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• WiFi: St Getrud

• Lösen: Internet
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Dagens punkter

• Introduktion

• Tecken till allvarliga infektioner

• Urinvägar

FIKA!

• Hud

• Hals

• Öron

• Luftvägar
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Vad är din huvudsyssla?

1. Mottagningssköterska

2. Disktriktssköterska



6

Hur ofta sitter du i telefontriage?

1. Varje dag

2. En eller flera gånger i veckan

3. Mer sällan
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Finns det sköterske-ledd 

infektionsmottagning på din enhet?

1. Ja

2. Nej

3. Vet ej
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Protesoperationer

Organtransplantation

Cancerbehandling/cytostatika

Intensivvård

Vård av för tidigt födda barn

Modern medicinsk vård är inte möjlig utan 

tillgång till verksamma antibiotika
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Vi lever i en global värld
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Antibiotikaförskrivning uttryckt som antal paket /1000 invånare
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Antibiotikaförskrivning 1987-2014,

rec/1000 invånare och år

STRAMA bildas
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90% av all antibiotika konsumeras i öppenvården
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I grafen illustreras antibiotikatrycket i olika län på recept/dosrecept, för alla 

åldrar, som antalet recipe/1000 invånare och år. När man jämför 2019 mot 2018, 

så har antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med 4%. Minskningar kan 

även ses i 17 av länen, samtidigt som 3 län ligger oförändrat och ett län ökar. 

Skåne minskar från 322 till 313 antibiotika recept/ 1000 invånare d.v.s. 3%. 
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I grafen illustreras antibiotikatrycket i Skåne, för olika åldersgrupper, som antalet 

recept/1000 invånare och år. Sedan 2000 jämfört med 2019 minskade 

antibiotikaförsäljningen i  alla åldersgrupper. I gruppen alla åldrar har 

antibiotikaförsäljningen minskat med 38%. Mest i åldersgruppen  0-6 år (-64%). Följt 

av unga 7-19 som minskade 48%.  För åldersgrupperna var minskningen  hos 20-59 

år 41%, hos 60-79 år 24% och hos de äldsta 80 år och äldre 25%.  Åldersgrupperna 

barn och unga  minskar som tidigare mest

38 % minskning 

sedan 2000
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Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, urinvägsinfektioner och luftvägsinfektioner, förskrivet 

till boende i Skåne för olika åldersgrupper, som antalet recept/1000 invånare och år. 

Största minskning procentuellt ses i gruppen antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner (5%)  och antibiotika som ofta används vid 

hud- och mjukdelsinfektioner (5%) under 2019 jmf 2018. Antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektioner minskade  knappt med 1%. 

Den procentuella minskningen av luftvägsantibiotika i de fyra första åldersgrupperna är i samma storleksordning. Urinvägsantibiotika minskar 

svagt med 1% i alla åldrar och hud- och mjukdelsantibiotika ligger i princip oförändrat. I de två äldsta åldersgrupperna minskar

urinvägsantibiotika något medan hud- och mjukdelsantibiotika ökar något.
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Grafen illustrerar utvalda antibiotika till skåningar, alla åldrar, 

på recept/dosrecept som antal recipe/1000 invånare och år. 

Största minskning procentuellt ses i gruppen antibiotika som 

ofta används vid luftvägsinfektioner (5%)  och antibiotika 

som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner (5%) 

under 2019 jmf 2018. Antibiotika som ofta används vid 

urinvägsinfektioner minskade  knappt med 1%. 
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Malte 13 månader

Pappa ringer då Malte haft feber i 4 dagar, det har blivit 

värre och värre och i morse låg den på 40,2.

Pappa tycker inte att Malte har snuva eller hosta, verkar 

inte heller ha ont någonstans. Igår och idag vill han inte äta, 

de har fått i honom lite äppeljuice dock. 

Malte har inte börjat på förskola än, är vanligtvis en frisk 

och glad kille.
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Vad är viktigast att fråga i telefonen?

1. Har Malte kissat sista dygnet?

2. Tycker pappa att han får bra kontakt med Malte?

3. Vad gör Malte just nu?

4. Har han bajsat?

5. Har ni varit utomlands?

6. Hur går det med andningen?
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Allvarlig infektion hos barn – särskilt att beakta 

Feber utan andra spt, barn:

• < 3 mån: stor risk för sepsis, alltid 
→ barnakut

• 3 mån – 6 mån: begynnande 
allmän-påverkan/uppfödnings-
svårigheter → barnakut

• Barn > 6 mån: barnakut om 
allmänpåverkan (risken för sepsis 
mindre efter 3 år)

Allmänpåverkan barn:

• Aktivitet - ligger bara stilla, orkar 
inte leka 

• Svarar ej - ger inte kontakt, 
irritabel

• Födointag - vill inte dricka eller 
äta

• Perifer cirkulation - blekt, kallt 
och slappt

• Andningssvårigheter - ansträngd, 
snabb andning
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Observandum – allvarlig infektion

• Plötsligt/hastigt insjuknande med feber och återkommande 
frossbrytningar och allmänsymtom (svår huvudvärk/ 
illamående/ kräkning/buksmärtor/svår smärta etc)

• Vitala funktioner – andning (takypné/hypoxi), cirkulation 
(takykardi/hypotoni), medvetande (förvirring etc) - (enl
ABCDE)

• Andra alarmerande fokala/lokala symtom? ( ex 
meningism/vissa hudutslag etc) 

• Komplicerande sjukdomar/faktorer?
• OBS  att sepsis kan förlöpa utan feber med enbart påverkade 

vitala funktioner
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Tecken på allvarlig infektion hos barn
FoHM 2014

• I primärvården är allvarliga infektioner hos barn sällsynta

➢Ökar risken för att barnen bedöms fel vid telefonkontakt i tidigt skede

• Tidigare friska barn < 2 år har högst incidens av allvarliga infektioner, vilket till stor 
del beror på deras ”omogna” immunförsvar

• De flesta barn som sjukhusvårdas för infektioner är små barn med virala infektioner 
t ex obstruktiv bronkit, gastroenterit, viruspneumoni

• Trots minskad antibiotikaförskrivning hos barn de senaste 15 åren, verkar allvarliga 
infektioner INTE ha ökat.

➢Mellan åren 1998-2010 minskade ab-förskrivningen med ca 40% för barn < 5 år.
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Riskvärdering, handläggning ex:

Allmäntillstånd Åtgärder
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Tecken på allvarlig infektion hos vuxna

• Anamnes: noggrann, riktad anamnes och status är avgörande för rätt 
diagnos
– Allmänna symtom och allmänpåverkan. Avsaknad av feber utesluter inte en 

allvarlig infektion.

– Fokala symtom

– Patientens individuella risksituation

• Allmäntillstånd-allvarlighet-organsvikt
– Initial värdering av allmäntillståndet

– Screening för allvarlighetsgrad och organsvikt

• Biomarkörer (CRP, lpk etc)
– Dessa markörer kan inte skilja sepsis från SIRS av annan genes och har 

begränsat värde vid riskvärdering för allvarlig infektion/sepsis i primärvården
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Moa 15 år

• Sveda vid miktion i en vecka

• Smärta ovan symfysen och i vä fossa

• Ingen feber eller flanksmärta

• Inga vaginala symtom

• Uppskattar symtomen som måttliga

• Hur handlägger Du fallet?
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Märta ABU
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Läkemedelsverket angående ABU 

(asymtomatisk bakteriuri)

• Äldre personer har ofta ABU vilket inte ska behandlas. Behandling minskar 

inte graden av kroniska inkontinenssymtom, eliminerar inte benägenheten för 

ABU och förlänger inte överlevnaden!

• Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring utan samtidiga akuta 

symtom från urinvägarna orsakas inte av akut cystit.

• Starkt illaluktande urin är ingen indikation för antibiotika-behandling!
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Ospecifika symptom (vanligaste orsaken till behandling med 

urinvägsantibiotika)

• Förvirring

• Trötthet

• Falltendens

• Illaluktande urin

• Oro

• Agitation

• Aptitlöshet

• ”Inte sig lik”

Alternativa förklaringar?

• Dehydrering?

• Obstipation?

• Läkemedel (för mycket, 

interaktioner?)

• Ny personal?

• Mycket annat!
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Asymtomatisk bakteriuri (ABU)

• ABU mkt vanligt hos äldre men ska inte behandlas → OBS – ta inte 
urinprov i oträngt mål hos äldre utan tydliga uvisymtom – obs 
förvirring/trötthet/illaluktande/grumlig urin är inget uvispt! Risk missa 
annan orsak!! 

• ABU → stor risk för övre uvi hos gravida → behandlas alltid hos gravida. 
OBS övriga patientgrupper med ABU ska däremot inte behandlas!
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Britta 78 år

• Sedan 3 månader ett venöst bensår ovan höger mediala malleol.

• Såret mäter 4,5x5,5 cm 

• Sedan några dagar värk i såret och vid omläggning som sker 2 ggr/vecka ser 

man att det blivit rodnat 2,5 cm ut från sårkanten, svullet och gulsmetigt i 

sårytan. Ingen feber

• Övriga diagnoser; hypertoni och höftartros
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Vad gör du nu?

1. Intensifierar lokalbehandlingen och optimerar kompressionsbehandlingen

2. Som alt 1, tar även sårodling

3. Som alt 2, ber läkare titta och sätta in Flukloxacillin
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Antibiotika vid svårläkta bensår

• Överförskrivningen av antibiotika är mycket 

utbredd till patienter med svårläkta sår, vilket 

medför ökad risk för svårbehandlade infektioner 

som MRSA, VRE och ESBL. 

• Systemisk antibiotika är endast indicerad vid 

erysipelas, odlingsfynd av streptokocker grupp 

A, allmänpåverkan, feber och spridd infektion. 

• Antibiotikabehandlingen ska inte fortsättas när 

infektionen är utläkt även om såret kvarstår.



42

Hud

Jörgen 57 år har sommarställe i Höör, där brukar han vara ute mycket och får 

då och då fästingbett. Nu har han fått en rodnad som är cirka 8 cm i diameter 

på överarmen, han är inte säker på om han plockat någon fästing just där. Det 

kliar inte.
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Borrelia och serologi? Finns bra riktlinje på 

Vardgivare!
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Saga 2 år

• Utslag i ansiktet sedan 3 dagar, 4-5 rodnader med gulaktig skorpa

• Ingen feber, gott allmäntillstånd och varit på förskolan idag. 

• Du bedömer att Saga har impetigo, flera barn på förskolan har svinkoppor 

och ett barn har stjärtfluss

• Vad rekommenderar du för behandling?
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Jag rekommenderar:

1. Tvätta med tvål och vatten 2 ggr/dag, avlägsna krustor, ev klorhexidin-

lösning. Hon kan vara på förskolan

2. Tvätta med tvål och vatten 2 ggr/dag, avlägsna krustor, ev klorhexidin-

lösning. Hon ska inte vara på förskolan.

3. Bokar in till läkare för antibiotika-behandling, hon kan återgå till förskolan 

efter 2 dagars behandling. 
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Om lokalbehandling inte har effekt, vad gör 

du då?

1. Bokar till läkare för behandling med lokal Fucidin?

2. Bokar till läkare för behandling med Altargo lokalt?

3. Bokar till läkare för behandling med mixtur Flukloxacillin peroralt?
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Sagas storasyster Tilda, 10 år

• Ont i halsen sedan 2 dagar

• Har ingen hosta, snuva eller heshet

• Feber som mest 38,2 men idag 37,6

• Det gör ont när hon sväljer men det går bra att dricka och äta glass!

• Status: Rodnade och svullna tonsiller utan beläggningar, inga förstorad 

lymfkörtlar i käkvinklarna

• Hur många centorkriterier uppfyller Tilda?
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Akut faryngotonsillit-tonsillit=Halsfluss

• grupp A streptokocker(GAS)20-
40%

• grupp G el C streptokocker    2-5%

Okänt i 10-20%

Bakterier i 40-50% Virus i 30-40%
• Adenovirus (faryngokonjunctival

feber)
• Coxackie A virus (herpangina)
• herpes simplex virus
• EB-virus (körtelfeber=mononukleos)
• Cytomegalovirus
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Diagnostik av faryngotonsillit

• För diagnos av streptokocktonsillit krävs snabbtest(strep-A test) 
eller svalgodling!

• Små barn<3 år har sällan GAS-tonsillit.

• Deras tonsilliter är oftast virusorsakade

• Tag ej snabbtest rutinmässigt hos alla med halsont, snuva, hosta!
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Streptokockfaryngotonsillit

-behandling eller ej?
• Risken för immunologiska senkomplikationer har varit ett starkt 

motiv för behandling med antibiotika

• Frekvensen av reumatisk feber och glomerulonefrit är sedan lång 

tid mycket låg i Sverige

• Glomerulonefrit kan inte med säkerhet förebyggas med 

antibiotikabehandling
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Öron; vem bokar du i första hand till läkare?

1. Teodor 3 år, haft ont i vänster öra sedan 2 dagar. Inte 

runnit något.

2. Anna 36 år, låggradig smärta höger öra i 6 dagar, 

kommer vit-gul utsöndring från örat

3. Hamid 10 månader, feber och förkylning, tar sig för 

höger öra sedan igår eftermiddag.
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Akut mediaotit

• Kombination av symtom och kliniska fynd som tyder på 

purulent infektion i mellanörat

• Kriterier; 

-snabbt insättande symtom, t ex öronsmärta, skrikighet, 

irritabilitet, feber, försämrad aktivitet/aptit, oftast under en 

pågående ÖLI

-fynd av trumhinneinflammation och pus i mellanörat 

eller i hörselgången
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Aktiv expektans?

• Barn 1-12 år med säker 

öroninflammation men inga 

komplicerande faktorer

• Barn 2-12 år med dubbelsidig 

öroninflammation men inga 

komplicerande faktorer
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John 56 år

• Slemmig hosta sedan några dagar, stör nattsömnen. 

• Hostar upp ”gröngult skit”

• Känner sig också febrig

• Slutade röka för fem år sedan

• Undrar om det kan vara en lunginflammation han fått?
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Vad säger du till John?

1.Ger egenvårdsråd

2.Bokar läkartid
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Kompletterande frågor till John

• Vitala funktioner?  Andningsfrekvens?

• Plötslig debut? Utlandsvistelse?

• Temp? Frossa??

• Bröstsmärta? Andningskorrelerad? Ensidig?

• Andra samtidiga symtom – multifokalitet?

• Andra sjukdomar (KOL?)/komplicerande faktorer?
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STATUS

• AT: lite trött men väs opåverkad, ingen dyspné, temp 38,6

• MoS: rodnad i svalget, tonsiller u.a

• Cor: RR, p 80, inga biljud.

• Pulm: enstaka slembiljud bilat, inga ronki, ingen 

dämpning. AF 18.
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Ytterligare undersökning, prover?

1.Inget ytterligare

2.Crp

3.Vita, diff

4.Hb
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Linda 32 år

• Ringer till vårdcentralen då hon hostat i en vecka, i början hade 

hon nog lite feber men kollade inte tempen. Det är särskilt jobbigt 

på nätterna, hon har till och med hostat så hon kräkts. Linda är 

frisk i vanliga fall, tar inga mediciner.

• Hon har två barn, 3 år och 5 månader gamla och 3-åringen har 

också varit rejält hostig. Linda har en kompis som fick behandling 

för Mycoplasma i förra veckan och är nu orolig för att hon också 

har det. Vill träffa en doktor. 
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Kan det vara Mycoplasma?

1. Ja, jag bokar in för bedömning hos läkare

2. Ja men jag bokar inte tid

3. Nej
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Mycoplasma och Pertussis

• Mycoplasma är en vanlig luftvägsbakterie, orsakar sällan mer symtom än vid en 
vanlig förkylning. I åldrarna 20-30 år är det den vanligaste orsaken till pneumoni, 
hos små barn ovanligt med svår sjukdom. Även om det är pneumoni är det sällan 
behandlingskrävande.

• Pertussis ingår i barnvaccinationsprogrammet men de som är födda 1979-1996 blev 
inte vaccinerade. Vuxna blir sällan särskilt dåliga men spädbarn riskerar svår 
sjukdom. I detta fall kanske det kan vara aktuellt med provtagning för kikhosta, NPH 
med PCR-påvisning. 
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Take-home

• Hosta med måttlig feber och opåverkade vitala funktioner är 

vanligen bronkit / övre luftvägsinfektion (multifokalspt)→egenvård

• Hög feber /frossa som kommer plötsligt + snabb andning och 

ensidig andningskorrelerad bröstsmärta talar för pneumoni

• Medvetandepåverkan, snabb puls och andning samt illamående o 

kräkning kan vara tecken på sepsis →akut läkarbedömn
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807 patienter med hosta randomiserades till antibiotika, inget antibiotika eller 

recept i reserv. Effektmått: tid med hosta

Little: Antibiotic Prescribing 
Strategies for Acute Lower 
Respiratory Tract Infection
A Randomized Controlled Trial
JAMA 2005;293:3029-3035
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