1. Postoperativ sårinfeksjon etter hemicolectiomi
• Mann 61 år
• Hemicolectomert pga. ca. coli
• Dag 14: Utskrevet med overfladisk sårinfeksjon, pågående
antibiotikabehandling
• Dag 35: Cyt. pol. Smerter under hø. costalbue, oppfylning ved
palpasjon. CRP 100. En uke tidligere hadde han feberfølelse,
noen dager seinere fikk han magesmerter.
• CT abdomen: Intraabdominal abscess, E. coli
• Journal: Postoperativ infeksjon (overfladisk og intraabdominal)

Er det en infeksjon? Hvilken?
Infeksjonen oppstår <30 dager
Hud og subkutant vev
rundt snittet

Relatert til
operasjonen

Dypt bløtvev
omkring snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Smerte, ømhet, hevelse,
rødhet eller varme OG
snittet åpnet av kirurg
• Lege har stilt diagnosen

• Purulent sekresjon
• Spontan eller kirurgisk
åpning av dypt snitt ved
feber, smerte eller ømhet
• Abscess som omfatter det
dype snittet
• Lege har stilt diagnosen

Andre deler av kroppen
enn snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Abscess som omfatter
organet/hulrommet
• Lege har stilt diagnosen

Når oppsto infeksjonen?
Date of event
The date of event is the date when the first element used
to meet the SSI infection criterion occurs for the first
time during the SSI surveillance period

Date of event
Dag

Infection Window Period

1

Hemicolectiomi

Hvilke kriterier bygger
infeksjonsdiagnosen på?

2
(…..)
28

Feberfølelse, følte seg dårlig

29
30

Vondt i magen

31
32
33
34
35

CT: Intraabdominal abscess
E. coli i abscessmateriale
«Dyp infeksjon» i journal

•
•
•
•

Purulent sekresjon
Påvisning av mikrobe
Abscess
Lege har stilt diagnosen

Er det en postoperativ infeksjon?
NEI

Infeksjonen oppstår <30 dager
Hud og subkutant vev
rundt snittet

Relatert til
operasjonen

Dypt bløtvev
omkring snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Smerte, ømhet, hevelse,
rødhet eller varme OG
snittet åpnet av kirurg
• Lege har stilt diagnosen

• Purulent sekresjon
• Spontan eller kirurgisk
åpning av dypt snitt ved
feber, smerte eller ømhet
• Abscess som omfatter det
dype snittet
• Lege har stilt diagnosen

Andre deler av kroppen
enn snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Abscess som omfatter
organet/hulrommet
• Lege har stilt diagnosen

Dyp eller i organ/hulrom?
Dyp

Organ/hulrom

En abscess eller andre tegn på
infeksjon som omfatter det
dype snittet blir påvist ved
direkte undersøkelse, under
reoperasjon eller ved
histopatologisk eller
radiologisk undersøkelse

En abscess eller andre tegn på
infeksjon som omfatter
organet/hulrommet blir påvist
ved direkte undersøkelse,
under reoperasjon eller ved
histopatologisk eller
radiologisk undersøkelse

Dyp eller organ/hulrom?
Infeksjonen oppstår <30 dager
Hud og subkutant vev
rundt snittet

Relatert til
operasjonen

Dypt bløtvev
omkring snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Smerte, ømhet, hevelse,
rødhet eller varme OG
snittet åpnet av kirurg
• Lege har stilt diagnosen

• Purulent sekresjon
• Spontan eller kirurgisk
åpning av dypt snitt ved
feber, smerte eller ømhet
• Abscess som omfatter det
dype snittet
• Lege har stilt diagnosen

Andre deler av kroppen
enn snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Abscess som omfatter
organet/hulrommet
• Lege har stilt diagnosen

Konklusjon
• Fyller ikke kriteriene for infeksjon i operasjonsområde
• Dersom kriteriene hadde vært oppfylt innen 30 dager,
skulle den vært klassifisert som postoperativ infeksjon
i organ/hulrom

2. Pneumoni
•
•
•
•

Innlagt 02.11 pga. synkope
Tidl. aortaventil og atrieflimmer
Rtg. thorax ved innkomst: Bilaterale infiltrater
07.11: Økende hoste, startet behandling med penicillin

Pneumoni
Positivt rtg. thorax
OG minst ett av følgende

Feber >38°C
4x109 < hvite ≥ 12x109
OG minst ett av følgende
(2 hvis kun klinisk pneumoni)

Purulent ekspektorat
Hoste, dyspnoe eller tachypnoe
Endret auskultasjon
Forverret gassutveksling

Pneumoni
Positivt rtg. thorax

Kun ett rtg. thorax hos
hjertesyk pasient

OG minst ett av følgende

Feber >38°C
4x109 < hvite ≥ 12x109

Ingen opplysninger

OG minst ett av følgende
(2 hvis kun klinisk pneumoni)

Purulent ekspektorat
Hoste, dyspnoe eller tachypnoe
Endret auskultasjon
Forverret gassutveksling

Ingen positiv mikrobiologi,
dvs. klinisk pneumoni. Må da
ha to kriterier, bare
dokumentert ett.

Infection window period

Infection Window Period

3 dager før

Første positive diagnostiske test som brukes som
diagnosekriterium
ELLER
Dato for første dokumenterte lokaliserte
symptom/funn som brukes som diagnosekriterium

3 dager etter

Ville det vært en HAI?
Dag
1

Infection window period
Synkope
Rtg. thorax: Bilaterale infiltrater

2
3
4
5
6
7

Økende hoste, startet behandling

3. Hvordan bruke kriteriene for nedre
luftveisinfeksjon?
• Hva med dem som ikke har ≥ rtg. thorax?
• Det er tilstrekkelig med ett rtg. thorax dersom
pasienten ikke har underliggende hjerte‐/lungesykdom
• Dersom pasienten har underliggende
hjerte‐/lungesykdom, SKAL det ihht. kriteriene
foreligge ≥2 etterfølgende rtg. thorax

4. Når er en infeksjon HAI?
• Neutropen feber hos cancerpasienter?
• Soppinfeksjon i munnhule/tarm hos disse?
• Dyp postoperativ sårinfeksjon etter sekundært inngrep
pga. luksasjon innenfor 30 dager (NOIS)?

5. Infeksjon med ukjent fokus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mann, 62 år
Nyresvikt, diabetes mellitus, hiatushernie
Innlagt med infeksjon med ukjent fokus
Ciproxin ved innleggelse
Urin bakt: Ingen vekst
Blodkultur: Ingen vekst
Nasopharynx: Normal neseflora
Klinisk tegn på aspirasjonspneumoni
Urin bakt. etter 8 dager: Vekst

UVI?
Minst ett av følgende:
• Feber >38°C
• Imperiøs vannlatingstrang
• Hyppig vannlating
• Dysuri
• Ømhet over symfysen
OG

• ≥105 mikrober/ml urin
• Ikke mer enn to mikrobearter

Minst to av følgende
• Feber >38°C
• Imperiøs vannlatingstrang
• Hyppig vannlating
• Dysuri
• Ømhet over symfysen
OG

Minst ett av følgende:
• U‐stix positiv for hvite og/eller nitrat
• Pyuri ved U‐mikro
• Påvisning av mikrobe i grampreparat
• Mikrobefunn ved U‐bakt
• Lege har stilt diagnosen UVI
• Lege har startet adekvat behandling for UVI

UVI? Utilstrekkelige opplysninger
Minst ett av følgende:
• Feber >38°C
• Imperiøs vannlatingstrang
• Hyppig vannlating
• Dysuri
• Ømhet over symfysen
OG

• ≥105 mikrober/ml urin?
• Ikke mer enn to mikrobearter

Minst to av følgende
• Feber >38°C
• Imperiøs vannlatingstrang
• Hyppig vannlating
• Dysuri
• Ømhet over symfysen
OG

Minst ett av følgende:
• U‐stix positiv for hvite og/eller nitrat
• Pyuri ved U‐mikro
• Påvisning av mikrobe i grampreparat
• Mikrobefunn ved U‐bakt?
• Lege har stilt diagnosen UVI
• Lege har startet adekvat behandling for UVI?

Er det en HAI? NEI
Dag
1

Infection window period
Innleggelse. Ciproxin. Lege har startet adekvat behandling for UVI (?)

2
3
4
5
6
7
8

U‐bakt: Vekst av ??

6. Multimorbid kvinne, 73 år
Dag
1

Infection window period
Feber, tachycardi, utslett, redusert allmenntilstand
Spinalpunksjon: Varicella zoster virus
Bakt. vesikkel hø. legg: S. aureus
Blodkultur: Ingen vekst
Startes behandling for VZV‐encefalitt med Acyklovir

2
3
(…)
14

Meldes utskrivningsklar til kommunen

(…)
17

Høyfebril.
S. aureus i 4/4 blodkulturer
S. aureus i skulderledd (artrocentese)

Encefalitt?
Påvist mikrobe i
hjernevev eller dura

ELLER

Abscess eller funn forenlig med intrakraniell
infeksjon ved kirurgisk inngrep eller
histopatologisk undersøkelse
OG

Minst to av følgende:
• Hodepine
• Svimmelhet
• Feber >38°C
• Fokale nevrologiske utfall
• Endret bevissthet
• Forvirring
Minst to av følgende:
• Påvist mikrobe i hjernevev eller dura
• Rtg.funn som støtter klinisk diagnose
• Positiv serologi

Meningitt?
Påvist mikrobe i CSF

ELLER

Minst to av følgende:
• Feber >38°C eller hodepine
• Meningeal irritasjon
• Hjernenerveutfall
OG

Minst en av følgende:
• Høye hvite, forhøyet protein og lav
glukose i CSF
• Mikrobe sett i grampreparat fra CSF
• Mikrobe påvist i blodkultur
• Positiv serologi
OG

Minst to av følgende:
• Påvist mikrobe i hjernevev eller dura
• Rtg.funn som støtter klinisk diagnose
• Positiv serologi

Meningitt? JA
Påvist mikrobe i CSF

ELLER

Minst to av følgende:
• Feber >38°C eller hodepine
• Meningeal irritasjon
• Hjernenerveutfall
OG

Minst en av følgende:
• Høye hvite, forhøyet protein og lav
glukose i CSF
• Mikrobe sett i grampreparat fra CSF
• Mikrobe påvist i blodkultur
• Positiv serologi
OG

Minst to av følgende:
• Påvist mikrobe i hjernevev eller dura
• Rtg.funn som støtter klinisk diagnose
• Positiv serologi

Hudinfeksjon?
Minst ett av følgende:
• Puss
• Pustler
• Vesikler
• Hudabscess

ELLER

Minst to av følgende:
• Smerte eller ømhet
• Hevelse
• Erythem
• Varmeøkning
OG

Minst ett av følgende:
• Påvisning av patogen mikrobe
• Påvisning av multinukleære kjempeceller
• Positiv serologi for aktuelle mikrobe

Hudinfeksjon?
Minst ett av følgende:
• Puss
• Pustler
• Vesikler
• Hudabscess

ELLER

Minst to av følgende:
• Smerte eller ømhet
• Hevelse
• Erythem
• Varmeøkning
OG

Hudinfeksjon
Samfunnservervet

Minst ett av følgende:
• Påvisning av patogen mikrobe
• Påvisning av multinukleære kjempeceller
• Positiv serologi for aktuelle mikrobe

Leddinfeksjon?
Påvist mikrobe i ledd eller
synovialhinne
ELLER

Funn forenlig med leddinfeksjon
ved kirurgisk inngrep eller
histopatologisk undersøkelse
ELLER

Minst to av følgende:
• Hevelse
• Smerter eller ømhet
• Varmeøkning
• Effusjon
• Nedsatt bevegelighet

OG

Minst ett av følgende:
• Økte hvite i leddvæske
• Mikrober OG leukocytter ved
mikroskopi av leddvæske
• Positiv blodkultur
• Røntgenfunn

Leddinfeksjon? JA
Påvist mikrobe i ledd eller
synovialhinne
ELLER

Funn forenlig med leddinfeksjon
ved kirurgisk inngrep eller
histopatologisk undersøkelse
ELLER

Minst to av følgende:
• Hevelse
• Smerter eller ømhet
• Varmeøkning
• Effusjon
• Nedsatt bevegelighet

OG

Minst ett av følgende:
• Økte hvite i leddvæske
• Mikrober OG leukocytter ved
mikroskopi av leddvæske
• Positiv blodkultur
• Røntgenfunn

Er leddinfeksjonen HAI? JA
Dag
1

Infection window period
Feber, tachycardi, utslett, redusert allmenntilstand
Spinalpunksjon: Varicella zoster virus
Bakt. vesikkel hø. legg: S. aureus
Blodkultur: Ingen vekst
Startes behandling for VZV‐encefalitt med Acyklovir

2
3
(…)
14

Meldes utskrivningsklar til kommunen

(…)
17

Høyfebril.
S. aureus i 4/4 blodkulturer
S. aureus i skulderledd (artrocentese)

Blodbaneinfeksjon?
Én positiv blodkultur
ELLER minst ett av følgende

Feber >38°C
Frysninger
Hypotensjon
OG

2 positive blodkulturer
med en vanlig hudbakterie

Blodbaneinfeksjon? JA
Én positiv blodkultur
ELLER minst ett av følgende

Feber >38°C
Frysninger
Hypotensjon
OG

2 positive blodkulturer
med en vanlig hudbakterie

Er blodbaneinfeksjonen HAI? JA
Dag
1

Infection window period
Feber, tachycardi, utslett, redusert allmenntilstand
Spinalpunksjon: Varicella zoster virus
Bakt. vesikkel hø. legg: S. aureus
Blodkultur: Ingen vekst
Startes behandling for VZV‐encefalitt med Acyklovir

2
3
(…)
14

Meldes utskrivningsklar til kommunen

(…)
17

Høyfebril.
S. aureus i 4/4 blodkulturer
S. aureus i skulderledd (artrocentese)

7. Mann med magesmerter
Dag 1 Innlagt pga. nyoppståtte magesmerter
Tp 37,2°C, leukocytter 24x109
Tatt blodkulturer
Dag 2 Rtg. thorax: Fortetning retrocardielt ve. side
CT abdomen: Stort miltinfarkt, trombemasser i
v. splenica
Dag 3 Vekst av α‐hemolytiske streptokokker i 2/2
blodkulturer (telefonisk beskjed)
Nasopharynxsekret: Normal neseflora

Dag 5 Ekkokardiografi: Vegetasjon på aortaklaff og
aortainsuffisiens forenlig med endokarditt. Mulig
abscess.
Dag 7 Operert med innsetting av AVR, peroperativt
påvist abscess i annulus
Dag 12 Str. gordonii på nativ klaff (16S rDNA‐
sekvensering)

Problemstillinger
1. Hvilke(n) infeksjon(er) er dette?
2. Er infeksjonen(e) helsetjenesteassosiert?

Pneumoni
Positivt rtg. thorax



OG minst ett av følgende

Feber >38°C
4x109 < hvite ≥ 12x109



OG minst ett av følgende
(2 hvis kun klinisk pneumoni)

Purulent ekspektorat
Hoste, dyspnoe eller tachypnoe
Endret auskultasjon
Forverret gassutveksling

Ingen positiv mikrobiologi
Ingen symptomer

Endokarditt
Dag

Infection Window Period

1

Blodkulturer tatt

2

CT abdomen: Miltvenetrombose/‐infarkt

3

Vekst av α‐hemolytiske streptokokker i 2/2 blodkulturer

4
5

Ekkokardiografi: Vegetasjoner og aortainsuffisiens. Rotabscess?

6
7

Påvist intracardial abscess peroperativt

8
9
10
11
12

Påvist Str. gordonii på nativ klaff

Er endokarditten HAI?
Dag

Infection Window Period

1 Non‐HAI

Blodkulturer tatt

2

CT abdomen: Miltvenetrombose/‐infarkt

3

Vekst av α‐hemolytiske streptokokker i 2/2 blodkulturer

4
5

Ekkokardiografi: Vegetasjoner og aortainsuffisiens. Rotabscess?

6
7

Påvist intracardial abscess peroperativt

8
9
10
11
12

Påvist Str. gordonii på nativ klaff

Er endokarditten HAI?
Dag

Infection Window Period

1

Blodkulturer tatt

2

CT abdomen: Miltvenetrombose/‐infarkt

3 HAI

Vekst av α‐hemolytiske streptokokker i 2/2 blodkulturer

4
5

Ekkokardiografi: Vegetasjoner og aortainsuffisiens. Rotabscess?

6
7

Påvist intracardial abscess peroperativt

8
9
10
11
12

Påvist Str. gordonii på nativ klaff

Er endokarditten HAI?
Dag

Infection Window Period

1

Blodkulturer tatt

2

CT abdomen: Miltvenetrombose/‐infarkt

3

Vekst av α‐hemolytiske streptokokker i 2/2 blodkulturer

4
5

Ekkokardiografi: Vegetasjoner og aortainsuffisiens. Rotabscess?

6
7

Påvist intracardial abscess peroperativt

8
9
10
11
12

Påvist Str. gordonii på nativ klaff

Er endokarditten HAI? NEI
Dag

Infection Window Period

1

Blodkulturer tatt

2

CT abdomen: Miltvenetrombose/‐infarkt

3

Vekst av α‐hemolytiske streptokokker i 2/2 blodkulturer

4
5

Ekkokardiografi: Vegetasjoner og aortainsuffisiens. Rotabscess?

6
7

Påvist intracardial abscess peroperativt

8
9
10
11
12

Påvist Str. gordonii på nativ klaff

Blodbaneinfeksjon
Én positiv blodkultur
ELLER minst ett av følgende

Feber >38°C
Frysninger
Hypotensjon
OG

2 positive blodkulturer
med en vanlig hudbakterie

8. Mann med kjempecelletumor i femur
Dag 2

Utskrapning og implantasjon av lårbenshode fra
benbank
Dag 8 Utskrevet
Dag 9 Vekst av Str. salivarius, Str. mitis og Str.
parasanguinis i prøve fra implantert beinvev
Innlagt med diagnose osteomyelitt
Ingen kliniske infeksjonstegn
Dag 10 Prevalens

Osteomyelitt?
Påvist mikrobe i beinvev
ELLER

Funn forenlig med osteomyelitt
ved kirurgisk inngrep eller
histopatologisk undersøkelse
ELLER

Minst to av følgende:
• Feber >38°C
• Hevelse
• Smerter eller ømhet
• Varmeøkning
• Effusjon

OG

Minst ett av følgende:
• Påvist mikrobe i blodkultur OG
billeddiagnostikk forenlig med
osteomyelitt
• Billeddiagnostikk forenlig med
infeksjon

Osteomyelitt? JA
Påvist mikrobe i beinvev
ELLER

Funn forenlig med osteomyelitt
ved kirurgisk inngrep eller
histopatologisk undersøkelse
ELLER

Minst to av følgende:
• Feber >38°C
• Hevelse
• Smerter eller ømhet
• Varmeøkning
• Effusjon

OG

Minst ett av følgende:
• Påvist mikrobe i blodkultur OG
billeddiagnostikk forenlig med
osteomyelitt
• Billeddiagnostikk forenlig med
infeksjon

Er det en postoperativ infeksjon?
Infeksjonen oppstår <30 dager
Hud og subkutant vev
rundt snittet

Relatert til
operasjonen

Dypt bløtvev
omkring snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Smerte, ømhet, hevelse,
rødhet eller varme OG
snittet åpnet av kirurg
• Lege har stilt diagnosen

• Purulent sekresjon
• Spontan eller kirurgisk
åpning av dypt snitt ved
feber, smerte eller ømhet
• Abscess som omfatter det
dype snittet
• Lege har stilt diagnosen

Andre deler av kroppen
enn snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Abscess som omfatter
organet/hulrommet
• Lege har stilt diagnosen

Er det en postoperativ infeksjon? JA
Infeksjonen oppstår <30 dager
Hud og subkutant vev
rundt snittet

Relatert til
operasjonen

Dypt bløtvev
omkring snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Smerte, ømhet, hevelse,
rødhet eller varme OG
snittet åpnet av kirurg
• Lege har stilt diagnosen

• Purulent sekresjon
• Spontan eller kirurgisk
åpning av dypt snitt ved
feber, smerte eller ømhet
• Abscess som omfatter det
dype snittet
• Lege har stilt diagnosen

Andre deler av kroppen
enn snittet

• Purulent sekresjon
• Påvisning av mikrobe
• Abscess som omfatter
organet/hulrommet
• Lege har stilt diagnosen

Er det en HAI?
Dag

Infection Window Period

1

Operasjon
Prøvene tatt

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vekst av Str. salivarius, Str. Mitis og Str. parasanguinis
Innlagt, startet antibiotikabehandling

Er det en HAI?
En infeksjon som samsvarer med
en av kasusdefinisjonene

Symptomdebut var på
dag 3 eller senere

Pasienten gjennomgikk kirurgi
på dag 1 eller dag 2 og utvikler
symptomer på en infeksjon i
operasjonsområdet før dag 3

Invasivt utstyr var lagt inn på
dag 1 eller 2 og resulterer i
en HAI før dag 3

Er det en HAI? JA
En infeksjon som samsvarer med
en av kasusdefinisjonene

Symptomdebut var på
dag 3 eller senere

Pasienten gjennomgikk kirurgi
på dag 1 eller dag 2 og utvikler
symptomer på en infeksjon i
operasjonsområdet før dag 3

Invasivt utstyr var lagt inn på
dag 1 eller 2 og resulterer i
en HAI før dag 3

9. Lungetransplantasjon pga. KOLS
• Komplisert postoperativt forløp
• Kolonisering med Stenotrophomonas maltophilia i
mediastinumsår og bronkialskyllevæske
• Utskrevet 56 dager postoperativt
• Reinnlagt 6 dager senere pga. nyresvikt
• Siste 4‐5 dager tørrhoste, purulent ekspektorat og feber (38°C)
• Rtg. thorax: Bilaterale fortetninger
• S. maltophilia i ekspektorat og bronkialskyllevæske
• Prevalensdagen: Bactrim, flukonazol og kolistin

Pneumoni
Positivt rtg. thorax
OG minst ett av følgende

Feber >38°C
4x109 < hvite ≥ 12x109
OG minst ett av følgende
(2 hvis kun klinisk pneumoni)

Purulent ekspektorat
Hoste, dyspnoe eller tachypnoe
Endret auskultasjon
Forverret gassutveksling

Er det en pneumoni ihht. definisjonene?
Positivt rtg. thorax

Kun 1 rtg. thorax hos
lungesyk pasient (?)

OG minst ett av følgende

Feber >38°C
4x109 < hvite ≥ 12x109

Feber 38°C 4‐5 dager før
innleggelse

OG minst ett av følgende
(2 hvis kun klinisk pneumoni)

Purulent ekspektorat
Hoste, dyspnoe eller tachypnoe
Endret auskultasjon
Forverret gassutveksling

Purulent ekspektorat 4‐5
dager før

Nedre luftveisinfeksjon: NLVI‐BRON
Ikke klinisk eller radiologisk evidens for
pneumoni
OG

Minst to av følgende:
• Feber >38°C
• Hoste
• Nyoppstått eller økt mengde
ekspektorat
• Pipelyder
• Hvesing
OG

Minst ett av følgende:
• Positiv dyrkning tatt ved dyp trakeal
aspirasjon eller bronkoskopi
• Positiv antigentest fra luftveissekret

Nedre luftveisinfeksjon: NLVI‐BRON
Ikke klinisk eller radiologisk evidens for
pneumoni
OG

Minst to av følgende:
• Feber >38°C
• Hoste
• Nyoppstått eller økt mengde
ekspektorat
• Pipelyder
• Hvesing
OG

Minst ett av følgende:
• Positiv dyrkning tatt ved dyp trakeal
aspirasjon eller bronkoskopi
• Positiv antigentest fra luftveissekret

Er det en HAI?
Dag

Infection Window Period

‐5 Non‐HAI

Hoste, purulent ekspektorat, feber 38°C

‐4
(…)
1

Innlagt.
Rtg. thorax: Bilaterale fortetninger
S. maltophilia i bronkialskyllevæske og ekspektorat

2
3
4
5
6
7

Prevalens

10. Komplikasjon etter ERCP
•
•
•
•
•
•

Overflyttet fra sykehus A til sykehus B
Iatrogen perforasjon av duodenalveggen etter ERCP
Mistanke om abscess i operasjonsområdet
Operert som øyeblikkelig hjelp
Blodkultur tatt preoperativt: E. faecium
3 dager postoperativt: E. faecium i sårsekret og sekret fra
abdomen
• Ved prevalensregistreringen: Tazocin og Vancomycin

Er det en postoperativ infeksjon?
• Abscessen oppsto pga. komplikasjon etter ERCP
• Er ERCP et kirurgisk inngrep?
– NEI

Er det en gastrointestinal infeksjon?
Funn forenlig med abscess eller
annen infeksjon ved kirurgisk
inngrep eller histopatologisk
undersøkelse
ELLER
Minst to av følgende:
• Feber >38°C
• Kvalme
• Oppkast
• Smerte eller ømhet
• Svelgsmerter
• Svelgvansker

OG

Minst én av følgende:
• Påvist mikrobe fra væske eller vev
(invasiv prosedyre eller dren)
• Påvist mikrobe i grampreparat eller KOH‐
preparat (invasiv prosedyre eller dren)
• Påvist mikrobe i blod OG
billeddiagnostikk forenlig med GI‐
infeksjon
• Billeddiagnostikk forenlig med GI‐
infeksjon

Er det en intraabdominal infeksjon?
Påvist mikrobe fra intraabdominal
abscess eller purulent materiale

ELLER

ELLER
Minst én av følgende:
• Funn forenlig med abscess eller annen
intraabdominal infeksjon ved kirurgisk
inngrep eller histopatologisk undersøkelse
• Funn forenlig med abscess eller annen
intraabdominal infeksjon ved kirurgisk
inngrep eller histopatologisk undersøkelse
OG mikrobe påvist i blod

Minst to av følgende:
• Feber >38°C
• Kvalme
• Oppkast
• Magesmerter
• Icterus
OG
Minst én av følgende:
• Påvist mikrobe fra væske eller vev
(invasiv prosedyre eller dren)
• Påvist mikrobe i blod OG
billeddiagnostikk forenlig med GI‐
infeksjon

Er det en gastrointestinal infeksjon?
(Øsofagus, ventrikkel, tynntarm, tykktarm og rectum, eks. gastroenteritt, appendicitt og
C. difficile‐infeksjon)
Funn forenlig med abscess eller
annen infeksjon ved kirurgisk
inngrep eller histopatologisk
undersøkelse
ELLER
Minst to av følgende:
• Feber >38°C
• Kvalme
• Oppkast
• Smerte eller ømhet
• Svelgsmerter
• Svelgvansker

OG

Minst én av følgende:
• Påvist mikrobe fra væske eller vev
(invasiv prosedyre eller dren)
• Påvist mikrobe i grampreparat eller KOH‐
preparat (invasiv prosedyre eller dren)
• Påvist mikrobe i blod OG
billeddiagnostikk forenlig med GI‐
infeksjon
• Billeddiagnostikk forenlig med GI‐
infeksjon

Er det en intraabdominal infeksjon?
(Galleblære, galleganger, lever, milt, pancreas, peritoneum, subfrenisk og
subdiafragmatisk rom, annet intraabdominalt vev ikke spesifisert annet sted)

Påvist mikrobe fra intraabdominal
abscess eller purulent materiale fra
operasjon eller aspirasjon

ELLER

ELLER
Minst én av følgende:
• Funn forenlig med abscess eller annen
intraabdominal infeksjon ved kirurgisk
inngrep eller histopatologisk undersøkelse
• Funn forenlig med abscess eller annen
intraabdominal infeksjon ved kirurgisk
inngrep eller histopatologisk undersøkelse
OG mikrobe påvist i blod

Minst to av følgende:
• Feber >38°C
• Kvalme
• Oppkast
• Magesmerter
• Icterus
OG
Minst én av følgende:
• Påvist mikrobe fra væske eller vev
(invasiv prosedyre eller dren)
• Påvist mikrobe i blod OG
billeddiagnostikk forenlig med GI‐
infeksjon

Blodbaneinfeksjon?
Én positiv blodkultur
ELLER minst ett av følgende

Feber >38°C
Frysninger
Hypotensjon
OG

2 positive blodkulturer
med en vanlig hudbakterie

Blodbaneinfeksjon? JA
Én positiv blodkultur
ELLER minst ett av følgende

Feber >38°C
Frysninger
Hypotensjon
OG

2 positive blodkulturer
med en vanlig hudbakterie

Er infeksjonene HAI?
Ja (?), annet sykehus
Dag

Infection window period

??
??
??

ERCP med perforasjon av duodenum

‐1
1

Overflyttet, mistanke om abscess
Operert, påvist abscess (?)
E. faecium i blodkultur (når??)

2
3
4

E. faecium i sekret fra abdomen og sårsekret

