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Om ni har valt Minifall akut tonsillit 2 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de 

tre korta journalanteckningarna (2a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande fall: Var provtagning 

och behandling adekvat? Har riktlinjerna följts? Är det uppgifter som saknas?  

 

Minifall akut tonsillit 2 a  

Jasmine 5 år 

ANTECKNING 

Kontakttyp   Mottagningsbesök oplanerat 

Kontaktorsak  Ont i halsen 

ANAMNES   

Aktuellt Frisk och medicinfri flicka. Trött och hängig sedan tre dagar. Klagar över 

halsont. Feber framför allt kvällar och nätter, igår som mest 39,2°. Fått 

Alvedon regelbundet. Får i sig vatten och yoghurt flera gånger om 

dagen men inte så mycket mat. Sovit OK. Ingen snuva eller hosta.  

STATUS 

Allmäntillstånd Ledsen. Temp 38,9°.  

  Munhåla och svalg Rodnade, bilateralt förstorade tonsiller utan beläggningar. 

  Hjärta  U.a. 

  Lungor  U.a. 

 

BEDÖMNING/  

ÅTGÄRD Flicka med halsont och feber. Två Centorkriterier (temp och avsaknad 

av ÖLI-symtom) så ingen indikation för provtagning. Bedöms som viros. 

Åter vid behov. 

   

 

DIAGNOS ENL ICD-10 J039 Akut tonsillit, ospecificerad  

 

 

 

 



Minifall akut tonsillit 2 b 

 

Julian 2 år 

 

ANTECKNING 

Kontakttyp   Mottagningsbesök oplanerat 

Kontaktorsak  Feber och halsont 

ANAMNES   

Aktuellt Trött, gnällig och ledsen sedan tre dagar. Varit hemma från förskolan 

sedan i förrgår. Feber av och till senaste dygnet, max 38,8° igår kväll. 

Har kunnat sova i natt efter att ha fått Alvedon. Vill inte äta mat men 

dricker mindre mängder av t.ex. nyponsoppa. Ingen snuva eller hosta. 

Ingen annan i familjen är sjuk. Tar sig år halsen och säger aj. 

STATUS 

Allmäntillstånd Trött och ledsen. Temp 38,1°. Ej fått febernedsättande idag. 

  Munhåla och svalg Diffus svalgrodnad, svårundersökt, vill inte medverka 

  Lymfkörtlar Enstaka palpabla körtlar vid käkvinklarna, säger aj vid undersökningen. 

   

  Hjärta U.a.  

  Lungor U.a.   

BEDÖMNING/ 

ÅTGÄRD Pojke med halsont. Strep-A kan ej tas, trots många försök, eftersom 

Julian inte medverkar. Får Kåvepeninkur. Åter vid behov.  

   

   

DIAGNOS ENL ICD-10 J039 Akut tonsillit, ospecificerad 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minifall akut tonsillit 2 c 

 

Alvar 14 år 

 

ANTECKNING 

Kontakttyp   Mottagningsbesök oplanerat 

Kontaktorsak  Halsont, ej förbättrad 

 

ANAMNES   

Aktuellt Sökte vc för fyra dagar sedan med två dagars anamnes på halsont utan 

ÖLI-symtom. Strep-A då negativt. Bedömdes som viros. Kommer nu åter 

eftersom han inte alls blivit bättre. Fortfarande rejält ont i halsen. Får 

dock i sig vätska och mindre mängder mat om han tar Alvedon före 

måltid. Subfebril av och till med temp strax under 38°.  

 

STATUS 

Allmäntillstånd Trött men i övrigt opåverkad. 

  Munhåla och svalg Bilateralt rodnade och förstorade tonsiller med vita beläggningar.   

  Lymfkörtlar  Förstorade och ömmande lymfkörtlar i käkvinkeln på vänster sida.  

  Hjärta U.a. 

  Lungor U.a.  

 

BEDÖMNING/ Halsont med tre Centorkriterier uppfyllda. Tar nytt Strep-A som återigen 

är negativt. Bedöms även idag som viros. Råd om egenvård. Åter vid 

behov.  

ÅTGÄRD  

 

DIAGNOS ENL ICD-10 J039 Akut tonsillit, ospecificerad 

 

 

 



”Facit” till Minifall akut tonsillit 2  

 

Minifall akut tonsillit 2 a – Jasmine 5 år 

 Jasmine uppfyller inte bara de två Centorkriterier (feber och avsaknad av hosta) som nämns 

utan också inflammerade (rodnade och svullna) tonsiller. Barn 3–6 år får ytterst sällan 

beläggningar på tonsillerna, varför det i denna åldersgrupp räcker med inflammerade 

tonsiller för att uppfylla Centorkriteriet om tonsiller. 

 

 Lymfkörtlar är inte undersökta (eller i alla fall inte journalförda), så möjligen har Jasmine 

ytterligare ett Centorkriterium uppfyllt.  

 

 Vid påvisade streptokocker och minst tre av fyra Centorkriterier reduceras perioden med 

halssmärta med 1 - 2,5 dagar om antibiotikabehandling ges. Eftersom dessa patienter har 

nytta av antibiotika bör man erbjuda antibiotikabehandling förutsatt att streptokocker 

påvisats. Vid ≥3 Centorkriterier tar man ett snabbtest för GAS. Är snabbtestet positivt, 

förskriver man antibiotika. Är testet negativt, bör man i normalfallet avstå från antibiotika. 

Jasmine borde alltså erbjudits ett snabbtest.  

Minifall akut tonsillit 2 b – Julian 2 år  

 Hos barn under tre års ålder orsakas inflammation i svalg och/eller tonsiller bara i några 

enstaka procent av streptokocker. Så länge det inte finns verifierad streptokockinfektion i 

familjen är det oftast inte motiverat att testa små barn. I detta fall finns ingen sjukdom i 

familjen som motiverar provtagning eller behandling.  

 

 Barn och ungdomar är ofta symtomfria bärare av streptokocker i svalget. Många barn får 

alltså ett positivt Strep-A-test fastän den aktuella infektionen är virusorsakad. Genom att 

noggrant följa riktlinjer och endast ta test för Strep-A när det är indicerat kan vi undvika 

många onödiga antibiotikakurer.   

Minifall akut tonsillit 2 c – Alvar 14 år 

 Virusinfektioner, t.ex. adenovirus eller mononukleos, är de vanligaste orsakerna till utebliven 

förbättring och negativt snabbtest för GAS. Av vuxna har 90–95 % av befolkningen specifika 

antikroppar mot EBV som tecken på genomgången primärinfektion. 

 

 Alvar har nu varit sjuk i sex dagar och sökt vårdcentralen vid två tillfällen. Patienter som 

återkommer med halsont och ej blivit kliniskt bättre efter ca tre dagar kräver ofta ytterligare 

åtgärder än bara ett nytt snabbtest för GAS. Svalgodling är en åtgärd som bör övervägas, 

även om streptokocker grupp C eller G är mindre vanliga orsaker till faryngotonsillit. Om man 

överväger än mer ovanliga diagnoser måste dessa efterfrågas specifikt  på remissen.   

 

 En differentialdiagnos är mononukleos och ställningstagande bör göras till provtagning, 

exempelvis snabbtest för antikroppar. Laboratoriemässigt föreligger ofta lymfocytos och i 

blodutstryk ses atypiska, viruspåverkade lymfocyter med basofil cytoplasma. Leverstatus är i 

stort sett alltid påverkat, oftast med förhöjda transaminaser. Även ALP och bilirubin är 

förhöjt i ca hälften av fallen.   



 

Allmänt om diagnossättning 

Följande diagnoskoder fångas upp i Primärvårdskvalitet: 

 

 
Diagnosförslag i Regnbågshäftet: 
J030 Streptokocktonsillit 
J039 Akut tonsillit, ospecificerad (tonsillit utan verifierade streptokocker) 
J029 Akut faryngit, ospecificerad (halsont utan tonsillit) 
 


