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Förändringar i resistensbestämningsbesked 
 

Resistensbestämning av bakterier är metodik som likt många andra metoder är 
under konstant utveckling. Förbättrad kvalitetssäkring och åtstramning av 
metoden har lett till att man i vissa situationer får resistensresultat som är svåra 
att tekniskt bedöma som känsliga eller resistenta (i gränsen mellan dessa två 
områden). Detta är något som tidigare ”försvunnit i bruset” och förmodligen 

tolkats ibland felaktigt och ibland korrekt som det ena eller andra. Nu vet vi 
bättre när vi har att göra med dessa icke bedömbara resultat, och har möjlighet 
att vid behov utföra ytterligare analyser som inte har samma problematik. 

 

I maj införde vi därför en ny bedömningsgrund i våra resistensbedömningar, där 
vi ibland kan bli tvungna att vidare undersöka vissa icke-bedömbara resultat med 

ytterligare analyser.  

I dessa fall kommer ett preliminärsvar ges som informerar om att ytterligare 
analys av resistens sker, på grund av icke bedömbara resultat, alternativt att om 
aktuellt antibiotika är aktuellt för behandling så sker ytterligare analys efter 
önskemål. 

Vid allvarliga infektioner sker givetvis analys automatiskt. 

 

 

Som ett led i samma utveckling har också definitionerna av SIR (S/känslig, 
I/Intermediär, R/resistent) definierats om för att minska risken för svåra 
bedömningar av I svar. 

Den nya definitionen av SIR är följande: 

S: Känslig vid normal dosering. Hög sannolikhet för god behandlingseffekt vid normal dosering. 

I: Känslig vid ökad exponering. Hög sannolikhet för god behandlingseffekt om 

mikroorganismens exponering för preparatet kan ökas (t ex genom ökad dosering, frekvens eller 
om preparatet naturligt koncentreras vid infektionsfokus, ex urinvägar). 

R: Resistent. Låg sannolikhet för god behandlingseffekt även om exponeringen ökas. 
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Analysnytt vid Klinisk Mikrobiologi 

 
Legionellaantigen i urin 

För att förenkla analysflöde för både kunder och laboratoriet kommer man nu vid beställning av 

Legionellaantigen i urin att alltid få analys av både Legionella och Pneumokockantigen. Enbart 

Legionellaantigen kan inte beställas. 

Detta är ett resultat av att det ofta efterbeställs Pneumokockantigenanalys efter en negativ 

Legionella. Nu har vi utvärderat ett kombotest som blir mindre kostsamt än två separata analyser, 

och inför det som standard. Detta test hittar också fler varianter (serogrupper) av 

Legionellaantigen 

 

Pneumokockantigen i urin/likvor 

Samtidigt byter vi i till samma testtillverkare för analys av Pneumokockantigen i urin/likvor. Detta 

då denna tillverkare överlag har högre känslighet, dvs. detekterar fler positiva prover. 

Observera att man INTE ska beställa kombotestet när endast Pnemokockantigen är kliniskt rimligt, 

detta då kombotestet är dyrare än ett enkeltest. 

 

Clostridium difficile analys 

Vi har uppdaterat vår C. difficile analys med en primärscreening av C. difficile i provmaterialet. 

Denna föregår PCR analys av toxinförekomst. Endast ca 10 % av inkomna prover har 

toxinproducerande C. difficile, och på detta sätt kan vi minska antalet kostsamma PCR analyser 

och korta ner svarstider. 

Prover kommer att analyseras då de inkommer, med utsvar av negativa resultat direkt efter 

analys och under hela dagen. Som vanligt är stopptid för PCR analys 10.00. Så vill man helt säkert 

ha ett svar samma dag skall provet in innan 10.00. 

Observera att avsaknad av snabbt negativt svar alltså ändå kan bli negativt efter PCR analys då 

icke-toxin producerande C. difficile kan förekomma i låg frekvens som del av normalfloran i 

tarmen. 

 

Information om nya rör för buljong till biopsier (anaerobbuljong FAB) 

Med anledning av att vi identifierat och utrett problem med våra tidigare rör för anaerobbuljong 

har vi nu bytt ut dem mot något mindre i glas. På grund av en bristande acceptabel anaerob miljö i 

de tidigare rören har vi nu utvecklat en tillverknings- och odlingsrutin som fyller kraven för en bra 

anaerob odling. Vi är väl medvetna om att de nya rören kan kännas annorlunda, men kvalitén på 

odlingarna förbättras avsevärt då risken för falsknegativa odlingar minskar, vilket i slutändan 

gagnar patienten och är en stor förbättring.  

Rören är dock främst lämpliga för mindre bitar, och är materialet större än kring ca 0.5 cm i 

diameter så bör man försöka fördela materialet sterilt och lägga i fler rör. En alternativ lösning för 

större vävnadsmaterial är att sätta materialet i ett sterilt rör med ca 1 ml koksaltlösning. Detta är 

dock en nödlösning då det mest optimala ändå är att ”sänka ner” materialet i anaerobbuljongen 

där syre inte tillförs.  

 

 

Angående förvaring/handhavande gäller följande: 

Kontrollerar datum på rören och använd inte utgångna rör, kassera helst enstaka rör för att 

minska risken för olika tillverkningsdatum och användning av utgångna rör som följd. 

Förvara rör mörkt och upprätt i rumstemperatur – gäller även under transport från och till 

laboratoriet. 

Använd inte rör som börjat få ett rosa/rött skikt överst, vilket indikerar syresättning. 
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Slutligen bör man sterilt föra ner vävnadsbiten (lämpligen i ca max 0.5 cm stora bitar) in i agarn 

där den omsluts av en anaerob miljö. 

 

OBS! Har man erhållit ett plastställ vid uthämtning så SKALL den returneras till 

laboratoriemedicin! De är specifika för rören och kostsamma att införskaffa. 

 

 

 

Ny svarskommentar gällande dosering 

 
Provsvar från Mikrobiologen kommer i vissa fall följas av en resistenskommentar 
”Resistensbeskedet förutsätter hög dosering”. Detta är baserat på EUCAST/Nordicast 
rekommendationer och ersätter inte specifika lokala eller regionala doseringsrekommendationer. 
Kommentaren medföljer provsvar med S-värde ex. växt av Pseudomonas med 

resistensbestämning mot Piperacillin/Tazobactam, Ceftazidime, Ciprofloxacin och Gentamicin.  

För mer information var god se Nordicast hemsida: http://www.nordicast.org/ 

 

 

 

Vid frågor kontakta Laboratoriemedicin: 

Mirva Drobni, Mikrobiolog 23725 

Klinisk Mikrobiologi 23625 
Maria Enberg, fördjupningsansvarig resistensbestämning 23625 

 

 

 

Påminnelse om skickeprover 

 
Sekreterarna vill återigen påminna och uppmana er att lägga upp remisser till skickeprover som 
lokalanalys i Cosmic samt komma ihåg att ge patienten en pappersremiss. 

Det finns många analyser som är tillagda i Cosmic som inte fanns där förut, så kolla om den finns 

innan ni lägger det som sällan förekommande. När ni använder er av sällan förekommande, 
använd en för varje analys samt skriv i ”Beställarens kommentar” vilken analys det är ni avser. 

 Tack! 

 

Jessica Landgren, medicinsk sekreterare 

 

 

 

Öppettider på provtagningen Laboratoriemedicin 
Måndag – torsdag 07:30 – 16:00 
Fredag  07:30 – 15:00 

Dag före helgdag  07:30 – 14:00 

 

http://www.nordicast.org/

