Minifall Akut tonsillit 1 a-c
2017-05-16
Om ni har valt Minifall Akut tonsillit som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera
alla de tre korta journalanteckningarna (1a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande fall:
Var provtagning och behandling adekvat? Har riktlinjerna följts? Är det uppgifter som
saknas?

Minifall akut tonsillit 1 a

Oliver 7 år

ANTECKNING
Kontakttyp

Mottagningsbesök oplanerat

Kontaktorsak

Halsont

ANAMNES
Aktuellt

Halsont, snuva, hosta och temp kring 39 grader sedan två dagar tillbaka.
Kan äta och dricka. Ingen läkemedelsöverkänslighet.

STATUS
Allmäntillstånd

Temp 39,0 ℃ men relativt opåverkad av detta.

Munhåla och svalg

Rodnade tonsiller med beläggningar. Ingen överskjutning.

Lymfkörtlar

Små ömmande adeniter käkvinklarna bilateralt.

Hjärta

U.a.

Lungor

Sekretbiljud som flyttar sig. I övrigt inga rassel eller ronki.
Normal andningsfrekvens.

BEDÖMNING/
ÅTGÄRD

Tonsillitstatus. Strep-A positivt. Recept på PcV x 3 i 10 dagar.

DIAGNOS ENL ICD-10

J03.0 Streptokocktonsillit

Minifall akut tonsillit 1b

Ludvig 8 år

ANTECKNING
Kontakttyp

Mottagningsbesök oplanerat

Kontaktorsak

Halsont och feber

ANAMNES
Aktuellt

Halsont och feber sedan tre dagar tillbaka. Kan äta och dricka.
Ingen hosta. Ingen snuva.

STATUS
Allmäntillstånd

Temp 39,3 ℃ men relativt opåverkad av detta.

Munhåla och svalg

Rodnade tonsiller.

Lymfkörtlar

Inga förstorade adeniter på halsen eller i käkvinklarna.

Hjärta

U.a.

Lungor

U.a.

BEDÖMNING/
ÅTGÄRD

Tonsillit med tre Centorkriterier. Tar strep-A som är positivt. Recept på
PcV x 3 i 10 dagar.

DIAGNOS ENL ICD-10

J03.0 Streptokocktonsillit

Minifall akut tonsillit 1c

Victoria 14 år

ANTECKNING
Kontakttyp

Mottagningsbesök oplanerat

Kontaktorsak

Halsont och feber

ANAMNES
Aktuellt

Halsont och feber sedan igår. Kan äta och dricka. Ingen hosta,
heller inte snuva. Storebrodern nyligen behandlad för tonsillit.

STATUS
Allmäntillstånd

Temp 39,5 ℃ men relativt opåverkad av detta.

Munhåla och svalg

Rodnade tonsiller med beläggningar. Ingen överskjutning.

Lymfkörtlar

Ömmande käkvinkeladeniter bilateralt.

BEDÖMNING/
ÅTGÄRD

Tonsillit med fyra Centorkriterier och streptokocker i familjen,
recept på PcV x 3 i 10 dagar.

DIAGNOS ENL ICD-10

J03.0 Streptokocktonsillit

”Facit” till korta patientfall kring Akut tonsillit

Minifall Tonsillit 1 a – Oliver 7 år
•

Eftersom Oliver även har snuva och hosta borde man aldrig ha tagit snabbtest för GAS.
Vanliga symtom vid en virusorsakad luftvägsinfektion är t.ex. snuva, hosta, heshet eller munoch svalgblåsor. Provtagning för streptokocker bör då undvikas liksom behandling med
antibiotika.

Minifall Tonsillit 1 b – Ludvig 8 år
•

•

Det framgår bara att tonsillerna är rodnade. Hos vuxna och barn över 6 år krävs beläggningar
på tonsillerna för att detta Centorkriterium ska vara uppfyllt. Eftersom Ludvig enligt
journalanteckningen bara uppfyller två Centorkriterier (ingen hosta + feber ≥ 38,5 °C) borde
man inte tagit snabbtest för GAS och inte heller behandlat med antibiotika.
Bra att känna till: Hos barn 3–6 år räcker det däremot med inflammerade (rodnade och
svullna) tonsiller för att uppfylla detta kriterium. Hos barn under 3 år är halsinfektion orsakad
av GAS mycket ovanlig varför annan diagnos i allmänhet bör övervägas.

Minifall Tonsillit 1 c – Victoria 14 år
•

Även om storebrodern nyligen behandlats för tonsillit kan Victoria kan mycket väl ha fått en
virusinfektion. Snabbtest för GAS ska alltid tas före behandling även om det finns
streptokocker i familjen, den tidigare ”genvägen” att slippa detta togs bort i de nya
behandlingsrekommendationerna för faryngotonsillit 2012.

