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Varför diagnostisk ASP? 

Underlätta lokalt samarbete mellan lab och
kliniker

• Samarbete mellan lab och kliniker varierar idag

• Finns förbättringspotential

• Påbörja diskussion lokalt

• Påbörja diagnostisk ASP lokalt



• Diagnostic stewardship should facilitate appropriate clinical decision 
making but should not be absolute or impede a nuanced approach to 
patient care 

• The most beneficial form of diagnostic stewardship has not been 
defined

• Diagnostic stewardship involves preanalytic, analytic and postanalytic
interventions



Hur styr odlingssvar klinikern idag?
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Exempel: Varför byter klinikern från cefotaxim till annat 
preparat?

Hur styr odlingssvar klinikern idag?

Julia Lenzen, Skaraborgs Sjukhus, opublicerade data
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Odling styrde antibiotikabyte i 10 - 20 %!

Hur styr odlingssvar klinikern idag?

Julia Lenzen, Skaraborgs Sjukhus, opublicerade data
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Odling styrde antibiotikabyte i 20 %!

Hur styr odlingssvar klinikern?

Julia Lenzen, Skaraborgs Sjukhus, opublicerade data

Postanalytisk intervention krävs!
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Odling styrde antibiotikabyte i 20 %!

Hur styr odlingssvar klinikern?

Julia Lenzen, Skaraborgs Sjukhus, opublicerade data

Kanske också preanalytisk!



.

Vilket ansvar har mikrobiologiskt lab för empirisk
respektive definitiv antibiotika terapi?



.

Vilket ansvar har mikrobiologiskt lab för empirisk antibiotika terapi?

- Skojar du, eller? Vi kan väl inte vara
ansvariga när vi inte fått något prov?



.

Vilket ansvar har mikrobiologiskt lab för empirisk antibiotika terapi?

- Dessutom, det står inte något på
remisserna, så vi ska börja med nya svar!



Den kliniska relevansen för detta prov kan ej bedömas
varför analysen inte har utförts.  
Om inga komplicerande faktorer föreligger krävs ingen
odling vid afebril urinvägsinfektion. 
Kontakta laboratoriet om ni önskar ha odling utförd. 

- Det står inte något på remisserna så vi ska börja med nya utsvar!

?



En bakterie har påvisats. Kan ej bedömas om relevans när klinisk
data saknas. Svaras inte ut!

- Det står inte något på remisserna vi får så vi ska börja med nya utsvar!

?

BRA DIAGNOSTISK ASP?



Inget odlingssvar vid ABU

Leis JA, Rebick GW, Daneman N et al. Reducing
antimicrobial therapy for asymptomatic
bacteriuria among noncatheterized
inpatients: a proof-of-concept study. Clin Infect

Dis. 2014 Apr;58(7):980-3. doi: 10.1093/cid/ciu010. 



Inget odlingssvar vid ABU

– Urinprov odlades men svarades inte ut:

“The majority of positive urine cultures from inpatients without an 
indwelling urinary catheter represent asymptomatic bacteriuria. If 
you strongly suspect that your patient has developed a urinary tract 
infection, please call the microbiology laboratory”
- Journalgranskning: ABU eller inte?

– Andelen ABU som fick behandling sjönk från 48 till 12 %!

Leis JA, Rebick GW, Daneman N et al. Reducing antimicrobial 
therapy for asymptomatic bacteriuria among noncatheterized
inpatients: a proof-of-concept study. Clin Infect Dis. 2014 
Apr;58(7):980-3. doi: 10.1093/cid/ciu010. 



Vad syftar odlingen till?

Bekräfta diagnos – lokal, provtagning, bakterie

Förkasta diagnos – lokal, provtagning

Identifiera behandlingsalternativ utifrån:
• bakterie

• resistens

• lokal

• avsändare

• typ och svårighetsgrad klinik

• empirisk behandlingseffekt



Vem är avsändaren, klinikern?

Infektionskonsult



Vem är avsändaren,klinikern?

Äldreboende



Hur mkt förstår ICKE-infektionsinriktade klinikern?



Hur mkt förstår ICKE-infektionsinriktade klinikern?

1 Staphylococcus epidermidis
2 Ingen växt
3 Ingen växt
4 Ingen växt



Hur mkt förstår ICKE-infektionsinriktade klinikern?

Vancomycin 1 g x 3



Hur mkt förstår ICKE-infektionsinriktade klinikern?

Kontamination

Infektionskonsult



Hur mkt förstår ICKE-infektionsinriktade klinikern?
Extern/intern res: om bara ett alternativ svaras ut

 klinikern tror att bara det alternativet finns?

Ex.  S. aureus känsliga för isoxazolylpenicillin
Pneumokocker känsliga för penicillin
H. influenzae känsliga för amoxicillin

 klinikern tror att det går alltid att använda andra vanliga
behandlingsalternativen utan resistensbestämning?

Ex: S. aureus – klindamycin
Pneumokocker – trimsulfa



Hur mkt förstår ICKE-infektionsinriktade klinikern?

• Fullständigt artnamn och resistens:  
 signal till klinikern att detta är en viktig patogen
och bör behandlas?

Ex: Aerococcus urinae i urin
Staphylococcus haemolyticus i blododling

• Nya/andra namn i en Malditofera behov av förklaring?
• Actinobaculum schaalii– Actinotignum schaalii?  

• Citrobacter – Citrobacter koseri?

• Erwinia herbicola Enterobacter agglomerans  Pantoea
agglomerans

• Alfa (viridans) streptokocker Streptococcus mitis



Kan lab styra behandling utifrån hur svaret
utformas?

Innehållet i svaret?



Kan lab styra behandling utifrån hur svaret utformas?
Innehållet i svaret

Selektiv rapportering

Langford BJ, Seah J, Chan A et al. Antimicrobial 
Stewardship in the Microbiology Laboratory: Impact of
Selective Susceptibility Reporting on Ciprofloxacin
Utilization and Susceptibility of Gram-Negative Isolates to 
Ciprofloxacin in a Hospital Setting. Clin Microbiol. 2016 
Sep;54(9):2343-7. doi: 10.1128/JCM.00950-16. 



Kan lab styra behandling utifrån hur svaret utformas?
Innehållet i svaret

Selektiv rapportering

Johnson LS, Patel D, King EA, Maslow JN. Impact of
microbiology cascade reporting on antibiotic de-
escalation in cefazolin-susceptible Gram-negative 
bacteremia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016 
Jul;35(7):1151-7. doi: 10.1007/s10096-016-2645-5. 
Epub 2016 Apr 29



Kan lab styra behandling utifrån hur svaret utformas?
Innehållet i svaret

Selektiv rapportering

Johnson LS, Patel D, King EA, Maslow JN. Impact of
microbiology cascade reporting on antibiotic de-
escalation in cefazolin-susceptible Gram-negative 
bacteremia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016 
Jul;35(7):1151-7. doi: 10.1007/s10096-016-2645-5. 
Epub 2016 Apr 29

• Deeskalering av bredspektrum 
betalaktamab efter intervention 

71 % vs 43 % före (p=0,043)

• Oförändrad outcome



Hur mkt resistensbestämning ska lab lämna ut?

• Lab tror att fyndet är kontamination?

Ex:  enstaka flaska med KNS i blod?

• Lab tror inte att fyndet är kliniskt relevant, remissuppgifter saknas?

Ex: Enstaka patogen i en normalflora: S aureus resp Pseudomonas  i ytliga sår?
Flera patogener men sannolikt normalflora: HI+PNK+Moraxella i NPH?

Lab tror att fyndet är kliniskt relevant? Saknas gemensamt S vid standard resbest

Ex:  - identifiera gemensamt S och vidga resbestämningen eller kommentar om lämplig
kombinationsbehandling?
- urinodling: svara ut både E coli plus  sekundär/tertiärpatogener, t ex enterokock? Kommentar om att
bara behandla primärpatogenen



Hur mkt resistensbestämning ska lab lämna ut?
Beroende på avsändaren?

Primärvård

• Undvika särskilt ekologiskt ogynsamma/icke rekommenderade preparat? 

Ex: ej ciprofloxacin vid urinodling?

ej cefalosporiner vid sårodling?

ej ciprofloxacin vid pseudomonas i ytligt sår?

• Ska bara rekommenderade förstahandsalternativ lämnas ut?

Ex: bara pc för pc-känsliga pneumokock i NPH?
bara mecillinam och nitrofurantoin för E coli i urin?



Styra med svarets utformande?
Formen på svaret

• Ordning på presenterad antibiotika?
• Tydliggöra förstahandsval?
• Synliggöra kommentarer – (men läses de?)

• Exempel på kommentarer:
• “Detta fynd behöver vanligtvis inte behandlas”? (och avstå resistensbestämning)
• Ge förslag på smalspektrumbehandling?

ex: GAS + S aureus  i ytligt sår

“GAS är känsliga för isoxazolylpenicillin”  



Varför diagnostisk ASP? 
Underlätta lokalt samarbete mellan lab och kliniker

Sammanfattning

• Påbörja diskussion lokalt - Diagnostic stewardship involves preanalytic, analytic 
and postanalytic interventions

• Olika intressen/preferenser/förutsättningar/lösningar - Diagnostic stewardship 
should facilitate appropriate clinical decision making but should not be absolute or 
impede a nuanced approach to patient care 

• Påbörja diagnostisk ASP lokalt - The most beneficial form of diagnostic stewardship 
has not been defined


