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Livräddande, stor effekt
• hjärnhinneinflammation
• sepsis (blodförgiftning)
• lunginflammation med pneumokocker
• rosfeber
• njurbäckeninflammation

Symtomlindrande
• uttalad nedre UVI
• uttalad halsfluss
• bakteriell bihåleinflammation med svåra symtom

Mycket liten effekt
• lindrig-måttlig bihåleinflammation
• öroninflammation 1 - 12 år
• luftrörskatarr, även med bakterier

Minskar komplikationer
• hudborrelia
• sexuellt överförda infektioner 

Ingen effekt
• halsfluss med virus
• förkylning





Glöm inte att bedöma/fråga efter vitalparametrar!



Barn

Förutom frågor om feber, hosta och andra symtom

 Allmäntillstånd: Vaken? Lätt avledbar?

 Äter och dricker?

 Kissar?

 Andning: Låter andningen? Indragningar?

På mottagningen: Vitalparametrar!

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Gruntning – kvidande eller gnyende andning



Josef 1½ år

Klockan är åtta på morgonen och en orolig 
mamma ringer vårdcentralen. Hon undrar vad 

hon ska göra med sin son. Han har varit förkyld i 
några dagar och har nu fått hög feber, tar sig åt 

öronen och är ledsen.

Vad ger du mamman för råd?





Misstänkt öroninflammation
Akut mediaotit

Erbjuds läkartid inom ett dygn oavsett ålder

Behöver inte åka in på kvällen eller natten 



 Behöver bedöma patienten

 komplicerande faktorer 

- Svår värk som inte går att stilla

- Nedsatt immunförsvar

- Missbildningar eller tidigare fraktur i 
ansiktsskelettet, innerörat eller skallbenet (fraktur)

- Cochlearimplantat

- Känd sensorineural hörselnedsättning

- Känd mellanöresjukdom, tidigare öronop (ej 
plaströr)

 Perforation?



Differentialdiagnoser

 Extern otit

 Otosalpingit ”öronkatarr”

 Främmande kropp

 Simplexotit, virus

 Herpes Zoster

 Mastoidit – farligt men ovanligt

Hos barn behöver inte ont i örat alltid betyda ont i 
örat



Antibiotika vid akut mediaotit?
Antibiotikabehandling rekommenderas för:
- Barn ˂1 år  samt ungdomar och vuxna ˃12 år
- Barn ˂2 år med bilateral otit
- Alla åldrar med perforation
- Alla åldrar med komplicerande faktorer

Aktiv exspektans rekommenderas för:
Barn 1-12 år utan komplicerande faktorer eftersom 
nyttan med antibiotika inte uppväger nackdelarna
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Efter bedömning och fram till besöket, kan man ge 
råd om:

 Avsvällande nässpray

 Smärtstillande

 Höjd huvudända i sängen

Gäller alla patienter, oavsett om de ska 
antibiotikabehandlas eller ej



Komplikationer (ovanliga)
 Mastoidit (inflammation i benutskottet bakom 

örat)

- även under antibiotikabehandling

- feber, utstående öra, rodnad, öm och svullen 
bakom örat

 Labyrintit (inflammation i innerörat)

- feber, yrsel, illamående, kräkningar

 Meningit (hjärnhinneinflammation)

- feber, huvudvärk, illamående, kräkningar, förvirring



Maria 51 år

Söker då hon är snuvig och förkyld sedan ungefär en 
vecka. Känner som ett tryck över kinderna och det 
blir värre när hon böjer sig ner och ska knyta skorna. 
Tror att hon har bihåleinflammation. Brukar få 
doxycyklin när det blir så här. Har tablettbehandlad 
hypertoni men är annars frisk. 



Maxillarsinuit

Rinit

Sinuit

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Rinit, samma slemhinna förkylning oftast = rinosinuit



Vilka behöver läkarbedömning
Vid symtom i mer än tio dagar eller försämring efter 
fem dagar talar följande anamnestiska uppgifter och 
kliniska fynd för akut bakteriell rinosinuit:

• ensidig smärta i ansiktet (över sinus)

• smärta i tänder

• dålig lukt i näsan

• purulent snuva

• temperatur > 38 grader

• fynd av vargata i mellersta näsgången eller på 
bakre svalgväggen.



Akut rinosinuit

 Antibiotikakrävande akut bakteriell rinosinuit är 
mycket ovanlig.

 Vid alla typer av akut rinosinuit rekommenderas 
egenvård i form av symtomatisk behandling med 
koksaltsköljning, lokala vasokonstriktorer och 
analgetika.

 Nasala steroider kan vara av värde vid akut 
rinosinuit med samtidig säsongsbunden eller 
perenn allergisk rinit.



Differentialdiagnoser

 Tandinfektion

 Främmande kropp i näsan (barn)

 Migrän, Hortons huvudvärk

 Herpes Zoster

 Malignitet



När bör antibiotikabehandling ges?

 Antibiotika kan övervägas vid svåra symtom såsom 
hög feber eller svår smärta eller försämring efter 
10 dagar. 

 Individer med nedsatt infektionsförsvar 
rekommenderas alltid antibiotika 

 Komplikationer till rinosinuit är sällsynta och de har 
en avvikande symtombild. De kan inte säkert 
förebyggas med antibiotika. 



Komplikationer

Mycket ovanliga!

 Hjärnabscess

 Meningit

 Etmoidit (barn)



Hur handläggs onda halsar?

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Svalgets utseende har ett begränsat värde för att  förutsäga etiologin  



Vad gör ont i halsen?
Halsont med snuva, hosta, heshet 
= förkylning 
Orsakas av virus. 
Kräver sällan ytterligare diagnostik. Ge egenvårdsråd.

Halsont med feber
Kan vara halsfluss. Virus eller bakterier.

Halsont och svårt att andas/gapa/svälja
Kan vara allvarligt och brådskande.



Halsfluss, tonsillit

Centorkriterierna och 

snabbtest för streptokocker 

för att skilja virus från bakterier

CRP? Ingen plats vid tonsillitdiagnostik



Ta snabbtest på patienter med tonsillit
som uppfyller minst 3

• feber >38.5 

• svullna ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna

• tonsiller med beläggningar (rodnad om 3-6 år)

• ingen hosta

Centorkriterierna och snabbtest

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Gäller endast patienter med tonsillitfrågeställning



Varför inte ta halsprov på alla?

Vi fångar friska bärare, som inte ska behandlas. 

• Asymtomatiskt bärarskap är upp till 30% hos barn 
upp till 18 år 

• Vid enstaka fall i familj eller på förskola: 20-50%

Undvik att dela mat, tandborste, tandkräm och handduk 
med den sjuke!

Sommartid kan streptokocker smitta via mat!

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Vintertid är 25% av barnen friska bärare och 10% av vuxna. Sommartid kan streptokocker smitta via mat. Undvik att dela mat, tandborste, tandkräm och handduk med den sjuke.Barn <5 år: 4%, barn <2 år: 1-2%Barn 5-12 år är den största smittkällan och blir också lättast smittade av GAS



Varför ta snabbtest om fyra kriterier är 
uppfyllda?

Vid fyra kriterier är bara 50-60% bakterier



Effekt av antibiotika vid halsfluss
Om 3-4 kriterier och positivt snabbtest 

1 - 2,5 dygns kortare sjukdom

Om 3-4 kriterier och neg snabbtest

Ingen påvisbar effekt av penicillin

Om 0-2 kriterier och positivt snabbtest 

< 16 timmars kortare sjukdom



Komplikationer

Peritonsillit

 Antibiotika är inget säkert skydd

 Kan komma utan att ha varit en tonsillit först

 Ensidig svullen gombåge, svårt att gapa

Reumatisk feber och glomerulonefrit

 Sällsynt, stammarna finns inte i Sverige i nuläget

 Reseanamnes



Kim 54 år
Hade covid-19 för 4 månader sedan. Är nu ivägskickad 
av arbetskamraterna då de tycker att han borde kolla 
upp sin hosta. Han insjuknade för snart två veckor 
sedan med slemhosta, hade 37,8 i temp de första två 
dagarna, därefter har han haft fortsatt hosta men mått 
bra i övrigt. Får upp lite slem på morgnarna men 
resten av dagen är det lite torrare hosta. Mer hosta då 
han pratar på möten som han har digitalt. Kim har 
aldrig rökt och är frisk sedan tidigare. Är orolig för 
lunginflammation och vill ha behandling.



Nedre luftvägarna



Hosta

Har många orsaker, bl a:

 Förkylning (övre luftvägsinfektion)

 Akut bronkit

 Pneumoni

 KOL

 Astma

 Reflux



Pneumoni
Påverkat AT
AF >20
Oftast hög feber
Fokala biljud/nedsatt andningsljud

Akut bronkit
Väs opåverkat AT
Normal AF
Oftast normal temp el låg feber
Spridda biljud 

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Betona vikten av vitalparametrar och många bedömning



Akut bronkit
Orsakas av:

• virus - oftast

• bakterier (pneumokocker, HI) - ibland

• atypisk bakterie (mykoplasma) - sällan

MEN det spelar ingen roll för handläggningen. 



Akut bronkit hos lungfriska
Vad kan vi vinna med antibiotika?

Frisk 0-1 dag snabbare
Förhindra enstaka pneumoni Diarré 5-15/100

Till akuten pga antibiotikabiv 1/1000
Störd normalflora
Bli bärare av resistent bakterie



Större risker än nytta

Akut bronkit ska inte behandlas med antibiotika

Akut bronkit hos lungfriska
Vad kan vi vinna med antibiotika?



Hur länge hostar man vid en akut 
bronkit?

I genomsnitt 3 veckor

Inte sällan 4-6 veckor



Pneumoni däremot

ska behandlas med antibiotika.



Exacerbation KOL – antibiotika?

Missfärgade upphostningar +

Ökad mängd upphostningar och/eller ökad dyspné

 



Julia 32 år

Ringer i telefonen. Frisk kvinna, ej gravid. Sedan 
några dagar lätt sveda vid miktion och får kissa 
lite oftare än vanligt. Vill ha behandling i tid så 
att "infektionen inte går upp mot njurarna". Vad 
gör ni?





Vilka symtom är viktiga att fråga om vid 
besvär från urinvägarna?

• Sveda?

• Täta trängningar?

• Frekventa miktioner?

• Feber?

• Ont i mage eller rygg?

• Feber?

• Blod i urinen?

• Flytningar?



Vad vill vi veta mer?

 Allmänpåverkan?

 Kön, ålder

 Graviditet?

 Tidigare/Nuvarande sjukdomar

 Risk för STI?

 KAD?

 Utlandsvistelse?



Vinster utan antibiotika

 Bibehåller normalflora i tarm, mun och underliv

 Slipper reaktioner med kliande utslag, diarré mm

 Minskar risken för resistenta bakterier

 Att antibiotikan fungerar när det verkligen behövs!



Akut cystit hos kvinnor

Lindriga besvär

Symtomlindrande behandling med smärtstillande, 
ökat vätskeintag och exspektans

Måttliga besvär och minst 2 nytillkomna symtom

Som ovan samt antibiotikarecept i reserv

Svåra besvär och minst 2 nytillkomna symtom

Som ovan samt rekommendera behandling med 
antibiotika

Urinsticka?



Ulla-Britt 83

Kommer till luckan i receptionen och ställer upp en 
burk som innehåller hennes morgonurin. Den är 
grumlig och hon tycker att det luktar illa.

Önskar att någon tar en urinsticka för att se om det är 
urinvägsinfektion.



Heidi 89 år
Bor hemma hos sin dotter och svärson. Minnet har 
varit lite svagare de senaste åren, hon medicinerar 
mot högt blodtryck och förmaksflimmer. Hemtjänsten 
kommer mitt på dagen och hjälper henne med 
lunchen, övriga måltider hjälper familjen henne med.

Nu ringer dottern och säger att mamma har varit lite 
tröttare och mer förvirrad senaste dagarna och de tog 
idag en nitritsticka från Apoteket som var positiv. 
Önskar nu behandling mot uvi.



Asymtomatisk bakteriuri (ABU)

• Mycket vanligt hos äldre. På sjukhemsboende upp mot 
50% hos kvinnor och 30% hos män

• KAD-bärare har alltid bakterier i urinen

• Behandlas endast hos gravida och inför vissa 
urogenitala ingrepp



Asymtomatisk bakteriuri

• ”Snällare” bakterier 

• Antibiotika vid ABU ökar risken för:

– Symtomgivande UVI
– Biverkningar
– Resistenta bakterier

– och att vi missar den egentliga orsaken till 
patientens besvär…

Urinstickor?



Asymtomatisk bakteriuri

Resistenta bakterier
Störd normalflora
Diarré och andra biv
Cystit!

?



UVI hos gravida

 ABU hos gravida ska behandlas med antibiotika –
risk för febril UVI

 Odling ska alltid tas vid akut cystit och febril UVI

 Vid febril UVI ska patienten remitteras till 
akutsjukhus

 Kontrollodling rekommenderas alltid 1-2 veckor 
efter avslutad behandling av ABU, akut cystit och 
febril UVI



Sayid 71 år

Frisk i övrigt. Ringer en torsdag eftermiddag. Han 
berättar att han sedan några dagar har besvärlig 
sveda vid miktion och får kissa oftare än vanligt. 
Mår bra i övrigt, temp 36,9. Känner att han inte 
klarar av att gå så här över helgen.

Vad gör ni?



UVI hos män

Vid misstänkt UVI hos män ska alltid odling tas innan 
antibiotikabehandling

Akut cystit hos män ska alltid behandlas med 
antibiotika



Febril UVI

 Ska alltid behandlas med antibiotika

 Urinsticka, urinodling, CRP och kreatinin bör 
kontrolleras

 Alla har inte flanksmärta eller dunkömhet över 
njurlogerna

 Vid illamående och kräkningar, allmänpåverkan 
eller andra tecken på sepsis bör patienten 
remitteras in till akutsjukhus



Hudens infektioner



Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Bensår – TypisktInfekterat eller ej? Ser inte direkt infekterat ut.En grupp som ofta får antibiotika i onödan.





Sår som inte läker – Antibiotika?

 Ges vid tydliga infektionstecken
feber, nytillkommen rodnad, svullnad, värmeökning, vätskning, 
pus, smärta

 Odla endast vid tydliga infektionstecken kolonisation 
vanligt

 Behandla bakomliggande orsak

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Bakomliggande orsak – Vad är det som orsaker att såret inte läker? Vad har patienten för bakomliggande sjukdomar?Fibrinbeläggningar är vanliga i alla sår och ska mekaniskt rensas ut. Har patienten inte feber, ingen allmänpåverkan utan bara vätskande sår. Kan lokal behandling göra precis lika stor nytta.Här är sårvården det viktigaste faktorn för läkning inte antibiotika.Man kan också ställa sig fråga: Om såret inte kan läka för att det inte kommer tillräckligt med syresatt blod till området. Kan antibiotika molekylen komma dit och hjälpa till? Är det stopp så är det stopp…





Ankel – Arm index









Akuta tillstånd

Nekrotiserande mjukdelsinfektion

- ”Pain out of proportion” i hud eller mjukdelar

- Snabbt insjuknande, ofta sår som ingångsport

- Första symtomen är tilltagande smärta, frossa och 
allmänpåverkan, sedan sepsis-symtom.

- Hemolytiska streptokocker grupp A vanligaste 
orsaken

- Badsårsfeber på sensommaren, vibrio-arter orsak

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Badsårsfeber från bad i söt- eller bräckt vatten, inkubationstid 1-3 dagar



Staphylococcal scalded skin syndrome

- Framför allt mindre barn.

- Omfattande dermatolys och hudrodnad.

- Första tecknet är ofta rodnad och smetig hud runt 
ögon och mun.

- Sedan smärtsam hudrodnad med början på halsen 
och i hudveck

- Rodnaden sprider sig och följs av blåsbildning och 
hudavlossning



Djup fotinfektion hos diabetiker

- Extremitetshotande tillstånd som kräver omedelbar 
handläggning

- Skyndsam konsultation av specialenhet för 
diabetesfotsår eller infektionsläkare



Erysipelas

- Betahemolytiska streptokocker

- Akut debuterande, välavgränsad rodnad som 
breder ut sig, eventuellt smärtsam

- Oftast allmänpåverkad patient med feber eller 
frossa

- Begränsad till dermis, ytterhuden

- Vissa patienter kan behöva intravenös antibiotika

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Cellulit diffdiagnos, mer diffust avgränsad djupt liggande infektion som når ned i subkutis



 



Impetigo
1.Tvätta med tvål och vatten. Noggranna hygienråd. 

Skrubba bort krustor.

2.Lokalbehandling med Fucidin

3.Peroral behandling med flukloxacillin/cefadroxil/trimsulfa

Även om man behandlar med antibiotika i någon form 
måste man fortsätta upprätthålla noggrann hygien och 
skrubba bort krustorna.



Melina 13

Söker tillsammans med mamma då hon har ett 
nageltrång som mamma säger är infekterat. Det är 
rött och svullet vid sidan om ena stortånageln och det 
är även lite kladdigt så att strumpan fastnar när hon 
ska dra av den. Melina tränar fotboll fyra gånger i 
veckan och till helgen ska hon på en viktig cup. Som 
det är nu får hon jätteont när hon har på sig skor. Vill 
ha hjälp innan helgen. Vad gör ni?



Paronyki
 Avgränsad infektion i nagelvall eller nagelband på 

tår eller fingrar som oftast orsakas av S. aureus. 

 Behandlingen är i första hand alsolspritomläggning.

 Om detta inte räcker och purulent infektion 
föreligger rekommenderas att infekterad vävnad 
incideras och lämnas öppen eller excideras helt.

 Om nageltrång finns samtidigt rekommenderas 
exstirpation av angripet nagelområde.



Abscess
 Varsamling i det subkutana rummet, orsakas också 

oftast av S. aureus.

 Behandlingen är incision och spolning utan tillägg av 
antibiotika.

 I komplicerade fall, om patienten är febril eller 
allmänpåverkad, har hög ålder eller är 
immunsupprimerad bör behandling med 
flukloxacillin övervägas.



Erytema migrans

 Minst 5 cm i diameter rodnat område krong
fästingbett

 Debut minst 4 dagar efter bettet

 I 50% av fallen inget känt fästingbett

 Eventuellt feber

 Kan vara multipla
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