
Remisssynpunkter på FKMs Rekommenderade metoder för Diagnostik av infektioner i blod orsakade av bakterier och svamp

Vem har lämnat 
synpunkter? 
(organsiation, lab 
eller person)

Numererad synpunkt Sidhänvisning 
Formulering eller 
felaktighet Förslag på ändring Hänvisning till Referens

1 sidan 4
Saknar huvudbudskap 
avseende…  Föreslår …. NN et al…. 

1 8 Prioriteringsordning

2:a stycket, föreslår att 
raden "Att blododla efter 
påbörjat antibakteriell 
behandling…" flyttas till 
raden efter "Blododling ska 
därför tas före…" Viktigt att 
prioriteringen blir rätt så att 
blododling ska tas korrekt 
och att blododling efter 
påbörjad antimikrobiell  
behandling ska prioriteras 
till efter korrekt tagen 
blododling

2 10 Hänvisning saknas

stycke 1.1.3.3.  Särskilda 
blododlingsflaskor (tex 
"Mykosis") Hänvisning till 
stycket "Fungemi" ange vart 
1.4.1 eller 3.10?

3 10 Hänvisning saknas

1.1.3.4. "Kateter relaterad 
infektion". Vilket stycke 
hänvisas till? 2.1?

4 11
Tabell 1 Barnflaska* (= PED-
flaska). Ta med "PED-flaska"

5 12

1.2. Huvudbudskap. 
Förlängd odlingstid ej 
angivet, föreslår 10 dygn. 
(även om det i många fall 
räcker med 5 dygn) 

6 25

2:a stycket. Ska 
meningokocker tas upp i 
detta avsnitt. Ofta 
frågeställningar vid fynd av 
meningokocker, vaccination, 
antibiotikaprofylax mm

7
Till förkortningslistan, 
sidan 7

1.2.5.1. Maldi-TOF till 
förkortningslista, sidan 7. 

8 27
MIC samt till 
förkortningslistan s-7

Resistensbestämning svamp. 
Buljongspädningsmetod = 
MIC bestämning, förstydliga. 
Samt "MIC" till 
förkortningslistan sidan 7?

9 24
TTD, till förkortningslistan 
sid 7.



10 25

ad med grupp A 
streptokocker, borde inte 
GAS också kommenteras 
bland S aureus samt Candida 
fynd?.

11 31
DTTP, till definitionslistan 
Sidan 7?

12 32

Förlängd odlingstid. Föreslår 
att vi alltid ska 
rekommendera 10 dagar 
odlingstid just pga risken att 
missa diagnostiken trots att 
5 dagar i "de flesta fall" 
röcker men hur vet vi i 
enskilda fallet? Tex HACEK 
gruppen?

13

2.2.1. Står inget om att 
isolaten ska sparas/fryses 
vilket vi bör rekommendera

14 70

BSI vs CVI, dvs vi bör ha en 
enhetlig presentation, tex 
förkortng följd av förklaring 
och inte tvärt om. Samma 
för listan på sidan 7

15 37

SPS till 
förkortningslista/definitione
r s-7. Skriv ut hela namnet 
innan förkortning. Inte så i 
detta avsnitt, justera


	Umeå

