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Fall A.
Anton som är 25 år och tidigare frisk söker vårdcentralen med halsont sedan två dagar tillbaka. Han har ingen hosta
eller snuva. Det gör ont när han sväljer men han kan äta och dricka. Han är helt opåverkad och har temp 38,1 °. Vid
inspektion av mun och svalg ses rodnade tonsiller med beläggningar. Inga palpabla lymfkörtlar på halsen.
1. Hur många Centorkriterier har Anton?
1. 2
X. 3
2. 4
2. Ska vi ta några prover?
1. Strep-A-test
X. Strep-A-test och CRP
2. Inga prover behövs
3. När rekommenderas antibiotikabehandling vid faryngotonsillit?
1. Vid 4 Centorkriterier
X. Vid positivt strep-A-test
2. Vid 3-4 Centorkriterier och positivt strep-A-test
Fall B.
Emma är 32 år och tidigare frisk. Hon söker vårdcentralen med hosta sedan två veckor. Hon röker inte. Hon har gula
upphostningar men är opåverkad och afebril. Ingen andningspåverkan. Hon har andningsfrekvens 18/minut, spridda
liksidiga biljud vid lungauskultation, i övrigt är status normalt.
4. Vad gör du?
1. Tar CRP för att bedöma behov av antibiotikabehandling
X. Exspektans
2. Ordinerar antibiotika eftersom hon har gula upphostningar och förloppet är långdraget
5. Hur länge pågår hostan i genomsnitt vid en akut bronkit?
1. Tre veckor
X. Två veckor
2. En vecka
6. När har antibiotika effekt vid en akut bronkit?
1. Om bronkiten orsakas av en bakterie
X. Om bronkiten orsakas av mycoplasma
2. Antibiotika har ingen effekt vid akut bronkit
Fall C.
Elias som är 2½ år gammal kommer till vårdcentralen pga värk i båda öronen sedan igår. Han är förkyld och hostig
sedan 3-4 dagar, idag temp 39,1°. Han har haft en akut mediaotit (AOM) för ett år sedan, för övrigt frisk. Han leker i
väntrummet. Status: Opåverkad. Båda trumhinnorna är ogenomskinliga, färgförändrade, buktande och rör sig inte vid
siegling.
7. Vad gör du?
1. Förskriver antibiotika
X. Exspektans, information
2. Exspektans, information, planerat återbesök om 2 dagar
8. Vad skulle du ha gjort om Elias varit 1½ år gammal?
1. Förskrivit antibiotika
X. Exspektans, information
2. Exspektans, information, planerat återbesök om 2 dagar
Fall D.
Martin 29 år har varit förkyld i en vecka och har gul, tjock snuva. Sedan igår har han fått värk över båda kinderna. Han
har temp 37,5° och har inte tagit någon analgetika. Värken ökar när han böjer sig framåt. Han är frisk för övrigt och är
på jobbet (kontorsarbete).
9. Vad gör du?
1. Remitterar patienten för radiologisk undersökning
X. Förskriver antibiotika i sinuitdos
2. Exspektans, symtomlindrande behandling
Fall E.
Sara är 42 år och söker med typiska cystitsymtom. Hon är i övrigt frisk, inte gravid och har inte feber, flanksmärta eller
genitala symtom.
10. Vilken är den avgörande faktorn för att erbjuda antibiotikabehandling?
1. Resultatet av urinstickan
X. Graden av besvär
2. Alla kvinnor med cystit bör antibiotikabehandlas
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