
Prosedyre for septisk artritt hos voksne

.  

Formål: Sikre rask og adekvat utredning og behandling av voksne pasienter med mistanke 

om septisk (bakteriell) artritt. 

Disponerende faktorer: RA, arthrose, leddprotese, intravenøs stoffmisbruk, alkoholisme, 

diabetes, hudsår eller –infeksjon, intraartikulær steroidinjeksjon 

Symptomer: Feber hos 2/3. Akutt hevelse, smerte, ev rødme i ett stort ledd. Symptomer  

kan være sparsomme og atypiske. Hos 10-20% er mer enn ett ledd affisert.  

Diagnostikk før oppstart antibiotika:  

Leddvæske 

 Leddpunksjon og aspirasjon (helst ultralydveiledet) 

 Dyrkning: Stuarts medium, evt på blodkulturglass (aerob og anaerob)  

 Polarisasjonsmikroskopi: 1 dråpe for påvisning av ev. krystaller 

 Celletelling: 2 ml på EDTA glass (lilla kork) 

 Gramfarging: 1 dråpe på sterilt glass (hvit kork) 

 16S/18S rRNA-gen PCR, aktuelt når det er sterk mistanke om infeksjon og agens 

ikke lar seg påvise ved dyrking (bakterier/sopp). 0,5 ml  på sterilt glass (hvit kork).  

 Ved mistanke om borreliainfeksjon: Borrelia-PCR  

 Ved mistanke om Tbc, dyrkning (sterilt glass), mikroskopi mht syrefaste staver. 

Synovialbiopsi bør vurderes. 

 

Generell baktus  

Blod, urin og avhengig av klinikk: halsutstryk, ekspektorat, avføring, uretrasekret, sår, pustler. 

Lab  

SR, CRP, hvite m/diff, Hb, trc, kreatinin, leverenzymer, urinsyre, borreliaserologi 

Radiologi (kan utsettes til etter behandlingsoppstart) 

 Rtg thorax  

 Skjelett-rtg av affisert ledd  

o angriper ofte ledd med preeksisterende patologi  

o nyttig som kontroll for utvikling av ev osteomyelitt  

 CT/MR: evt som supplement til ultralyd hvis usikkerhet ang effusjon eller 

inflammasjon 



  

Antibiotika-behandling:  

Nasjonale retningslinjer: https://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-

sykehus/terapikapitler/ben-og-ledd/septisk-artritt/Sider/default.aspx 

2 ukers intravenøs behandling oftest tilstrekkelig, evt etterfulgt av 2 uker peroralt. 

 

Ukjent agens: 

Standardbehandling Kloksacillin iv 2 g x 4 

Ved høy risiko for gram 

negative mikrober* 

Cefuroksim iv eller 1,5 g x 3 

Cefotaksim iv 1 g x 3 

Ved penicillin straksallergi 

(og antatt grampositiv 

etiologi) 

Vankomycin** iv  eller          
30 mg/kg/døgn fordelt på 2-3 

doser 

Linezolid iv / po 600 mg x 2 

* Eldre med komorbiditet, immunkompromitterte, intravenøse stoffmisbrukere                        

** Vancomycin bunnverdi må være 15-20 mg/L. 

Kjent agens: Se nasjonale retningslinjer 

 

Drenasje: Mest mulig av den infiserte leddvæsken bør fjernes, dette kan vanligvis oppnås 

med ultralydveiledet leddpunksjon og gjentatte aspirasjoner.Hvis dette ikke er tilstrekkelig 

bør artroskopisk drenasje/skylling utføres. Ved coxitt bør artrotomi alltid vurderes. 

Fysioterapi: I akuttfasen kun passiv bevegelighetstrening, vektbærende ledd skal da ikke 

belastes. 

Annet: Følg lokale smittevernsprosedyrer for pasienter som har vært innlagt sykehus i land 

utenfor Norden, eller ved kjent MRSA infeksjon
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