning av dosintervallet beror alltså på varje antibiotikas
farmakodynamiska egenskaper (se ovan). För tidsberoende antibiotika kan
dosreduktionen ske både genom minskning av enskilda doser eller ökat
dosintervall. Längsta T>MIC fås dock genom minskning av enskilda doser. För
koncentrationsberoende antibiotika riskerar minskning av enskilda doser att
leda till suboptimal behandling eftersom det leder till lägre Cmax. Behandling med
aminoglykosider medför risk för toxisk njurpåverkan varför man eftersträvar en
låg plasmakoncentration (dalvärde) före varje ny dos. Vid nedsatt njurfunktion
uppnås detta i första hand genom förlängning av dosintervallet. Det är dock
oklart om dosintervall längre än 48 h är förenat med effektiv behandling. Trots
att aminoglykosider har en koncentrationsberoende effekt föreslås i många
publikationer reduktion av enskilda doser även om det leder till lägre Cmax.
Effektiviteten hos en sådan regim är dock osäker. För ytterligare kunskap om
aminoglykosidbehandling vid njursvikt hänvisas till Hanberger och medarbetare
(28). Vissa antibiotika elimineras både via njurarna och via levern vilket gör att
man måste ta stor hänsyn till samtidig leversvikt (29). Dosförslagen i tabell 2 är
hämtade från FASS och från litteraturen i övrigt (33).

Antibiotikaelimination vid kontinuerlig njurersättningsterapi
(s.k. IVA-dialys)
Med njurersättningsterapi menas olika behandlingsformer som syftar till att
ersätta förlorad renal eliminationen av olika substanser, t.ex. läkemedel. Utanför
intensivvården omfattar begreppet intermittent hemodialys och peritonealdialys.
Inom intensivvården används som regel kontinuerlig hemodiafiltration. Ofta
används de engelska förkortningarna CVVHDF (continuous venous-venous
hemodiafiltration) och CRRT (continuous renal replacement therapy) där
CVVHDF egentligen är en av flera behandlingsformer som omfattas av det
vidare begreppet CRRT. Vid CVVHDF elimineras substanser i plasma via ett
dialysfilter både genom dialys (diffusion) och filtration (konvektion). De flesta
antibiotika har en relativt låg molekylvikt vilket gör att de elimineras lika effektivt
av både dialys och filtration. Ett mått på intensiteten av CRRT är summan av
mängden ersättningslösning (filtration) och dialysvätska per tidsenhet (t.ex.
ml/h). Om aktuellt antibiotika inte är proteinbundet och passerar fritt över
dialysmembranet kommer clearance via dialysfiltret motsvara summan av
flödena av ersättnings- och dialysvätska. Detta förutsätter att man korrigerar
för spädningseffekten av ersättningsvätska administrerad före dialysfiltret.
För proteinbundna antibiotika är det bara den fria fraktionen som bidrar till
elimination via dialysfiltret vilket resulterar i lägre clearance. Oavsett detta
kommer eliminationen via dialysfiltret variera linjärt med summan av flödet av
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dialys och ersättningsvätska. Njurersättningsterapin står ofta bara för en del av
eliminationen av antibiotika. Detta kan även gälla antibiotika som vid normal
njurfunktion till största delen elimineras via njurarna (30). Dubblering av det
totala flödet leder alltså inte alltid till att dosen antibiotika behöver dubbleras.
Det finns idag inga allmänt etablerade riktlinjer för vilken intensitetet av CRRT
som ger bäst behandlingsresultat. Intensiteten varierar därför mycket mellan
olika enheter, patienter och situationer vilket försvårar valet av dosregim för
antibiotika.

Antibiotikadosering vid kontinuerlig njurersättningsterapi
I litteraturen återfinns stora variationer i förslag till dosering av antibiotika vid
CRRT vilket bl.a. beror på att kunskapsunderlaget är mycket begränsat. Ett
annat skäl är att dosförslagen är anpassade till olika intensitet av CRRT, vilket
inte alltid redovisas tydligt (31). Till detta kapitel hör ett appendix som utgörs
av dosrekommendationer från RAF (referensgruppen för antibiotikafrågor),
dessa bygger på jämförelser mellan olika publicerade rekommendationer (18,
32-34), tidigare lokala sammanställningar av dosförslag (35), och resultat från
originalstudier. De ersätter inte en klinisk bedömning av lämplig dosregim i varje
enskild situation. Föreslagna dosintervall är som regel anpassade till CRRT med
totalt flöde 1.5-3 L/h. I tillägg till dosförslagen föreslår vi att man i ökad omfattning
utnyttjar eventuella möjligheter att bestämma plasmakoncentrationen av
antibiotika. I vissa fall används kontinuerlig njurersättningsterapi för patienter
med betydande kvarvarande njurfunktion vilket kan leda till ökat dosbehov
jämfört med anuriska patienter (18).

Intermittent hemodialys
Hos svårt sjuka patienter kan t.ex. minskad proteinbindning leda till ökat
dosbehov jämfört med mindre svårt sjuka patienter behandlade med intermittent
hemodialys. Mätning av plasmakoncentrationer föreslås när det är möjligt.
För antibiotika som elimineras via dialysfiltret bör administreringen anpassas
så att den sker efter dialys. Aminoglykosider kan eventuellt vara ett undantag
från denna princip (28) liksom antibiotika som doseras efter bestämning av
plasmakoncentration (se fotnot m till tabell 1 i det bifogade dokumentet från
RAF). Prov för bestämning av plasmakoncentration bör inte tas inom de första 4-6
h efter dilays eftersom koncentrationerna då stiger pga. ett s.k. reboundfenomen,
omfördelning av antibiotika mellan kroppens olika vätske-/vävnadsrum.
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Förslag till dosregim för antibiotika vid olika
grader av njurfunktion
Tabell 2 (3e upplagan) kommer att uppdateras vid behov och nya versioner
publiceras på www.sls.se/raf.
Johan Petersson, Britt-Marie Eriksson, Mia Furebring.
Tabell 2. Förslag till dosregim för antibiotika vid olika grader av njurfunktion.
Dosförslag för patienter som får njurersättningsbehandling återfinns i bilagan
till detta kapitel: Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid
njurersättningsbehandling (dialys) från Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF).

Antibiotika

Första
dosen

Normaldos

Penicilliner
Ampicillin

(b)

Bensyl-pc

(b)

Kloxacillin

(b)

PiperacillinTazobaktam
(Tazocin)
Cefalosporiner
Cefotaxim
(Claforan)
Ceftazidim
(Fortum)

(b)

2g
x 3-4
1-3 g
x 3-4 (c)
2g
x 3-4 (c)
4/0.5 g
x 3-4 (c)

Ceftriaxon
(Rocephalin)
Cefuroxim
(Zinacef)
Karbapenemer
Imipenem
(Tienam)

(b)
(b)

(b)
(b)

(b)

1-2 g
x 3-4
1-2 g
x 3 (c)
1-2 g
x1
1.5 g
x3

0.5 g x 4
1 g x 3-4 (c)

Nedsatt njurfunktion (a)
Värden med fet stil anger intervall för
kreatininclearance
50-10
2 g x 2-4
50-10
3gx3

40-20
4/0.5 g x 2-3

<40
1gx3

<10
1 g x 2-4
<10
1.5 g x 3-4

<20
4/0.5 g x 2

<5
Halverad dos
<6
50-30
30-16
15-6
0.5 g
1 g x 2 1 g x 1 0.5 g
v.a.d.
x1
1 g x 2 (Ingen dosreduktion
men max 2 g/dygn)
10-20
<10
0.75-1.5 g x 2
0.75-1.5 g x 1

70-41
0.5 g x 4

40-21
20-6
0.5 g x 4 Ej rek. (d)
(0.5 g x 2)
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Meropenem
(Meronem)
Aminoglykosider
Amikacin
(Biklin)
Gentamycin
(Gensumycin)
Netilmicin
(Netilyn)
Tobramycin
(Nebcina)
Kinoloner
Ciprofloxacin
(Ciproxin)
Levofloxacin
(Tavanic)
Moxifloxacin
(Avelox)
Övriga antibiotika
Doxycyklin
(Doxyferm)
Klindamycin
(Dalacin)
TrimetoprimSulfa
(Bactrim,
Eusaprim)
Vankomycin
(Vancocin)

Erytromycin
(Erymax)
Metronidazol
(Flagyl)
Linezolid
(Zyvoxid)
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50-26
1gx2

25-10
0.5 g x 2

<10
0.5 g x 1

(b)

0.5-2 g
x 3 (c)

20-30
mg/kg
5-7
mg/kg
5-7
mg/kg
5-7
mg/kg

20-25
mg/kg x 1
4.5-6
mg/kg x 1
4.5-6
mg/kg x 1
4.5-6
mg/kg x 1

(e)

400
mg
500
mg

400 mg
x 2-3 (c)
500 mg
x 1-2 (c)

30-60
<30
200-400 mg x 2
200-400 mg x 1
50-20
19-10
<10
250 mg x 2
250 mg 125 mg x 1
x1

400 mg
x1

Ingen dosreduktion

100-200 mg
x2
600 mg
x3
10 ml x 2
160/800 mg
x2

Ingen dosreduktion

200
mg

30
mg/kg
(h)

1.5 g

15-20 mg/kg
x 2-3 (h,i)

(f)
(f)
(f)

Ingen dosreduktion
>25 (g)
Normal dos

40-70
1gx1
(i)

15-25 (g)
Normal
dos 3 d
därefter
10 ml x 1
20-40
500 mg
mg x 1 –
v.a.d. (i)

1gx3

Ingen dosreduktion

1gx1

Ingen dosreduktion

600 mg x 2

Ingen dosreduktion

<15
Rek. ej

<20
(i)
500
mg var
2:a-4:e d

Rifampicin
(Rifadin)
Antimykotika
Flukonazol
(Diflucan)

800
mg

10 mg/kg x 1
max 600 mg
x1

Ingen dosreduktion

200-800 mg
x1

<50
200 mg x 1

Caspofungin
(Cancidas)
Anidulafungin
(Ecalta)
Vorikonazol
(Vfend)

70 mg 50/70 mg x 1
x1xI
200 mg
100 mg x 1
x1xI
6 mg/kg 4 mg/kg x 2
x2xI

Amfotericin B
(Fungizone)
Liposomalt
Amfotericin B
(Ambisome)

Specialistfall
1-5 mg/kg x
1 (c)

Ingen dosreduktion
Ingen dosreduktion
Ingen dosreduktion vid peroral
behandling. Försiktighet vid i.v.
behandling pga risk för toxicitet
relaterad till ansamling av vehikeln
SBECD.
Specialistfall
1-5 mg/kg x 1 (c,j)

a. De övre värdena i varje cell av tabellen anger ett intervall för kreatininclearance
normerat till en kroppsyta på 1.73 m2, dvs. ml/min/1.73 m2.
b. En extra dos mellan första och andra ordinarie dosen rekommenderas vid svår
sepsis eller septisk chock.
c. Vid svår infektion, sepsis, väljs de högre dosförslagen, detta är ytterligare
förtydligat i bilagan till detta kapitel.
d. Alla beredningar av imipenem inkluderar enzymhämmaren cilastatin som
ansamlas vid nedsatt njurfunktion.
e. Invänta adekvat S-konc. 10 mg/L, provtagning t.ex. 1 ggr/d, därefter ge normal
dos.
f. Invänta adekvat S-konc. 2 mg/L, provtagning t.ex. 1-2 ggr/d, därefter ge normal
dos.
g. Kontroll av plasmakoncentrationen rekommenderas.
h. Beräknat på aktuell kroppsvikt (39).
i. Efter laddningsdos justeras dos och dosinterval med målsättning att
administrera nästa dos när S-vankomycin 15-20. När detta är svårförutsägbart
kan man invänta svar på koncentrationsbestämningen.
j. Risk för nefrotoxicitet, följ njurfunktion (se FASS).
v.a.d. varannan dag
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Dosrekommendationer för antimikrobiella
Dosrekommendationer
för antimikrobiella
läkemedel
vid njurersättningsbehandling
(dialys)
läkemedel
vidBritt-Marie
njur-ersättningsbehandling
Johan Petersson,
Eriksson och Mia Furebring
(dialys)
Bakgrund
Dosförslagen i detta dokument är avsedda att vara ett stöd vid men inte en
ersättning för klinisk bedömning av lämplig dosregim i varje enskild situation.
Kunskapsunderlaget för dosrekommendationerna är i många fall mycket begränsat.
Förslagen bygger på tillgängliga originalstudier, tidigare rekommendationer och
egna erfarenheter. Som tillägg till dosförslagen rekommenderar vi att man i ökad
omfattning bestämmer plasmakoncentrationen av antibiotika.

Dosering vid nedsatt njurfunktion
Många antimikrobiella läkemedel elimineras helt eller delvis via njurarna.
För dessa läkemedel medför kronisk eller akut njursvikt att dygndosen måste
reduceras för att undvika överdosering. Om reduktionen bör göras genom
minskning av den enskilda dosen eller genom förlängning av dosintervallet
beror på läkemedlets farmakodynamiska egenskaper. Bristande underlag och
svårigheter att sammanställa tillgängliga data på ett överskådligt sätt har gjort
att vi inte inkluderat dosrekommendationer för patienter med olika grader av
njurfunktionsnedsättning. Tabellerna nedan ger dock en fingervisning om
dosreduktion överhuvudtaget är nödvändig och i så fall i vilken utsträckning.
Undvik dosreduktion som medför underbehandling, detta gäller särskilt vid
start av behandling av svåra infektioner.

Njurersättningsbehandling
Utanför intensivvården omfattar begreppet njurersättningsbehandling intermittent hemodialys och peritonealdialys. Inom intensivvården används som regel
kontinuerlig hemodiafiltration, ofta angivet med de engelska förkortningarna
CVVHDF och CRRT (continuous venousvenous hemodiafiltration respektive
continuous renal replacement therapy) CVVHDF är egentligen en av flera tekniker
som omfattas av det vidare begreppet CRRT. De nedanstående dosförslagen vid
CRRT är anpassade till ett totalt vätskeflöde i storleksordningen 20-35 ml/kg/h.
I de fall CRRT används för patienter med betydande kvarvarande njurfunktion
är behovet av dosreduktion mindre. Vid intermittent hemodialys bör läkemedel
som elimineras via dialysfiltret administreras efter dialys.

Laddningsdos
För många antibiotika rekommenderas att behandlingen inleds med en extra stor
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laddningsdos eller kortare dosintervall. Dessa rekommendationer gäller oavsett
njurfunktion och eventuell njurersättningsterapi. När sådan rekommendation
saknas ska den första dosen ändå motsvara normaldosen för patienter med
normal njurfunktion oavsett patientens verkliga njurfunktion.
Observera att fotnoterna ofta innehåller viktig information samt att det
i slutet av dokumentet finns tabeller för dosering vid meningit/encefalit och
endokardit.
Tabell 1

Normal njurfunktion
Laddningsdos

CRRT

Intermittent HD (a)

Standarddos

Svår
infektion

Standard
dos

Svår
infektion

Standarddos

Svår
infektion

Betalaktamantibiotika
Bensylpenicillin

(b)

1-3g x 3-4

3g x 3-4

1-3g x 3-4

3g x 3-4

1g x 3

2g x 3

Kloxacillin

(b)

2g x 3-4

2g x 4

2g x 3

2g x 3-4

2g x 3

2g x 3

Ampicillin

(b)

2g x 3-4

2g x 3-4

2g x 3

2g x 3-4

2g x 2

2g x 3

4/0.5g x 3

4/0.5g x 2

4/0.5g x 2

-

1.5g x 1-2

-

Piperacillin/
Tazobaktam

(b)

4/0.5g x 3-4

4/0.5g x 4

4/0.5g
x2-3

Cefuroxim

-

1.5g x 3

-

1.5g x 2-3

Cefotaxim

(b)

1-2g x 3

1-2g x 3

1-2g x 3

1-2g x 3

1g x 2

1-2g x 2

1-2g x3 (c)

2g x3 (c)

1g x 3 alt.
2g x 2

1g x 3 alt.
2g x 2

1-2g x 1
v.a.d.

1-2g x 1

Ceftazidim

(b)

Ceftriaxon

(b)

Aztreonam

1-2g x 1

1-2g x 1

-

-

1g x 1

1-2g x 1

2g x 2 alt.
1g x 3

2g x 3-4

1g x 2-3

2g x 2-3

1g x 2

1-2g x 2

Imipenemcilastatin

(b)

1g x 3 alt.
0.5g x 4

1g x 4

(d!)
(0.5g x 3)

(d!)
(0.5g x 4)

(d!)
(0.5g x 2)

(d!)
(0.5g x 2)

Meropenem

(b)

0.5-1g x 3

1-2g x 3

0.5-1g x 3

1g x 3

0.5g x 2

1g x 2

Ertapenem

(b)

1g x 1

-

-

-

-

-

20-30
mg/kg x1 (e)
5-7
mg/kg x1 (e)

20-25
mg/kgx1
4.5-6
mg/kg x1

20-25
mg/kgx1
4.5-6
mg/kg x1

(f)

(f)

(g)

(g)

(f)

(f)

g)

(g)

Aminoglykosider
Amikacin
Tobramycin,
Gentamicin

Fluorokinoloner
Ciprofloxacin

-

400mg x 2-3

400mg x (2)3

400mg x 2

400mg x 2

400mg x 1

400mg x 1

Moxifloxacin

-

400mg x 1

400mg x 1

400mg x 1

400mg x 1

400mg x 1

400mg x 1

500mg x 2

500mg x 1

Dag 1:
500mg x 2
Därefter:
500mg x 1

125mg x 1

250mg x 1

10ml x 2
(i)

10ml x 2 (i)

10ml x 1
(j)

10ml x 1
(j)

Levofloxacin

-

500mg x 1-2

Övriga antibakteriella läkemedel
TrimetoprimSulfametoxa.
16/80 mg/ml

-

10ml x 2
(h)

10ml x 2
(h)

Doxycyklin

200mg

100-200mg
x1

100-200mg
x1

Tigecyklin

100mg

50mg x 2

50mg x 2
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Vancomycin

100-200mg 100-200mg 100-200mg 100-200mg
x1
x1
x1
x1
50mg x 2

1g x 3 alt.
1g x 3 alt.
1g x 2 alt.
30 mg/kg
15-20
15-20
15-20
(max 2g) (k) mg/kg x3 (l) mg/kg x3 (l) mg/kg x2 (l)

50mg x 2
1gx2 alt.
15-20
mg/kg x2

50mg x 2

50mg x 2

(m)

(m)

Övriga antibakteriella läkemedel
TrimetoprimSulfametoxa.
16/80 mg/ml

-

Doxycyklin
Tabell
1 forts.

200mg

Metronidazol
Kolistin
Linezolid

1.5gx1
9 milj. Enh.
-

10ml x 2
(h)

10ml x 2
(h)

10ml x 2
(i)

10ml x 2 (i)

10ml x 1
(j)

10ml x 1
(j)

100-200mg 100-200mg 100-200mg 100-200mg
Intermittent
HD
x1 CRRT x 1
x1
x 1(a)
LaddningsStandard
Svårx 2
StandardSvårx 2
Tigecyklin
100mg
50mg x 2
50mg
50mg x 2
50mg
dos
dos
infektion
dos
infektion
1gx2 alt.
Erytromycin
1g
x
3
1g
x
3
1g
x
3
1g
x
3
1g
x
3
1g x 3
1g x 3 alt.
1g x 3 alt.
1g x 2 alt.
15-20
Vancomycin
30 mg/kg 250-500mg
15-20
15-20
15-20
(m)
(m)
250-500mg 250-500mg 250-500mg
mg/kg x2 250-500mg 250-500mg
Azitromycin
mg/kg
x 1x3 (l)
x 1x3 (l) mg/kg
x 1x2 (l)
x1
x 1(a)
Tabell 1 forts. (max 2g) (k) mg/kg
Normal
njurfunktion
CRRT x(l)1
Intermittent
HD
10 mg/kg
10Svår
mg/kg
10
mg/kg
10Svår
mg/kg Standard10 mg/kg
10Svår
mg/kg
Laddnings- StandardStandard
Rifampicin
x 1,dos
max
x 1, max
x 1,dos
max
x 1, max
x 1,dos
max
x 1, max
dos
infektion
infektion
infektion
600mg x 1 600mg x 1
600mg x 1 600mg x 1 600mg x 1 600mg x 1
Erytromycin
1g x 3
1g x 3
1g x 3
1g x 3
1g x 3
1g x 3
Klindamycin
600mg x 3 600mg x 3
600mg x 3 600mg x 3 600mg x 3 600mg x 3
250-500mg 250-500mg 250-500mg 250-500mg 250-500mg 250-500mg
Azitromycin
Metronidazol
1.5gx1
1gx1
1gx1
1gx1
1gx1
1gx1
1gx1
x 1(n)
x 1(n)
x 1(n)
x 1(n)
x 1(n)
x 1(n)
10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
Linezolid
600mgx2
600mgx2
600mgx2
600mgx2
600mgx2
600mgx2
Rifampicin
x 1, max
x 1, max
x 1, max
x 1, max
x 1, max
x 1, max
600mg
x
1
600mg
x
1
600mg
x
1
600mg
x
1
600mg
x
1
600mg
x1
4-6mg/kgx1 6mg/kgx1 4-6 mg/kgx1 6 mg/kgx1 4-6 mg/kg
6 mg/kg
Daptomycin
(o) x 3 600mg
(o,p)x 3
(o) x 3 600mg
(o,p)x 3 600mg
E.D. (o,q)
(o,p,q)
Klindamycin
600mg
600mg
x 3 E.D.
600mg
x3

Antifungala läkemedel
Daptomycin
Fluconazol
Kolistin

800mg
9 milj. Enh.

Voriconazol
intravenöst läkemedel
6mg/kg x 2
Antifungala
Voriconazol
Fluconazol
per
os

400mg
800mgx 2

Caspofungin
70mg
Voriconazol
Anidulafungin
200mgx 2
intravenöst
6mg/kg
Micafungin
Voriconazol
per os
Caspofungin
5-flucytosin
(i.v.
och p.o.)
Anidulafungin

100-200mg 100-200mg
Normal
x 1 njurfunktion
x1
StandardSvårx 2
50mg x 2
50mg
dos
infektion

1gx1 (n)
3 milj. Enh.
x3
600mgx2

1gx1 (n)
3 milj. Enh.
x3
600mgx2

1gx1 (n)
3 milj. Enh.
x3
600mgx2

1gx1 (n)
1gx1 (n)
1gx1 (n)
3 milj. Enh. 1.0-1.5 milj. 1.0-1.5 milj.
Enh.
x 2 (r) Enh.
x 2 (r)
x3
600mgx2
600mgx2
600mgx2

4-6mg/kgx1 6mg/kgx1 4-6 mg/kgx1 6 mg/kgx1 4-6 mg/kg
6 mg/kg
(o)
(o,p)
(o)
(o,p)
E.D. (o,q) E.D. (o,p,q)
800mg
200-400mg
400mg
200-800mg 400-800mg 400-800mg
x 1Enh. 3 milj.
x 1 (s)
x 1 (s)
E.D.milj. 1.0-1.5
E.D.milj.
x 1Enh. 3 milj.
3 milj.
Enh. 3 milj.
Enh. 1.0-1.5
Enh. x 2 (r) Enh. x 2 (r)
x3
x3
x3
x3
4mg/kg x 2

4mg/kg x 2

200-800mg
200mg x 2
x1
50/70mg
x 1 (u)

400-800mg
200mg x 2
x1
50/70mg
x 1 (u)

100mg xx 12
4mg/kg

100mg xx 12
4mg/kg

400mg x 2

100mg x 1
200mg x 2

100mg x 1
200mg x 2

70mg

50/70mg
1 (u)
25x mg/kg

50/70mg
1 (u)
50x mg/kg

4mg/kg x 2
(t)

4mg/kg x 2 4mg/kg x 2
(t)
(t)

400-800mg
800mgx 2 200-400mg
400mgx 2
200mg x 2 200mg
200mg x 2 200mg
x 1 (s)
x 1 (s)
E.D.
E.D.
50/70mg
50/70mg
50/70mg
50/70mg
x 1 (u)
x 1 (u)
x 1 (u)
x 1 (u)
4mg/kg
x
2
4mg/kg
x
2
4mg/kg
4mg/kg
x
2
100mg x 1 100mg x 1 100mg x 1 100mg xx 12
(t)
(t)
(t)
(t)
100mg x 1 100mg x 1 100mgx 1 100mg x 1
200mg x 2 200mg x 2 200mg x 2 200mg x 2
50/70mg
1 (u)
50x mg/kg

50/70mg
1 (u)
50x mg/kg

200mg

x 4 (v)x 1
100mg

x 4 (v)x 1
100mg

x 2 (v)x 1
100mg

x 2 (v)x 1
100mg

-

100mg x 1

100mg x 1

100mg x 1

100mg x 1

Liposomalt
Amfotericin B
5-flucytosin
Amfotericin B
(i.v. och p.o.)
Antivirala läkemedel

1-3 mg/kg
x1
25 mg/kg
x 4 (v)

3-5 mg/kg
x1
50 mg/kg
x 4 (v)

1-3 mg/kg 3-5 mg/kg
x1
x1
50 mg/kg
50 mg/kg
specialistfall
x 2 (v)
x 2 (v)

Micafungin

Acyklovir
Liposomalt
Amfotericin B
Ganciklovir
Amfotericin B

-

Foscarnet
Antivirala läkemedel Acyklovir

-

Ganciklovir

-

Foscarnet

-

5-10mg/kg
1-3 xmg/kg
3
x1
5mg/kg
x2
60 mg/kg
x3
5-10mg/kg
x3
5mg/kg
x2
60 mg/kg
x3

4mg/kg x 2
(t)

50
mg/kg
50/70mg
en
x 1dos,
(u)
därefter
100mg x 1
efter konc.
(v) 1
100mgx

50
mg/kg
50/70mg
en
x 1dos,
(u)
därefter
100mg x 1
efter konc.
(v) x 1
100mg

1-3 mg/kg 3-5 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
x1
x1
en dos,
en dos,
därefter
därefter
efter konc. efter konc.
(v)
(v)
10-15mg/kg 5-7.5mg/kg 5-7.5mg/kg 2.5-5mg/kg 2.5-5 mg/kg
3-5 xmg/kg
1-3
mg/kg
3-5
mg/kg
1-3
mg/kg
3-5
3
x 1 (w)
x 1 (w)
x 1 (w)
x 1mg/kg
(w)
x1
x1
x1
x1
x1
5mg/kg
2.5mg/kg
2.5mg/kg
1.25mg/kg
1.25mg/kg
x2
x specialistfall
1
x1
v.a.d.
v.a.d.
60 mg/kg
specialistfall
x3
10-15mg/kg 5-7.5mg/kg 5-7.5mg/kg 2.5-5mg/kg 2.5-5 mg/kg
x3
x 1 (w)
x 1 (w)
x 1 (w)
x 1 (w)
5mg/kg
2.5mg/kg
2.5mg/kg 1.25mg/kg 1.25mg/kg
x2
x1
x1
v.a.d.
v.a.d.
60 mg/kg
specialistfall
x3
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CRRT – kontinuerlig njurersättningsbehandling (IVA-dialys)
HD – hemodialys
Laddningsdos - Laddningsdos: Initialt ökad dosering för att snabbt nå optimal
antibiotikaeffekt. Dessa rekommendationer gäller oavsett njurfunktion och
eventuell njurersättningsterapi. När sådan rekommendation saknas bör
den första dosen ändå motsvara normaldosen för patienter med normal
njurfunktion.
v.a.d. – varannan dag
E.D. – efter dialys
Enh. - enheter
a) För antibiotika som ges i reducerad dos vid IHD ska dosen dialysdagar ges
efter dialys och nästa dostillfälle justeras så att dosintervallet blir det angivna,
t ex 24 h. För aminoglykosider se g) nedan.
b) En extra dos ges efter halva dosintervallet mellan ordinarie dos 1 och 2. Ex:
Om meropenem 1 g x 3; ge 1 g extra 4 h efter första dosen. Alternativt ökad
dos vid första administrering, t ex dos som vid behandling av meningit.
c) 1g x 4 vid neutropen sepsis.
d) Alla beredningar av imipenem inkluderar enzymhämmaren cilastatin som
ansamlas vid nedsatt njurfunktion. Överväg annat antibiotika.
e) Den högre dosen avser patienter med septisk chock. För patienter som
behandlas med hemodialys se g) nedan.
f ) Normal laddningsdos.
Koncentrationsbestämning 1-2 ggr/d, invänta
dalvärde ≤ 5 (amikacin) respektive ≤ 2 (gentamicin, tobramycin) mg/L. Ge
sedan standarddos.
g) Specialistfall. Användning av aminoglykosider vid njursvikt med eller
utan behov av intermittent hemodialys är dåligt studerat ur effekt- och
toxicitetsperspektiv. Alternativa antibiotika bör alltid övervägas. Vid start
av behandling bör laddningsdosen motsvara den lägre delen av angivna
dosförslag och reduceras ytterligare om infektionen inte uppfattas som
livshotande. Avseende tobramycin och gentamicin: fortsatt, traditionell,
dosering med 1.5 mg/kg efter dialys är förknippad med risk för subterapeutiska
koncentrationer. Ur ett PKPD-perspektiv antas det vara mer effektivt att nå
höga antimikrobiella koncentrationer genom administrering av 4,5-6 mg/kg
1- 2 h före hemodialys. Detta dosförslag förutsätter dock att patienten före
dos har en serumkoncentration < 2.0. Denna dosregim förutsätter också att
hemodialys inte ges med längre intervall än 48 h, dvs. att dosintervallet inte
överstiger 48 h.
h) Vid infektion med Pneumocystis jiroveci eller Stenotrophomonas maltophilia
15 (-20) mg/kg/d (avseende trimetoprim) delat på tre doser, max 30 ml x
3. Vi föreslår koncentrationsbestämning, rekommenderat dalvärde 500-600
mikromol/L.
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i) Vid infektion med Pneumocystis jiroveci eller Stenotrophomonas maltophilia
15 mg/kg/d(avseende trimetoprim) delat på 3 doser, max 20 ml x 3) de
första dygnen. Därefter föreslås koncentrationsbestämning rekommenderat
dalvärde 500-600 mikromol/L. Underlaget för dosförslaget är mycket
begränsat.
j) Vid infektion med Pneumocystis jiroveci eller Stenotrophomonas maltophilia
första dygnet 15 mg/kg/d (avseende trimetoprim) delat på 3 doser,
därefter 5.0-7.5 mg/kg/d (avseende trimetoprim) x 1 efter dialys. Föreslår
koncentrationsbestämning, rekommenderat dalvärde 500-600 mikromol/L.
Underlaget för dosförslaget är mycket begränsat.
k) Beräknat enligt aktuell kroppsvikt.
l) Normal laddningsdos. Maxdos före koncentrationsvärde 1 g x 3. Mät
serumkoncentration före administration (dalvärde) före 3:e dosen, målsättning 15-20 mg/L. Upprepa koncentrationsbestämning dagligen, glesare om
stabila värden.
m) Specialistfall då val av dosregim är komplicerat, alternativa antibiotika kan
övervägas. Val av dosregim görs efter bestämning av plasmakoncentration
och med hänsyn tagen till föregående dos, tidsintervall från föregående dos
till koncentrationsbestämning, provtagningstid i relation till hemodialys,
tid från dos till nästkommande hemodialys, infektionens svårighetsgrad,
patogen, MIC-värde för patogenen och eventuell kvarvarande njurfunktion.
Som regel tillämpas samma målintervall för dalvärden för S-Vankomycin
som för patienter med normal njurfunktion, dvs. 15-20 mg/L men det är
oklart om detta är optimalt. Om patienten helt saknar egen njurfunktion
är eliminationen mellan dialystillfällen mycket långsam, T½ 100-200
h enligt litteraturen. Detta och praktiska fördelar för patienter som inte
sjukhusvårdas gör att administrering som regel görs i samband med dialys.
Plasmakoncentrationsbestämning kan göras omedelbart före eller 4-6
h efter hemodialys. Bestämning ska inte göras inom de första 4-6 h efter
dialys eftersom plasmakoncentrationen då är i stigande pga. omfördelning
av vankomycin mellan olika vävnads- och vätskekompartment, ett sk.
reboundfenomen. I en nyligen publicerad översiktsartikel gavs följande
doseringsförslag (Crew et al. Am J Health-Syst Pharm 2015;72:1856-64):
Laddningsdos: 15-20 mg/kg, max 2 g, den lägre dosen avser lindrigtmåttligt svår infektion som inte involverar djupa vävnader.
Underhållsdos väljs med stöd av S-Vankomycin vid nästa dialystillfälle (de lägre
doserna avser lindrigt-måttligt svår infektion som inte involverar djupa
vävnader):
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inte involverar djupa vävnader.
Underhållsdos väljs med stöd av S-Vankomycin vid nästa dialystillfälle (de lägre doserna avser
lindrigt-måttligt svår infektion som inte involverar djupa vävnader):
S-Vankomycin
Dosförslag,
S-Vankomycin
Dosförslag,
före dialys
administrering efter
4-6 h efter dialys
administrering efter
dialys
dialys
< 10
1000-1500 mg
< 10
750-1000 mg
10-15
500-1000 mg
10-15
500-750 mg
15-20
500-750 mg
15-20
0-500 mg
20-25
0-500 mg
> 20
avvakta
> 25
avvakta
Om vankomycin istället administreras under den avslutande delen av dialysen föreslås att dosen
Om
vankomycin istället administreras under den avslutande delen av dialysen
ökas med 25%. Administrering på detta sätt är aktuell pga. praktiska fördelar vid poliklinisk
föreslås
attOmdosen
ökas med
medupprepad
25%. Administrering
detta
är aktuell
behandling.
man avvaktar
dosering kan det varapå
aktuellt
att sätt
göra en
pga.
praktiska
fördelar
vid poliklinisk och
behandling.
Omenman
upprepad
bestämning
av plasmakoncentrationen
att administrera
ny dosavvaktar
tidigare än med
nästa dialystillfälle.
Dettakan
gällerdet
framför
om koncentrationen
var något högre
än vad
upprepad
dosering
varaalltaktuellt
att göra bara
en upprepad
bestämning
som
medger
upprepad
dosering
enligt
tabellen
och/eller
om
patienten
har
kvarstående
egen
av plasmakoncentrationen och att administrera en ny dos tidigare än
nästa
njurfunktion.
dialystillfälle. Detta gäller framför allt om koncentrationen bara var något
vadvidsom
medger upprepad dosering enligt tabellen och/eller om
n) högre
500 mgän
x 3 i.v.
clostridieinfektion.
harförkvarstående
egen njurfunktion.
o) patienten
S-CK bör följas
att detektera muskelpåverkan
(se FASS).
p)
Högre
dosering
(8-12
mg/kg)
kan
vara
aktuell
vid
svårbehandlade
infektioner som
n) 500 mg x 3 i.v. vid clostridieinfektion.
främmandekroppsinfektioner
och
endokardit,
motsvarande
högre
o) S-CK bör följas för att detektera muskelpåverkan (sedosering
FASS).vid CRRT och
Intermittent HD är 8-10 mg/kg, se tabell 3 och infektionsläkarföreningens vårdprogram för
p) Högre dosering (8-12 mg/kg) kan vara aktuell vid svårbehandlade infektioner
endokardit. Detta är dock högre doser än rekommenderat i produktresumén.
främmandekroppsinfektioner
endokardit,
motsvarande
högre
q) som
Baserat
på dialys v.a.d. överväg ökning av dosenoch
med 50
% om tid till nästa
dialys är 3 d eller
dosering
vid CRRT och Intermittent HD är 8-10 mg/kg, se tabell 3 och
längre.
r) infektionsläkarföreningens
Den högre dosen dialysdagar.
vårdprogram för endokardit. Detta är dock högre
doser än rekommenderat i produktresumén.
q) Baserat på dialys v.a.d. överväg ökning av dosen med 50 % om tid till nästa
dialys är 3 d eller längre.
r) Den högre dosen dialysdagar.
s) CRRT har associerats med högre clearance än hos patienter med normal
njurfunktion.
t) Vid njurinsufficiens rekommenderas peroralt behandling pga att vehikel i
infusionslösning ackumuleras. Koncentrationsbestämning bör göras efter 3-5
d vid p.o. och i.v. behandling.
u) 70 mg om vikt > 80 kg.
v) Dosering styrs med koncentrationsbestämning. Dal och toppvärde tas efter
dos 2. Dalvärdet skall vara > 25 mg/L och toppvärdet < 100 mg/L.
w) Risk för ackumulation vid njursvikt/CRRT/IHD. Kontroll av serumkoncentration avseende acyklovir och metaboliten CMMG rekommenderas.

76

Tabell 2. Dosering vid meningit/encefalit
Läkemedel

Normal
njurfunktion

CRRT

Intermittent HD (a)

Bensylpenicillin

3g x 4

3g x 3-4

2-3g x 3

Ampicillin

3g x 4

3g x 3

2-3g x 3

Cefotaxim

3g x 3-4

3g x 3

3g x 2

Ceftazidim

2g x 3

2g x 2-3

2g x 1

Ceftriaxon

2g x 2 alt. 4g x 1

(b)

2g x 1

Meropenem

2g x 3

2g x 2

1g x 2

20ml x 2

20ml x 2 (c)

20ml x 1 (c)

(d)

(d)

(d)

Rifampicin

600mg x1

600mg x 1

600mg x 1

Doxycyklin

200mg x 1-2 (e)

200mg x 1-2 (e)

200mg x 1-2 (e)

400mg x 1

400mg x 1

400 mg x 1

400-800mg x 1 (f)

800-1200mg x 1 (f)

400-800mg v.a.d.(f)

3-7 mg/kg x 1

3-7 mg/kg x 1

3-7 mg/kg x 1

(g)

(g)

(g)

5-15 mg/kg x 3 (h)

10 mg/kg x 1 (i)

5 mg/kg x 1 (i)

5 mg/kg x 2

2.5 mg/kg x 1

1.25 mg/kg v.a.d.

Trimetoprim-sulfametoxazol
Vankomycin

Moxifloxacin
Flukonazol
Liposomalt Amfotericin B
Amfotericin B
Acyklovir
Ganciklovir

CRRT – kontinuerlig njurersättningsbehandling (IVA-dialys)
CRRT – kontinuerlig njurersättningsbehandling (IVA-dialys)
HD
hemodialys
HD ––hemodialys
v.a.d.
varannan
v.a.d. ––varannan
dag dag
a) För
som ges
i reducerad
vid IHD skados
dosen
dialysdagar
ges efter
dialys
och nästa
a)
Förantibiotika
antibiotika
som
ges i dos
reducerad
vid
IHD ska
dosen
dialysdagar
dostillfälle justeras så att dosintervallet blir det angivna, t ex 24 h. För aminoglykosider föreslås i
ges efter dialys och nästa dostillfälle justeras så att dosintervallet blir det
stället administrering 2 h före dialysstart dialysdagar.
angivna,aktuellt
t ex 24
h. För
aminoglykosider
b) Ceftriaxon
enbart
vid poliklinisk
behandling. föreslås i stället administrering 2 h
före dialysstart
dialysdagar.
c) Kontroll
av serumkoncentration
rekommenderas.
d) Samma
dosregim
som videnbart
andra infektioner.
b)
Ceftriaxon
aktuellt
vid poliklinisk behandling.
e) 200mg x2 om vikt > 50 kg.
c) Kontroll av serumkoncentration rekommenderas.
f) Dubbel dos första administreringen.
d)
Samma dosregim som vid andra infektioner.
g) Specialistfall.
e)
200mg
vikt > 50 kg.10-15 mg/kg x 3 vid HSV-encefalit eller VZV-infektion.
h) 5-10
mg/kgx2
x 3om
vid HSV-meningit,
för ackumulation
njursvikt/CRRT/IHD. Toxicitet kan orsaka neurologiska symtom som
fi)) Risk
Dubbel
dos förstavidadministreringen.
som betingade av infektionen. Kontroll av serumkoncentration avseende acyklovir och
g) misstolkas
Specialistfall.
CMMG rekommenderas.
h) metaboliten
5-10 mg/kg
x 3 vid HSV-meningit, 10-15 mg/kg x 3 vid HSV-encefalit eller
VZV-infektion.
i) Risk för ackumulation vid njursvikt/CRRT/IHD. Toxicitet kan orsaka
neurologiska symtom som misstolkas som betingade av infektionen.
Kontroll av serumkoncentration avseende acyklovir och metaboliten CMMG
rekommenderas.
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Val av antibiotikaregim vid endokardit är specialistfall, infektionsläkarföreningens
Val av antibiotikaregim
vid endokardit
är specialistfall,
infektionsläkarföreningens
vårdprogram
ger
vårdprogram
ger detaljerade
förslag
på val av
antibiotika och dos vid
olika etiologi
detaljerade förslag på val av antibiotika och dos vid olika etiologi och typ av infektion.
och typ av infektion.
Tabell 3. Dosering vid endokardit
Läkemedel

Normal
njurfunktion

CRRT

Intermittent
HD (a)

Bensylpenicillin

3g x 4

3g x 3-4

2-3g x 3

Kloxacillin

3g x 4

3g x 3-4

3g x 3

Ampicillin

3g x 4

3g x 3

2-3g x 3

4/0.5g x4

4/0.5g x 3

4/0.5g x 2

Cefotaxim

2-3g x 3

2g x 3

2g x 2

Ceftazidim

2g x 3

2g x 2

2g x 1

Ceftriaxon

2-4g x 1

(b)

2g x 1

2g x 3

2g x 2

1g x 2

Gentamicin, Tobramycin

(c)

(d)

(e)

Vankomycin

(f)

(f)

Piperacillin/Tazobaktam

Meropenem

Daptomycin
Caspofungin
Liposomalt Amfotericin B
Amfotericin B

(f)

50/70 mg x 1 (h)

50/70 mg x 1 (h)

(8-10 mg/kg ED
(3 ggr/vecka) (e)
50/70 mg x 1 (h)

3-5 mg/kg x 1

3-5 mg/kg x 1

3-5 mg/kg x 1

(e)

(e)

(e)

8-12 mg/kg x 1 (g) 8-10 mg/kg x 1 (e)

CRRT – kontinuerlig
njurersättningsbehandling
(IVA-dialys)
CRRT
– kontinuerlig
njurersättningsbehandling
(IVA-dialys)
HD – hemodialys
HD – hemodialys
v.a.d. – varannan dag
v.a.d. – varannan dag
a) För antibiotika som ges i reducerad dos vid IHD ska dosen dialysdagar ges efter dialys och nästa

justeras så som
att dosintervallet
blir det angivna,
t ex 24
h. Förska
aminoglykosider
föreslås i
a) dostillfälle
För antibiotika
ges i reducerad
dos vid
IHD
dosen dialysdagar
stället
administrering
2 h före
dialysstart
dialysdagar.
ges efter
dialys och
nästa
dostillfälle
justeras så att dosintervallet blir det
b) Ceftriaxon aktuellt enbart vid poliklinisk behandling.
angivna, t ex 24 h. För aminoglykosider föreslås i stället administrering 2 h
c) Alfastreptokocker, enterokocker 3 mg/kg x 1, S aureus 5 mg/kg första 5 dagarna.
före dialysstart
dialysdagar.
d) Startdos
som normaldos,
invänta sen serumkoncentration.
b)
Ceftriaxon aktuellt enbart vid poliklinisk behandling.
e) Specialistfall.
f) Samma
dosregim som vid andra
infektioner. 3 mg/kg x 1, S aureus 5 mg/kg första 5
c)
Alfastreptokocker,
enterokocker
g) HDosförslag
enligt
infektionsläkarföreningens
vårdprogram, detta är dock högre doser än
dagarna.
rekommenderat i produktresumén.
d) Startdos som normaldos, invänta sen serumkoncentration.
h) Laddningsdos 70 mg, därefter 70 mg om vikt > 80 kg annars 50 mg.
e) Specialistfall.
f ) Samma dosregim som vid andra infektioner.
g) HDosförslag enligt infektionsläkarföreningens vårdprogram, detta är dock
högre doser än rekommenderat i produktresumén.
h) Laddningsdos 70 mg, därefter 70 mg om vikt > 80 kg annars 50 mg.
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Ändringshistorik
Andra upplagan, november 2015
Tabell 1, fotnot g. Förtydligande att den andra delen av fotnoten enbart åsyftar
tobramycin och gentamicin.
Tabell 1, amfotericin B. Tidigare angavs standarddosen vid CRRT och
intermittent HD felaktigt som 3-5 mg/kg (som vid svår infektion). Nu korrigerat
till 1-3 mg/kg liksom (samma som standarddos vid normal njurfunktion).
Tabell 1 fotnot t, tabell 2 fotnot i. Förtydligande att rekommendationen avser
koncentrationsbestämning av både acyklovir och metaboliten CMMG.
Daptomycin
Justerade dosförslag, adderade fotnoter.
Tredje upplagan, oktober 2016
Tabell 1, fotnot m. Utförligt förtydligande avseende tolkning av plasmakoncentration, val av dosregim och inkluderande av dosförslag från litteraturen.
Tabell 1,fotnot p och Tabell 3 fotnot g. Den högre dosen av Daptomycin
som kan användas vid svårare infektion anges nu som 8-12 mg/kg
(i tidigare version 8-10 mg/kg).
Tabell 1,fotnot p och Tabell 3 fotnot g. Den högre dosen av Daptomycin som
kan användas vid svårarbehandlad infektion anges nu som 8-12 mg/kg (i tidigare
version 8-10 mg/kg).
4 upplagan, december 2016
Förändringar för att ligga i linje med infektionsläkarföreningens vårdprogram
för endokardit. Tabell 1 och fotnot p, högre dos av Daptomycin vid
svårbehandlad infektion anges också för patienter som behandlads med
CRRT och intermitent HD. Motsvarande förändringar i Tabell 3 och fotnot
g. Korrektion av fotnot c för Tabell 3, rekommendation av endosregim för
aminoglykosid också vid behandling av enterokockorsakad endokardit.
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Utredning, profylax och behandling av
patienter med neutropeni och infektioner
Per Ljungman
Inledning
Infektioner förblir viktiga komplikationer till behandling av patienter med
hematologiska maligniteter. Korrekt och snabb handläggning är viktig för att
minska risken för svåra och potentiellt fatala infektioner. Gott samarbete mellan olika specialister är en nödvändighet eftersom många infektioner är ovanliga, och speciell utredning eller behandling kan krävas som inte täcks av detta
mer övergripande dokument. Risken för multiresistenta bakterier ökar stadigt.
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är därför viktiga.

Utredning av patienter med feber
För korrekt tolkning av infektionsutredning är det av grundläggande betydelse
att anamnes och status är adekvata, inkluderande andra än hematologiska
underliggande sjukdomar, insjuknande, feber/frossa, andra symtom; grad och
typ av allmänpåverkan (koagulation, cirkulation, respiration, inklusive andningsfrekvens), hud/slemhinnesymtom och fynd. Patient med feber skall undersökas och bedömas dagligen.
Vid feber ≥38 °C vid två tillfällen med ett par timmars mellanrum eller
≥38,5°C eller vid andra infektionssymtom tas blododlingar i normalfallet två
odlingar (vardera fördelad på en aerob och en anaerob flaska). En odling tas från
central infart + en från perifer ven. Odlingar från andra lokaler tas beroende på
symptom.
Svampdiagnostik behövs vanligen inte vid nydebuterad feber men skall
övervägas vid lunginfiltrat. CT (HRCT) är betydligt känsligare än lungröntgen
och bör göras när lungrtg visat oklara eller progredierande lunginfiltrat, vid
andningspåverkan eller hos patienter som bedöms ha stor risk för svampinfektion.
Svampdiagnostik kan också bli aktuell vid långdragen feber utan mikrobiologisk
diagnos.
Virusdiagnostik kan övervägas vid luftvägsvirusinfektion, blåsdermatos och
oklar feber ffa under influensasäsong. Kunskap om aktuellt infektionsläge i
Sverige kan fås via Folkhälsomyndighetens hemsida.
Diagnostik för CMV-, EBV- eller adenovirus kan övervägas hos patienter med
långvarig oklar feber och förmodad T-cellsdefekt p g a underliggande sjukdom
eller behandling t.ex. transplantation, behandling med T-cellshämmande
läkemedel eller T-cells lymfom.
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Antibiotikabehandling av patienter med neutropen feber
Enhetliga riktlinjer för antibiotikabehandling är av grundläggande betydelse vid
handläggning av patienter med neutropen feber. Patient med feber >38o vid två
tillfällen med ett par timmars mellanrum eller ≥38,5oC eller vid allmänsymptom
skall i normalfallet ha antibiotikabehandling om inte annan tydlig förklaring
finns till febern, t.ex. reaktion på läkemedel (cytosinarabinosid, rituximab) eller
på blodprodukter. Enbart stigande CRP hos feberfri patient är inte indikation för
antibiotikabehandling.

Primärt val av antibiotika
Olika alternativa förstahandsval är tänkbara men det är viktigt att täcka gramnegativa organismer. Valet baseras på patientens sjukdom och given behandling
samt sjukhusepidemiologin speciellt beträffande risken för resistenta bakterier
särskilt ESBL. Vanliga behandlingsalternativ är piperacillin-tazobactam 4 g
x 3-4, högre dosen om stor patient med god njurfunktion eller septisk chock),
eller meropenem (Meronem®) alternativt imipenem (Tienam®) som båda ges i
dosen 0,5-1g x 4 vid neutropeni (högre dosen vid septisk chock). Patienter med
septisk påverkan dvs sepsis med sviktande organsystem (hypoxi, oliguri, metabol
acidos, cerebral påverkan) eller cirkulatorisk chock (systoliskt blodtryck <90 mm
Hg) kan behandlas med högdos meropenem 2 gr x 3 under första dygnet. En
engångsdos aminoglykosid kan övervägas som tillägg till empirisk behandling
ffa vid misstanke på infektion med pseudomonas.

Vid mikrobiologiskt verifierad infektion
1. Överväg anpassning av antibiotika enligt resistensmönster för isolerad
organism.
2. Vancomycin ska inte ges som primärbehandling om inte stark misstanke finns
om MRSA.
3. Patienter med tecken på cirkulatorisk chock eller respiratorisk svikt med
allmänpåverkan, eller tecken på ARDS ges tillägg av steroider, vanligen
precortalon 40 mg dagligen iv. Överväg tillägg av vancomycin.
Handläggning av patienter med fortsatt feber efter 72 timmars antibiotikabehandling.
Studier har visat att mediantiden till feberfrihet är 5-7 dagar även vid
behandling med adekvata antibiotika (Elting LS. Time to clinical response; JCO
2000; 18:3699-706). Därför är det inte meningsfullt att hos i övrigt opåverkade
patienter utan verifierad infektion eller specifika infektionsfokus (var god se
nedan), byta antibiotika under de första 72-96 timmarna. Vid terapisvikt, dvs
försämring under pågående behandling eller kvarstående feber och dåligt allmäntillstånd efter 72 timmars behandling, bör patienten genomgå ny adekvat
klinisk undersökning och provtagning, inklusive odlingar i första hand från
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blod. Normalt skall intervall mellan blododlingar vara minst 2 dygn om patientens allmäntillstånd inte försämras. Antibiotikaresistent feber >5-7 dagar kan
representera det naturliga förloppet av bakteriell infektion vid neutropen feber,
men också orsakas av infektion med resistenta bakterier, invasiv svampinfektion, virusinfektioner, avstängda bakteriella infektioner, mykobakterieinfektion,
tumörfeber eller ”drug fever”.

Patienter vars allmäntillstånd inte har försämrats och utan
identifierad infektionskälla (FUO)
1. Nya odlingar. Antibiotikabyte är oftast ej nödvändigt. Enbart stigande CRP är
ingen indikation för byte av antibiotika.
2. Vid fortsatt feber efter 5-6 dygn tas nya odlingar och CT-thorax och buk för
svampdiagnostik utföres. Överväg CMV-diagnostik hos högriskpatienter och
influensadiagnostik under säsong.

Patienter vars allmäntillstånd har försämrats utan identifierat
fokus
De patienter som trots behandling med bredspektrum antibiotika försämras i
sitt kliniska tillstånd, utgör en särskild högriskgrupp och aggressiv diagnostik
och modifikation av behandling skall alltid övervägas.
1. Noggrann klinisk undersökning och bedömning, glöm inte hudinspektion.
2. Nya blododlingar inklusive svamp.
3. CT om det inte gjorts
4. Oftast antibiotikabyte till inipenem/meropenem om det inte redan gjorts.
5. Överväg empirisk svampbehandling

Kliniskt dokumenterad infektionsfokus (lungor, buk, CVK, annat)
1. Försök att identifiera mikroorganism med riktad invasiv diagnostik! Vid luftvägssymtom bör BAL utföras för mikrobiologisk provtagning, Nytillkomna
hudförändringar bör biopseras direkt på avdelning för PAD och bakteriesamt svampodling.
2. Överväg tillägg av metronidazol (Flagyl®) vid buksymptom.
3. Vid pneumoni: överväg behandling mot Pneumocystis jiroveci, aspergillus
eller legionella beroende på klinisk bild och resultat av CT och eventuell
bronkoskopi. Förstahandsbehandling vid legionellapneumoni är levofloxacin (Tavanic®) 500 mg x 2.
4. Finns epidemiologi för TB? I så fall riktad utredning och ev. behandling.
5. Finns det indikation för vancomycin behandling? Var god se nedan.
6. CVK bör tas bort vid katetertunnelinfektion.
7. Vid CNS infektion skall CT + LP alltid göras. Tänk på risken för ökat
intrakraniellt tryck innan LP görs. Om det finns misstanke på purulent
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meningit föreslås behandling med meropenem. Om ej misstanke finns på
purulent meningit skall högdos acyklovir övervägas efter adekvat diagnostik
(PCR för HSV, CMV, EBV, VZV, enterovirus, toxoplasma, kryptokocker samt
ev. JC/BK och HHV-6) utförts.
8. Överväg empirisk svampbehandling

Indikationer för tillägg av vancomycin
Vancomycin skall användas endast på specifika indikationer. Skälen till detta är
följande:
1. Randomiserade studier har visat att empirisk vancomycinbehandling inte
påverkar utgången för patienten.
2. Det finns risk för resistensutveckling hos andra bakterier.
3. Biverkningar.
4. Kostnad.
Följande indikationer stöds av litteraturen och är rekommenderade av IDSA
(Infectious Disease Society of America) samt CDC (Center for Disease Control,
Atlanta).
1. Verifierad infektion med bakterier resistenta mot betalaktamantibiotika
(KNS, enterokocker, resistenta alfa-hemolytiska streptokocker eller annan
art).
2. Verifierad tunnelinfektion vid CVK eller dosfickeinfektion vid subcutan
venport.
3. Patienter med alfastreptokockinfektion som utvecklar hypotoni eller andra
tecken på prechock/chock.
En del KNS stammar är dock känsliga för kloxacillin (Ekvacillin®). Om en
patient svarat på given antibiotikabehandling behöver den inte ändras trots fynd
av KNS eftersom kliniskt betydelselös KNS-kolonisering av centrala infarter är
vanlig. Febern får då antas ha annan orsak.

Behandling av misstänkt, sannolik eller bevisad svampinfektion
Diagnostiken av svampinfektioner är fortfarande bristfällig. Datortomografi av
lungorna kan visa fynd som ger stark misstanke på infektion med mögelsvamp.
Aspergillusantigentest i blod kan användas men behöver upprepas vid mer än ett
tillfälle för att medge tolkning. Aspergillusantigen i BAL-vätska har rapporteras
ha bättre sensitivitet och specificitet än motsvarande i blod. PCR har används i
forskningssammanhang men kan idag inte rekommenderas för rutindiagnostik.

Empirisk behandling
Empirisk behandling innebär insättning av antimykotika hos neutropena eller
84

andra tungt immunsupprimerade patienter med långdragen feber som inte
svarar på antibiotika. När antimykotisk behandling skall sättas in är fortfarande
oklart men är normalt inte indicerat inom den första veckan efter feberdebut.
Sannolikheten för svampinfektion hos patienter som står på bredspektrum
azol- profylax (posakonazol eller vorikonazol) är låg och indikationen för
empirisk behandling hos en stabil patient utan andra tecken på svampinfektion
är därför svag och empirisk behandling ges därför endast i undantagsfall.
Dokumentationen för nyttan av empirisk svampbehandling hos patienter med
kortvarig neutropeni är mycket begränsad och behandling skall därför diskuteras
med infektionskonsult.
Effekterna av amfotericin B i lipidberedning (AmBisome®), caspofungin
(Cancidas®) och anidulafungin (Ecalta®) är jämförbara men kostnader,
biverknings- och interaktionsprofiler skiljer sig. Flukonazol 400 mg/dag kan
övervägas hos patienter med låg risk för aspergillusinfektion, dvs ingen eller
mycket kortvarig neutropeni hos patient som är opåverkad och som inte är
koloniserad med C. glabrata eller C. krusei. När empirisk behandling sätts in
bör CT-thorax/buk utföras och om då inga tecken på hepatosplenal candida
finns samt om blododlingar är negativa kan utsättning övervägas. Det är svårt
att ange rekommenderad behandlingstid, men empirisk svampbehandling bör
ges under så kort tid som möjligt. Den avslutas vid feberfrihet eller vid uteblivet
svar på behandling om det inte finns starka kliniska misstankar på invasiv
svampinfektion, t.ex. på grund av lunginfiltrat eller röntgenfynd talande för
hepatosplenal candidainfektion.

Behandling av invasiv candidainfektion
Alla invasiva candidainfektioner inklusive candidemier skall behandlas. CVK
behöver inte rutinmässigt bytas om det inte finns en verifierad kärlrelaterad
infektion (CRI), infektion med C. parapsilosis eller fortsatta positiva blododlingar trots adekvat behandling. CRI definieras som att blododling dragen från
en central infart blir positiv minst två timmar tidigare än blododling tagen
perifert vid samma tillfälle.
Caspofungin är effektivt mot det stora flertalet arter och är förstahandsmedel.
Amfotericin B i lipidberedning (AmBisome®) har god effekt på de flesta
candidaarter och är andrahandsmedel. Dock kan C. lusitaniae och C. guillermondii
vara resistenta mot amfotericin. Fluconazol 400 mg/dag kan vara ett alternativ för
C.albicans infektion. Anidulafungin (Ecalta®) är också ett behandlingsalternativ,
inte minst vid leversvikt pga gynnsam biverknings- profil, men dokumentationen
är ännu begränsad hos neutropena patienter. Behandlingstiden är 14 dagar
efter första negativa blododling, föutsatt att pat är stabilt feberfri och att antalet
neutrofila granulocyter normaliserats vid utsättandet.
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Behandling av invasiv aspergillusinfektion
Vorikonazol (Vfend®) är förstahandsmedel vid behandling av invasiv asper- gillos.
Läkemedelsinteraktioner är vanliga pga extensiv levermetabolism. Terapisvikt
pga för låg koncentration i blod (<1 mg/L) och terapirelaterade biverkningar
pga för hög koncentration (>5,5 1 mg/L) är vanliga problem. Hanteringen kan
underlättas av koncentrationsbestämning och adekvat dosjustering. Försiktighet
måste iakttas vid intravenös behandling av patienter med nedsatt njurfunktion
pga att en ingående beredningskomponent utsöndras enbart via njurarna.
Andrahandsmedel är liposomalt amfotericin B i hög dos (3-5 mg/kg) och
caspofungin. Peroralt alternativ till patienter som svarat på initial behandling och som inte tål vorikonazol eller har besvärande interaktioner, är
posakonazol (Noxafil®) om patienten ej stått på profylax med detta medel.
Kombinationsbehandling har börjat användas men vissa data finns som stödjer
ökad effektivitet. Sådan behandling kan övervägas hos patienter med progressiv
infektion trots adekvat behandling men måste diskuteras med infektionskonsult.

Behandling av infektioner orsakade av andra svampar
Infektioner med andra mögelsvampar än aspergillus är ofta svårbehandlade och
behandlingen måste diskuteras med infektionskonsult. Liposomalt amfo- tericin
är bäst doumenterat för både zygomyceter och fusarium. Posaconazol (Noxafil®)
är ett alternativ för infektioner med zygomyceter om patienterna kan behandlas
med perorala läkemedel medan såväl vorikonazol (Vfend®) som posakonazol
kan övervägas vid infektioner med fusarium. Kryptokockinfektioner är relativt
sällsynta. Den rekommenderade behandlingen är en kombination av amfotericin
B (AmBisome®) och 5-flucytosin (Ancotil®) som induktionsbehandling följt av
flukonazol givet under minst 10 veckor. Ett särskilt problem är att 5-flucytosin är
benmärgstoxiskt och koncentrationsbestämningar är därför nödvändiga.

Icke medikamentell behandling av invasiv svampinfektion
Kirurgi för lungaspergillos är idag vanligen inte indicerat men vid solitärt
aspergillom kan kirurgi övervägas. Kirurgisk intervention för sinusaspergillos
är vanligen indicerat. Infektion med zygomyceter i ansikte/bihålor/gommen är
ett livshotande tillstånd med ofta mycket snabb spridning och kräver vanligen
omedelbar kirurgi. Kirurgi bör även övervägas vid zygomycetinfektion i andra
lokaler. Granulocyttransfusioner från G-CSF stimulerade givare har prövats hos
patienter med långdragen neutropeni och svårbehandlade svampinfektioner.
Kontrollerade studier saknas och granulocyttransfusioner rekommenderas därför
inte.
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Intensivvårdskrävande pneumonier
Jonas Hedlund
Handläggning av patienter med pneumoni – indelning.
Pneumoni kan ur handläggningssynpunkt indelas i två huvudgrupper:
• Samhällsförvärvad pneumoni (CAP)
• Sjukhusförvärvad pneumoni (HAP, Hospital-acquired pneumonia), definieras
som en pneumoni som debuterar ≥48 timmar efter sjukhusinläggning.
Ventilatorassocierad pneumoni (VAP, Ventilator-associated pneumonia) är
en undergrupp av sjukhusförvärvad pneumoni enligt definitionen ovan och
definieras som en pneumoni som uppkommer ≥48 timmar efter intubation/
trakeostomi och start av invasiv ventilation. VAP är den grupp av HAP som har
varit föremål för mest studier.

Handläggning av patienter med allvarlig
samhällsförvärvad pneumoni (CAP)
CRB-65 är den modell som rekommenderas för riskbedömning i Svenska
Infektionsläkarföreningens vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni
(www.infektion.net). CRB-65 använder sig av fyra olika prognostiska markörer:
Confusion: nytillkommen desorientering/sänkt medvetandegrad,
Respiration: andningsfrekvens ≥30/min, Blodtryck: systoliskt blodtryck <90 mm
Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≤60 mm Hg, 65: Ålder ≥65 år. Varje uppfylld
CRB-65 markör ger 1 poäng.
Patienter med ≥2 CRB-65 poäng kan definieras som allvarlig pneumoni. Hos
patienter med 2 CRB-65 poäng är mortaliteten hög (10-21%). Dessa patienter
bör därför vårdas på sjukhus. Hos patienter med 3-4 CRB-65 poäng är
mortaliteten ännu högre (23-55%) och här bör ofta intensivvård övervägas.
CRB-65 tar inte hänsyn till förekomst av kronisk sjukdom och immunosuppression
varför dessa faktorer måste vägas in i den totala riskbedömningen.

Rekommenderad antibiotikabehandling vid
samhällsförvärvad pneumoni på IVA
Behandlingsrekommendationer från Svenska Infektionsläkarföreningen
för patienter med normalt immunförsvar är cefotaxim 2gx3 + makrolid (ex.
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erytromycin 1gx3). Alternativt bensylpenicillin 3gx4 + kinolon (levofloxacin
750mgx1 eller moxifloxacin 400mgx1).
Vid allvarlig penicillinallergi rekommenderas klindamycin 600mgx3
plus moxifloxacin/levofloxacin. För patienter med allvarlig bakomliggande
lungsjukdom rekommenderas piperacillin-tazobactam 4gx4 + makrolid eller
kinolon. Antibiotikabehandlingen för patienter som intensivvårdas med CAP
ska alltid täcka pneumokocker och legionella.

Sjukhusförvärvad pneumoni (HAP) inklusive
ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
Etiologi
De två vanligast förekommande smittämnena internationellt är Pseudomonas
aeruginosa och Staphylococcus aureus. Andra patogener som förekommer
är bland annat bakterier tillhörande Enterobacteriacae, Haemophilus
influenzae, Acinetobacter, betahemolytiska streptokocker och pneumokocker.
Pneumokocketiologi är dock betydligt mindre vanligt vid vårdrelaterad
pneumoni än vid samhällsförvärvad pneumoni.
VAP kan indelas i tidigt insättande ”early onset” och sent insättande ”late
onset”. Early onset VAP debuterar inom fyra dagar efter inläggning på sjukhus
och orsakas oftast av vanliga samhällsförvärvade bakterier som pneumokocker,
H. influenzae, S. aureus och antibiotikakänsliga gramnegativa bakterier. Late
onset VAP debuterar efter ≥5 dagars sjukhusvård och orsakas oftare av mer
resistenta bakterier som P. aeruginosa, Acinetobacter och Enterobacter. Även
patienter som nyligen sjukhusvårdats eller behandlats med antibiotika har ökad
förekomst av mer resistenta bakterier.

Diagnostik vid HAP och VAP
”Gold standard” för att fastställa diagnosen HAP saknas. Diagnosen kan ställas
kliniskt vid nytillkommet infiltrat eller progredierande infiltrat på lungröntgen
samt förekomst av minst två av tre kliniska kriterier: feber, leukocytos, purulent
luftvägssekret.
För respiratorvårdade patienter kan invasiva metoder som bronkoskopi med
bronkoalveolärt lavage (BAL) och skyddad borste (protected brush specimen,
PBS) sannolikt förbättra den diagnostiska specificiteten. I patientpopulationer
med låg prevalens av infektioner med resistenta bakterier är ofta endotrakeal
aspiration (ETA) tillfyllest, och ETA är också ett alternativ för patienter för vilka
BAL är riskfyllt.
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Rekommenderad initial antibiotikabehandling vid HAP/VAP på
intensivvårdsavdelning
Det är viktigt är att ge korrekt antibiotikabehandling så snabbt som
möjligt. Såväl fördröjd som inadekvat antibiotikaterapi innebär avsevärt
försämrad prognos. Därför anses den bästa strategin vara att initialt ge bred
antibiotikabehandling för att efter odlingssvar skifta till ett antibiotikum med
smalare antibakteriellt spektrum. Vid HAP/VAP på IVA rekommenderas därför
initialt kombinationsbehandling med två antibiotika med pseudomonasaktivitet
ur olika antibiotikaklasser; piperacillin-tazobactam eller karbapenem plus
kinolon eller aminoglykosid. Vid misstanke om legionella, som inte är helt
ovanlig som nosokomial infektion ska kinolon eller makrolid inkluderas i
behandlingsregimen.

Behandlingstid vid HAP/VAP
För de flesta patienter med HAP har man visat att 8 dagars adekvat
antibiotikabehandling är tillräckligt. För mindre allvarligt sjuka patienter där
sannolikheten för HAP initialt varit låg men där empirisk behandling ändå
inletts, bör man överväga att sätta ut behandlingen, så snart HAP kan betraktas
som osannolik diagnos.
En verifierad legionella infektion bör behandlas i 10 dagar. Vid bakteriemisk
S.aureus pneumoni bör behandlingstiden vara minst 14 dagar.
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Rekommenderad initial antibiotikabehandling vid
samhällsförvärvad pneumoni som kräver intensivvård
Normalpatienten

cefotaxim 2g x 3 + makrolid (ex
erytromycin1g x 3) alt.
bensylpenicillin 3g x 4 + kinolon
(levofloxacin 750mg x
1 eller moxifloxacin 400mg x 1)

Vid allvarlig bakomliggande
lungsjukdom

piperacillin/tazobactam 4g x 4 +
makrolid (tex erytromycin1g x 3)
alt kinolon (levofloxacin 750mg x1
eller moxifloxacin 400mg x 1)

Vid allvarlig (typ 1) penicillinallergi

klindamycin 600mg x 3 + kinolon
(levofloxacin 750mg
x 1 eller moxifloxacin 400mg x 1)

Rekommenderad initial antibiotikabehandling vid
sjukhusförvärvad intensivvårdskrävande pneumoni
Förstahandsval

Piperacillin-tazobactam 4 g x 4 eller imipenem 1
g x 3‑4 eller meropenem 1‑2 g x 3 med tillägg av
ciprofloxacin 400 mg x 3. En aminoglykosid är ett
alternativ till ciprofloxacin, särskilt vid septisk chock
eller vid utbredd kinolonresistens.

Vid allvarlig
allergi mot
betalaktamantibiotika

Klindamycin 600 mg x 3 med tillägg av ciprofloxacin
400 mg x 3

Vid misstanke om
MRSA

Tillägg av linezolid 600 mg x 2 eller vankomycin
med laddningsdos 30 mg/kg (max 2 g) följt av 15
mg/kg x 3 alternativt 20 mg/kg x 2 (max 1 g x 3
respektive 1,5 g x 2). Dosjustering efter kontroll av
dalkoncentrationer, koncentrationsmål 15‑20 mg/l.

Vid misstanke om
Legionella eller annat
atypiskt agens

Tillägg av moxifloxacin 400 mg x 1 eller levofloxacin
750 mg x 1 (om inte patienten behandlas med
ciprofloxacin) alternativt makrolid, t.ex. erytromycin 1
g x 3‑4
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En översikt om CVKinfektioner
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Bakgrund
CVKinfektioner är tillsammans med ventilatorassocierad pneumoni de vanligaste
nosokomiala infektionerna på en intensivvårdsavdelning (IVA). Frekvensen
varierar från nästan noll till ca 8 per 1000 kateterdagar. Detta beror dels på vilken
typ av patienter som använder CVK men också på hur väl den enskilda enheten
lyckas med sin skötsel av intravasala katetrar. Riskgrupper för kateterrelaterad
infektion (KRI) är exempelvis patienter med nedsatt immunförsvar, hemodialys,
IVA-vård, parenteral nutrition, chock, blodtransfusion (särskilt ickeleukocytfiltrerat) brännskador och långtidsanvändning. Infektioner relaterade
till CVK ger en öka morbiditet och kan i vissa fall även orsaka mortalitet och
kostnaden brukar anges till flera hundratusen kronor per infektion.

Definitioner och diagnostik
För att strukturerat kunna analysera problematiken runt CVKinfektioner måste
man ha klart för sig några definitioner.
Kolonisation: växt av mikroorganism på CVKspets utan kliniska symptom
Lokal infektion: svullnad, rodnad, induration vid insticksställe eller utmed
tunnelering eller venportsficka oavsett samtidig blodburen infektion.
Kateterrelaterad blodburen infektion: växt av samma mikroorganism på CVKspets som perifer blododling eller samma mikroorganism i sk parad blododling
med analys av tillväxthastighet (se nedan).
Kateterrelaterad infektion: växt av mikroorganism på CVKspets och minst 2
av 4 sepsissymptom. Dessutom skall ingen annan orsak till infektion finnas.
Odlingsförfarandet vid KRIdiagnostik är problematiskt. Det finns två principiella
metoder:
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1. Spetsodling
2. Blododling
För att den första skall vara tillförlitlig bör den göras enligt en av två etablerad
semikvantitativa metoder. Den andra bör göras i form av parad blododling från
CVK och perifer ven med analys av tillväxtshastighet. Detta innebär att blododling
dras ur CVK och tas perifert vid samma tillfälle. Därefter analyseras tiden till
eventuell positiv odling. Observera att blododling måste tas ur samtliga skänklar
på en flerlumenCVK för att tekniken skall vara tillförlitlig på dessa katetrar.
Det kan då uppkomma principiellt tre olika svarsmöjligheter:
1. Blododlingar dragna ur CVK och perifer blododling blir positiva med mindre
än 120 minuters tidsskillnad: talar MOT KRI
2. Blododlingen dragen ur CVK blir positiv mer än 120 min före periferblododling:
talar FÖR KRI.
3. Blododlingen dragen ur CVK är positiv men den perifera blododlingen är
negativ: talar för CVKkolonisation
För att ha en bra diagnostisk strategi måste man ha bägge teknikerna tillgängliga.
Fördelen med spetsodlingen är att den oftare finner KRI och är billigare men
kan ge falskt positiva svar, dvs. risken finns att man behandlar kolonisation.
Blododlingstekniken ger väldigt få falskt positiva resultat men kräver ju att
mikroorganismerna kan isoleras från blod (intermittent bakteremi, antibiotika
givet innan odling, lång transporttid av prov) vilket inte alltid är fallet och således
kan man förbise att CVK är orsaken till patientens infektion.
Observera att det är ett mycket svagt samband mellan septiska symptom och
lokalstatus vid insticksstället av CVK. Staphylococcus aureus (S aureus) är
dock ett undantag som oftare än övriga mikroorganismer har en samtidig
lokalinfektion.

Mikrobiologi
De vanligast förekommande mikroorganismerna är:
• Koagulas negativa stafylokocker (KNS)
• Candida arter
• S aureus
• Enterococker
• Gramnegativa stavar
Spetsodling med KNS indikerar oftare kolonisation än infektion medan för de
övriga mikroorganismerna är förhållandet det motsatta.
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Förebyggande åtgärder
Det finns tre principiella uppkomstmekanismer för kateterkolonisation och
KRI. Dessa är:
1. Invasion av mikroorganismer via CVKlumen med kontaminerade
infusionskranar eller kopplingar.
2. Invandring av mikroorganismer från huden utmed kateterns utsida till
kateterspetsen.
3. Hematogen spridning.
Med kunskap om dessa mekanismer kan man i hög grad förebygga
CVKinfektioner. Varje enhet som använder CVK måste därför göra stora
ansträngningar i detta avseende med hjälp av följande åtgärder:

Allmänt
God basalhygien: Detta är helt fundamentalt.

CVKteam:
Varje enhet som använder CVK skall ha utsedd personal som kontinuerligt
skapar rutiner, utbildar och utvärderar CVKhanteringen inom enheten.

Kateterval
Idag görs det flesta korttidskatetrar av polyuretan och de för långtidsbruk av
silikon. Ur infektionssynpunkt har valet av dessa två material ingen betydelse.
På senare år har man försökt skapa sk antimikrobiella CVK som är behandlade
med ämnen som förhindrar vidhäftning av mikroorganismer på katetern. Det
finns en mängd olika typer av dessa katetrar men endast två är visat effektiva.
Den ena är behandlad med silver och klorhexidin och den andra med rifampicin
och minocyklin. Bägge förefaller minska risken för KRI under ca 10 dagar.
Invändningen mot dessa katetrar har framför allt varit risken för ökad bakteriell
resistans. Detta har inte kunnat bekräftas i studier. Det skall dock påpekas
att dessa katetrar inte kan ersätta goda basala hygienåtgärder i samband med
CVKinläggning och användning. Således bör de endast användas hos speciella
riskgrupper eller om man trots maximala insatser för att skapa goda rutiner har
problem med en förhöjd frekvens av KRI.
Det förefaller även som om antalet lumen påverkar infektionsfrekvensen.
Om möjligt skall man därför välja en CVK med så få lumen som möjligt.
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Inläggning
Tvätt
Preoperativ tvätt skall göras med Klorhexidinsprit.

Operationsklädsel
Inläggaren skall vara klädd med operationsmössa, munskydd, steril rock och
sterila handskar. Vidare skall man använda en stor steril hålduk som täcker
patienten.

Val av kärl
Det finns vissa data som stödjer att en CVK inlagd, ur infektionssynpunkt, i
första hand bör läggas i v subclavia. Valet av v subclavia måste dock vägas mot
mekaniska risker och fördelar. I intensivvårdssammanhang är v jugularis interna
och v femoralis likvärdiga. För CVKanvändande längre än 3-4 veckor brukar
man, bl a av infektionsskäl, tunnelera katetern eller anlägga en venport. Ur
infektionssynpunkt spelar då kärlvalet mindre roll.
Perifert inlagda CVK från armvecket, sk PICC-lines, är bristfälligt studerade
men har troligtvis likvärdiga infektionskomplikationer som övriga korttidsCVK.
Vid val av kärl måste naturligtvis mekaniska och komfortaspekter vägas in
i bedömningen och för korttidsanvändning inom intensivvård förefaller den
totala komplikationsfrekvensen vara lika för det tre vanligaste venerna.

Preoperativ antibiotika
Rutinmässigt preoperativt antibiotika inför CVKinläggning bör ej ges. Detta har
möjligtvis sin plats till neutropena patienter eller vid komplicerad inläggning.
Man brukar då ge en dos vancomycin för att täcka in KNS och S aureus.

Skötsel
Allmänt:
Varje dag skall insticksstället inspekteras och behovet av katetern ifrågasättas.
Det är självklart att en CVK kan användas till både provtagning och tillförsel
av blodprodukter. Regelbundet byte av CVK har ingen effekt på KRIfrekvensen.
Efter varje användning bör varje använd skänkel spolas med Natriumklorid
9mg/ml (exempelvis 4 x 10 ml) för att förhindra avlagring av läkemedel och blod
i lumen.
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Omläggning
Detta kan ske med intervall på en till fem dagar (i öppenvård var 7:e dag). I
samband med detta tvättas huden med klorhexidinsprit och ett nytt förband
appliceras efter att spriten har torkat. Detta skall vara av högpermeabel
polyuretanfilm eller torr kompress. Det finns numera två sorters förband som
utsöndrar klorhexidin runt insticksstället. Dessa har visat sig effektiva vad gäller
att minska KRIfrekvensen och även kostnadseffektiva.

Kopplingar, injektionsmembran
Alla injektioner bör ges via ett avspritat injektionsmembran. Marknadens olika
konstruktioner av dessa membraner skiljer sig mycket åt och vissa system verkar
t.o.m. kunna öka risken för KRI. I nuläget förordas injektionsmembran av
modellen ”split-septum”. Det är av stor vikt att injektionsmembranet gnuggas av
med en kompress indränkt i klorhexidinsprit innan varje användning.
Kopplingar och injektionsmembran skall bytas varje till var tredje dag. Några
särskilda rutiner för blodprodukter eller fettemulsioner behövs ej.

Antikoagulantia och låslösningar
Användandet av antikoagulantia påverkar ej KRIfrekvensen. Subkutant
lågmolekylära heparin eller heparin kan möjligtvis minska risken för
CVKassocierad trombos.
Det vanligt förekommande bruket av Heparin som injiceras som ett lås
i katetern för att minska risken för kateterstopp saknar vetenskapligt stöd.
Alternativa lösningar med citrat kan eventuellt minska KRIfrekvensen men
minskar ej ocklusionsproblematiken. Alteplase är väldokumenterat för att
lösa upp CVKocklusion och kan även användas i förebyggande syfte hos
problempatienter. Vid användning av silikon katetrar (ej polyuretan) förordas
alltmer 70% etanollås behandling vid KRI. Detta kan även användas som
profylax hos patienter med upprepade CVKinfektioner.

Behandling
Det saknas väl kontrollerade studier för behandling av KRI. Expertis är dock tämligen
enade om följande koncept för behandling av misstänkt eller säkerställd KRI.

KorttidsCVK
Infekterat insticksställe utan andra kliniska symptom
• Tag bort CVK, odla från blod, insticksställe och kateterspets. Ge eventuellt
systemisk antibiotika. Om spetsodling är positiv stärker det indikationen för
antibiotika.
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Icke infekterat insticksställe
• Septisk infektion: Tag bort CVK, odla från kateterspetsspets och blod. Ge
systemisk antibiotika.
• Icke- septisk infektion och hög misstanke om KRI: Tag bort CVK, odla
kateterspets och ge systemisk antibiotika
• Icke septisk infektion låg misstanke om KRI: byt CVK över ledare och odla
kateterspets. Tag perifer blododling. Alternativt behålls CVK och parad
blododling med analys av tidsskillnad tas. Ge eventuellt systemiskt antibiotika.
Avvakta odlingssvar. Om odlingen är positiv tas CVK bort och en ny läggs i
nytt kärl.

LångtidsCVK inklusive venportar
• Icke septisk infektion och/eller lokalinfektion: Tag parad blododling med
analys av tillväxttid samt från insticksställe om detta är möjligt. Ge antibiotika
och avvakta odlingssvar. Vid växt av S aureus eller Candida skall systemet tas
bort och antibiotika ges. I övriga fall kan antibiotika ges och man kan behålla
CVK.
• Septisk infektion: Tag parad blododling med analys av tidsskillnad och ta
akut bort CVKsystemet. Odla från kateterspets, eventuell venportsficka,
instickställe, subcutan tunnelering etc och ge systemisk antibiotika.

Antbiotikaval
Detta bör styras efter tidigare odlingssvar inom enheten. Ett förslag för svenska
förhållanden är:
Lätt infektion (vid försämring behandla som svår infektion)
• Cefotaxim
• Justera efter odlingssvar
Svår infektion inklusive septisk chock
• Meropenem
• Vancomycin
• Caspofungin (Gäller framför allt patienter på IVA, långtids TPN och immunosuppression)
• En-dos aminoglykosid
• Justera efter odlingssvar

Behandlingstidens längd är bristfälligt studerat men brukar anges från 10
dagar. Längre behandlingstid krävs för S. aureus, infekterad tromb (vanligt) och
endocardit.
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Uppföljning
Varje enhet som använder CVK bör ha en strukturerad uppföljning så att man
kontinuerligt över tid kan följa incidensen av KRI.
Detta kan exempelvis göras genom att alla KRI dokumenteras och att frekvens
och mikroorganismer dokumenteras. Ett alternativt och förenklat förfaringssätt
är att odla på alla CVKspetsar som avlägsnas. Detta har liten betydelse för den
enskilde patienten, om inte infektionsmisstanke föreligger, men den totala
kolonisationsfrekvensen återspeglar troligtvis infektionsfrekvensen och ger en
bra uppfattning om vilka mikroorganismer som är aktuella på enheten.
Ytterligare ett sätt är att genom journalgranskning och/eller observationer
kontrollera följsamheten till rutiner för inläggning och skötsel.

Sammanfattning
CVKinfektioner är en vanlig nosokomial infektion på de enheter som använder
tekniken. Detta innebär en ökad morbiditet, risk för mortalitet samt ökade
kostnader. Med ett strukturerat förhållningssätt till inläggning och skötsel kan
KRI i stort sett helt förebyggas. Vidare måste varje enhet som använder tekniken
kontinuerligt följa upp att rutiner efterföljs och att frekvensen av KRI ligger på
acceptabel nivå på den egna enheten.
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Barn och infektioner
Margareta Eriksson och Rutger Bennet
Barn är vid födelsen immunologiskt omogna vad gäller bl. a förmågan att bilda
antikroppar, mobilisera leukocyter från benmärgen och producera komplement.
En annan fundamental skillnad gentemot den vuxne är att nyfödda saknar
immunologiskt minne, vilket med nödvändighet leder till upprepade, mer eller
mindre svåra virusinfektioner. Även infektioner av bakterier som Streptococcus
pneumoniae (pneumokocker), Neisseria meningitidis (meningokocker) och
Salmonella Typhi har sin högsta frekvens vid låg ålder. Barnen har också fler
närkontakter, t.ex. i förskola och skola, som underlättar spridning av de mest
smittsamma patogenerna. Barnvaccinationsprogrammet mot Haemophilus
influenzae B och pneumokocker har påtagligt förändrat såväl frekvens som
etiologi av invasiva infektioner hos förskolebarn.
Utöver de klara infektionsfallen blir infektioner ofta en differentialdiagnos
eller en samtidig diagnos, där symtomen på infektion och grundsjukdom kan
vara svåra att skilja från varandra. Speciellt det späda barnet reagerar likartat
vid olika sjukdomstillstånd, med symptom som slöhet, matningssvårig- heter
eller färgskiftning. Ju äldre barnet blir, desto mer specifika blir symtomen.
Omognad hos organ har betydelse för symtom och tecken - det gäller att ha
kunskap om åldersrelaterade normalvärden för vitalparametrar som hjärt- och
andningsfrekvens, blodtryck mm (se tabell nedan).
Diagnostiken skiljer sig i princip inte från den hos vuxna om hänsyn tas till
de åldersrelaterade normalvärdena. Man kan ofta se en förhållandevis uttalad
generell stressreaktion med leukocytos och lätt förhöjt blodsocker samt glukosuri
vid såväl bakteriella som virusinfektioner. Det är samtidigt viktigt att komma
ihåg att fokala infektioner inte ger symtom förrän infektionen/inflammationen
nått en viss storleksgrad, med symtom såsom nedsatt andning eller smärta.
Majoriteten av virusinfektioner hos barn ger låga CRP men i förening med en
stor infekterad slemhinneyta, som t.ex. vid en gastroenterit, ses ibland en måttlig
stegring. Blododling tas på barn i speciella blododlingsflaskor som är optimerade
för en mindre blodvolym. Den mindre blodvolymen gör det svårare att upptäcka
små mängder bakterier, dvs. odlingen blir oftare negativ.
Huvuddelen av infektioner hos förskolebarn är som nämnts primära virusinfektioner, och mindre än 10 % av barn med oklar feber har allvarliga bakteriella
infektioner (akut otit undantaget). I åldersgruppen 0 – 3 år utgörs detta av bakteriemier (0,5 %), urinvägsinfektioner (cirka 5 %) och andra fokala infektioner
(osteomyelit, cellulit och bakteriell sinuit). I utvecklingsländer är odlingsfynden
i stort sett samma men frekvensen av invasiv sjukdom 10 – 15 gånger högre.
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Invasiv bakteriell sjukdom
I tabell 1 och 2 visas fynd av patogener i blododling under åren 2008-2013
(2008 infördes pneumokockvaccination och GBS-screening, varför tidigare
data är inaktuella) vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i relation till riskfaktor
(grundsjukdom känd vid diagnostillfället). Riskgruppen är heterogen med
allt från svåra missbildningar som krävt kirurgi till tidigare friska barn med
brännskada samt alla barn med medfödd eller förvärvad immunosuppression.
Friska barn har ett begränsat antal patogener. Barn med riskfaktorer drabbas
av samma patogener men också lågpatogena arter. Staphylococcus aureus
dominerar och utgör cirka en fjärdedel av all påvisad etiologi.
Infektionsfokus identifieras oftare hos barn utan riskfaktorer (ca 3/4 av
bakteriemier) och är vanligast i åldersgruppen 0 – 5 år. Huvuddelen av bakteriella meningiter och hälften av alla artriter och osteomyeliter förekommer i
denna åldersgrupp. I tabell 2 visas blododlingsfynd vid olika fokala infektioner.
Frekvensen av positiv blododling vid fokala bakteriella infektioner varierar från
< 5 % vid pneumoni till närmare 100 % vid meningit (se nedan).

Svår sepsis hos barn
SIRS definieras liksom hos vuxna som ett tillstånd av systemisk inflammation
som förekommer vid invasiv infektion men även vid andra akuta tillstånd såsom
trauma, brännskador och autoinflammation. Sepsis definieras som SIRS orsakat
av verifierad eller misstänkt infektion, inklusive virusinfektioner. Beträffande
kriterier och definitioner hos barn, se faktaruta sid 114 och bakteriemier tabell
1-2 sid 109-110.
Svår sepsis med behov av intensivvård (många med meningit) förelåg under
perioden 2008-2013 hos 18/162 (11 %) av patienter utan riskfaktor samt 44/366
(12 %) med olika riskfaktorer inklusive malignitet. Detta innefattade barn med
såväl grampositiva som gramnegativa patogener. Förekomsten av svår sepsis är
högst i tidig ålder (0 – 4 år). Registerstudier från USA har visat en ökning av svår
sepsis i alla åldersgrupper och utgör i dag ca 30 % av sjukhus- vårdad sepsis dvs
något högre än vad vi fann. Det är också intressant att i USA liksom hos oss 30
% av alla infektioner orsakades av S. aureus. Mortaliteten är lägre hos barn än
hos vuxna.
Septisk chock är mycket ovanligt och den låga frekvensen av meningokocksjukdom i vårt land bidrar säkert till detta. I motsats till situationen hos den
vuxne individen där man först får en vasodilatation med hög hjärtfrekvens (varm
chock) kan det lilla barnet med sin redan höga hjärtfrekvens inte åstadkomma
detta utan måste svara med vasokonstriktion för att upprätthålla cirkulationen
(kall chock). Blodtrycket sjunker sent i förloppet och då andra kompensationsmekanismer saknas blir chocken snabbt irreversibel. Tillståndet är i dag så
104

sällsynt att erfarenheten blir liten även på stora centra och det fortsatta omhändertagandet i samarbete med intensivvårdsläkare blir individuellt beroende på
svar på initialterapi.
Det är mycket lätt att uppfylla dessa internationellt accepterade kriterier avseende SIRS och svår sepsis vid måttligt svåra infektioner, t.ex. svår RSV.
Sepsisbegreppet, även svår sepsis, har därför huvudsakligen använts i jämförande
studier men inte i klinisk praxis på vanliga vårdavdelningar.

Behandling
Behandlingen av allvarliga bakteriella infektioner består dels av antibiotika och
behandling av komplikationer som septisk chock, dels av behandling av eventuellt fokus (dränering, stöttning av sviktande organfunktion). Smärtlindring, ofta
förbisedd hos barn, skall vara adekvat med tillräckligt höga doser av tillräckligt
potenta analgetika.

Parenteral antibiotikabehandling
Flera studier av allvarliga bakteriella infektioner hos barn har visat att adekvat
oral antibiotikabehandling ger lika god effekt som parenteral. Parenteral initialbehandling blir nödvändigt när barnet inte kan ta emot oral medicin pga kräkningar, sväljningssvårigheter mm. Många gånger behövs detta bara under något
dygn. Hos barn med påverkat allmäntillstånd eller komplicerad fokal infektion
bör dock intravenös behandling i allmänhet fortsätta till feberfrihet eller sjunkande CRP. Val av empirisk terapi bör ske mot bakgrund av misstänkt fokus
och grundsjukdom samt andra riskfaktorer. Perifer nålsättning är ofta svår hos
små barn. Den lilla kärldimensionen och ett rörligt barn gör också att infarterna
snabbt slutar fungera. För att klara denna situation kan man behöva välja att ge
endast ett preparat (något bredare) och så få doser som möjligt (preparat med
lång halveringstid). Speciellt isoxazolylpenicilliner har visat sig svåra att använda
i perifer nål pga. stor benägenhet att ge tromboflebit hos de yngsta barnen.
I bifogad tabell visas rekommenderad initialterapi vid olika misstänkta
bakte- riella infektioner vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Många gånger finns
det mer än ett alternativ och riktlinjer varierar mellan olika centra.
Den övriga initiala omhändertagandet följer ett flödesschema. Beträffande
vasopressorsubstanser till barn gäller inte data från vuxenvärlden. Stora individuella dosvariationer föreligger för att uppnå ett visst svar. Hos underburna
barn påverkar gestationsåldern svaret. Dopamin har förblivit det pediatriska
standardmedlet. Dosen måste titreras fram, startdosen är 5 μg/kg/min. Flera
andra i vuxenvärlden använda preparat som dobutamin och PDE3-hämmare
har inte gett så goda erfarenheter inom barnintensivvården. Värdet av steroider
har inte bekräftats vid svår sepsis hos barn, och de rekommenderas endast vid
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binjurebarksinsufficiens. När det gäller reglering av blodsocker är det viktigt att
undvika såväl hypo- som uttalad hyperglykemi. Det är också viktigt att normalisera natriumvärden.
Som nytt lyfts fram användning av intraosseös tillförsel av vätska och infusion
av vasopressorsubstanser i perifera vener.

Behandling av fokala infektioner
Bakteriell meningit
Bakteriell meningit är i dag ovanligt (frekvens 5/100 000, 0-5 år) och kräver ett
individuellt omhän- dertagande. Intensivvård behövs inte alltid. Hos barn med
svåra symtom krävs däremot ett nära samarbete med intensivvårdsläkare och
neurokirurger för eventuell övervakning av intrakraniellt tryck. Lumbalpunktion
bör vara regel men man ska överväga att initialt avstå om barnet uppvisar
fokalneurologi, annat infektionsfokus som t.ex. sinustrombos, har ett snabbt
sjunkande medvetande eller mycket svår huvudvärk. Datortomografi av hjärnan
kan inte användas för att bedöma intrakraniell tryckstegring utan skall användas
för att utesluta abscess eller annan CNS-sjukdom som kräver andra åtgärder.
Huruvida man bör ge steroider eller ej vid bakteriell meningit är en fråga där
det hittills visat sig omöjligt att uppnå konsensus. Det finns flera väl genomförda
studier, som tolkas olika av olika specialister. Dexametason i en dos av 0,4 mg/
kg x 2 (första dosen skall ges inom 2 timmar efter första antibiotikados) i två
dagar har visat sig minska risken för hörselskada vid meningit förorsakad av
H. influenzae men har ingen effekt vid meningokockmeningit. I stora välgjorda
studier i Afrika (598 barn) och i Latinamerika (640 barn) har steroider inte visat
sig vara bättre än placebo. Resultatet kan inte förklaras av förekomst av HIV,
malnutrition eller annan bakteriegenes. Det är ingen tvekan om att steroider
påverkar flera inflammationsparametrar, dock endast om de ges inom två timmar efter första antibiotikadosen.
Behandling med cefotaxim bör inledas så fort odling tagits. Under de tre
första levnadsmånaderna eller om riskfaktorer finns adderas ampicillin för att
täcka Listeria, alternativt meropenem som enkelterapi. Cefotaxim har högre
baktericid effekt i likvor än bensylpenicillin. Behandlingstiden är tio dygn.

Osteomyelit/artrit
Flera internationella studier talar för en oförändrad frekvens på 10/100 000.
Vanliga symtom är feber samt vägran att använda en extremitet. Septiskt insjuknande förekommer men är ej regel. Subakuta insjuknande med måttliga symtom
har blivit vanligare. Positiv blododling ses hos 30 % där S. aureus dominerar,
men vi har även funnit S. pneumoniae, H. influenzae, Streptococcus pyogenes
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(grupp A) samt Kingella och Salmonella (tabell 2). Vid gott svar på antibiotikabehandling kan operation av osteomyelit undvikas. Föreligger artrit bör leden
däremot alltid tappas för att förebygga skador på ledbrosket. Rekommenderad
behandlingstiden är numera betydligt kortare än tidigare och i flera studier har
3 - 4 veckor visat sig vara fullt tillräckligt och inkluderar då en initial intravenös
behandling under den septiska fasen, följd av peroral behandling. Det är viktigt
att uppmärksamma att isoxazolylpenicillin inte är adekvat mot pneumokocker,
Haemophilus, Kingella eller Salmonella.

Pneumoni
Frekvensen pneumoni hos yngre barn är 4 %. Bakteriell pneumoni utgör under
de första levnadsåren en liten del av totala antalet pneumonier. Cirka 20 % av
pneumonierna anses ha en blandad viral och bakteriell genes. Hos endast 1 – 2 %
påvisas bakterier i blododling. Genom tidigare studier där man studerat
etiologin med hjälp av titerstegring i parade sera har man visat att cirka 30 %
av pneumonier föreorsakas av S. pneumoniae, 5 – 10 % av H. influenzae. I ett
fåtal antal fall finner vi S. pyogenes, Streptococcus agalactiae (grupp B) och S.
aureus. Legionella är mycket sällsynt hos barn. Pleuraempyem har rapporteras
öka i frekvens (5 till 6/100 000) från USA och flera länder i Europa. I blododling
finner man främst S. pneumoniae men också S. pyogenes samt mera sällan S.
aureus. Anaeroba bakterier har inte påvisats hos för övrigt friska individer men
väl hos riskbarn som aspirerar. Majoriteten av barn har en negativ odling i såväl
blod som pleuravätska. Med hjälp av PCR på pleuravätska har man under senare
år oftare kunnat påvisa etiologi. Man har då funnit en hög förekomst av S. pneumoniae serotyp 1 (ingår i Prevenar 13).
Behandlingen omfattar antibiotika, smärtlindring samt pleuratappning, som
regel även med dräninläggning. Om initialt pH i pleuravätska < 7,2 eller utebliven förbättring inom 48 timmar används i dag ofta intrapleural fibrinolys. Ett fåtal
fall behöver opereras med manuellt avlägsnande av pleurasvål. Antibiotika ges i
10 – 14 dagar om adekvat dränering skett. Vår erfarenhet är att empyem orsakade
av S. pyogenes har ett långsammare läkningsförlopp, och ingen kombination av
antibiotika har visat sig överlägsen. Man ser ofta ett slängande förlopp med såväl
feber som hög CRP efter 14 dagars effektiv behandling. Om barnets allmäntillstånd
är på bättringsvägen behöver antibiotikabehandlingen ändå inte förlängas.

Pyelonefrit
Febril urinvägsinfektion har ansetts vara en allvarlig bakteriell infektion som
drabbar speciellt pojkar under första levnadsmånaderna och därefter huvudsakligen flickor. Före två års ålder har 2 % av alla barn insjuknat någon gång. En
viktig bakomliggande faktor kan vara en ännu ej diagnostiserad urinvägsmissbildning vilket dock endast förekommer hos 1 % av barn med urinvägsinfek-
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tion. Hos en fjärdedel av barnen kan man påvisa vesikouretral reflux som många
gånger kan spontanläka men troligtvis predisponerar till ytterligare infektioner.
Hos cirka 5 % av barn med pyelonefrit kan man påvisa växt av bakterier i
blododling. Man har dock god information om etiologin från urinodlingar.
Man har då funnit att majoriteten av infektioner förorsakas av gramnegativa
tarmbakterier, företrädesvis Escherichia coli. Hos 5 %, speciellt under första
levnadsmånaden eller vid urinvägsmissbildning, förekommer Enterococcus
faecalis. Som framgår av tabellen över fokala infektioner bör man hos spädbarn
med septiskt insjuknande täcka såväl grampositiva som gramnegativa bakterier.
Behandlingstiden är 10 – 14 dagar.

Sinuit, mastoidit, etmoidit, periorbital cellulit
Infektioner i övre luftvägar är vanliga och förorsakas ofta av virus där man i dag
inte rutinmässigt rekommenderar antibiotikabehandling av t ex rinosinuit och
otit hos barn över 2 år. Allvarliga bakteriella infektioner är sällsynta men det är
viktigt att sätta rätt diagnos då det väl inträffar (frekvens etmoidit 10/100 000,
pansinuit 1/100 000). Frekvensen har ej minskat under senare år. I majoriteten
av fallen är det omöjligt att förutse vem som kommer att utveckla en allvarlig
bakteriell infektion. I efterhand kan man ibland finna riskfaktorer såsom en
ännu icke diagnostiserad immundefekt eller en föregående virusinfektion t ex
influensa. Hos 5 % av barn med etmoidit kan man påvisa växt i blododling,
vanligtvis S. pneumoniae (tabell 2). Behandling av den fokala infektionen när
så behövs bör ske i samarbete med öronläkare. Vid etmoidit är det viktigt att
försäkra sig om att ögonmotoriken ej är påverkad (en peri- eller intraorbital
abscess ger en tidigt en pseudopares av adduktormuskulaturen men kan också
trycka på synnerven). Om ögat är så igensvullet att man inte kan bedöma om
pseudopares föreligger bör datortomografi göras. Vid annan sinuit än etmoidit
finner man ofta Streptococcus anginosus (tidigare Streptococcus milleri), speciellt i samband med intrakraniell spridning.

Hud
Lindriga, lokala bakterieinfektioner i huden är vanliga och läker ofta med
lokalbehandling. Predisponerande faktorer kan vara eksem, vattkoppor och
brännskador.
Förutom direkt bakteriell infektion kan hudinfektioner förorsakas av distansverkande toxin, företrädesvis från S. aureus, s.k. staphylococcal scalded
skin syndrome (SSSS). Det är då viktigt att hitta primärinfektionen där toxinet
produceras och eventuellt kirurgiskt åtgärda denna. Bakterierna elimineras i allmänhet lätt med antibiotika. Övrig behandling av SSSS beror på omfattningen
av hudskadan, och intensivvård kan bli nödvändig för så väl vätske- som smärtbehandling. Det är huvudsakligen yngre barn som drabbas av SSSS då vi med
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tiden liksom vid många andra infektioner bildar antikroppar även mot toxin.
Cellulit innebär en infektion i subkutana rummet där den allvarligaste manifestationen kan kompliceras av nekrotiserande fasciit. Celluliten kan uppstå
lokalt eller hematogent. Vanlig etiologi är S. pyogenes och S. aureus. Vid cellulit
i ansiktet (periorbital cellulit) förekommer såväl S. pneumoniae som H. influenzae. Efter en initial intravenös stabiliseringsfas kan majoriteten av dessa barn
behandlas i öppen vård. Den mycket ovanliga nekrotiserande fasciiten (frekvens
0,1/100 000) kräver snabb kirurgi och multidisciplinärt omhändertagande.
Tabell 1. Positiv blododling 2008-2013 (5 år) efter riskgrupp, lågpatogena species såsom
KNS och alfastreptokocker ej inkluderande.

Bakterie

Friska

Neonatala

Riskbarn

(129)

(104)

(305)

S. aureus (192)

53

42

97

S. pneumoniae (39)

21

18

S. pyogenes (12)

8

1

3

S. agalactiae (16)

6

6

4

N. meningitidis (4)

4

H. influenzae (7)

5

1

1

E. coli (78)

11

17

31

Salmonella (14)

13

Fusobacterium (4)

1

4

K. pneumoniae (26)

7

19

K. oxytoca (8)

2

6

6

19

Enterobacter (26)

1

Citrobacter (3)

3

Serratia (4)

4

E. faecalis (46)

2

E. faecium (25)
Pseudomonas (30)

1

7

37

1

24

3

26

Stenotrophomonas (3)

3

Acinetobacter (11)

11

Listeria (1)
Candida (24)

1
6

18
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Tabell 2. Fokala infektioner 2008-2013 (5 år) hos barn med positiv odling från blod
(led- eller pleuravätska)utan riskfaktorer.

Bakterie

Meningit

S. aureus
Pneumokocker

7

S. pyogenes

Pneumoni/
empyem

Sinuit

Led/
skelett

8

2*

49**

8

10

2

3

4

7

2
2

S. agalactiae

8

3

1

H influenzae

2

1

1

Meningokocker

1

Salmonella

Hud/
abscess

1

Fusobacterium

2

Kingella
E. coli

Pyelit

2
2

5

16

Pseudomonas

1

Övriga
gramnegativa

2

Enterokocker

1

2

* 1 MRSA
** 2 MRSA

Antibiotikabehandling
Doserna gäller barn utan grava njur- eller leverfunktionsstörningar. Den
högre dosen används vid svårtillgängliga fokus. Den lägre dosen kan användas då preparatet doseras tillräckligt ofta (gäller betalaktamantibiotika).
Rekommendationerna är en sammanvägning av nationella och internationella
erfarenheter och kan skilja sig från FASS.
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Tabell 3: Dosering av antibiotika

Enkel dos per
kilo
Oralt

Parenteralt

Cefadroxil

12,5

Antal
doser
2

Flukloxacillin

20 – 25

3-4

Klindamycin

6 – 10

3–4

Fenoximetylpenicillin

15 – 25

3

Amoxicillin

15 – 30

3

Amoxicilinkl l
Trim-sulfa 8/40 mg/ml

15 – 30

3

0,4 ml

2

Erytromycin

10 – 15

3–4

Bensylpenicillin

25 – 50

3–6

Ampicillin

30 – 50

3

Cefuroxim

30 – 60

3

Cefotaxim

25 – 50

3–4

Ceftazidim

30 – 50

3

Kloxacillin

25 – 30

3–4

Ceftriaxon

50 – 100

1

Ciprofloxacin

10 – 15

2

Meropenem

20 – 40

3

Imipinem

20 – 30

3

Piperacillin-tazobactam

80-100

3

Gentamicin

6 – 7,5

1

Metronidazol

7,5

Vankomycin

15 – 20

3
3–4
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S. pneumoniae,
S. pyogenes,
S. aureus

Pleuraempyem

S. agalactiae, Cefotaxim
S. pneumoniae
H. influenzae,
Salmonella,
Kingella

S. aureus,
S. pyogenes

S. aureus,
S. pyogenes

Osteomyelit,
artrit

Hudinfektion

Pseudomonas Cefotaxim
(Agens 1)

S. aureus,
H. influenzae,
S. anginosus

ÖNH-fokus, t.ex. S. pneumoniae
sinuit

Anmärkning

Klindamycin Ledpunktion (ortoped)
(Agens 1)
Kloxacillin ger lätt
tromboflebit i små kärl

Blododl kan vara
positiv Svår huvudvärk
kan vara intrakraniell
abscess eller
sinustrombos

Oftast negativ odling
pleuravätska. Anaerober
ej aktuella hos friska
barn

Levofloxacin Blododling ofta negativ

Klindamycin Meropenem Pseudomonas vid
(Agens 1)
brännskada

Kloxacillin
(Agens 1)

Bensylpenicillin Cefotaxim

Meropenem

Ovanst.+
S. aureus

Pneumoni +
kronisk lungsjukdom

Bensylpenicillin Cefotaxim

Meropenem

Cefotaxim

S. pneumoniae, S. aureus,
S. pyogenes
H. influenzae

Pneumoni

Ovanst +
ampicillin

Meropenem

Ovanst. +
S.agalactiae,
Listeria

Meningit < 2
mån. ålder,
immunsupp.

Alt. 3

Meropenem Levofloxacin Cefotaxim oftast
tillräckligt, även vid
nedsatt känslighet hos
S.pneumoniae

Alt. 2

Pseudomonas Cefotaxim

S.pneumoniae,
H. influenzae,
N. meningitidis

Cefotaxim

S. aureus

Meningit

Alt. 1

Agens 2

Agens 1

Tillstånd

Tabell 4a Etiologiska agens och antibiotikaval vid allvarlig bakterieinfektion hos
barn. Alternativ i rangordning.

E. coli,
Gramneg.
tarmbakterie

Gramneg.
tarmbakterie +
anaerober

E. coli,
Klebsiella,
S. agalactiae,
S. aureus

Pyelonefrit

Peritonit

Oklar sepsis
(fokus initialt
okänt) nyfödda

Samtliga
Immunsupp.
ovanstående
behandling,
neutropen feber,
långvarig
sjukhusvård

Agens 1

Tillstånd

Listeria,
E. faecalis

E. faecalis,
S. aureus

Agens 2

Piperacillintazobaktam

Alt. 3

Cefotaxim +
Metronidazol

Cefotaxim +
aminoglykosid

Anmärkning

Meropenem Ofta lokala PM

Meropenem Ofta lokala PM

Meropenem

PiperacillinCefotaxim +
tazobaktam,
ampicillin
trimetoprimsulfa

Alt. 2

Ampicillin +
Cefotaxim
aminoglykosid

Piperacillintazobaktam

Cefotaxim

Alt. 1

Tabell 4b Etiologiska agens och antibiotikaval vid allvarlig bakterieinfektion hos barn.
Alternativ i rangordning.
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SIRS hos barn definieras som förekomst av två eller fler av följande kriterier, enligt
gränsvärden i tabell tabell 5. Antingen avvikande temperatur eller leukocytantal krävs;
• Feber mer än 38,5° eller hypotermi med temperatur mindre än 36°
• Takykardi (ihållande under minst 30 min) i avsaknad av yttre stimuli såsom
smärta eller vissa läkemedel.
• Bradykardi hos barn under 1 år i avsaknad av t.ex. vagal stimulering, läkemedel eller hjärtrytmrubbning.
• Takypne
• LPK förhöjd eller sänkt eller >10% omogna neutrofila leukocyter.
Tabell 5. Åldersspecifika gränsvärden för definition av SIRS

Hjärtfrekvens (slag/min.)
Åldersgrupp Takykardi Bradykardi
0-7 dagar >180
1-3 veckor >180
1 månad -1 år >180
2-5 år >140
6-12 år >130
13-17 år >110

Andnings9
LPK (x10 /L)
frekvens
(andetag/min)

<100
<90
-

>50
>40
>34
>22
>18

>34,0
>19,5 el < 5,0
>17,5 el <5,0
>15,5 el <6,0
>13,5 el <4,5

-

>14

>11 el <4,5

<100

Syst.
blodtryck
(mm/Hg)
<65
<75
<100
<94
<105
<117

Faktaruta Svår sepsis och septisk chock
Svår sepsis definieras som sepsis och samtidigt ett av följande;
• Kardiovaskulär dysfunktion/cirkulatorisk svikt
• Respiratorisk svikt
• Sviktande funktion i två eller fler andra organ
Septisk chock definieras som:
• Svår sepsis i kombination med cirkulationssvikt.

Kriterier för organdysfunktion
Respiratorisk dysfunktion
• PaO2/FiO2 <40 kPa i avsaknad av cyanotisk hjärtsjukdom eller tidigare
etablerad lungsjukdom eller
• PaCO2 >8,5 kPa alt. 2,5 kPa över utgångs PaCO2 eller
• Bevisat behov av >50 % O2 för att hålla saturation ≥ 92 % eller
• Behov av icke elektiv invasiv eller noninvasiv ventilation
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Kardiovaskulär dysfunktion
Trots vätskebolus mer än 40ml/kg av isoton intravenös vätska under 1 tim:
• Lågt systoliskt BT eller
• Behov av vasoaktiva läkemedel för att hålla blodtrycket inom normala gränser,
eller två av följande:
• Metabol acidos med base excess mindre än -5 mmol/l utan annan förklaring
• Arteriellt laktat över två gånger övre normalgräns
• Oliguri, mindre än 0,5 ml/kg/tim
• Förlängd kapilläråterfyllnad, mer än 3 sekunder
• Skillnad mellan central och perifer temperatur över 3°
• Andra dysfunktioner
Beträffande kriterier för dysfunktion av andra funktioner såsom njurfunktion se
www.icuregswe.org/sv/Riktlinjer/

Differentialdiagnoser:
1. Akuta metabola sjukdomar med misstänkt metabol kris. De kliniska
symptomen är ofta ospecifika med failure to thrive, slöhet, kräkningar, diarré,
irritabilitet, hypotonus, tachypnoe, koma, kramper, svårigheter att hålla
temperaturen, ofta svårkorrigerad acidos. Den metabola acidosen är ibland
mycket uttalad. Detta parallellt med marmorerad hudkostym kan göra att
tillståndet liknar septisk chock. Dock upprätthålles stundom pH hyggligt
genom kraftig hyperventilation. Normalt ses inte problem med syresättning
vid dessa tillstånd. Om inte alltför uttalad acidos och dehydrering är blodtryck
väsentligen normalt.
Symptomen börjar vanligtvis när barnet börjar äta eller vid katabola tillstånd.
Ett flertal av sjukdomarna ger icterus och leverpåverkan. OBS sjukdomarna
debuterar oftast efter nyföddhetsperioden då ofta utlöst av infektion – svält.
Det bör understrykas att det förutom den metabola sjukdomen parallellt finns
en bakomliggande infektion som skall behandlas.
2. VOC. Alla vänstersidiga obstruktiva vitier såsom coarctatio aortae,
aortastenos, mitralisstenos samt vänsterkammarhypoplasi kan debutera akut
med cirkulationssvikt, då ductus stänger. Typiskt insjuknande är vid ca två
veckors ålder.
3. Arytmier.
4. Kardiomyopati.
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Riktlinjer för akut omhändertagande av pediatrisk septisk chock
1. Diagnostisera - mentalt status
- central + perifer cirkulation
2. Upprätthåll luftväg. Ge extra syrgas. Intubera vid behov.
3. Etablera venös infart. Intraosseös infart sättes om mer än 2 försök.
4. Beställ ultraljud hjärta.

0 – 5 min

Ge 20 ml/kg på ca 5 minuter av ringer-acetat eller albumin 4 %, alternativt en kombination av båda. Dosen upprepas vid behov. Vätsketillförseln bör vara minst 40 ml/kg 1: a timman.
Korrigera ev. hypoglukemi samt hypocalcemi. Odla från blod, urin
samt luftvägar (undvik LP vid septisk chock - denna får utföras i
ett senare skede). Ge Claforan 60 mg/kg samt Gentamicin 6 mg/kg.
Intubera vid behov.

5 – 15 min

Vätskerefraktär chock.

15 min
Patienten svarar
på volym.

Sätt CVK samt artärnål. Utnyttja ev. ultraljud. Starta dopamininfusion.
Initial dos 5µg/kg/min. Öka vid behov till 20µg/kg/min.
Vätske + dopaminrefraktär chock

Övervakning på
BIVA.

Starta adrenalininfusion om kall chock. Starta noradrenalininfusion
om varm chock. Titrera dos till ett för åldern adekvat blodtryck, samt
Sv02 > 70 %. Initial dos 0,02 µg/kg/min.
Katecholaminresistent chock

60 min

Risk för binjurebarksinsufficiens?

Ingen risk för binjurebarksinsufficiens?

Tag prov för kortisolkoncentration. Ge
hydrokortison 5 mg/kg iv. Max 200 mg.

Tag prov för kortisolkoncentration.
Avvakta hydrokortisontillförsel.

Normaliserat blodtryck
Kall chock. Sv02 < 70 %
Tillägg av fosfodiesterashämmare parallellt med
mer volym.

Lågt blodtryck.
Kall chock. Sv02 < 70 %

Lågt blodtryck
Varm chock. Sv02 >70 %

Mer volym samt
öka adrenalininfusion.

Om refraktär chock. Överväg ECMO.
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Ge mer volym samt
öka noradrenalininfusion.

Tillägg vätsketillförsel: Vid akut behandling av septisk chock finns ingen
association mellan ARDS och ovan nämnda vätsketillförsel. Ibland kan volymer
på mer än 100 ml/kg krävas första behandlingstimman. Det har inte någon
betydelse för parametrar såsom utveckling av multipel organsvikt och mortalitet
om man väljer ringer-acetat, albumin 4 % eller en kombination av båda.
Plasma tillförs patienten om koagulationsstatus är derangerat.
I ett senare skede av sepsis där patienten uppenbart har ett kraftigt kapillärläckage
är erytrocytkoncentrat det som bäst stannar i blodbanan.
Tillägg inotropi/vasopressor: Aktuell dosering är enligt följande intervall.
Dopamin
2-20 μg/kg/min
Noradrenalin 0,02 -1,0 μg/kg/min
Adrenalin
0,02 -1 μg/kg/min
Dobutamin 2,5-15 μg/kg/min
Amrinone
1-10 μg/kg/min (ffa vid cardiogen shock)
Isoprenalin 0,1-1,0 μg/kg/min
Urban Fläring
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Samhällsförvärvad akut bakteriell meningit
Johanna Sjöwall och Martin Nilsson
Samhällsförvärvad akut bakteriell meningit (ABM) hos vuxna är en ovanlig, men
allvarlig och potentiellt livshotande diagnos med snabbt förlopp och inte sällan
dålig prognos som kräver ett multidisciplinärt omhändertagande, inkluderande
infektions-, intensivvårds-, neurolog- och ibland även neurokirurgisk kompetens.
Incidensen av ABM i Sverige är ca 1,4 fall/100 000 vilket motsvarar ca 140 fall
årligen (data ur Svenska Infektionsläkareföreningens [SILF] kvalitetsregister
2014-2015). Något fler män än kvinnor drabbas och medianåldern är 63 år.
Den kliniska bilden vid insjuknandet är ofta varierande och inte sällan atypisk,
men triaden feber, huvudvärk och nackstelhet förekommer hos ca hälften
av patienterna. Mer än 95% har dock minst två av följande symtom: feber,
huvudvärk, nackstelhet och medvetandepåverkan. Därutöver förekommer
även ljus- och ljudkänslighet, illamående, kräkningar, psykomotorisk oro och
som tecken på intrakraniell tryckstegring ses bl. a. sjunkande medvetandegrad,
hyperventilation, stigande blodtryck, bradykardi och kramper. Infektioner med
ökad risk för insjuknande i ABM är otit, sinuit, skallskada med likvorläckage,
pneumoni och endokardit (septiska embolier).
För att förbättra handläggning, överlevnad och uppföljning av patienter med
ABM har SILF definierat tre kvalitetsmål: 1) Uppgift om vakenhetsgrad (RLS/
GCS) bör dokumenteras hos 100%; 2) >80% bör erhålla adekvat behandling
inom 60 min; 3) samtliga patienter skall följas upp med Glascow outcome scale
(GOS) efter 2-6 månader.

Epidemiologi och etiologi
S. pneumoniae (pneumokocker) är den vanligaste mikroorganismen och står
för >40% av samtliga fall. Pneumokockgenes har också den högsta mortaliteten
(>20%) med risk för resttillstånd i närmare 40% av fallen. Pneumokocker med
nedsatt penicillinkänslighet är ett växande globalt hot och ökar även i Sverige
(Tabell 5 sid 139). Näst vanligast är ABM med okänd etiologi (upp till 23%)
och tredje vanligast är N. meningitidis (meningokocker; 12%), som främst
drabbar ungdomar och unga vuxna, och förekommer som två separata kliniska
entiteter: 1) meningokockseptikemi och meningit med ett ofta mycket snabbt
progredierande förlopp och hög mortalitet samt 2) isolerad meningit med
väsentligt lägre mortalitet och mindre risk för resttillstånd. Listeria, som främst
drabbar spädbarn, äldre och immunsupprimerade individer står för 4% av
samtliga fall. Incidensen av ABM orsakad av betahemolyserande streptokocker
och S. aureus är ca 3% vardera. Tidigare dominerade ABM till följd av infektion
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med H. Influenzae hos ffa barn, men efter att man på 90-talet inkluderade H.
Influezae typ B (HiB) i barnvaccinationsprogrammet har incidensen av meningit
lyckligtvis minskat och utgör idag endast ca 2%.

Prognos
Samhällsförvärvad ABM utgör en väsentlig orsak till långvarig morbiditet med
kvarstående såväl fysiska som psykiska sekvele och en mortalitet på upp till 10%.
Tiden till adekvat behandling är den enskilt viktigaste prognostiska faktorn.
Mortaliteten har beräknats stiga med ca 30% för varje timme rätt behandling
fördröjs. Pneumokocketiologi är en dålig prognostisk faktor, inte minst vid
förekomst av resistens. Kliniska faktorer av betydelse är den initiala graden av
neurologisk påverkan (medv grad, kramper, fokalneurologi, lågt antal likvorLpk, högt likvor-protein, lågt likvor-glukos) och graden av systemiska symtom
(hypotension eller andra sviktande fysiologiska parametrar) uttryckt som höga
APACHE eller SAPS poäng. Andra faktorer av betydelse för såväl insjuknande,
risk för död och resttillstånd är alkoholism, diabetes, immunsuppression och
ålder över 60 år. Den vanligaste dödsorsaken vid ABM hos vuxna är sepsis och
multiorgansvikt, följt av inklämning (den vanligaste dödsorsaken hos barn).

Patofysiologi
Centrala nervsystemet (CNS) ligger väl skyddad från såväl yttre som inre
påverkan. Då hjärnan ligger väl innesluten innanför oeftergivliga benstrukturer,
är den i regel väl skyddad mot yttre slag och påverkan. Den intrakraniella volymen
utgörs av ca 80% hjärnparenkym, 10% blod samt 10% likvor. Vid tillstånd som
ger upphov till volymökning (t.ex. blödning eller likvorcirkulationsrubbning)
finns inte någon plats att expandera på. En volymsökning kommer initialt att
ske på bekostnad av likvorvolymen. Därpå kommer blodvolymen att reduceras.
Hjärnan i sig har mycket dålig compliance, så någon volymreducering av
denna ses inte. Efter att initialt ha kunnat kompensera för den volymökning
som sker genom omdistribution av likvor och blod, kommer, när dessa
kompensationsmekanismer är uttömda, en mycket snabb tryckökning att följa
även av en liten volymsökning (se tryck-volym kurvan). Denna tryckökning
ger snabbt upphov till progredierande cellskada. Vidare är CNS avgränsat
från systemcirkulationen av blod-hjärnbarriären. Denna effektiva barriär
mellan hjärnan och resten av kroppen finns tack vare att endothelcellerna i de
cerebrala kapillärerna är tätt sammanfogade (sk tight junctions). Detta ger inte
bara förutsättningar till en strikt reglering av den biokemiska miljön i hjärnan,
utan även till ett effektivt skydd mot de flesta patogener. När ett infektiöst
agens väl penetrerar blod-hjärnbarriären, har dock CNS ett sämre utvecklat
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immunsystem, varför en infektion bekämpas mindre effektivt. Det finns även
terapeutiska implikationer av detta, då många antibiotika inte penetrerar blodhjärnbarriären, och därför inte är effektiva vid CNS infektioner. En infektion
i CNS utlöser en vävnadsreaktion med ett blandat vasogent- (skada på blodhjärnbarriären med extracellulärt läckage av vätska och protein) och cytotoxiskt(cellsvullnad på basen av intracellulär ackumulation av vatten och natrium)
hjärnödem. Samtidigt resulterar stigande celltal och ökat proteininnehåll i att
viskositen i likvor stiger, vilket i sin tur påverkar likvorcirkulationen och kan
ge upphov till en snabb hydrocefal utveckling. Konsekvensen är svullnad av
hjärnan med ökat intrakraniellt tryck (ICP) och försämrat blodflöde med risk
för vävnadshypoxi. Den kliniska konsekvensen av detta är att patienten som
har kliniska uttryck förenliga med tryckstegring, såsom påverkat medvetande
(allt från oro, agitation till djup medvetslöshet), har mycket små marginaler
och en mycket liten volymökning ger snabb försämring och i de allvarligaste
fallen inklämning med åtföljande hjärndöd. Aktivering av kaskadsystem med
störningar i koagulationen och risk för infarkter till följd av såväl arteriella som
venösa tromboser men paradoxalt nog också samtidigt ökad risk för blödning i
hjärnan är också ett hot mot patienter med ABM.

Figur från SILF:s vårdprogram www.infektion.net

Primärt omhändertagande
Eftersom handläggningen vid misstanke om ABM bör ske mycket snabbt,
och patienten sällan kan ge en autoanamnes, tas om möjligt en kortfattad
anamnes från anhöriga, ambulanspersonal eller vårdpersonal. Fokus läggs på
aktuella sjukdomar och mediciner, prodromalsymtom (föregående förkylning
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eller infektion i öron, bihålor, lungor?) samt reseanamnes och förekomst av
läkemedelsallergi. Hastigheten på insjuknande ger en viktig vägledning – snabbt
talande för ABM, långsamt ev i kombination med fokalsymtom talande för fokal
process i CNS (abscess, tumör). Personlighetsförändring, dysfasi, ataxi, pareser
och kramper bör föranleda misstanke om encefalit.
Den kliniska undersökningen och omhändertagandet följer sedvanlig
ABCDE princip. A.AIRWAY: hypoxi är särskilt skadligt för patienter med
förhöjt intrakraniellt tryck och störningar i hjärnans cirkulation. Hyperkapni
kan dessutom snabbt förvärra en intrakraniell svullnadsdynamik. En
medvetandepåverkad patient har en stor risk att aspirera, då den inte
kan försvara sina luftvägar på ett adekvat sätt. Intubation och assisterad
andning skall övervägas på vid indikation hos en sådan patient, och även
när en försämring kan väntas ske, och det är i princip alltid indicerat med
syrgastillförsel. B.BREATHING: andningsfunktion hos den medvetslösa
patienten bedöms, såväl utifrån frekvens, som andningsmönster. Tänk på att en
spontan hyperventilation kan vara en kompensationsmekanism vid högt ICP. En
progredierande inklämning brukar ge upphov till atypiska andningsmönster hos
den icke intuberade patienten. C. CIRCULATION: kan vara av såväl hyper- som
hypodynamisk karaktär. En hypertension kan bero på oro och agitation, men
kan även vara en del av det fysiologiska svaret på ett högt intrakraniellt tryck
(ICP). Ett sådant förhöjt blodtryck får INTE sänkas utan att man kan försäkra
sig om att det cerebrala perfusionstrycket bibehålls på en adekvat nivå. En
septiskt påverkad patient är också vanligt, och detta behandlas på sedvanligt sätt
med vätska och inotropa och vasoaktiva läkemedel. Det är dock viktigt att vara
medveten om att en alltför riklig vätsketillförsel kan förvärra ett hjärnödem. Alla
patienter ska ha minst två grova venösa infarter (min 1,3mm) för möjlighet till
behandling vid snabb försämring. D. DISABILITY: central parameter som ska
ägnas tid på patienter med misstänkt ABM. Graden av medvetendepåverkan,
liksom tempot på en eventuell progredierande försämring ska bedömas och
registreras enligt lokalt vedertagen mall (RLS 85 eller GCS). RLS ≥3 eller GCS ≤8,
stark motorisk oro eller uttalad konfusion bör föranleda omedelbar bedömning
av intensivvårdsläkare för ställningstagande till intubation och kontrollerad
ventilation och kontakt tas med neurokirurgisk klinik för ställningstagande till
intrakraniell tryckmätning och ödemreducerande neurointensivvård. Patienter
utan medvetandepåverkan ska ordineras frekventa vakenhetskontroller.
Neurostatus bör förutom vakenhetsgrad även inkludera översiktligt kranialnervstatus (särskilt pupiller, ögonmuskler och hörsel). Pupiller ska bedömas; speciellt
dilatation uni- eller bilateralt indikerar kritisk högt ICP och kräver omedelbar
åtgärd. Även de övriga kranialnerverna bör undersökas översiktligt då förhöjt
ICP vid ABM inte sällan ger ett selektivt bortfall, ofta av hörsel eller ögonmotorik.
Översiktligt neurologstatus för uteslutande av fokalitet och förekomst av kramper

122

registreras då dessa manifestationer utgör en kontraindikation för Lp och kan
tala för annan genes. Som vid all oklar medvetslöshet ska hypoglykemi uteslutas.
Övriga differentialdiagnoser ”HUSK-MIDAS” (Herpesencephalit, Uremi, Status
epilepticus, Korsakoffs syndrom - Meningit eller sepsis, Intoxikation, Diabetes,
Andningsinsufficiens, Subarachnoidalblödning eller subduralblödning bör
övervägas och uteslutas. E.ENVIROMENT klä av patienten och gör en
kroppsundersökning. Undersök förekomsten av nackstelhet. Vid ABM ska
speciellt intresse ska riktas mot vanliga infektionskällor vid ABM som öron,
sinus och lungor. Andra ursprung som leder och hud ska också inspekteras.
Rikta särskild uppmärksamhet åt hudkostymen (petechier som uttrycker
betydande koagulopati/septiska embolier)! Ta även anamnes på ev. resor, sjuka i
omgivningen och tidigare vaccinationer mot meningitpatogener (H. influenzae,
S. pneumoniae, N. meningitidis).

Diagnostik
Så snart vitala funktioner kontrollerats och stabiliserats säkras minst 2
blododlingar, vilka fångar etiologin i 65-70% av fallen och kan vara avgörande för
diagnos i de fall Lp inte kan göras. Om möjligt, dock utan att fördröja behandling, tas
odlingar från andra foci; vanligen nasopharynx, svalg, urin, ev. hörselgångssekret
från perforerad otit och från eventuella hudmanifestationer. Odlingar från
bl.a. ledvätska tas efter att antibiotikabehandling påbörjats. Bred provtagning
bör ske för att bedöma och följa organsvikt (blod-, njur-, elektrolyt-, lever-,
och koagulationsstatus). Infektionsparametrar (CRP, LPK och procalcitonin
[PCT]) följs. PCT har en sensitivitet motsvarande CRP, men reagerar snabbare.
Dessutom kan PCT vara av visst värde för differentiering mellan bakteriell
alternativt viral genes. En blodgas är viktig då den ger möjlighet att tidigt bedöma
en spontan hyper/hypoventilation och detektera global hypoperfusion. Lp görs
snarast förutsatt att det saknas kontraindikationer (se nedan). Diagnosen ABM
kan ofta ställas bara på utseendet av grumlig likvor. Likvor skickas för odling
(positiva i 60-70%), direktmikroskopi, agglutinationstest (snabbtest för H.
Influenzae, pneumokocker, GBS, meningokocker, E. coli), PCR, cellräkning med
diff (poly och mono), glukoskvot, laktat (bästa differentiering mellan bakteriell
och viral genes) albumin och totalproteiner. Vid misstanke om tuberkulos tas
5 ml likvor för direktmikroskopi, PCR och odling. Ett extra likvorrör sparas
för ev kompletterande analyser (virusdiagnostik mm). Direktmikroskopi med
gramfärgning har en hög sensitivitet (>80% före antibiotikabehandling och 4060% efter insatt behandling) och ännu högre specificitet (>95%). Tyvärr utförs inte
mikroskopi jourtid och dessvärre på allt färre lab. PCR teknik är mycket känslig
och används som komplement för svårodlade bakterier (mykobakterier, Listeria,
mycoplasma mfl.) och kommer förmodligen inom en snar framtid att möjliggöra
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snabbare etiologisk diagnos på både likvor- och blododlingar. Kemiska analyser
i likvor är viktiga inte minst för differentialdiagnostik vid misstänkt ABM. Ett
högt antal leukocyter med poly dominans, lågt Sp-glukos eller låg glukoskvot,
högt laktat och förhöjt albumin och totalprotein (barriärskada) talar starkt för
ABM. Analyserna är snabba och svar erhålls i allmänhet inom en timme.

Lumbalpunktion
Lumbalpunktion (Lp) med likvorundersökning är central och ska utföras på
alla patienter med misstänkt ABM såvida inte kontraindikationer föreligger
enl nedan. Den ger snabbt värdefull information (utseende? pleocytos?
tryck?) och korrekt diagnos och är inte farlig om gängse kontraindikationer
följs. Litteraturen visar att patienter som lumbalpunkteras tidigt i förloppet
har överlag bättre outcome jmf med patienter där Lp endera fördröjs eller
uteblir. Tidig Lp bör utföras på samtliga vuxna patienter med misstänkt ABM
och RLS ≤3, och samtidig frånvaro av motorisk oro, fokala symptom (abscess,
tumor), papillödem, snabbt sjunkande medv grad, kramper, lokal infektion eller
koagulopati. Relativa kontraindikationer är pågående kramper av epileptisk
natur och misstänkt ryggmärgskompression. Vid misstänkt eller konstaterad
koagulopati (INR >1,6 eller TPK <30 eller petekier, ekymoser) ska Lp utföras efter
att koagulopatin korrigerats. Observera att hos den svårt septiske patienten med
DIC-bild kan labresultatet många gånger vara helt inaktuellt när det utsvaras.
När det gäller barn och ungdomar bör större försiktighet iakttas vid Lp,
eftersom risken för komplikationer är större jämfört med personer över 60 år
(barnmeningit se sid 106).
Vid RLS ≥4 bör man alltid avstå Lp tills stabilisering skett på IVA/NIVA och
radiologisk diagnostik utförts. Neurokirurgisk vård blir ofta aktuellt hos en djupt
medvetandepåverkad patient och då kan likvordiagnostik säkras i samband
med inläggning av intrakraniell tryckmätare eller vid ventrikulotomi. Oavsett
tidpunkt för Lp bör adekvat behandling (se nedan) med kortison och antibiotika
inledas snarast och får inte fördröjas av diagnostiska aspekter! Det råder
fortfarande viss oro att utföra Lp på vuxna patienter med misstänkt ABM även
när kontraindikationer saknas. Bakgrunden är fallbeskrivningar om inklämning
i anslutning till Lp. Dessa består dock främst av retrospektiva data, under en
tid med sämre tillgång till intensivvård, kortison gavs inte innan antibiotika,
majoriteten av fallen rörde barn, man behandlade med äldre generations
antibiotika och inklämning verifierades sällan radiologiskt eller genom obduktion.
Pat som uppfyller kriterier för ICP-övervakning och NK-vård bör som regel
ej lumbalpunkteras innan ambulanstransport till universitetssjukhus för
neurokirurgisk övervakning men skall alltid innan transport sättas in på steroider
och antibiotika efter blododling x2.
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Genomförande av LP: Använd 0,7 mm (svart) Lp nål. Denna kan användas
till såväl vuxna som barn och är tillräckligt grov för att tillåta utbyte av även
mycket grumlig likvor. Ta 3 provrör ½-1 ml för klin kemisk analys, 1 rör á 2 ml
för odling och direktmikroskopi samt 1 rör á 2 ml som fryses för kompletterande
analys om nödvändigt. Om blod finns i alla tre efterföljande rör, misstänk
subarchnoidalblödning, analysera absorbansen och kontakta neurokirurg. Vid
misstanke om tuberkulös meningit ta ytterliggare 5 ml för direktmikroskopi,
PCR och odling. Man kan enkelt mäta likvortryck genom att koppla ett stigrör
till spinalnålen. Normalt tryck hos vuxna är 8-18 cmH2O. Om man uppmäter
ett tryck över 30 cmH2O tas kontakt med neurokirurg för diskussion om behov
av intrakraniell tryckmätning/dekomprimering, även om patienten inte är
medvetandepåverkad.

Radiologisk undersökning
DT huvud har ett mycket begränsat värde i samband med ABM vare sig den
är gjord med eller utan kontrast. Mycket få patienter uppvisar en bild förenlig
med meningit. Det mycket snabba kliniska förloppet gör också bedömningen
av förhöjt ICP mycket osäker. Ett mycket högt tryck kan föreligga utan synliga
eller mycket diskreta förändringar. En svårighet att diskriminera mellan grumlig
högattenuerande likvor från blod kan också orsaka fördröjd diagnostisk. DT ska
göras vid misstanke om expansiva processer eller misstanke om komplikationer
samt före neurokirurgisk intervention. En fokal expansivitet, tex blödning eller
tumör, som trycker på omgivningen kan leda till herniering av hjärnvävnad,
tex vid tentorieslitsen eller foramen magnum. Röntgenundersökning får aldrig
fördröja behandlingen. Vid misstanke om ABM ska antibiotika och steroider ges
innan patienten röntgenundersöks. Det bör också understrykas att röntgen är
”sjukhusens svarta hål”, vanligen en plats där patienterna har dålig övervakning
och utrustning för akutsituationer saknas. Beställer man en röntgenundersökning
är man också skyldig att ta ansvar för adekvat monitorering och bemanning för
att kunna observera och handlägga försämring och komplikationer.

Behandling
Antibiotika: En avgörande faktor för såväl mortalitet som morbiditet är hur
snabbt adekvat antibiotikabehandling inleds. Behandling ska påbörjas snarast vid
misstanke om ABM och inom en timme (helst 30 minuter) och får inte fördröjas
av specifika provtagningar eller radiologiska undersökningar. Detta innebär att
om patienten har långt till sjukhus ska empirisk behandling påbörjas vid första
läkarkontakten. Valet av antibiotika ska syfta till att täcka för möjliga agens och
så snabbt som möjligt åstadkomma avdödning av bakterier, eftersom detta har
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prognostisk betydelse. Som empirisk behandling av samhällsförvärvad ABM
rekommenderas endera cefotaxim 3 g x 3-4 och ampicillin 3 g x 3-4 (om Listeria
ej kan uteslutas) eller meropenem 2 g x 3. Vid misstanke om pneumokocker med
nedsatt känslighet för penicillin görs tillägg med vankomycin och rifampicin. Vid
allvarlig PC allergi rekommenderas moxifloxacin 400 mg x 1, vankomycin 1 g x
3 (obs njurfunktion!) och trimetoprim- sulfametoxazol 20 ml x 2 (om Listeria ej
kan uteslutas). Immunsupprimerade patienter bör behandlas brett för att täcka
in typiska och atypiska bakterier, och i vissa fall även virus, mycobakterier (TB!)
samt svamp. Vid misstanke om herpesencefalit alt annan viral CNS-infektion ges
även aciklovir 10-15 mg/kg x 3 (obs njurfunktion! Den högre dosen avser
42 unga,
njurfriska individer). När etiologi verifierats följs behandlingsrekommendation i
bifogad tabell (utdrag ur SILF:s vårdprogram).
Tabell 3.

Sammanfattning av antibiotikabehandling efter odlingsresultat och resistensbestämning.
Mikroorganism
Streptococcus pneumoniae
Pc1 MIC < 0,06 mg/l
Pc MIC >0,06‑1,0 mg/l
Pc MIC > 2,0 mg/l
Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae

Alternativ terapi

penicillin G
cefotaxim2
cefotaxim + vancomycin
+ rifampicin
penicillin G
cefotaxim

Meropenem (ersätter
cefotaxim)
moxifloxacin ± rifamicin
daptomycin ± rifampicin
cefotaxim, cefuroxim
ampicillin om betalaktamasnegativ stam
penicillin G
trimetoprimsulfamethoxazol
moxifloxacin

Listeria monocytogenes

ampicillin
(± aminoglykosid)

Enterobacteriaceae (beroende på
resistensmönster)

cefotaxim
ceftazidim
meropenem
(± aminoglykosid)4
ceftazidim
(± aminoglykosid) 4

meropenem
(± aminoglykosid)

cefuroxim5 + rifampicin

Kloxacillin + rifampicin

vancomycin
(± rifampicin)

± vancomycin
intraventrikulärt
linezolid ± rifampicin
daptomycin ± rifampicin
ampicillin
cefotaxim

Pseudomonas aeruginosa
Stafylococcus aureus
Methicillinkänslig
Methicillinresistent
Streptococcus agalactiae
1

Standard terapi
Förstahandsval

penicillin G
(± aminoglykosid)

Beh. tid
(dagar)3
10 –14 d
7d
10 d
14 –21 d
14-21 d

14-21 d
14-21 d

Pc = penicillin. . 2 Cefotaxim kan på alla ställen ersättas av ceftriaxon. 3 Avser okomplicerat behandlingsförlopp.
Kan i vissa fall även ges intraventrikulärt. 5 Vid S. aureus-meningit ges lämpligen cefuroxim som har betydligt lägre
proteinbindningsgrad än isoxazolyl‑pc och möjligen bättre effekt på S aureus än cefotaxim (arbetsgruppens uppfattning).
4

Steroider:
Kortison är främst studerat vid Haemophilus– och pneumokocketiologi
Doser och doseringsintervall (Tabell 4)
och har
visats reducera
intedoseringsalternativ
bara mortaliteten,
även hörselpåverkan
och
Dosfinnande
studier där olika
jämförts utan
på ett randomiserat
sätt
saknas.
Ceftriaxon
har
i
en
liten
jämförande
studie
mellan
en‑dos
och
två‑dos
hos
neurologiska- och kognitiva sekvele till följd av ABM. I Sverige rekommenderas
barn visat på ett jämförbart behandlingsresultat (6). Erfarenheten av cefotaxim vid
kortison
empiriskt
oavsett
misstänkt
och för
gesatt helst strax
behandling
av såvälvid
barn ABM
som vuxna
baseras på
4 doser/dygn.etiologi
Dokumentation
3‑dosregim
för
cefotaxim
är
jämförbar
med
4‑dos
saknas
men
i
en
studie
från
innan första antibiotikadosen. Studierna är främst gjorda på dexamethason
Göteborg har cefotaxim i 3-dos visat jämförbart utfall med tidigare erfarenheter av
(licenspreparat
i Sverige),
betametason kan
användas
ett likvärdigt
4‑dos regim (7).
Den svenskamen
3‑dosrekommendationen
för cefotaxim
skiljersom
sig från
flertalet
internationella
rekommendationer
som
förespråkar
4
doser/dygn.
Däremot
alternativ. Dosen dexametason är 0,15 mg/kg (max 10 mg/dos) x 4 i fyra dagar
ligger den svenska totala rekommenderade dygnsdosen till en vuxen på 9 g av
eller Betametason
0,12 mg/kg (max 8 mg/dos) x 4 i fyra dagar. Vid snabb
cefotaxim i paritet med internationellt rekommenderade dygnsdoser på 8‑12 g.
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Med hänsyn till att gruppen betalaktamantibiotika (gäller ej meropenem) saknar
postantibiotisk effekt och att det kan ta viss tid innan antibiotikakoncentrationerna
i likvor byggts upp, kan förlängda doseringsintervall teoretiskt resultera i en

klinisk förbättring kan kortisonbeh förkortas (utsättning efter 2 dygn). Om
meningokocketiologi verifieras kan kortisonbehandlingen utsättas. Kortison
har en bred inverkan på fysiologiska funktioner både systemiskt och i CNS.
Antibiotika orsakar massiv lys av bakterier, vilket bidrar till en kaskadaktivering
av immunologiska mediatorer (”cytokinstorm”) och sekundär ödemutveckling
i CNS. Kortison dämpar dessa reaktioner och minskar därmed risken för
inklämning. Blod-hjärnbarriären, som till följd av infektionen blir genomsläpplig
för större molekyler, återställs snabbt av hög dos kortison. Detta har betydelse
för bl. a. penetration av antibiotika (PK/PD) in i CNS. Dessutom hämmar
kortisonet resorption av likvor i ventrikelsystemet, vilket påverkar eliminationen
av antibiotika (längre halveringstid) i likvorsystemet.

Intensivvård
En betydande andel av patienter med ABM behöver vårdas på en
Intensivvårdsavdelning. Beroende på om det är en övervägande septisk påverkan,
med multipla sviktande organsystem, eller om problematiken i huvudsak kretsar
kring det neurologiska, med medvetandepåverkan eller ICP stegring, väljs allmän
intensivvårdsavdelning (IVA) eller en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning
(NIVA). Då NIVA endast finns på universitetssjukhusen, bör man redan i tidigt
skede överväga om patienten kan komma att bli föremål för en neurokirurgisk
intervention. Särskilt som en försämring kan komma mycket snabbt. Det går
alltid att ta kontakt med neurokirurgisk jour för diskussion. En sådan kontakt bör
dock alltid föregås av radiologi, i regel CT samt färskt neurologiskt status. Några
indikationer för mätning av ICP är: 1. Påverkat sensorium: Hos den medvetslöse
patienten är tryckmätning i princip den enda monitoreringen av hjärnan som
man har att tillgå. Även hos den icke medvetslöse, där man ser en pågående
försämring bör tryckmätning övervägas. 2. Psykomotorisk oro och agitation:
Kan dels stå för ett förhöjt intracerebralt tryck, och kan även kräva sedering för
att vara hanterbart. Höga tryck vid lumbal tryckmätning, >40 cmH2O. Mätning
med stigrör i samband med LP, men innan prover tas. 3. Pupilldilatation,
4. Cushingrespons (ökat blodtryck, oregelbunden andning, bradykardi) och
5. svårbehandlade kramper. Det går bra att ha patienter med intrakraniella
tryckmätare (intraparenkymatösa eller ventrikeldrän) på allmän IVA, men det
krävs närhet till neurokirurgisk kompetens för att lägga mätarna, samt för att
kunna vidta adekvata åtgärder vid tryckstegringar. Principerna för vård av septiskt
påverkade patienter med ABM följer i stort gängse rutiner för sepsisvård. Den
svullna hjärnan är dock extra känslig för vätsketillförsel, vilket bör tas i beaktande
då den septiske patienten inte sällan har mycket stora vätskebehov. Trots att stor
vätsketillförsel kan förvärra en hjärnsvullnad visar studier att vätskeersättning
ej skall ges i reducerad mängd vid ABM och sepsis. (Maintenance vs restricted
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fluid). Hyperthermi skall undvikas, då det leder till en ökad cerebral metabolism.
Det behandlas i första hand med paracetamol. Is- och spritomslag, och liknande
metoder leder lätt till stress, och skall undvikas. Normothermi eftersträvas, och till
skillnad från tex hjärtstopp, tycks en aktiv hypothermi (≤34° Celsius) snarast leda
till ökad morbiditet och mortalitet. Elektrolyter skall ligga inom referensintervall.
Särskilt vanligt är hyponatremi, som ses i över 30%. En måttlig hyponatremi
spelar sannolikt inte någon större roll för prognosen, men risken finns att det
förvärrar ett hjärnödem hos en patient på marginalen. Ett natrium i överkant
eftersträvas ibland som led i ICP behandlingen (hyperton koksaltlösning). Ur
mer neurokirurgiskt perspektiv är mätning av det intrakraniella trycket det
primära när patienten är medvetslös eller sövd med misstanke om förhöjt tryck.
Detta sker antingen via ett sk ventrikeldränage, som i typfallet läggs in i höger
framhorn på ventrikelsystemet. Detta ger en möjlighet till en kontinuerlig
tryckmätning, åtkomst till likvor för diagnostik samt behandlingskontroll, och
inte minst möjlighet till likvordränering i trycksänkande syfte. Inte sällan är dock
ventrikelsystemet komprimerat, och det kan vara svårt/omöjligt att få åtkomst
till ventrikelsystemet. Då är alternativet en sk parenkymtryckmätare. Denna
läggs in ca 1-2 cm i parenkymet, i regel på samma plats som det tänkta dränet,
och ger möjlighet till tryckmätning, men inte till dränering. Målnivåer är i regel
ICP <20 mmHg, och ett cerebralt perfusionstryck (MAP-ICP) på 60-70 mmHg.
Observera att vid höga ICP så kan det alltså krävas ett högre MAP än vad som
är målet vid tex en ren sepsisbehandling. Trycksänkande behandling inkluderar
likvordränering, adekvat ventilation i respirator, optimering av kolloidosmotiska
trycket (albumin, natrium). Sedering är viktigt, och i kritiska fall kan det krävas
barbituratcoma under något till några dygn vilket kräver EEG övervakning. Om
dessa åtgärder inte leder till önskat resultat, kan kraniektomi i kombination
med duraplastik, dvs avlägsnande av delar av skalltaket och öppnandet av den
hårda hjärnhinnan vara direkt livräddande. Även med modern intensivvård, och
multidisciplinärt omhändertagande är ABM fortfarande ett mycket allvarligt
tillstånd, med en inte obetydlig mortalitet och sequele. Några riskfaktorer är
föga förvånande hög ålder (>65 år), grav systemisk påverkan (APACHE II score)
och medvetandepåverkan. Avsaknad av feber tycks vara associerat med sämre
outcome. Det kan sannolikt vara ett tecken på en inadekvat immunrespons hos
den sjuke, men avsaknad av feber riskerar även att fördröja diagnosen.

Postoperativ meningit
Vid alla neurokirurgiska ingrepp finns en risk för infektion i efterförloppet. Hud,
kranium och dura är alla naturliga barriärer, som penetreras, och infektioner
spänner mellan allt från ytliga sårinfektioner till empyem och abscesser. Den
postoperativa meningiten har i regel ett mer beskedligt förlopp, och debuterar
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ofta först när patienten åter är hemma. Det kan många gånger vara svårt att
säkerställa att det verkligen är en infektion, men en missad diagnos kan vara
förödande för patienten. Därför måste man vara frikostig med att utreda detta.
Anamnesen är naturligtvis viktig, och i majoriteten av fallen så finns ett kirurgiskt
trauma veckor till månader tillbaka (även om senare fall även förekommer
sporadiskt). Den basala utredningen inkluderar en noggran klinisk undersökning,
inklusive kontroll av operationsområdet och meningittecken. Tecken till lokal
inflammation eller sårläkningsstörning? Infektionsparametrar tas alltid, men
kan vara förhöjda som följd av det kirurgiska traumat (ffa den första veckan).
Radiologi innefattar skiktröntgen utan och med kontrast. Dock ses en postoperativ
laddning i resektionskanter även utan infektion. Luft intrakraniellt förekommer
som regel direkt postoperativt, men progress eller kvarvarande luft ngn månad
efter kirurgin bör inge infektionsmisstanke. Kompletteringar med MRT och
andra specialundersökningar kan vara aktuellt vid differentialdiagnostiska
frågeställningar. Patienter med misstänkt postoperativ meningit bör bedömas
av neurokirurg, och infektionsbehandlingen brukar bestå av sårrevision, där
eventuellt benlock tas bort och kasseras samt en längre tids antibiotikabehandling.
Dessa fall skall alltid handläggas tillsammans med infektionsspecialister vana vid
det neurokirurgisk patientklientelet. Ett särskilt fall av postoperativa meningiter är
shuntinfektionerna. Dessa debuterar i regel inom några veckor från implantation,
och är då en direkt följd av bakteriekontamination i operationssåret. I regel är det
patientens egen hudflora, dvs S. aureus, Koagulasnegativa stafylokocker (KNS)
och Propionebacterium acnes. En infektion kan många gånger gå med diffusa
symtom, huvudvärk, feber, buksmärtor, allmän sjukdomskänsla. Ibland kan enda
symtomet vara tecken till shuntdysfunktion. Infektion kan även äga rum betydligt
senare i förloppet, ibland många år efter senaste shuntoperationen. Spridning kan
även ske hematogent eller sekundärt vid bukinfektion. Vid mer virulenta bakterier
ses förstås mer stormande förlopp. Utredning innefattar noggran anamnes och
klinisk undersökning. Bedöm särskilt operationssår, meningittecken och bukstatus.
Rodnad och ömhet över shuntförlopp föreligger ibland. Radiologi innefattar CT
huvud med och utan kontrast och i förekommande fall CT buk. Ofta görs även
en shuntöversikt för att utesluta shuntavbrott. De flesta shuntar har någon form
av reservoar som kan punkteras för att säkra likvor. Detta bör dock endast göras
av van personal, i regel neurokirurg. Likvor säkras för celler, laktat, glukoskvot
och odling. Vid stark misstanke om shuntinfektion behöver shuntsystemet
extirperas i sin helhet, och om patienten är obligat shuntberoende sätts ett
ventrikeldrän. Antibiotikabehandling sätts in i samråd med infektionsläkare van
vid det neurokirurgiska klientelet. Behandlingstiden varierar från fall till fall, men
brukar ofta röra sig omkring 10-14 dagar, då det efterfrågas upprepade sterila
likvorodlingar innan ny shunt kan implanteras.
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Snabbguide samhällsförvärvad akut bakteriell meningit
ABM hos vuxna
Mycket allvarlig diagnos med oförändrat hög mortalitet >10% och risk för
neurologiska resttillstånd >30%. Man skall ha hög misstanke om diagnosen vid
alla infektionstillstånd med neurologisk påverkan då tidig diagnos och snabbt
insatt behandling är viktiga framgångsfaktorer.

Vid misstänkt ABM
Klinisk undersökning
Utgå ifrån A-E principen med focus på svikt i vitala funktioner, graden av
medvetandepåverkan och förekomst av fokalitet, infektionsfokus och tecken på
koagulopati. Odla alltid från blod, likvor om kontraindikationer saknas och från
andra misstänkta foci om det kan göras utan att fördröja antibiotikabehandling.

Lumbalpunktion
Alla patienter med misstanke om ABM skall lumpalpunkteras om kontraindikationer saknas. Ta prover för odling, celler, laktat, glukos, albumin,
totalprotein, direktmikroskopi, agglutinationstest, PCR och ett rör för frysning.
Mät lumbaltryck med stigrör.

Röntgen
Akut radiologi är generellt till liten hjälp vid diagnostik av ABM, men har en plats
vid misstanke om expansiva processer eller inför neurokirurgisk intervention.
Observera att röntgen inte får fördröja antibiotikabehandling. När patienten
stabiliserats kan DT göras för diagnostik av tex. mastoidit, hydrocefalus, infarkt
eller blödningskomplikation.

Behandling
Antibiotika skall ges snarast! Steroider skall ges samtidigt med (eller strax innan)
första antibiotikadosen (Betapred 0,15 mg/kg (max 8 mg/dos) x 4 i fyra dagar).
Förstahandsval av antibiotika är cefotaxim och ampicillin eller meropenem i
monoterapi. Om misstanke om pneumokock med nedsatt PC känslighet lägg till
vancomycin och rifampicin. Vid mkt allvarlig PC allergi ges moxifloxacin och
vancomycin; vid Listeria misstanke adderas dessutom trim-sulfa. Diskutera alla
ABM patienter med infektionsspecialist!

132

Vårdnivå
Alla patienter med misstänkt eller konstaterad ABM skall tills de stabiliserats
och behandlingseffekten kan utvärderas ha ständig eller tät tillsyn. Vid påverkat
medvetande eller svikt i vitala funktioner bör patienten intensivvårdas. Vid
uttalad neurologisk påverkan RLS ≥4 och/eller tecken till förhöjt ICP skall
neurokirurg konsulteras.
Då en försämring kan gå snabbt bör man även i tidigt skede bedöma
behovet av att överföra patienten till ett universitetssjukhus med tillgång till
neurokirurgisk kompetens.
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Antibiotikaresistens
Lennart E Nilsson
Resistensbestämning
Bestämning av MIC och MBC
Referensmetod för bestämning av minsta hämmande koncentration (MIC)
är buljongspädning i mikrotiterplattor. Man använder en serie med brunnar
i mikrotiterplattor med olika antibiotikakoncentrationer, och läser av vilken
koncentration som förhindrar bakterieväxt (MIC, minimum inhibitory
concentration). Vid MIC bestämning i mikrotiterplattor kan man också
bestämma minsta bakteriedödande koncentration (MBC, minimum bactericidal
concentration), genom att odla ut på agarplattor från brunnar utan synlig
bakterieväxt. MBC är den lägsta koncentration som ger minst 99,9% avdödning.
Bestämning av MIC kan också bestämmas med en metod som består av en remsa
med en antibiotikagradient. En uppslamning av bakteriestammen sås ut på en
agarplatta och remsan läggs på agarplattan. Hämningszonen blir formad som
en ellips, och vid skärningspunkten mellan ellipsen och remsan kan man läsa av
MIC.

Diskdiffusion
I klinisk rutindiagnostik används till största delen diskdiffusion. Vid diskdiffusion sår man ut en uppslamning av bakteriestammen på en agarplatta och lägger
sedan på små pappersdiskar som innehåller olika antibiotika. Om bakteriestammen är känslig för ett visst antibiotikum får man en stor hämningszon runt
lappen, medan en resistent stam ger en liten eller ingen zon.

Automatiserade system
Automatiska system som utför bakteriell artidentifiering och resistensbestämning mot antibiotika finns tillgängliga ex VITEK 2® och PhoenixTM.
Systemen analyserar MIC- mönster och upptäcker resistensfenotyper för testade
bakterier.

Tolkning av resistensbestämning
Laboratoriet svarar ut S (sensitiv, känslig), I (intermediär) eller R (resistent)
beroende på zonstorleken och MIC-värdet (Tabell I). Brytpunkterna för I och R
beror både på antibiotikatyp och bakterieart. De värden som används som brytpunkter baseras på antibiotikas farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper samt MIC/zondiameter för den känsliga bakteriepopulationen av en bak135

terieart (www.sls.se/RAF/, www.nordicast.org, www.eucast.org). Diskdiffusionsmetoden måste standardiseras noga på laboratoriet för att ge reproducerbara
resultat. För vanligt kliniskt bruk ger svaren S, I eller R med diskdiffusion
tillräckligt underlag för val av antibiotikabehandling, men i vissa fall kan
bestämning av MIC behövas. Sådana fall kan vara stammar isolerade från
patienter med sepsis, kroniska infektioner, som endokardit eller osteit, i synnerhet
vid terapisvikt. Bestämning av MBC är arbetskrävande och utförs sällan.
Tabell 1. Definitioner i SIR systemet

S = Känslig
Infektionen kan förväntas svara på behandling med detta antibiotikum vid
dosering rekommenderad för denna typ av infektion. Bakterien har inga påvisade
resistensmekanismer mot medlet.
I = Intermediär
Behandlingseffekten med detta medel är osäker. Bakterien har förvärvat
låggradig resistens mot medlet eller har naturligt lägre känslighet för medlet.
R = Resistent
Klinisk effekt av behandling med detta medel är osannolik. Bakterien har
förvärvat betydelsefulla resistensmekanismer eller är naturligt resistent mot
medlet.

Antibiotikas verkningsmekanismer och
resistensmekanismer
Resistens mot antibiotika är ett växande problem, som begränsar behandlingsalternativen och resulterar i ökat antal av behandlingsmisslyckanden. Bakterier
har utvecklat en rad olika mekanismer som kan ge olika grader av resistens,
ibland mot mer än en antibiotikagrupp. En del av dessa mekanismer kodas av
gener på kromosomerna, vilket begränsar deras potential att spridas till andra
bakterier. Andra typer av resistens kodas av gener på plasmider och transposoner, vilket underlättar deras spridning till andra bakteriestammar och arter.
De flesta antibiotika utövar sina effekter genom att interferera med viktiga
metaboliska processer i bakterieceller, t.ex. cellväggssyntes, DNA-replikation
eller proteinsyntes. Ett fåtal substanser, framför allt polymyxiner (colistin),
angriper cellstrukturen direkt. För att bekämpa antibakteriella substanser kan
bakterieceller modifiera befintliga metaboliska processer. Antibiotika orsakar
inte dessa förändringar utan selekterar fram de bakterieceller som genomgått
slumpmässig förändring. I vissa fall sker förändringen genom spontana mutationer i en strukturell gen, vilket exempelvis resulterar i ett DNA-gyras med
reducerad affinitet för kinoloner. I andra fall kan en regulatorisk gen mutera
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så att en porin går förlorad, vilket reducerar upptaget av antibiotika eller ökar
utpumpning av antibiotika (efflux).
Sådana mutationer i permeabilitet och utflöde kan påverka flera kemiskt
obesläktade antibiotika. En annan mutationsväg till resistens är neutralisering
av den antibakteriella substansen genom ökad produktion av antibiotikanedbrytande enzymer som β-laktamaser eller modifierande enzymer som
aminoglykosidmodifierande enzymer. Resistens kan också uppstå när en ny
plasmid- eller transposonburen gen som kodar för ett antibiotikanedbrytande
enzym (exempelvis ett β-laktamas) förvärvas eller ett enzym som kringgår
ett viktigt målprotein och på så vis upprätthål- ler cellfunktionen även i
närvaro av antibiotika (PBP2a hos MRSA kringgår exempelvis effekten av
ß-laktamantibiotika).

Aktuella resistensproblem
S. aureus
Meticillinresistens hos S. aureus (MRSA) orsakas av syntes av ett nytt penicillinbindande protein (PBP2a), som kodas av den förvärvade genen mecA eller mecC.
MRSA fastställs genom att påvisa mecA och/eller mecC med Polymerase Chain
Reaction (PCR). Eftersom koagulasnegativa stafylokocker också kan ha mecAgenen är det viktigt att försäkra sig om korrekt artidentifikation i samband
med påvisande av mecA-genen. S. aureus bildar ett termostabilt nukleas (TNas)
som kodas av nuc- genen. Både mecA-, mec-C och nuc-genen kan påvisas med PCR.
PBP2a ersätter funktionen av andra PBP som möjliggör normal cellväggssyntes även i närvaro av meticillin och andra ß-laktamantibiotika. MRSA är
resistent mot de flesra tillgängliga ß-laktamantibiotika, men antibiotika som
binder och inaktiverar PBP2a har utvecklats. Ceftarolin och ceftobiprol är
cefalosporiner med denna egenskap.
Många MRSA är multiresistenta, dvs resistenta mot flera andra antibiotika än
ß-laktamantibiotika, bl.a. kinoloner genom utpumpning av antibiotika (efflux)
och receptorförändring, makrolider genom receptorförändring som medierasav
förvärvade erm-gener samt tetracykliner genom förvärvat utpumpning av
antibiotika, efflux (tetK) eller ribosomalt skydd (tetM).
Trots att S. aureus stammar med nedsatt känslighet för glykopeptider (GISA/
hGISA) har fått stor uppmärksamhet är de sällsynta. Ett fåtal rapporter om
GISA-stammar har kommit från Japan, Hongkong, Europa, Storbritannien och
USA. De har reducerad känslighet för vankomycin och teikoplanin på grund
av en förtjockad cellvägg. Det har också kommit rapporter om glykopeptidresistenta S. aureus (GRSA) med höggradig resistens orsakad av förvärvad vanA-gen
från enterokocker, men dessa är också extremt ovanliga.
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Tabell 2. Resistensmekanismer hos S. aureus

Antibiotika
Penicillin
ß-laktamantibiotika
MRSA

Mekanism
Enzymatisk nedbrytning (penicillinas produktion)
Förändrat alternativt penicillinbindande protein (PBP)PBP2a (mecA/mecC)

Glykopeptider GISA/
hGISA

Förtjockad cellvägg (peptidoglykan) (binder peptid och
hindrar den från att nå sin målstruktur)

Glykopeptider GRSA

Ändring av cellvägg (peptidoglykan) (plasmid- medierad
överföring av vanA gener från VRE, vilket resulterar i
D-Ala-D-Lac peptidkedja)

Linezolid

Förändrad ribosomal målstruktur (mutation i 23S rRNA)

Prevalensen av MRSA-infektion varierar mycket bland olika sjukhus och länder. MRSA har ökat dramatiskt sedan 1990-talet och utgör mer än 50 % av
S. aureus stammarna i många delar av världen, t ex USA, Syd- och Mellaneuropa. I
Europa har ökningen planat av och i vissa länder har prevalensen bland blodisolat minskat (EARS-Net). I Sverige är andelen MRSA fortfarande låg (0,7%
bland blodisolat 2015, Tabell 3). Bland nya antibiotika med effekt på MRSA,
finns linezolid, tigecyklin och daptomycin. Linezolid, som hittills är den mest
använda av dessa nya behandlingsalternativ, är en oxazolidonon och den första
medlemmen i en helt ny antibakteriell grupp. Linezolid hämmar ett tidigt steg
i proteinsyntesen och ger en bakteriostatisk effekt. Fall av linezolidresistens hos
MRSA har rapporterats under pågående långtidsbehandling.
Tabell 3. MRSA (%) bland svenska blodisolat av S. aureus*

2012

2013

2014

2015

(n=3268)

(n=3209)

(n=3511)

(n=3053)

0,7

1,2

0,9

0,7

S. pneumoniae
S. pneumoniae har blivit resistenta genom att förvärva genetiskt material från
andra bakterier som de samexisterat med. Den förändrade sekvensen i genen
för PBP 2B i många penicillinresistenta isolat ha sitt ursprung i Streptococcus
mitis. Den unika förmågan hos S. pneumoniae att förvärva genetiskt material
genom transformation (mosaikgener) är en avgörande faktor i denna process.
Förändringar i flera PBP kan ses hos enskilda isolat. Ändå har den största
orsaken till penicillinresistens i världen varit geografisk spridning av några
enskilda kloner som verkar ha en särskild förmåga till spridning och kolonisation.
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Tabell 4. Resistensmekanismer hos S. pneumoniae

Antibiotika

Mekanism

ß-laktamantibiotika

Förändring av receptor; PBP (mosaikgener)

Makrolider, klindamycin
(linkosamider)

Metylering av ribosom (ermB); efflux (mefE)

Tetracyklin

Efflux (tetK); Ribosomalt skydd (tetM)

Trimetoprim and
sulfonamider

Förändrat målenzym; DHFR (trimetoprim); DHPS
syntetas (sul1, sul2, sulfonamider)

Kinoloner

Förändring av målenzym; DNA gyrase (gyrA
mutationer); topoisomeras IV (parC mutationer)

Geografisk spridning underlättas i hög grad av antibiotikaresistens, vilket förklarar varför många utbredda koloniserande kloner uppvisar antibiotikaresistens
mot ett flertal antibiotika inklusive makrolider, trimetoprim-sulfametoxazol,
tetracykliner och, i mindre utsträckning, kinoloner. Penicillin- och makrolidkänsligheten bland svenska blodisolat av S. pneumoniae för åren 2012-2015
framgår av tabell 5.
Tabell 5. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av S. pneumoniae*

2012

2013

2014

2015

Antibiotika

(n=992)

(n=861)

(n=797)

(n= 741)

Penicillin (I+R)
Makrolider (R)

5,0
5,1

6,6
5,8

6,3
6,2

6,6
6,2

*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2015

Enterokocker
Enterokocker, framför allt Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium, utgör en del av
den normala floran i tarmen och kvinnliga genitala. Under det senasteårtiondet
har dessa bakterier blivit allt vanligare som nosokomiala patogener, trots
deras låga virulens. De har naturlig resistens mot en rad olika antibiotika
som cefalosporiner, meropenem, ertapenem, penicillinasstabila penicilliner,
trimetoprim-sulfa och klindamycin. E. faecium, dock inte E. faecalis, är oftast
också resistenta mot ampicillin, piperacillin och imipenem. Vankomycin registrerades i USA redan 1958 men VRE dokumenterades inte förrän 1986, vilket
beror på den komplexa serie av genförvärv och förändringar som behövs för
att uppnå resistens, liksom den begränsade användningen i början. Förvärvad
resistens mot vankomycin har blivit allt vanligare under de senaste årtiondena.
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VRE har spritt sig och återfinns nu på alla kontinenter. VRE kan fastställas
genom påvisande av vanA, vanB, och vanC-gener med PCR. Vancomycinresistens
hos enterokocker kan vara naturlig genom förekomst av vanC-gener hos
E. gallinarum och E. casseliflavus eller förvärvad genom vanA eller vanB gener hos
E. faecium and E. faecalis. Ett genkluster, vanA, ger höggradig resistens mot
vankomycin och teikoplanin medan vanB ger varierande nivåer av resistens mot
endast vankomycin.
I USA och England är VRE en vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner. I
Sverige rapporterades 157 fall 2015, huvudsakligen från få lokala sjukhusutbrott
samt importfall. År 2015 förekom två fall av VRE bland svenska blodisolat av
E. faecium (Tabell 8) och inga fall bland blodisolat av E. faecalis (Tabell 7).
Tabell 6. Resistensmekanismer hos E. faecalis och E. faecium

Antibiotika

Mekanism

ß-laktamantibiotika

Förändrad receptor (PBP5 hos E. faecium); enzymatisk
nedbrytning-ovanlig (penicillinas hos E. faecalis)

Aminoglykosidmodifiering

Förändrad ribosomal receptor (mutationer); enzymatisk
(höggradig resistens: aminoglykosidmodifierande enzym)

Vancomycin

Förändring av pentapeptid i peptidoglykan (höggradig
resistens: vanA, vanB, vanD genotyper; låggradig resistens:
vanC, vanE, vanG genotyper)

Linezolid

Förändrad ribosomal målstruktur (mutation i 23S rRNA)

Det finns endast ett fåtal terapeutiska alternativ för svåra, djupa infektioner
eller bakteriemier som orsakats av vankomycinresistenta E. faecium (E. faecalis är
ett mindre problem eftersom de genomgående är känsliga för ampicillin).
Teikoplanin är användbart mot isolat med vanB, men inte isolat med vanA.
Bland de senaste antibakteriella behandlingsalternativen är linezolid effektivt
mot både E. faecium och E. faecalis. Linezolid är emellertid inte bakteriedödande
och användning under längre tid är associerad med biverkningar, vilket
har begränsat användningen. Fall av linezolidresistens hos enterokocker har
rapporterats under pågående behandling.
Frekvensen av vancomycin och höggradig aminoglykosidresistens bland
svenska blodisolat av E. faecalis och E. faecium för åren 2012-2015 framgår av
tabell 7 och 8.
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Tabell 7. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av E. faecalis*

2012

2013

2014

2015

Antibiotika

(n=779)

(n=851)

(n=912)

(n=897)

Vancomycin (R)

0,0

0,0

0,0

0,0

Höggradig aminoglykosidresistens

14,1

13,3

15,6

15,8

*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2015

Tabell 8. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av E. faecium*

2012

2013

2014

2015

Antibiotika

(n=391)

(n=431)

(n=457)

(n=430)

Vancomycin (R)

0

1,4

0,7

0

Höggradig aminoglykosidresistens

18,4

20,4

22,5

20,5

*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2015

Enterobacteriaceae
Flera studier har analyserat prevalensen av ”Extended-Spectrum Beta-lactamases”
(ESBL) bland Enterobacteriaceae har visat att förekomsten varierar med tid,
plats, art och förekomst av utbrott. ESBL-producerande Enterobacteriaceaekan
med fenotyp och genotyp delas upp i ESBLA, ESBLM och ESBLCARBA. Gener som
kodar för ESBL påvisas med PCR.
ESBLA är den vanligaste ESBL-klassen. I Sverige och världen i övrigt är enzymer
av CTX-M typ vanligast, men muterade versioner av TEM- och SHV- enzymer
förekommer. För att fastställa enskilda enzym måste PCR-produkten sekvenseras.
ESBLM (ESBL miscellaneous) är överförbara plasmidmedierade AmpCvarianter (pAmpC) som framför allt förekommer hos E. coli, K. pneumoniae,
P. mirabilis och Salmonella spp.. E. coli kan hyperproducera kromosomalt
lokaliserat AmpC. För att urskilja pAmpC (ESBLM) från hyperproduktion
av kromosomala varianter av AmpC behöver de fenotypiska testerna
kompletteras med genetisk verifiering av pAmpC.
ESBLCARBA orsakar resistens mot alla betalaktmantibiotika inklusive
karbapenemer (imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem). Enstaka
fall av ESBLCARBA har påvisats bland E. coli, K. pneumoniae och Enterobacter spp. i
Sverige (alla importfall). Dessa ESBLCARBA enzymer omfattar metallobetalaktamaser (NDM, VIM), ”Klebsiella pneumoniae carbapenemase” (KPC) och OXA-48.
Den bästa karbapenemen för att fenotypiskt påvisa ESBLCARBA är meropenem.
ESBLCARBA skall misstänkas om meropenem MIC >0.125 mg/L.
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Många ESBL-producerade Enterobacteriaceae-isolat är multiresistenta mot
andra antibiotika som aminoglykosider, trimetoprim/sulfa och fluorokinoloner.
Den ökade förekomsten av multiresistenta Enterobacteriaceae beror dels på den
stora användningen av antibiotika och dels på spridning av bakteriestammar
p.g.a. bristfälliga hygieniska åtgärder. De flesta ESBL uppstår via mutationer i
gener för plasmidmedierad TEM- och SHV-enzym, medan CTX-M har uppstått genom kromosomal genöverföring från Kluyvera spp.. Kopplingen mellan
ESBL och annan resistens beror delvis på att ESBL-kodande plasmider ofta
kodar för aminoglykosidmodifierande enzymer, såväl som determinanterna för
trimetoprim- och tetracyklinresistens.
Förutom resistens mot beta-laktamantibiotika är resistens mot aminoglykosider och fluorokinoloner de allvarligaste resistensmekanismerna. Gener som
kodar för aminoglykosid-modifierande enzymer är ofta förknippade med ESBLgener på plasmider och ger ofta resistens mot gentamicin och tobramycin, amikacin är ofta inte påverkat av dessa enzymer. Spridning av 16S ribosomala metylaser är ett allvarligt hot som leder till resistens mot samtliga aminoglykosider. Den
vanligaste mekanismen för höggradig resistens mot fluorokinoloner är fortfarande
mutationer i gyrA men efflux bidrar också till resistens. Plasmidmedierad
fluorokinolonresistens ger låg resistensnivå, men tros öka risken för utveckling
av resistens mot fluorokinoloner. Plasmidmedierad fluorokinolonresistens (qnrgener) förekommer ganska ofta på plasmider innehållande ESBL gener.
Tabell 9. Resistensmekanismer hos Enterobacteriaceae

Antibiotika

Mekanism

ß-laktamantibiotika

Enzymatisk nedbrytning (konstitutivt uttryck av
penicillinas; ESBLs; karbapenemaser); minskad
yttermembranpermeabilitet

Fluorokinoloner

Förändrat målenzym (DNA gyras mutationer gyrA); efflux;
skydd av målstruktur (plasmidmedierade qnr gener) och
enzymatisk modifiering (aac(6’)-Ib-cr)

Aminoglykosider

Enzymatisk modifiering, förändring av ribosom
(metylering av ribosom)

Kolistin

Förändrat yttermembran (mcr-1)/(mcr-2)

Multiresistenta Enterobacteriaceae är ett växande problem på många sjukhus,
med en stor klinisk betydelse och effekt på de totala vårdkostnaderna. Epidemiska
stammar är särskilt svåra att kontrollera. Under 1980-talet kom allt fler rapporter
om ESBL-bildande K. pneumoniae, som påvisades hos sjukhusvårdade patienter.
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Under 2000-talet har det skett en global och kraftig ökning av ESBL-producerande
E. coli av CTX-M-typ, som sprids både på sjukhus och i samhället.
Förekomst av ESBL-bildande tarmbakterier är störst i Asien, Stillahavsområdet
och Sydamerika. I Europa är problemet störst i de södra och östra delarna,
men även i Storbritannien. I dessa länder var 2015 andelen ESBL-bildande
blodi-solat bland E. coli 13-40 % och bland K. pneumonie 18-75 % (EARS-Net).
Även i Sverige ser vi en oroande och snabb ökning av ESBL-producerande
Enterobacteriaceae. Flera mindre sjukhusutbrott har rapporterats. Det
hittills största utbrottet orsakades av en multiresistent K. pneumoniae med ESBL
av CTX-M-typ på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
ESBL blev anmälningspliktigt för laboratorierna i februari 2007.
Socialstyrelsen införde från och med 15 mars 2012 anmälningsplikt
och smittspårningsplikt för alla läkare vid fynd av tarmbakterier med
resistensmekanismen ESBLCARBA.. Förekomsten 2014 i Europa av ESBLCARBA.
var störst bland blodisolat i Grekland (62%), Italien (33%) och Rumänien
(32%). Frekvensen antibiotikaresistens bland svenska blodisolat av E. coli och K.
pneumoniae för åren 2012-2015 är sammanställd i tabell 10 och 11.
Tabell 10. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av E. coli*

2012

2013

2014

2015

Antibiotika

(n=5336)

(n=6323)

(n=6576)

(n=6808)

Cefotaxim (R) (ESBL)

4,4

4,9

5,4

6,1

Ciprofloxacin (R)

9,9

9,9

11,7

11,7

Gentamicin/Tobramycin (R)

5,5

4,5

6,3

6,1

*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2015

Tabell 11. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av K. pneumoniae*

2012

2013

2014

2015

Antibiotika

(n=933)

(n=1028)

(n=951)

(n=1171)

Cefotaxim (R) (ESBL)
Ciprofloxacin (R)
Gentamicin/Tobramycin (R)
Imipenem/Meropenem (R)

2,6
4,6
2,1
0

3,1
4,4
2,0
0

4,0
5,1
3,2
0,2

4,3
6,4
3,8
0,4

*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2015

I två studier på svenska resenärer var före resa 1% respektive 2% bärare av ESBLproducerande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Av dem som inte var bärare före
resa blev 24% respektive 30% bärare av multiresistenta ESBL-producerande
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Enterobacteriaceae i tarmfloran efter resa. Störst var risken i Indien, 87% respektive 71% bärare efter resa. Siffrorna visar att ökat resande medför spridning
av multiresistenta bakterier. Dessa resultat bör öka vår medvetenhet om att fråga
patienter som drabbats av infektioner om de har varit utomlands nyligen.
Få nya antibiotika har utvecklats eller är under utveckling med god effekt
på multiresistenta ESBL-producerande Enterobacteriaceae. Tigecyklin är
ett nytt antibiotikum som föreslagits som ett nytt behandlingsalternativ.
Avibactam är en ny ß-laktamas inhibitor som i kombination med ceftazidim har
visat sig ha effekt på ESBL producerande enterobacteriacae.
Ett gammalt antibiotikum colistin (polymyxin/polypeptidantibiotikum)
kan vara det enda behandlingsalternativet vid multiresistenta ESBLproducerande Enterobacteriaceae. Förekomsten av kolistinresistens har varit
låg. I november 2015 rapporterades i Kina det första E. coli isolatet med
plasmidmedierad mcr-1 gen som kodar för kolistinresistens. Flera rapporter
om förekomst av mcr-1 bland enteobacteriacae har rapporterats från flera
kontinenter. Detta gör att det är viktigt att övervaka mcr-1 genens förekomst
hos enterobacteriacae bland djur och människor.

Pseudomonas aeruginosa
P. aeruginosa är en opportunistisk patogen som orsakar sjukhusinfektioner.
P. aeruginosa har naturlig resistens mot en rad olika antibiotika. Ytterligare
resistens kan förvärvas genom mutation eller DNA-överföring. Multiresistens hos
P. aeruginosa kan uppstå genom en serie kromosomala mutationer, exempelvis
sådana som leder till höggradig produktion av AmpC-ß-laktamaser, uppreglerad
utpumpning av antibiotika (efflux) och minskad permeabilitet, eller genom
förvärv av plasmider, transposoner eller integroner som kodar för ß-laktamaser
och/eller aminoglykosidmodifierande enzymer.
Tabell 12 Resistensmekanismer hos P. aeruginosa

Antibiotika

Mekanism

β-lactam- antibiotika

enzymatisk nedbrytning (AmpC cefalosporinaser,
ESBLs, MBLs); efflux (MexAB); reducerad yttre
membranpermeabilitet (förlorad OprD porin)

Aminoglykosider

enzymatic modifiering (AME); efflux (MexXY);
förändrad ribosom (metylering av ribosom)

Fluorokinoloner
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efflux (MexAB, CD, EF, XY, GH, VW); förändrad
receptor (DNA gyras mutationer-gyrA)

Ceftazidim och piperacillin kan selektera fram mutanter av P. aeruginosa som
överproducerar AmpC-β-laktamas, vilket liksom hos Enterobacter spp., leder
till en höggradig resistens mot cefalosporiner, penicilliner och monobaktamer
men inte mot karbapenemer. Mutationsorsakad fluorokinolonresistens hos
P. aeruginosa är framför allt associerad med DNA-gyrasmutationer, vilket inte
skapar korsresistens mot andra typer av antibiotika. Andra kinolonselekterade
mutationer kan medföra uppreglerad efflux och detta kan påverka känsligheten
för ß-laktamantibiotika och kinoloner. Hos P. aeruginosa, selekterar imipenem
fram resistenta mutanter som saknar OprD-porin, vilket ger 8-16 gånger högre
MIC för såväl imipenem som meropenem. Detta brukar höja imipenem-MIC
från 1-2 mg/l till 8-32 mg/l, vilket medför utveckling av resistens, medan MIC
för meropenem höjs från 0,12-0,5 mg/l till 2-4 mg/l, vilket kan leda till nedsatt
känslighet. Till skillnad från imipenem behöver därför meropenem en andra
mutation, uppreglerad utpumpning av antibiotika (efflux), för att resistens
skall utvecklas. Aktiviteten hos imipenem påverkas inte av den uppreglerade
utpumpningen av meropenem, efflux. Förvärvade metallo-β-laktamaser av klass
B (huvudsakligen IMP och VIM) kan hydrolysera de flesta ß-laktamantibiotika
inklusive karbapenemer, men denna resistens är sällsynt.
Frekvensen antibiotikaresistens bland svenska blodisolat av P. aeruginosa för
åren 2012-2015 är sammanställd i tabell 13.
Tabell 13 Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av P. aeruginosa*

2012

2013

2014

2015

Antibiotika

(n=350)

(n=428)

(n=432)

(n=468)

Ceftazidim (R)
Gentamicin/Tobramycin (R)

6,0
1,4

6,5
2,3

5,5
1,8

4,5
2,1

Imipenem/Meropenem (R)

6,9

6,3

7,6

6,2

Ciprofloxacin (R)

9,1

7,9

7,5

6.2

*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2015
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Laborativa undersökningar

Laborativa undersökningar

Hos
med
misstänkt
samhällsförvärvad
pneumoni rekommenderas:
Hosalla
alla patienter
patienter med
misstänkt
samhällsförvärvad
pneumoni rekommenderas:
• Lungröntgen
Lungröntgen
•  Pulsoximetri
 Pulsoximetri
•  Blodprover:
Hb, LPK, trombocyter, CRP, kreatinin, albumin, Na och K.
Blodprover: Hb, LPK, trombocyter, CRP, kreatinin, albumin, Na och K.
Vid svår pneumoni bör även blodgas inklusive laktat, differentialräkning
Vid svår pneumoni bör även blodgas inklusive laktat, differentialräkning av leukocyter,
avleverprover
leukocyter,
leverprover och
Blodgas
och koagulationsprover
tas.koagulationsprover
Blodgas bör även tas vid tas.
misstanke
om bör även tas
koldioxidretention,
t ex koldioxidretention,
vid bakomliggande respiratorisk
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vid
misstanke om
t ex vid
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insufficiens. Neutrofil/lymfocyt-kvot kan också vara av värde för att indikera
lågt.
septisk infektion i tidigt skede när CRP fortfarande är lågt.

CRB-65
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av lämplig
CRB-65
förför
bedömning
av lämplig
vårdnivå vårdnivå
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Mikrobiologisk provtagning
Mikrobiologisk
provtagning
Mikrobiologiskt test

CRB-65 0-2

CRB-65 3-4

Terapisvikt

Blododling x II

X

X

X

Sputumodling

X

X

X

Nasofarynxodling

X

X

X

Pneumokockantigen i urin

X

X

X

Legionellaantigen i urin

Överväg

X

Överväg

Odling alt. PCR för legionella på
nedre luftvägssekret

Överväg

X

Överväg

PCR för mykoplasmaa

Överväg

X

X

PCR för influensaa

Överväg

X

X

PCR för övriga virus

Överväg

Överväg

Överväg

Diagnostisk bronkoskopi

-

Överväg

Överväg

Diagnostik avseende
chlamydophila, tularemi,
tuberkulos m fl

Överväg

Överväg

Överväg

a

Diagnostik på farynxsekret (flockad pinne, bomullspinne eller aspirat), sputum eller
Diagnostik(bronkoalveolärt
på farynxsekret
(flockad
pinne,borste).
bomullspinne eller aspirat), sputum
bronksekret
lavage
eller skyddad

eller bronksekret (bronkoalveolärt lavage eller skyddad borste).
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Cirkulatorisk
svikt
Cirkulatorisk

svikt

cirkulatorisk svikt
rekommenderas
handläggninghandläggning
enligt Svenska infektionsläkarföreningens
Vid Vidcirkulatorisk
svikt
rekommenderas
enligt Svenska
vårdprogram
för
svår
sepsis
och
septisk
chock
infektionsläkarföreningens vårdprogram för svår sepsis och septisk chock.

Respiratorisk svikt

Respiratorisk svikt

Den viktigaste åtgärden vid respiratorisk svikt är att snabbt optimera saturationen
viktigaste
åtgärden
vidbör
respiratorisk
svikt hos
är attmajoriteten
snabbt optimera
saturationenmed
hos patienten.
hos Den
patienten.
SpO2
≥93%
eftersträvas
av patienter
svår
SpO2 ≥93% bör eftersträvas hos majoriteten av patienter med svår pneumoni. Lägre värden kan
pneumoni.
Lägre
värden
kan
accepteras
vid
underliggande
svår
lungsjukdom
accepteras vid underliggande svår lungsjukdom med risk för koldioxidretention. SpO2-värdet ska
medalltid
risktolkas
för ikoldioxidretention.
SpO2-värdet
ska alltid tolkas
i relation Patienter
till
relation till andningsfrekvensen
och syrgasfraktionen
i inandningsluften.
med till synes normaloch
SpO
bör iPatienter
de flesta fallmed
ges syrgas.
2, men med förhöjd iandningsfrekvens,
andningsfrekvensen
syrgasfraktionen
inandningsluften.
till
Blodgas bör alltid tas för en mer korrekt bedömning av ventilationen hos en patient med svår
synes
normal SpO2, men med förhöjd andningsfrekvens, bör i de flesta fall ges
pneumoni.
syrgas. Blodgas bör alltid tas för en mer korrekt bedömning av ventilationen hos
en patient
med
pneumoni.
Syrgas kan
gessvår
på grimma
upp till 5 L/min, eller med mask 0-15 L beroende på typ av mask, se
Tabell
4 i ges
vårdprogrammet.
nytillkommet
alternativ
syrgastillförsel
är att
ge syrgas via
Syrgas
kan
på grimmaEtt
upp
till 5 L/min,
ellertillmed
mask 0-15
L beroende
högflödessystem (t ex Optiflow™). Vid svårigheter att uppnå adekvat SpO2 bör kontinuerlig
på typ
av mask, se Tabell 4 i vårdprogrammet. Ett nytillkommet alternativ
övertrycksbehandling sk continuous positive airway pressure (CPAP) övervägas. Se mer under
till syrgastillförsel
att ge syrgas
via högflödessystem
(t ex Optiflow™). Vid
avsnittet ”Fortsatt är
handläggning
efter inläggning”
enligt vårdprogrammet.
svårigheter att uppnå adekvat SpO2 bör kontinuerlig övertrycksbehandling sk
Kontakt med
intensivvårds/narkosläkare
bör tas påövervägas.
frikostig indikation
svårigheter
att uppnå
continuous
positive
airway pressure (CPAP)
Se mervid
under
avsnittet
adekvat saturation med ovan beskrivna åtgärder.
”Fortsatt handläggning efter inläggning” enligt vårdprogrammet.
Kontakt med intensivvårds/narkosläkare bör tas på frikostig indikation vid
svårigheter att uppnå adekvat saturation med ovan beskrivna åtgärder.
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Initialantibiotikabehandling
antibiotikabehandling
Initial
CRB-65 poäng 0-1
Normalpatienten

Bensylpenicillin 3 g x 3 (alt. penicillin V 1 g x 3)

Misstanke om pneumokocker med
nedsatt känslighet för penicillina

Bensylpenicillin 3 g x 4 alt. amoxicillin 1 g x 3

Misstanke om H. influenzaeb

Bensylpenicillin 3 g x 3 alt. amoxicillin 750 mg x 3

Misstanke om atypisk genesc

Erytromycin 500 mg – 1 g x 2 (po)
alt. doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn följt av 100 mg x 1

Penicillinallergi

Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn följt av 100 mg x 1
alt. erytromycin 500 mg – 1 g x 2 (po)

CRB-65 poäng 2
Normalpatienten

Bensylpenicillin 3 g x 3

Misstanke om pneumokocker med
nedsatt känslighet för penicillina

Bensylpenicillin 3 g x 4

Insjuknande i anslutning till
influensasjukdom

Cefotaxim 1-2 g x 3

Allvarlig bakomliggande
lungsjukdom

Piperacillin/tazobactam 4 g x 4

Misstanke om atypisk genesc

Bensylpenicillin 3 g x 3 + erytromycin 1 g x 3 (iv)
alt. doxycyklin 200 mg x 1

Allvarlig penicillinallergi (typ 1)

Levofloxacin 750 mg x 1 eller moxifloxacin 400 mg x 1

CRB-65 poäng 3-4

a

Normalpatienten

Cefotaxim 2 g x 3 + makrolid (t ex erytromycin 1 g x 3)
alt. bensylpenicillin 3 g x 4 + kinolon (levofloxacin 750
mg x 1 eller moxifloxacin 400 mg x 1)

Allvarlig bakomliggande
lungsjukdom

Piperacillin/tazobactam 4 g x 4 + makrolid (t ex
erytromycin 1 g x 3) alt. kinolon (levofloxacin 750 mg
x 1 eller moxifloxacin 400 mg x 1)

Allvarlig penicillinallergi (typ 1)

Klindamycin 600 mg x 3 + kinolon (levofloxacin 750
mg x 1 eller moxifloxacin 400 mg x 1)

Insjuknande i samband med utlandsresa eller vid kända omgivningsfall.

b
a.
Insjuknande
samband
med utlandsresa eller vid kända omgivningsfall.
Patient
med kroniskibronkit
eller KOL.
c
Vid
misstänkt
smitta
med
mykoplasma
Sydostasien
b. Patient med kronisk bronkiti eller
KOL.eller C. psittaci ges doxycyklin 200 mg x 1.
c. Vid misstänkt smitta med mykoplasma i Sydostasien eller C. psittaci ges
doxycyklin 200 mg x 1.
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Bilaga: Kortversion
av Svenska Infektionsläkarföreningens
vårdprogram
vid samhällsförvärvade
pneumoni 2016
vårdprogram vid samhällsförvärvade pneumoni 2016

Antibiotikabehandling vid känd etiologi
etiologi

Antibiotikabehandling
vid känd
Antibiotikabehandling
videtiologi
känd
Etiologi
Etiologi
Pneumokocker (MIC <0,12 mg/L)

Pneumokocker (MIC <0,12 mg/L)
Pneumokocker (MIC 0,12-2 mg/L)
Pneumokocker (MIC 0,12-2 mg/L)
Pneumokocker (MIC >2 mg/L)
Pneumokocker (MIC >2 mg/L)
H. influenzae (ej β-laktamasproducerande)
H. influenzae (ej β-laktamasproducerande)
H. influenzae (β-laktamasproducerande)
H. influenzae (β-laktamasproducerande)
S. aureus (meticillinkänslig)
S. aureus (meticillinkänslig)
MRSA
MRSA
Legionella
Legionella
Mykoplasma, Chlamydophila pneumoniae
Mykoplasma, Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Chlamydophila psittaci

Förstahandsval
Förstahandsval
Penicillin
V1gx3

Penicillin V 1 g x 3
Amoxicillin 1 g x 3
Amoxicillin 1 g x 3
Se resistensbesked
Se resistensbesked
Amoxicillin 750 mg x 3
Amoxicillin 750 mg x 3
Amoxicillin/clavulansyra 500 mg x 3
alt.
doxycyklin 200 mg x 1500 mg x 3
Amoxicillin/clavulansyra
alt. doxycyklin 200 mg x 1
Flukloxacillin 1 g x 3
Flukloxacillin 1 g x 3
Klindamycin 300 mg x 3 alt. trimetoprim-sulfa
160/800 mg x300
2 alt.
600 mg x 2
Klindamycin
mglinezolid
x 3 alt. trimetoprim-sulfa
160/800 mg x 2 alt. linezolid 600 mg x 2
Levofloxacin 750 mg x 1 eller moxifloxacin
400 mg x 1 alt.750
azitromycin
500moxifloxacin
mg x 1
Levofloxacin
mg x 1 eller
400 mg x 1 alt. azitromycin 500 mg x 1
Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 d följt av 100 mg x
1Doxycyklin
alt. makrolid
1 g mg
x 2x
200t ex
mgerytromycin
x 1 i 3 d följt0,5
av–100
1 alt. makrolid t ex erytromycin 0,5 – 1 g x 2
Doxycyclin 200 mg x1
alt makrolid 200
t ex mg
erytromycin
0,5 – 1 g x 2
Doxycyclin
x1
alt makrolid t ex erytromycin 0,5 – 1 g x 2

Behandlingstid

Behandlingstid
Behandlingstid

Situation
Situation
Normalfall (oavsett allvarlighetgrad)
Normalfall (oavsett allvarlighetgrad)
Legionella
Legionella
S. aureus med bakteremi
S. aureus med bakteremi
Långsamt terapisvar
Långsamt terapisvar
Pleuraempyem
Pleuraempyem
Lungabscess
Lungabscess

Antal dagar
Antal
7 dagar dagar

7 dagar
10 dagar
10 dagar
14 dagar varav minst 7 dagar intravenöst
14 dagar varav minst 7 dagar intravenöst
Individuell bedömning
Individuell bedömning
Individuell bedömning
Individuell bedömning
Individuell bedömning
Individuell bedömning
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Värdering av terapisvar
För patienter som inte förbättras inom 48-72 h från behandlingsstart avseende
allmäntillstånd, kroppstemperatur, andningsfrekvens, saturation och cirkulation
bör en noggrann genomgång göras av sjukhistoria, klinik och laboratorieresultat.
CRP ökar ofta första vårddygnen trots adekvat terapi men en nedgång ska
förväntas efter tre dygn och om CRP har minskat med >50% är sannolikheten
hög för ett okomplicerat kliniskt förlopp. PCT korrelerar till terapisvar och kan
vara av värde att följa vid allvarlig sjukdomsbild då det är särskilt angeläget att
terapivalet är korrekt.

Handläggning vid utebliven förbättring
Orsaker till utebliven förbättring av empirisk antibiotikabehandling:
• Felaktig diagnos, exempelvis lungembolism, lungödem, lungblödning,
systemisk vaskulit, malignitet, kryptogen organiserande pneumoni och
eosinofila infiltrat.
• Lungkomplikationer, såsom pleuravätska, empyem, lungabscess och ARDS.
• Extrapulmonella komplikationer såsom metastatisk infektion vid endokardit,
tromboflebit av antibiotikatillförsel, tromboembolism sekundärt till
immobilisering, eller tillkomst av en nosokomial infektion.
• Pneumoniagens som inte täcks av given antibiotikabehandling, t ex atypisk
bakterie, P. jiroveci, M. tuberculosis, Francisella tularensis, resistent patogen,
virus eller dubbelinfektion.
• Långsamt behandlingssvar trots adekvat terapi.
• Läkemedelsreaktion.
• Dålig peroral antibiotikaabsorption.
Utredning som ska övervägas vid utebliven förbättring:
Kemisk blodprovstagning: Hb, LPK med differentialräkning, CRP, SR,
kreatinin, urea, Na, K, Ca, albumin, ALAT, ASAT, bilirubin, ALP, LD, Pro-BNP.
Mikrobiologisk diagnostik: Se tabell över mikrobiologisk provtagning sid 148
ovan. Bilddiagnostik: ny lungröntgen, CT-thorax, ultraljud hjärta/lungor.
Bronkoskopi
Diskussion med lungmedicinsk specialist
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Kortversionav
av Svenska
Svenska Infektionsläkarföreningens
Infektionsläkarföreningens
Bilaga:
vårdprogramvid
vidsamhällsförvärvade
samhällsförvärvade pneumoni
pneumoni 2016
2016
vårdprogram

Antibiotikaval vid
vid terapisvikt
Antibiotikaval
Antibiotikaval vid terapisvikt
Sviktandeterapi
terapi
Sviktande

Rekommenderat antibiotikaval
antibiotikaval
Rekommenderat

Ickeallvarligt
allvarligtsjuk
sjukpatient
patient
Icke
PenicillinVV
Penicillin
misstanke om H. influenzae
- -misstanke
om H. influenzae
- misstanke om pneumokocker med
- misstanke om pneumokocker med
nedsatt känslighet för penicillin
nedsatt känslighet för penicillin
- misstanke om atypisk genes
- misstanke om atypisk genes

Amoxicillin 750 mg x 3
Amoxicillin
750 mg x 3
Amoxicillin 1 g x 3 alt. bensylpenicillin 3 g x 4
Amoxicillin 1 g x 3 alt. bensylpenicillin 3 g x 4
Doxycyklin alt. makrolid
Doxycyklin alt. makrolid

Bensylpenicillin
Bensylpenicillin

Bensylpenicillin 1-3 g x 3
Bensylpenicillin 1-3 g x 3
alt amoxicillin 750 mg – 1 g x 3
alt amoxicillin 750 mg – 1 g x 3
Doxycyklin alt. Makrolid
Doxycyklin alt. Makrolid

Allvarligt sjuk patient
Allvarligt sjuk patient
Bensylpenicillin
Bensylpenicillin

Tillägg av kinolon alt byte till cefalosporin + makrolid
Tillägg av kinolon alt byte till cefalosporin + makrolid

Cefalosporin
Cefalosporin

Tillägg av makrolid alt kinolon
Tillägg av makrolid alt kinolon

Piperacillin-tazobactam
Piperacillin-tazobactam

Tillägg av makrolid alt kinolon
Tillägg av makrolid alt kinolon

Doxycyklin eller makrolid
Doxycyklin eller makrolid

Behandling
av influensa
influensa
på sjukhus
sjukhus
Behandling
av influensa
på sjukhus
Behandling
av
på
Situation
Situation
Sjukhusvård
Sjukhusvård
Intensivvård
Intensivvård
Peroralt/enteralt
Peroralt/enteralt
intag ej möjligt
intag ej möjligt
Graviditet
Graviditet
Profylax
Profylax
Profylax vid
graviditet
Profylax
vid
graviditet

Antiviralt läkemedel ges
Antiviralt läkemedel ges

-även om patienten saknar riskfaktorer och
-även
om patienten
saknar
riskfaktorer
även efter
mer än 48
timmars
sjukdom och
även efter mer än 48 timmars sjukdom
-även efter mer än 48 timmars sjukdom.
-även
mer standard
än 48 timmars
sjukdom.
Läggsefter
till som
till antibiotikaLäggs
till som
tillpga
antibiotikabehandling
vidstandard
IVA-vård
pneumoni vid
behandling
vid samtidig
IVA-vårdinfluensa
pga pneumoni vid
misstanke om
misstanke om samtidig influensa
-intravenöst i form av zanamivir
-intravenöst i form av zanamivir
-vid lindrig sjukdom under första trimestern
-vid
lindrig
sjukdom
under
första trimestern
i första
hand
i form av
zanamivir.
Därefter
i rekommenderas
första hand i form
av zanamivir. Därefter
oseltamivir
rekommenderas oseltamivir
-ska ges till patienter som delat rum med
-ska
ges som
till patienter
delat rum med
patient
visat sig som
ha influensa
patient som visat sig ha influensa
-ska ges efter exposition. Under första
trimestern
gesexposition.
i första hand
zanamivir.
-ska
ges efter
Under
första
Därefter rekommenderas
trimestern
ges i första handoseltamivir.
zanamivir.
Därefter rekommenderas oseltamivir.

Dosering
Dosering

Dgr
Dgr

Oseltamivir 75 mg x 2
Oseltamivir 75 mg x 2

5
5

Oseltamivir 75 mg x 2
Oseltamivir 75 mg x 2

5
5

Zanamivir 600 mg x 2
Zanamivir 600 mg x 2

5
5

Zanamivir 3 inhal x 2
Zanamivir
inhal
Oseltamivir3 75
mgxx22
Oseltamivir 75 mg x 2

5
5

Oseltamivir 75 mg x 1
Oseltamivir 75 mg x 1

10
10

Zanamivir 2 inhal x1
Oseltamivir2 75
mgx1
x1
Zanamivir
inhal
Oseltamivir 75 mg x 1

10
10
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Utskrivning
uppföljning
Utskrivning
ochoch
uppföljning
Telefontid med eller utan provtagning

Vid okomplicerat förlopp

Återbesök

Bör övervägas till infektionsklinik eller vårdcentral
vid hög ålder, komplicerat förlopp eller komorbiditet

Lungröntgenkontroll

Vid komplicerat förlopp samt om patienten är rökare
och >40 år eller före detta rökare och >50 år.

Rökstoppsinformation

Viktigt i förekommande fall och stöd för
rökavvänjning bör erbjudas till rökare.

Influensavaccination

Rekommenderas till personer ≥65 år och patienter
med någon av följande riskfaktorer; kronisk hjärteller lungsjukdom, diabetes mellitus, kronisk njureller leversvikt, immunsupprimerande sjukdom eller
behandling, grav obesitas (BMI >40) eller
neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
Gravida efter vecka 16.

Pneumokockvaccination vid
 Ålder 65 år och äldre

PPV23

Pneumokockvaccination för alla:
 Aspleni/hypospleni
 Likvorläckage eller barriärskada
pga kirurgi eller trauma
 Cochleaimplantat
 Tidigare invasiv
pneumokockinfektion

PCV13 följt av PPV23 efter minst 2 mån.
Pneumokockvaccination efter
individuell bedömning:
Revaccination med PPV23 rekommenderas till
personer med aspleni, och kan även övervägas till
 Kronisk hjärtsjukdom
dem med högst risk för allvarlig pneumokock Kronisk lungsjukdom
infektion efter individuell bedömning.
 Tillstånd med nedsatt
lungfunktion, försämrad hostkraft
med sekretstagnation, t ex kronisk Ev revaccination ges en gång och efter minst 5 år.
neurologisk sjukdom, Downs
syndrom, cystisk fibros
 Kronisk lever-, njursjukdom
 Diabetes mellitus
 Tillstånd med kraftigt nedsatt
immunförsvar pga sjukdom eller
behandling, t ex lungcancer, TNFalfa-hämmare, cytostatika*
*Stamcellstransplantation innebär vaccination enligt annat schema

*Stamcellstransplantation innebär vaccination enligt annat schema
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Empirisk antibiotikabehandling
Ge rätt antibiotika i rätt dos till rätt patient - följ gröna kortet vid vanliga
infektioner som inte är livshotande, vid livshotande infektioner följ röda kortet

A. Korta behandlingstiderna för infektioner där patienterna svarat snabbt på
antibiotika och saknar riskfaktorer för komplicerat förlopp.
B. Vid okomplicerad pneumoni räcker det med en veckas
antibiotikabehandling.
C. Nedre okomplicerad UVI hos kvinnor och män antibiotikabehandlas i 5
respektive 7 dygn.
D. Undvik eftersläckningskurer ”för säkerhets skull” efter postoperativa
infektioner där adekvat kirurgisk åtgärd vidtagits.
E. Om patienten endast behöver 1-3 dygns peroral antibiotikabehandling efter
utskrivningen kan tabletter tas från avdelningens läkemedelsförråd. Då
undviks onödigt långa kurer samt också behov av recept.
F. Följ Läkemedelsverkets-, Folkhälsomyndighetens-,
Infektionsläkarföreningens-, Strama programråds och
Referensgruppen för Antibiotikafrågors riktlinjer.

Webbadresser

Referensgruppen för Antibiotikafrågor: www.sls.se/RAF/
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Information om vildtypspopulationer: www.eucast.org/mic_distributions/
Infektionsläkarföreningens vårdprogram: www.infektion.net
Strama Programråd: http://strama.se/
Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing: www.nordicast.org
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing: www.eucast.org
European Centre for Disease Prevention Control: www.ecdc.europa.eu
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Aminoglykosidtillägg skall alltid övervägas vid: I. septisk chock, II. progredierande svår sepsis, III. svår sepsis utan chock med misstanke om antibiotikaresistenta gram-negativa bakterier.

5. ”Source Control” - Föreligger behov av kirurgisk intervention - Kontakta relevant kirurg! OBS! utredning av infektionsfokus måste fortsätta om man inte lokaliserat infektionskällan
6. Ange tidpunkt för ny bedömning av fortsatt antibiotika alt
utsättning. Motivera ditt val av antibiotika i journalen
7. När odlingssvar med resistensbesked erhållits ges riktad
terapi.

Version 2016-11-03

1

.

1

1

1

meropenem
1g x 3-4/imipenem
b. meropenem
1-2g chock,
x3
nem 1gx3-4
Aminoglykosidtillägg skall alltid övervägas
vid: I. septisk
II. progredierande
svår sepsis,
III. svår sepsis utan chock
med misstanke om antibiotikaresistenta gram-negativa bakterier.

1

11

1

1

1
c. av
ceftazidim
2g x 31 dosen ges oberoende
1gx3-4
b. piperacillin-tazobaktam
4g x 4njurfunktion
Alla doser avser intravenös behandling
vuxna. Första
av njurfunktion. Dosen
skall sedan
anpassas efter vikt, ålder,
och ibland leverfunktion.
1
/amino+ klindamycin 600mg x 3
+
ciprofloxacin
400
mgx3
vid nedsatt njurfunktion
se http://www.sls.se/
glykosid1
Sepsis
Pneumoni
Bukinfektion
Akut
Infektion
Sepsismed
medokänt
okäntfokus
fokus
Pneumoni
Bukinfektion
Akutbakteriell
bakteriellmeningit
meningit(ABM)
(ABM)
Allvarlig allergi
klindamycin 600mg x 3
a. klindamycin 600mg x 31
moxifloxacin 400mg x 1
klindamycin 600mg x 3
11
1
1
1
1
a.a.cefotaxim
2g
+ ciprofloxacin
+ moxifloxacin
+cefotaxim
vankomycin
mg/kg x 3 / alt
ciprofloxacin 400mg x4g
34gxx3-4
cefotaxim
2gxx3-4
3-4 400mg x 3
a.a.+
piperacillin-tazobaktam
a.
2g
3g
piperacillin-tazobaktam
3-4 a.a.cefotaxim
a.cefotaxim
cefotaxim
2gxx3-4
3-4 400mg x 1/
3gx15
x3-4
3-4
Samhällsförvärvad
mot betalaktamantibiotika
1 (dag
1 11
+/1,5g
+/-metronidazol
metronidazol
1,5gxx11
(dag1)
1)
+/- aminoglykosid
(laddn.dos
levofloxacin
750mgx1
20
mg/kg
x 2 3g
aminoglykosid
++erytromycin
1g
xx33
b.b.+/cefotaxim
2g
++ampicillin
erytromycin
1g
cefotaxim
2gxx3-4
3-4
ampicillin
3gxx3-4
3-4 30 mg/kg,
(anafylaktisk chock, svullnad/
1g
1
11
1gxx11(from
(fromdag
dag2)
2)
20ml x 2
b. klindamycin
2g)+ Trimetoprimsulfa
b.
3g
++metronidazol
meropenem
2g
b. bensylpc
bensylpc
3gxx44 600mg x 3
metronidazol1,5g
1,5gxx11(dag
(dag1),
1), b.b.max
meropenem
2gxx33
obstruktion i andningsvägar)
1 1
b.b.piperacillin-tazobaktam
piperacillin-tazobaktam4g
4gxx43-4
+ ciprofloxacin
x3
++moxifloxacin
400mg
xx1/
1g
moxifloxacin
400mg400mg
1/ levofloxa1gxx11(from
(fromdag
dag2)2)
c.c.meropenem
311
meropenem1-2g
1g xx3-4
1
+ aminoglykosid
levofloxacin
750 mgx1
c.c. meropenem
3 / /imipecin 750 mgx1
meropenem1-2g
1g xx3-4
imipe(vid sjukhusförvärvad/misstanke nem
nem1gx3-4
1gx3-41 1
om pseudomonas)
1 1
11
piperacillin-tazobaktam
meropenem
Sjukhus-förvärvad
a.a.piperacillin-tazobaktam
piperacillin-tazobaktam4g
4gxx4/merope4/merope- a.a.piperacillin-tazobaktam
piperacillin-tazobaktam4g
4gxx3-4
3-4
meropenem2g
2gxx33
piperacillin-tazobaktam4g
4gxx43-4

1.
1.

1

Empirisk antibiotikabehandling
1gx3-4
15 mg/kg x 3 alt 20 mg/kg x 2 (laddc. cefotaxim 2g x 3-4
nem 1gx3-4
sjukhus)
+/- metronidazol 1,5g x 1 (dag 1).
+ ciprofloxacin 400 mgx3 /aminoc. cefotaxim 2g x 3-4
ningsdos 30 mg/kg, max 2g)
vid intensivvårdskrävande
1g x 1 (from dag 2)
glykosid
+ metronidazol 1,5g x 1 (dag 1),
1g x 1 (from dag 2)
Version 2016-12-07
infektioner
Empirisk
antibiotikabehandling
vid
intensivvårdskrävande
2016-12-12
piperacillin-tazobaktam 4g x 4/
a meropenem 1-2g x 3 /infektioner
imipemeropenem 2gVersion
x3
Neutropeni
a. piperacillin-tazobaktam 4g x 4

Korsreaktioner
penicillin
ochav
cefalosporiner/karbapenemer
Alla doser avser mellan
intravenös
behandling
vuxna. Första dosen ges oberoende av njurfunktion. Dosen skall sedan anpassas efter vikt, ålder, njurfunktion och ibland leverfunktion.
nedsattsom
njurfunktion
se http://www.sls.se/
Frekvensen IgE-medierade reaktioner mot penicillin är < 1% hosvid
individer
inte tidigare
haft sådana reaktioner. Risken för anafylaktiska pc-reaktioner är cirka 1/50 000.
Infektion
Sepsis med
okänt
Pneumoni
Akut bakteriell
meningit
(ABM)
Hos
patienter med misstänkt IgE- medierad
allergi
mot fokus
penicillin och positivt
hudtest är risken för korsallergiBukinfektion
mot cefalosporiner och karbapenemer
cirka 5-10%
respektive
1%.
Eftersom
IgE-medierad
allergi
kan
påvisas
endast
hos
pc-allergi
är
risken
för
korsallergi
teoretiskt
1 cirka 1 av 10 patienter med misstänkt
1
1cirka 0,5-1% för cefalosporiner och
a.
cefotaxim
2g
x
3-4
Samhällsförvärvad
a. piperacillin-tazobaktam 4g x 3-4
a. cefotaxim 2g x 3-4
a. cefotaxim 3g x 3-4
+/- metronidazol
1 (dag
1)
+ erytromycin 1gReaktioner
x3
b. cefotaxim
3-41 är inte IgE-medierade.
+ ampicillin
3g x 3-4
0,1% för karbapenemer i en grupp av patienter
som 1,5g
inte xhar
genomgått
allergiutredning.
som uppstår
efter 2g
72xtimmar
Risken
för korsallergi
1g x 1 (from dag 2)
1
b. bensylpc och
3g x har
4 därför teoretiskt en
+ metronidazol
1,5g
x 1 (dag 1),amoxicillin
b. meropenem
2g x 3 cefotaxim
är dock större för vissa preparat ochb.följande
antibiotika har
sidokedjor
högre risk för
korsallergi:
och cefadroxil,
piperacillin-tazobaktam
4g liknande
x 41
Version
2016-12-12
+ moxifloxacin 400mg x 1/
1g x 1 (from dag 2)
1
c. meropenem
1-2g x 3hudreaktion
och ceftriaxon, ceftazidim och aztreonam.
Om tidigare
vid penicillinbehandling
och uppstått
72 timmar kan patienten inför terapi med
levofloxacin 750 mgx1varit av lindrig karaktär
c. meropenem
1-2g x 3efter
/ imipe1
1gx3-4kan
dessa medel för säkerhets skull ges liten testdos av cefalosporin eller karbapenem - om ingen reaktion på nem
testdosen
cefalosporin eller karbapenem därefter ges i full dos.
Hos
patienter som har reagerat meda.anafylaxi,
angioödem4g
eller
livshotande symtom 4g
är xrisken
för korsallergi
och ny allvarlig
större. Dessa
bör inte
4/
meropenem
2g xpatienter
3
a. piperacillin-tazobaktam
4g xreaktion
3-41
Sjukhus-förvärvad
piperacillin-tazobaktam
x 41andra piperacillin-tazobaktam
1
meropenem
1-2g
x 3/imipenem vid osäkerhet
+ (efter neurokirurgi) vankomycin
b. meropenem
1-2g x 3allergiutredning.
b. meropenem
1-2g x 3 / imipe(>48 tim efter
till
behandlas
medankomst
betalaktam-antibiotika
utan föregående
Kontakta
infektionsbakjour
om
handläggning!
1
1

1.

1. Vid misstanke om livshotande infektion:
- konsultera infektionsbakjour och narkosläkare
2. Ställ preliminär diagnos
a. Infektionsfokus?
b. Sannolikt etiologiskt agens?
c. Immunsuppression?
d. Ange svårighetsgrad (MEWS, CRB vid pneumoni)
3. Riskfaktorer antibiotikaresistenta bakterier?
a. Tidigare odlingsfynd med antibiotikaresistenta bakterier
b. Resor?
c. Tidigare antibiotikabehandling
d. Tidigare sjukhusvistelse/vårdkontakt?’

4. Provtagning
a. Klin kem (CRP, Blodstatus, Na, K, Kreatinin, Leverstatus,
Laktat, Urinsticka, PCT), venös diff, koagulationsstatus och
blodgas
b. Odlingar (blod, urin, sputum, NPH, sår, ledvätska, likvor,
petekier, abscesser, nekrotiserande fasciit)
c. Mikrobiologisk snabbdiagnostik/PCR
• Pneumoni: PCR, (influensa, bakterier), urinantigen
• Septisk artrit: direktmikroskopi, PCR (antibiotikabehandlad)
• Meningit: direktmikroskopi, latexagglutination, PCR
(virus, tbc) (helst >5ml, frys extra rör)
• Nekrotiserande fasciit/bukabscess/septiska embolier:
direktmikroskopi, snabbstreptokock-A-test ev. PCR.

Checklista vid insättande av antibiotika
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a. piperacillin-tazobaktam 4g x 41
b. piperacillin-tazobaktam
meropenem 1g x 41 4g x 3-41
a.
c. ceftazidim
2g1g
x x313-41
b.
meropenem
+ klindamycin
c. cefotaxim
2g x 600mg
3-41 x 3
+/- metronidazol 1,5g x 1 (dag 1).
klindamycin
600mg
1g x 1 (from
dag 2)x 3
+ ciprofloxacin 400mg x 3
1
+
a.aminoglykosid
piperacillin-tazobaktam
4g x 41
b. meropenem 1g x 41
c. ceftazidim 2g x 31
+ klindamycin 600mg x 3

a. cefotaxim
piperacillin-tazobaktam
4g x 3-41
2g x 3-41
metronidazol
b. +/meropenem
1g 1,5g
x 3-4x1 1 (dag 1)
x 1 (from2gdag
2) 1
c. 1g
cefotaxim
x 3-4
1
x 3-41).
b. piperacillin-tazobaktam
+/- metronidazol 1,5g
x 4g
1 (dag
1
c. meropenem
1g
x
3-4
1g x 1 (from dag 2)

piperacillin-tazobaktam
a.
cefotaxim 2g x 3-41 4g x 4/meropenem
1g x 3-4/imipenem
+ erytromycin
1g x 3 1gx3-4
+ ciprofloxacin
b.
bensylpc 3g 400
x 41 mgx31 /aminogly1
kosid
+ moxifloxacin 400mg x 1/ levofloxacin 750 mgx1
piperacillin-tazobaktam 4g
a. piperacillin-tazobaktam
4gxx3-4
3-411
1 1 /
x 3-4
b. meropenem
cefotaxim 2g1g
x 3-4
1
imipenem
1gx3-4
+
metronidazol
1,5g
x 1 (dag 1),
1g x 1 (from dag 2)
c. meropenem 1g x 3-4 / imipenem
1gx3-41
a. meropenem 1g x 4 / imipenem
1
1gx4
a.
piperacillin-tazobaktam
4g x 3-41
piperacillin-tazobaktam
b. meropenem
1g x 3-41 / 4g x 41
imipenem 1gx3-41

meropenem
a.
cefotaxim 2g
3g x 3
3-4
+ (efter
neurokirurgi)
vankomycin
+ ampicillin
3g x 3-4
15 meropenem
mg/kg x 3 (laddningsdos
30
b.
2g x 3
mg/kg, max 2g) mål: dalvärde1520mg/L

och ge betalaktamantibiotika med bredast spektrum (meropenem alt. imipenem). c. vid övervikt/undervikt bör lägre/högre doser/kg kroppsvikt ges eftersom aminoglykosid inte distribueras i fettväv1.
nad,
d. amikacin
vid misstanke
Septisk
chock, rekommenderas
progredierande svår
sepsis om multiresistenta Enterobacteriaceae (bl a ESBL) som ofta är resistenta mot tobramycin men inte amikacin. e. aminoglykosider ges oftast som en
engångsdos,
vid fortsatt
behandling
med
aminoglykosid
skall serumkoncentration
av aminoglykosid,
gestimma:
1 gång/dygn
bestämmas
8 och 24 tim efter given
dos.
Betalaktamantibiotika:
Vid behov
septiskavchock
skall, på
grund
av ökad distributionsvolym,
alltid höga*
och täta doser som
(var 6:e
cefotaxim
och piperacillin-tazobaktam
- var
6-8:e timma: imipenem
och meropenem). Ge dessutom en extra laddningsdos efter 3-4 timmar (dos 2). Observera att behov av höga täta doser oftast gäller även vid kontinuerlig hemodialys/filtration. * högdos är 2-3g för
Misstanke
om
resistenta
bakterier:
ESBL:
meropenem
+/amikacin,
MRSA:
tillägg
av
vankomycin
15mg/kgx3
alt.
20
mg/kgx2,
laddningsdos
30mg/kg
(max
2g),
MDR
Pseudomonas/Acinetobacter:
cefotaxim, 1g för imipenem, 1-2g för meropenem, 2g för ceftazidim 4g för piperacillin-tazobakt (gäller normalviktiga)).
kontakta
infektionsbakjouren.
Aminoglykosid
(Amikacin laddningsdos 20-30 mg/kg, därefter 15-25mg/kg x1, alt tobramycin laddningsdos 5-7 mg/kg, därefter 4,5-6mg/kg x1)
a. Vid fulminant septisk chock hos tidigare friska unga patienter rekommenderas på grund av ökad distributionsvolym högsta dosalternativet för första dosen (lägsta dosalternativet vid icke livshotande infektion/pyelonefrit), b. vid kronisk njurfunktionsnedsättning/andra nefrotoxiska droger/akut anuri/hörselnedsättning konsultera infektionsbakjour och överväg alltid att avstå aminoglykosid
och ge betalaktamantibiotika med bredast spektrum (meropenem alt. imipenem). c. vid övervikt/undervikt bör lägre/högre doser/kg kroppsvikt ges eftersom aminoglykosid inte distribueras i fettvävnad, d. amikacin rekommenderas vid misstanke om multiresistenta Enterobacteriaceae (bl a ESBL) som ofta är resistenta mot tobramycin men inte amikacin. e. aminoglykosider ges oftast som en
Håkan
Hanberger
engångsdos, vid fortsatt behov av behandling med aminoglykosid skall serumkoncentration av aminoglykosid, som ges 1 gång/dygn bestämmas 8 och
24 tim
efter given dos.

piperacillin-tazobaktam 4g x 4/meropemeropenem 2g x 3
nem 1g x 4/imipenem 1gx4
piperacillin-tazobaktam
4g x 4/meropemeropenem 2g x 3
1
+ ciprofloxacin
400 mgx31gx3-4
/aminoglynem
1g x 3-4/imipenem
+ (efter neurokirurgi) vankomycin
1
kosid
+
ciprofloxacin
400 mgx31 /aminogly15 mg/kg x 3 (laddningsdos 30
kosid1
mg/kg, max 2g) mål: dalvärde151
a. klindamycin 600mg x 3
a. moxifloxacin 400mg x 1
Allvarlig allergi
klindamycin 600mg x 3
20mg/L
+ moxifloxacin 400mg x 1/levofloxa+ vankomycin 15 mg/kg x 3* (laddn.
+ ciprofloxacin 400mg x 3
mot betalaktamantibiotika
1
dos 30 mg/kg,2g
max
cin
750mgx1
+/aminoglykosid
Neutropeni
piperacillin-tazobaktam
4g x 4/meropea. meropenem
1g x 4 / imipenem
meropenem
x 32g)
(anafylaktisk chock, svullnad/
1
+ Trimetoprimsulfa 20ml x 2
b.
klindamycin
600mg 1gx4
x3
nem
1g x 4/imipenem
1gx41
(neutrofila
obstruktion<i 0,5)
andningsvägar)
+ ciprofloxacin
400mg
3
+ ciprofloxacin
400
mgx31x /aminoglyb. piperacillin-tazobaktam 4g x 41
b. meropenem 2gx3
1
1
+ aminoglykosid
kosid
(kan övervägas på IVA efter mero(vid sjukhusförvärvad/misstanke om
penem testdos, ej vid chock av pc)
a.
klindamycin 600mg x 31
a.
moxifloxacin 400mg
1 (laddn.
Allvarlig allergi
klindamycin 600mg x 3
klindamycin 600mg x 3
pseudomonas)
+ vankomycin15
mg/kg xx 3*
+ moxifloxacin 400mg x 1/levofloxa+ vankomycin
mg/kg
x 3* (laddn.
+ ciprofloxacin 400mg x 3
+ ciprofloxacin 400mg x 3
mot betalaktamantibiotika
dos
30 mg/kg, 15
max
2g) (sjukhusför1
1
dos 30 infektion)
mg/kg, max 2g)
cin 750mgx1
+ aminoglykosid
+/- aminoglykosid
värvad
(anafylaktisk chock, svullnad/
+ Trimetoprimsulfa 20ml x 2
b. klindamycin 600mg x 31
obstruktion i andningsvägar)
*vankomycin mål: dalvärde 15-20mg/L
+ ciprofloxacin 400mg x 3
b. meropenem 2gx3
1
aminoglykosid
Tänk på
i. Urosepsis: cefotaxim 2g x 3-41/
i. Odränerad abscess
i.(kan
Tbc-meningit
hosIVA
immuni. +Legionella
hos lungsjuka,
övervägas på
efter mero(vid sjukhusförvärvad/misstanke
om
piperacillin-tazobaktam 4g x 3-41 immunsupprimerade,
ii. Invasiv candidos hos patient
supprimerade
utlandspenem
testdos, ejoch
vidovaccinerade
chock av pc)
pseudomonas)
ii. Livshotande hud och mjukdelssom legat på IVA >10 dygn,
ii.
Svamp-meningit
hos
resenärer
+ vankomycin15 mg/kg x 3* (laddn.
dosimmunsupprimerade
30 mg/kg, max 2g) (sjukhusförinfektion (myosit/fasciit):
vid neutropeni, katetersepsis,
ii. Pneumocystis (P. jirovecii)
värvad
infektion)
meropenem 1g x 41 +
tarmperforation, kontinuerlig
iii. Herpesencephalit
vid virusoch aspergillus hos immun10-15mg/kg
x 3)
klindamycin 600mg x 3 + ev.i.v
hemodialys/filtration
genes (aciklovir
supprimerade
*vankomycin
mål: dalvärde
15-20mg/L
iv. Steroider vid samhällsförv.
immunglobulin (Strep. pyog/S.
iii. Kombinationsbehandling
1
Tänk på
i. Urosepsis:
i. Odränerad abscess
i. Tbc-meningit
hos immuni. Legionella
hos lungsjuka,
) vid
ABM (betametason8mgx4)
aureus.) cefotaxim 2g x 3-41/
(inkl.
högdosbetalaktam
piperacillin-tazobaktam
x 3-41 immunsupprimerade,
ii. Invasiv candidos hos patient
och ovaccinerade
utlandsmisstanke om pseudomonas
v. supprimerade
antibiotikabehandling
utan
iii Endokardit
hos patient 4g
med
ii. Livshotande
mjukdelssom legat på IVA >10 dygn,
ii. Svamp-meningit
hos
resenärer
iv. Tuberkulos hos äldre,
fördröjning - ej datortomografi
klaffsjukdom hud
elleroch
blåsljud
infektion (myosit/fasciit):
vid neutropeni, katetersepsis,
immunsupprimerade
ii. Pneumocystis
(P. jirovecii)
invandrare, etyliker,
immunföre första antibiotikadosen
meropenem 1g x 41 +
tarmperforation, kontinuerlig
iii. Herpesencephalit vid virusoch
aspergilluslångdraget
hos immun-förlopp
supprimerade,
klindamycin 600mg x 3 + ev.i.v
hemodialys/filtration
genes (aciklovir 10-15mg/kg x 3)
supprimerade
1.
iv. Steroider vid samhällsförv.
(Strep. pyog/S.
iii. Kombinationsbehandling
Septisk chock, progredierande svårimmunglobulin
sepsis
Betalaktamantibiotika: Vid septisk chock
skall, på grund av ökad distributionsvolym,
alltid höga* och1 )täta
- var
6-8:e timma: imipenem
vid doser (var 6:e timma: cefotaxim och piperacillin-tazobaktam
ABM
(betametason8mgx4)
aureus.)
(inkl. högdosbetalaktam
och meropenem). Ge dessutom eniiiextra
laddningsdos
efter 3-4
timmar (dos
2). Observera
att behov av höga täta doser oftast gäller även vid kontinuerlig hemodialys/filtration.
* högdosutan
är 2-3g för
misstanke
om pseudomonas
v. antibiotikabehandling
Endokardit
hos patient
med
cefotaxim, 1g för imipenem, 1-2g för meropenem,
2g för
ceftazidim
normalviktiga)).
iv. Tuberkulos(gäller
hos äldre,
fördröjning - ej datortomografi
klaffsjukdom
eller
blåsljud4g för piperacillin-tazobakt
Aminoglykosid (Amikacin laddningsdos 20-30 mg/kg, därefter 15-25mg/kg x1, alt tobramycin laddningsdos 5-7 mg/kg, därefter 4,5-6mg/kg x1)
invandrare,
immunföre
första antibiotikadosen
a. Vid fulminant septisk chock hos tidigare friska unga patienter rekommenderas
på grund etyliker,
av ökad distributionsvolym
högsta dosalternativet för första dosen (lägsta
dosalternativet
vid icke livshosupprimerade,
långdraget
förlopp
tande infektion/pyelonefrit), b. vid kronisk njurfunktionsnedsättning/andra nefrotoxiska
droger/akut
anuri/hörselnedsättning
konsultera infektionsbakjour och överväg alltid att avstå aminoglykosid

Neutropeni
(neutrofila < 0,5)
Sjukhus-förvärvad
(>48 tim efter ankomst till
sjukhus)

Sjukhus-förvärvad
Samhällsförvärvad
(>48 tim efter ankomst till
sjukhus)

1.
+ erytromycin
x 3 III. svår sepsis utanb.chock
cefotaxim
2g x 3-4 om antibiotikaresistenta
+ ampicillin
3g x 3-4 bakterier.
Aminoglykosidtillägg skall alltid övervägas
septisk chock, II. progredierande
svår 1g
sepsis,
med misstanke
gram-negativa
1g x 1 (fromvid:
dagI.2)
b. bensylpcav
3gnjurfunktion.
x 41
+ metronidazol
1,5gvikt,
x 1 (dag
b. meropenem
2g x 3leverfunktion.
Alla doser avser intravenös behandling
av vuxna. Första4gdosen
Dosen skall sedan
anpassas efter
ålder,1),
njurfunktion
och ibland
x 3-41ges oberoende
b. piperacillin-tazobaktam
+ moxifloxacin 400mg x 1/ levofloxa1g x 1 (from dag 2)
vid nedsatt njurfunktion se http://www.sls.se/
c. meropenem 1g x 3-41
cin 750 mgx1
c. meropenem 1g x 3-4 / imipenem 1gx3-41
Infektion
Sepsis med okänt fokus
Pneumoni
Bukinfektion
Akut bakteriell meningit (ABM)

Misstanke om resistenta bakterier: ESBL: meropenem +/- amikacin, MRSA: tillägg av vankomycin 15mg/kgx3 alt. 20 mg/kgx2, laddningsdos 30mg/kg (max 2g), MDR Pseudomonas/Acinetobacter:
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1, 2, a-g

CRB-65* 2

CRB65* 0-1
g

Se även: http://www.infektion.net, VP UVI

T. nitrofurantoin 3,4,5 50mg x 3, beh-tid:
kv. 5 dygn, män 7 dgr (ej evidensbaserat)
alt.

Akut cystit (nedre afebril UVI)
(kvinnor och män)

T. trimetoprim3,4,5 160mgx2
alt.
T. ciprofloxacin3,4,5 500mg 1 x 2

inj. piperacillin-tazobaktam 4gx3
alt.
inf. amikacin3, 4, 5, 6, beh-tid 5 dygn
alt.
T.trimetoprim/sulfametoxazol 160/800mg
x2
(om känslig stam)
Vid kinolon och trimetoprim-resistens
kontakta infektionsbakjour för råd om
uppföljande peroral behandling

cefotaxim 2g x 3-41 + inf. erytromycin
1g x 3
alt.
bensylpc 3g x 41 + moxifloxacin 400mg x
1/ levofloxacin 750 mgx1

inj. cefotaxim 4, 5 1g x 3
+ vid högfebril/påverkad inf. amikacin3,4,5,6
(engångsdos alternativt tills resistensbesked)
alt.
vid opåverkad patient, poliklinisk behandling
T. ciprofloxacin 3 , 4, 5 500mg x 2 x 7dygn
+ ev. i.v. singeldos långverkande antibiotika: amikacin 15mg/kg eller ceftriaxon 2g
OBS! Uppföljning inom 24 tim för att
utesluta behandlingssvikt pga kinolonresistens.

klindamycin3 600 mgx3 + moxifloxacin3
400mg x 1/ levofloxacin3 750 mgx1

T. erytromycin (Erymax)2,3 500mg x 2/
T. doxycyklin2,3 200mg x 1 dag 1-3 följt av
100mgx1 (vid mykoplasmamisstankea)

Alternativ1
T. amoxicillin 750mg x 3 (Haemophilus
influenzae, ej betalaktamasproducerande, B-)
T. amoxicillin-klavulansyra4 875mg x 3
(H. influenzae B+, Staph aureusc)
T doxycyklin2,3 200mg x 1 (H.influenzae B+)
inj. piperacillin-tazobaktam 4gx4 (allvarlig
lungsjukdomf, Staph aureusc)
moxifloxacin3 400mg x 1/ levofloxacin3
750 mgx1/ inf., inf. erytromycin3 1g x 3
(vid Legionellamisstankeb)

inj. bensylpc 3g x 3-4
T. penicillin V 1g x 3-4
inj. bensylpc 3g x 3-4g

Förstahandsval

Febril urinvägsinfektion hos kvinnor
(pyelonefrit)4, 5, 6
Se även: http://www.infektion.net,
VP UVI

Se även IVA-PM - ”rött kort” sid 158-159
+ SILF VP Pneumoni sid 152-153, http://infektion.net

Mycket allvarlig pneumoni1 CRB-65 > 2

Vid misstänkt atypisk pneumonia,b
CRB-65 0-1: riktad empirisk behandlinga,b
CRB-65 2: bensylpc + makrolida,b /
doxcyklina,/luftvägskinolonb tills svar på
luftvägs PCR/urinantigen

*CRB-65 poäng: ett CRP poäng vardera
för: konfusion, resp >30/min, BT: syst
<90/diast <60, ålder >65
Se även SILF VP Pneumoni sid 152-153

Pneumoni

Diagnos

• Anpassa alltid antibiotikaval till tidigare odlingsfynd - kolla alltid ”mikrobiologiskt CV”

15mg/kgx3 alt. 20 mg/kgx2, laddningsdos 30mg/kg, max 2g, MDR Pseudomonas/Acinetobacter: kontakta alltid infektionsbakjouren.

4. Riskfaktorer för antibiotikaresistenta
bakterier (ABR): recidiv och behandlingssvikt, nyligen antibiotikabehandlad,

1. Om CRB -65 > 2: se mycket allvarlig
pneumoni (ett CRB-poäng för vardera:
konfusion, resp > 30/min, BT: syst<90/
diast <60, ålder 65).
2. Vid misstanke om mykoplasmapneumoni: makrolid/doxycyklin, misstanke
om Legionella-pneumoni moxifloxacin/
levofloxacin
3. Alternativ vid allvarlig betalaktamantibiotika-reaktion (t.ex. anafylaktisk
reaktion)

a. Mycoplasma, vid epidemier
(makrolid/doxycyklin 1a hands val)
b. Legionella hos lungsjuka, imunsupprimerade, utlandsresenärer
(moxifloxacin/levofloxacin 1a hands val)
c. S. aureus vid insjuknande i anslutning
till influensasjukdom (CRB-65 2: cefotaxim 2gx3-4 /piperacillin-tazobaktam
4gx3-4
d. Tuberkulos hos äldre, invandrare,
etyliker, immunsupprimerade
e. Pneumocystis jirovecii (tidigare P.
carinii) + aspergillus hos immunsupprimerade
f. Pseudomonas aeruginosa vid allvarlig
underliggande lungsjukdom/immunsupp-ression piperacillin-tazobaktam 4gx4 + ciprofloxacin 400 mgx3 vid
livshotande infektion)
g. Pneumokocker med nedsatt känslighet
(0,12-2 mg/L) för pc4; amoxicillin 1gx3 alt
bensylpc 3g x 4 alt cefotaxim 2gx3-4

Att tänka på

• Rekommendationerna gäller för vuxna icke gravida patienter med normal njurfunktion. Dosanpassa vid nedsatt njurfunktion!
• Misstanke om antibiotikaresistenta (ABR) bakterier4, Screeningodla för MRSA/MDR Gram-neg, isolera! ESBL: meropenem +/- amikacin, MRSA: tillägg av vankomycin

antibiotikabehandlad, immunsupp-ression, sjukhusvistelse > 2 dygn, resor, sjukvårdskontakt utomlands, utbrott med ABR i omgivningen.

• Förstahandsval avser initial behandling för vuxna, icke gravida patienter utan riskfaktorer för antibiotikaresistens (recidiv och behandlingssvikt, nyligen

Empirisk antibiotikabehandling på akuten av vanliga samhällsförvärvade icke
intensivvårdskrävande infektioner

Version 2017-01-03
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1, 2, a-g

Erysipelas 8
(streptokocker), Vid misstanke om fasciit
eller myosit - se rött kort!

Se även: http://www.infektion.net, VP UVI

Svår bakteriell infektion med
oklart fokus
Vid meningit, septisk chock eller annan
Febril
urinvägsinfektion
hoskort”
män 4, 5, 6, 7
livshotande
infektion - se ”rött

Se även: http://www.infektion.net, VP UVI

Akut cystit (nedre afebril UVI)
(kvinnor och män)

Bukinfektion
Vid livshotande infektion - se ”rött kort”

Febril urinvägsinfektion hos kvinnor
(pyelonefrit)4, 5, 6
Hudochhttp://www.infektion.net,
mjukdelsinfektion/
Se
även:
septisk
VP
UVI artrit
(S. aureus), Vid misstanke om livshotande hud och mjukdelsinfektion - se
”rött kort”

eller myosit - se rött kort!

Se även IVA-PM - ”rött kort” sid 158-159
+
SILF VP Pneumoni
sid 152-153, http://infek8
Erysipelas
tion.net
(streptokocker), Vid misstanke om fasciit

Mycket allvarlig pneumoni1 CRB-65 > 2

Vid misstänkt atypisk pneumonia,b
CRB-65 0-1: riktad empirisk behandlinga,b
CRB-65 2: bensylpc + makrolida,b /
doxcyklina,/luftvägskinolonb tills svar på
luftvägs PCR/urinantigen

*CRB-65 poäng: ett CRP poäng vardera
för: konfusion, resp >30/min, BT: syst
4, 5, 6, 7
Febril urinvägsinfektion
<90/diast
<60, ålder >65 hos män
Se även:
VP 152-153
UVI
Se
ävenhttp://www.infektion.net,
SILF VP Pneumoni sid

Akut
cystit (nedre afebril UVI)
Pneumoni
CRB65* 0-1
(kvinnor och män)
Se även: http://www.infektion.net,CRB-65*
VP UVI 2

Diagnos

inj. bensyl-pc 1-3g x 3-4
T. penicillin V 1g x 3-4
alt om misstanke om blandinfektion

g

T.
50mg x 3, beh-tid:
inj.nitrofurantoin
bensylpc 3g x 3-4
kv.penicillin
5 dygn, män
T.
V 1g7xdgr
3-4(ej evidensbaserat)
alt. bensylpc 3g x 3-4g
inj.
T. pivmecillinam4,5 200mg x 3, beh-tid:
kv.erytromycin
5 dygn, män(Erymax)
7 dgr (ej2,3evidensbaserat)
500mg x 2/
T.
T. doxycyklin2,34, 200mg
x 1 dag 1-3 följt av
5
inj. cefotaxim
1g x 3
a
100mgx1
(vid mykoplasmamisstanke
)
+ vid högfebril/påverkad inf. amikacin3,4,5,6
(engångsdos alternativt tills resistensbesked)
alt.
vid opåverkad patient, poliklinisk
behandling
T. ciprofloxacin 3 , 4, 5 500mg x 2 x 14 dygn
+ ev. i.v. singeldos långverkande antibiotika: amikacin
eller
ceftriaxon 2g
cefotaxim
2g x15mg/kg
3-41 + inf.
erytromycin
OBS!
1g
x 3Uppföljning inom 24 tim för att
utesluta behandlingssvikt pga kinolonrealt.
sistens.
bensylpc 3g x 41 + moxifloxacin 400mg x
1/ levofloxacin 750 mgx1
inj. bensyl-pc 1-3g x 3-4
T. penicillin V 1g x 3-4
alt om misstanke om blandinfektion
(streptokocker4,+5 S. aureus) i avvaktan på
1g x 3
inj.
cefotaximinf. kloxacillin
odlingssvar:
2g x 3-4
+ vid högfebril/påverkad inf. amikacin3,4,5,6
(engångsdos
inf. kloxacillin alternativt
2g x 3-4 tills resistensbesked)
T. flukloxacillin 1-1,5g x 3
alt.
vid opåverkad patient, poliklinisk behandling
T. ciprofloxacin 3 , 4, 5 500mg x 2 x 7dygn
inj.ev.
piperacillin-tazobaktam
4g x 3antibio+
i.v. singeldos långverkande
alt. amikacin 15mg/kg eller ceftriaxon 2g
tika:
OBS!
Uppföljning
inj. cefotaxim
1-2ginom
x 3-424 tim för att
utesluta
behandlingssvikt
kinolonre+
inf. metronidazol
1,5g x pga
1 (dag
1)
sistens.
(1g x 1 from dag 2)
alt. (vid komplicerad
infektion)
3,4,5
T.
x 3,meropenem
beh-tid:
inf.nitrofurantoin
imipenem 1g x 50mg
3-4 / inj.
kv.
dygn, män 7 dgr (ej evidensbaserat)
1g x5 3-4
alt.
4,5
T.
3,metronidabeh-tid:
inj.pivmecillinam
cefotaxim 2g x 200mg
3-4 +/- xinf.
kv. 51,5g
dygn,
zol
x 1män
(dag71)dgr
(1g(ejx evidensbaserat)
1 from dag 2)
4,6
+/- inf. aminoglykosid
4, 5
inj.
alt cefotaxim 1g x 3
3,4,5,6
+
vid
högfebril/påverkad
inf.4g
amikacin
inj. piperacillin-tazobactam
x 3-4
(engångsdos alternativt
tills resistens+/- inf. aminoglykosid 4,6
besked)
alt.
vid opåverkad patient, poliklinisk
behandling
T. ciprofloxacin 3 , 4, 5 500mg x 2 x 14 dygn
+ ev. i.v. singeldos långverkande antibiotika: amikacin 15mg/kg eller ceftriaxon 2g
OBS! Uppföljning inom 24 tim för att
utesluta behandlingssvikt pga kinolonresistens.
3,4,5

OBS! Uppföljning inom 24 tim för att
utesluta behandlingssvikt pga kinolonresistens.
Förstahandsval

inf. klindamycin3 600mg x 3
K. klindamycin3 300mg x 3

Vid kinolon och trimetoprim-resistens
kontakta infektionsbakjour för råd om
uppföljande peroral behandling

T. trimetoprim 3,4,5 160mgx2 (uppföljande
peroral behandling om känslig stam)

T. trimetoprim3,4,5 160mgx2
alt.
T. ciprofloxacin3,4,5 500mg 1 x 2
inf. ciprofloxacin3 400mg x 2-3
+ inf. klindamycin3 600mg x 3 i.v.
+/- inf. aminoglykosid 3,4,6
inj. piperacillin-tazobaktam 4gx3
alt.
inf. amikacin3, 4, 5, 6, beh-tid 5 dygn

inj. piperacillin-tazobaktam 4gx3
alt.
3, 4, 3
5, 6
inf. amikacin
, beh-tid
klindamycin
600mg
x 35 dygn
alt.
K. klindamycin3 300mg x 3
T.trimetoprim/sulfametoxazol 160/800mg
x2
(om känslig stam)
Vid kinolon och trimetoprim-resistens
3
kontakta
infektionsbakjour
inf. ciprofloxacin
400mg x för
2-3råd
+ om
3
uppföljande
peroral
behandling
inf. klindamycin
600mg
x3
3,4,6
+/- inf. aminoglykosid
(pga hög kinolonresistens, dock dålig
effekt vid anaeroba förhålllande)

inf. klindamycin3 600mg x 3
K. klindamycin3 300mg x 3

klindamycin3 600 mgx3 + moxifloxacin3
400mg x 1/ levofloxacin3 750 mgx1

Vid kinolon och trimetoprim-resistens
kontakta infektionsbakjour för råd om
uppföljande peroral behandling

3,4,5
trimetoprim750mg
160mgx2
T. amoxicillin
x 3 (Haemophilus
alt.
influenzae,
ej betalaktamasproduce3,4,5
T. ciprofloxacin
500mg 1 x 2
rande,
B-)
T. amoxicillin-klavulansyra4 875mg x 3
(H. influenzae B+, Staph aureusc)
T doxycyklin2,3 200mg x 1 (H.influenzae B+)
inj.
inj. piperacillin-tazobaktam
piperacillin-tazobaktam 4gx3
4gx4 (allvarlig
alt.
lungsjukdom3,f, 4,Staph
aureusc)
5, 6
inf.
amikacin
,
beh-tid
5
dygn
3
3
moxifloxacin 400mg x 1/ levofloxacin
750 mgx1/ inf.,3,4,5
inf. erytromycin3 1g x 3
T.
trimetoprim
160mgx2
b
(vid
Legionellamisstanke
) (uppföljande
peroral behandling om känslig stam)

Alternativ1

volym uppladdningsdos
(Amikacin 20-30
Version
Håkan 2017-01-03
Hanberger
mg/kg alt tobramycin 5-7mg/kg).
Se ”rött

a. Riskfaktorer
Mycoplasma,för
vidantibiotikaresistenta
epidemier
4.
(makrolid/doxycyklin
1a hands
val)
bakterier
(ABR): recidiv
och behandb. lingssvikt,
Legionellanyligen
hos lungsjuka,
imunantibiotikabehandlad,
supprimerade, utlandsresenärer
immunsupp-ression,
sjukhusvistelse >
(moxifloxacin/levofloxacin 1a hands val)
2 dygn, resor, sjukvårdskontakt utomc. S. aureus vid insjuknande i anslutning
lands,
utbrott med ABR
i omgivningen.
till influensasjukdom
(CRB-65
2: ce5. Om
risk 2gx3-4
för kinolon
och trimetoprim
fotaxim
/piperacillin-tazobaktam
resistens
4gx3-4 föreligger bör man överväga
inleda behandlingen
vid febril UVI
d. att
Tuberkulos
hos äldre, invandrare,
etyliker,
immunsupprimerade
med
intravenöst
antibiotika på sjukhus;
e. cefotaxim
Pneumocystis
jirovecii (tidigare meroP.
(ej ESBL-misstanke),
carinii)(ESBL-misstanke).Vid
+ aspergillus hos immunsuppripenem
cystit ge
merade
nitrofurantoin/mecillinam.
f. Pseudomonas aeruginosa vid allvarlig
6. Aminoglykosid
underliggande lungsjukdom/ima. Vid
pyelonefrit: Amikacin
15mg/kg x 1
munsupp-ression
piperacillin-tazobakalt
tobramycin
4,5mg/kg x 1.
Vidmgx3
septisk
tam
4gx4 + ciprofloxacin
400
vid
chock
hos tidigare
friska unga patienter
livshotande
infektion)
g. rekommenderas
Pneumokocker med
känslighet
pga nedsatt
ökad distributions(0,12-2uppladdningsdos
mg/L) för pc4; amoxicillin
1gx3
alt
volym
(Amikacin
20-30
bensylpc
3g
x
4
alt
cefotaxim
2gx3-4
mg/kg alt tobramycin 5-7mg/kg).
Se ”rött
Dosreducera
vidmycket
hög ålder!
1. kort”
Om CRB
-65 > 2: se
allvarlig
b. pneumoni
vid kronisk(ett
njurfunktionsnedsättning/anCRB-poäng för vardera:
dra
nefrotoxiska
droger/akut
anuri/hörselkonfusion, resp > 30/min, BT: syst<90/
nedsättning
konsultera
diast
<60, ålder
65). infektionsbakjour
och misstanke
överväg attom
avstå
aminoglykosid och
2. Vid
mykoplasmapneuge betalaktamantibiotika
med
bredast
moni:
makrolid/doxycyklin,
misstanke
spektrum.
om
Legionella-pneumoni moxifloxacin/
c. vid
övervikt/undervikt bör lägre/högre
levofloxacin
doser/kg kroppsvikt
gesbetalaktamantieftersom amino3. Alternativ
vid allvarlig
glykosid inte distribueras
i fettvävnad,
biotika-reaktion
(t.ex. anafylaktisk
d. reaktion)
amikacin rekommenderas vid misstanke
om multiresistenta Enterobacteriaceae
(bl a ESBL) som
är resistenta mot
4. Riskfaktorer
förofta
antibiotikaresistenta
tobramycin(ABR):
men inte
amikacin.
bakterier
recidiv
och behande. aminoglykosider
ges
oftast som en
lingssvikt, nyligen
antibiotikabehandlad,
engångsdos,
vid
fortsatt
behov
av
immunsupp-ression, sjukhusvistelse
>
behandling
medsjukvårdskontakt
aminoglykosid skall
2 dygn, resor,
utomserumkoncentration
av aminoglykosid,
lands, utbrott med ABR
i omgivningen.
ges för
1 gång/dygn
bestämmas
8 och
5. som
Om risk
kinolon och
trimetoprim
24
tim efterföreligger
given dos.
resistens
bör man överväga
7. Vid
febril UVI
efter prostatabiopsi
ge
att inleda
behandlingen
vid febril UVI
initialt
cefotaxim antibiotika
(pga hög kinolonremed intravenöst
på sjukhus;
sistens)
+/-(ejaminoglykosid,
om septisk
cefotaxim
ESBL-misstanke),
meropåverkad/riskfaktorer
för resistens
penem (ESBL-misstanke).Vid
cystitkonge
takta
infektions-bakjour
för
ställningstanitrofurantoin/mecillinam.
gande
till
karbapenem.
6. Aminoglykosid
8. Vid
Vid pyelonefrit:
svår erysipelas
med kraftigt
ödea.
Amikacin
15mg/kg
x1
matösa
ben ges
Bensylpc
3gVid
x 4.septisk
Vid
alt
tobramycin
4,5mg/kg
x 1.
livshotande
hud och
mjukdelsinf
ges karchock
hos tidigare
friska
unga patienter
bapenem + klindamycin
– se
”rött kort”.
rekommenderas
pga ökad
distributions-

3. Alternativ vid allvarlig betalaktamantibiotika-reaktion (t.ex. anafylaktisk
Attreaktion)
tänka på

Checklista vid blododlingssvar
Checklista vid prel. svar på blododling och vävnadsodling, Kocker och stavar aerobt och anaerobt
*ej växt i blododlingar

KOCKER
1. Aeroba grampositiva kocker

STAVAR

5.Aeroba grampositiva stavar

Stafylokocker (druvklasar)
• Staphylococcus aureus
• KNS; tex S. epidermidis, S lugdunensis, S. capitis
Streptokocker
• Streptococcus pneumoniae (alfahemolys) (diplo)
• S. pyogenes (betahemolys grupp A) (kedjor)
• S. agalactiae (betahemolys grupp B) (kedjor)
• S. dysgalactiae (betahemolys grupp C, G) (kedjor)
• S. bovis (kedjor) (kedjor)
• ”viridansstreptocker” (α/γ-hemolys strept.) (kedjor)
Enterokocker (kedjor)
• E. faecalis
• E. faecium
• E. gallinarum
• E. casseliflavus

2.Anaeroba grampositiva kocker (kedjor)
•
•
•

Peptostreptococcus
Finegoldia
Peptoniphilus

3.Aeroba gramnegativa kocker (diplokocker)
•

•

Neisseria spp
– N. gonorrhoeae
– N. meningitidis
Moraxella spp

4.Anaeroba gramnegativa kocker
•

Veillonella spp

Övriga (ej växt i rutinodlingar*)
• Mycobacterium tuberculosis *
• Icke-tuberkulösa mykobakterier*
• Anaplasma phagocytophilum*
(“Ehrlichios”)*

Icke sporbildare
Corynebacterium spp
Listeria spp
• Listeria monocytogenes
Lactobacillus spp
Sporbildare
Bacillus spp
• B.cereus
B anthracis

6.Anaeroba grampositiva stavar
Icke sporbildare
Propionibacterium spp
• Propionibacterium acnes
Actinomyces*
Sporbildare
Clostridium spp
• C. perfringens

7.Aeroba gramnegativa stavar
Enterobacteriaceae (coliforma tarmbakterier)
• Escherichia coli
• Klebsiella
• Enterobacter
• Proteus
• Citrobacter
• Morganella
• Serratia
• Salmonella
• Shigella
Gramnegativa stavar Ej tillhörande Enterobacteriaceae:
• Haemophilus spp inkl. H. influenza
• Aggregatibacter spp
• Cardiobacterium spp
• Eikenella corrodens
• Kingella spp inkl. K. kingae
• Pseudomonas aeruginosa
• Acinetobacter baumannii
• Stenotrophomonas maltophilia
• Francisella tularensis
• Campylobacter spp
• Brucella spp
• Brucella melitensis
Pasturella multocida
•
(”kattbettsbakterien”)
Capnocytophaga canimorsus
•
(”hundbettsbakterien”)
•
Vibrio cholera*

8.Anaeroba gramnegativa stavar

Håkan Hanberger, Anders G Johansson och
Christian Giske 2016-11-25
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Bacteroides spp
• Bacteroides fragilis
Fusobacterium spp
• Fusobacterium nechrophorum
Prevotella spp

Antibiotikaresistens, svenska blododlingar
2008-2015

Table 4.1 Antimicrobial resistance in isolates from bloodstream infections of seven pathogens included in EARSS/EARS-Net surveillance during
the years 2008-2015
2008
Species

Antibiotic

Escherichia coli

Total nr of isolates

Enterococcus
faecium

Acinetobacter
species c

n

%R

5066

n

%R

5336

n
6323

6586

7352

4.4

4.9

6576

5.4

6808

6,1

Imp/Mer

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6321

0.0

6484

0.0

Gen/Tob

2.3

3.3

4.5

5.1

5.5

4.5

6577

6.3

7128

6.1

Fluoroquinolones

14.4

13.7

14.0

10.4

9.9

9.9

5170 11.7 6521 11.7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

6285

b

Total nr of isolates

826

755

908

934

933

1028

2.3

6745

1009

2.9

1257

Ctx

2.3

1.8

2.3

2.2

2.6

3.1

951

4.0

1171

4.3

Imp/Mer

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

984

0.2

1157

0.4

Gen/Tob

1.1

1.0

2.0

2.1

2.1

2.0

1008

3.2

1235

3.8

Fluoroquinolones

12.9

12.2

8.5

5.0

4.6

4.4

766

5.1

1129

6.4

nd

nd

nd

nd

nd

nd

964

9.3

1168

4.1

Total nr of isolates

309

326

337

402

350

428

432

468

Caz

5.2

6.9

5.9

5.2

6.0

6.5

437

5.5

398

4.5

Imp/Mer

4.0

7.7

6.7

7.2

6.9

6.3

432

7.6

419

6.2

b

Total nr of isolates

0

0

3.0

1.0

1.4

2.3

445

1.8

433

2.1

7.6

10.1

10.1

7.0

9.1

7.9

345

7.5

390

6.2

nd

nd

nd

nd

nd

nd

442

5.0

402

5.5

2409

2457

2856

3143

3268

3209

3519

3683

Oxa/Fox

0.7

1.0

0.5

0.8

0.7

1.2

3511

0.9

3053

0.7

Van

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1026

0.0

781

0.0

Total nr of isolates

1213

1060

960

1019

992

861

797

912

Pen (I+R)

2.0

3.3

3.8

3.5

5.0

6.6

797

6.3

741

6.6

Ery

5.2

3.9

3.9

4.5

5.1

5.8

793

6.2

785

6.2

Total nr of isolates

720

718

776

824

779

851

912

897

Van

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

894

0.0

770

0.0

Gen (HLAR)

20.1

18.6

15.2

16.6

14.1

13.3

673

15.6

621

15.8

Total nr of isolates

333

311

339

406

391

431

457

430

Van

1.5

0.5

0.3

0.0

0.0

1.4

456

0.7

356

0.0

Gen (HLAR)

24.8

24.1

21.8

22.0

18.4

20.4

351

22.5

283

20.5

nd

nd

nd

nd

nd

nd

59

3.4

61

Total nr of isolates
Imp/Mer

a

%R

2014
2015
n
n
a
a
% R teste % R teste % R

4.0

Ptz

Enterococcus
faecalis

n
4991

2013

3.2

Gen/Tob

Streptococcus
pneumoniae

%R

2012

2.9

Fluoroquinolones
Staphylococcus
aureus

n
4423

2011

2.3

Ptzb
Pseudomonas
aeruginosa

%R

4028

2010

Ctx

Ptz
Klebsiella
pneumoniae

n

2009

59

74
1.6

From 2014 the resistance is expressed as % of isolates tested

b

Ptz was included from 2014

c

Acinetobacter species was included from 2014
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