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Klassifikation

• Vänstersidig nativ endokardit
Största gruppen 70-80%. Hjärtsvikt. Systemisk embolisering. 
Prognos varierar med agens:  S aureus < enterokocker < streptokocker Subakut vs Akut



• 70 årig man. Sjögrens syndrom. Nedsatt njurfunktion (kreatinin 130). Stillsam prostatcancer. 
• Inga kända hjärtsjukdomar.
• Insjuknar med ryggont. Efter 10 dagar hög feber, allmänpåverkan, konfusion.
• Inläggs ”oklar samhällsförvärvad sepsis”. Ej svår sepsis/septisk chock.
• Blododlas. Cefotaxim iv. Dropp (Ringer-Acetat). Syrgas. Kontroller.

Blododling: 
Staphylococcus aureus

Hjärtultraljud /Ekokardiografi:

• Transthorakal ekokardiografi (TTE): Misstänkt vegetation på mitralklaffen. Minimalt läckage. 
Nedsatt vänsterkammarfunktion.

• Transesofageal ekokardiografi (TEE): 13 mm stor vegetation på mitralklaffen.



Embolisering

• CT hjärna: tre färska små infarkter. CT angio med mykotiskt/infektiöst aneurysm
• MR rygg: Spondylodiskit L3-L4. Psoasabscess

Diagnos: 

Vänstersidig nativ endokardit orsakad av Staphylococcus aureus

Akut endokardit



• 71 årig man, väsentligen frisk, medicinfri. Blåsljud, gjort UCG för 5 år sen på Lundby, såg bra 
ut, ingen uppföljning efter det.

• 8 dygn med feber 38-39 grader. Värk i axlar, handleder, känner sig stel. Erinrar sig prodromalfas
på 1-2 månader med allmän muskelvärk.

• Ganska kraftigt systoliskt blåsljud PM I2 höger. Inga hudutslag, naglar ua.
• CRP 89.
• Blododlas, hem med polikliniskt UCG nästa dag.

Baktlab ringer: Streptococcus mitis i blododling

Klin fys doktorn ringer: 
• Snabbt FF 140-160
• Stor trombmassa i vä förmaksöra.
• Sklerotisk aortaklaff med vegetation på noncoronär cusp, som också är uppdriven
• AI 0,5/3
• Sannolikt måttlig aortastenos 55/31 mm Hg
• EF 60-70%



Klassifikation

• Vänstersidig nativ endokardit
Största gruppen 70-80%. Hjärtsvikt. Systemisk embolisering. 
Prognos varierar med agens:  S aureus < enterokocker < streptokocker

• Protesendokardit
Ca 25% av alla endokarditer. 
Äldre patienter, sämre prognos. 
Behöver ofta opereras/har operationsindikation.
Stafylokocker vanligast (KNS, S. aureus)

Subakut vs Akut

BAVR; MAVR; TAVI



Dag 2 

Dag 4 

Dag 1 83-årig kvinna



Dag 6
83-årig kvinna

Dag 6 em

6 veckor inneliggande iv antibiotika
Hjärtsvikt

Vegetationen borta på TTE efter 1 månad
Sekundäranemi, blodtransfusion.

Eliquis ut och sen in igen
Bältros

Obstipation – inget annat i buken
CRP 30 vid utskrivning

Byte till bensyl-pc



Första TAVI 2002
Sverige 2008
FDA approval

Nov 2011 (PARTNER trial )
Aug 2016: intermediate risk
Aug 2019: low risk

Bjursten et al EHJ 2019

4336 TAVI 2008-2018
103 endokarditer
• Alfastreptokocker 34%
• S aureus 22%
• Enterokocker 20%
2 opererade SAVR
11 PM-extraktion
• 17% sjukhus mortalitet
• 58% 1 års överlevnad

SWEDEHEART 2021

EUROscore



Mer enterokocker, lite mindre S aureus
• Profylax med enterokock-täckning vid 

approach från ljumsken?

Östergard et al 2020





Klassifikation

• Vänstersidig nativ endokardit
Största gruppen 70-80%. Hjärtsvikt. Systemisk embolisering. 
Prognos varierar med agens:  S aureus < enterokocker < streptokocker

• Protesendokardit
Ca 25% av alla endokarditer. 
Äldre patienter, sämre prognos. Behöver ofta opereras.
Stafylokocker vanligast (KNS, S. aureus)

• CIED endokardit (Pacemakerendokardit)
Kräver alltid extraktion av hela pacemakersystemet inklusive generator 
och elektroder. 

Subakut vs Akut

BAVR; MAVR; TAVI

Isolerad dosfickeinfektion



Klassifikation

• Vänstersidig nativ endokardit
Största gruppen 70-80%. Hjärtsvikt. Systemisk embolisering. 
Prognos varierar med agens:  S aureus < enterokocker < streptokocker

• Protesendokardit
Ca 25% av alla endokarditer. 
Äldre patienter, sämre prognos. Behöver ofta opereras.
Stafylokocker vanligast (KNS, S. aureus)

• CIED endokardit (Pacemakerendokardit)
Kräver alltid extraktion av hela pacemakersystemet inklusive generator 
och elektroder. 

• Isolerad högersidig endokardit
S. aureus. Ofta IV missbruk. Embolisering till lungor. 
Trögt terapisvar men god prognos.

Subakut vs Akut

BAVR; MAVR; TAVI

Isolerad dosfickeinfektion



Isolerad högersidig endokardit

5-10% av endokarditer i 
Sverige idag

Ökar i exv USA,
opiatepidemin
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Ostergaard et al 2022



• Ovanligt: 6-8-10 fall/ 100 000 invånare och år

• Ökande incidens med åldern: medianålder 70 år

• Vanligare hos män (2/3)
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Kriterier för endokarditdiagnos

Durack et al, Am J Med 1994

Li et al, Clin Inf Dis 2000

von Reyn et al, Ann Intern Med 1981



Kriterier för endokarditdiagnos

Patologiska kriterier 
• Motsvarar von Reyn definite

Kliniska kriterier
• Major och Minor
• Analogt med kriterier för diagnos av 

reumatisk feber (Jones kriterier)
• Ekokardiografi inkluderas

Durack et al, Am J Med 1994



Kriterier för endokarditdiagnos

Major 
• Blododlingar
• Endokardiellt engagemang

Ekokardiografi eller nytt blåsljud
Minor
• Predisposition
• Feber
• Vaskulära eller immunologiska fenomen
• Övrig mikrobiologi/ekokardiografi

Durack et al, Am J Med 1994



Peteckier 20-40%

Osler´s node

Janeway lesion 

Embolisering – symtomgivande
30% av patienter
15-20% CNS
Spondylit, övriga skelettet
Buk/mjälte/njurar
Tyst embolisering : 80%



ESC 2015 Infective Endocarditis Criteria
European Society of Cardiology

Bevis på endokardiellt engagemang med ekokardiografi 
eller annan avbildningsteknik
• UCG: vegetation; abscess, pseudoaneurysm, fistulering; 

klaffperforation, -aneurysm; ny partiell avlossning av protesklaff, 
paravalvulärt engagemang

• Abnorm aktivitet kring klaffprotes synlig med 18F-FDG-PET/DT
(om protesen opererades in > 3 månader sen eller leukocyt-
SPECT/DT

• Definitiv paravalvulär skada synlig med kardiell DT

Habib et al, Eur Heart J  2015



ESC 2015 Infective Endocarditis Criteria
European Society of Cardiology Bevis på endokardiellt engagemang med ekokardiografi 

eller annan avbildningsteknik
• UCG: vegetation; abscess, pseudoaneurysm, fistulering; 

klaffperforation, -aneurysm; ny partiell avlossning av protesklaff, 
paravalvulärt engagemang

• Abnorm aktivitet kring klaffprotes synlig med 18F-FDG-PET/DT
(om protesen opererades in > 3 månader sen eller leukocyt-
SPECT/DT

• Definitiv paravalvulär skada synlig med kardiell DT

Habib et al, Eur Heart J  2015

Minorkriterier
• Vaskulära fenomen (inklusive radiologiskt detekterade men inte 

symtomgivande): arteriell emboli, septisk lunginfarkt, infektiösa 
aneurysm, intrakraniell blödning, konjunkktival blödning, 
Janeway lesion



EKG-styrd DT hjärta 

• Icke-invasiv undersökning av kranskärlen
• Ökande användning => finns radiologisk kapacitet på sjukhus som vårdar endokarditpatienter

men programvara och tolkningsvana vid endokardit-frågeställning  kan saknas

• Hög känslighet att påvisa paravalvulärt engagemang vid protesendokardit i aortaklaff
• Lägre känslighet att påvisa vegetationer och klaffläckage
• Visat värde vid utvärdering av komplicerad aortaprotesendokardit

• Används i ökande omfattning vid andra typer av endokardit men varierar över landet

Fagman et al, Eur Radiol 2012
Koo et al, Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2018 



Normal DT hjärta 
med mekanisk 
aortaklaffprotes

PET/DT visar aktivitet/ökat 
upptag runt 
aortaklaffprotesen

Explorativ kirurgi utan 
makroskopiska 
endokardittecken

Ny DT hjärta 8 d 
senare med 
mykotiskt
aneurysm

Abscess på TEE
Peroperativt kraftiga 
infektionstecken  Chen et al JACC 2018



Wang et al Circ Cardiovasc Imag 2020



PET-DT

• Användbar i diagnostiken av protesendokardit
• Sensitivitet 73-93%
• Specificitet 80-90%
• PPV 85-89%
• NPV 67-94%
•

• Lågt värde vid nativ endokardit
• Sensitivitet 22%

• Minor kriterium: emboliska fenomen





Initial handläggning på akutmottagningen

Endokarditmisstanke (IE)

Sepsis Opåverkad patient
med låggradig feber

• Rutinprover
• Blododla (minst 40 mL, dvs 4 flaskor)
• Övriga odlingar (Urin, NPH, Svalg vb)
• Diskutera SAMTLIGA fall med infektionsläkare

- Lägg in patienten
- Avstå från antibiotika
- Beställ nya blododlingar 
nästkommande dag

- Handlägg som sepsis
- Ge sepsisbehandling

(Ur IE-synvinkel kan 
aminoglykosidbehandling anstå)

- Ekokardiografi kan i majoriteten av 
fallen anstå till nästkommande (var)dag

Speciella tillstånd:
- Vid klinisk hjärtsvikt – rtg pulm, samt överväg halvakut TTE
- Vid akuta CNS-symtom – DT/MR hjärna med embolifrågeställning
- Om beslut fattats om ekokardiografi nästkommande dag –
håll patienten fastande

Stor misstanke 
på IE 

- Lägg in patienten
- Påbörja empirisk IE-behandling
- Beställ ekokardiografi till 
nästkommande dag



Förslagtill val av lämplig ekokardiografisk metod

Endokarditmisstanke

Främmande kropp i hjärtat
Ex. Klaffprotes, pacemaker, 
CVK/Port-á-cath, ICD (CIED)

Upprepa TEE om 5-7 dagar
om den initiala undersökningen

är negativ och den kliniska
misstanken kvarstår

TTE1

Klinisk IE-misstanke

Hög

Svamp Positiv2 NegativDålig
bildkvalitet

TEE

TEE

1 På många enheter i Sverige görs TTE och TEE i samma seans
2 TEE kan ibland undvaras hos multisjuk patient med stor komorbiditet

Låg

STOPP



ENDOKARDITMISSTANKE

Definitiv

Överväg att:

Upprepa blododlingar
Upprepa ekokardiografin inom 5-7 dagar

Leta efter embolier, exempelvis
Upprepat status

CT/MR hjärna
CT thorax/buk

Ögonkonsult
Vid klaffprotes/CIED/ACHD (”GUCH”)

Överväg EKG-styrd DT hjärta och/eller PET DT

Exkluderad
Låg misstanke

Upprepa endokarditkriterier

Definitiv ExkluderadTrolig

Trolig med
fortsatt hög misstanke



Prediction Rules for Ruling Out Endocarditis in Patients With
Staphylococcus aureus Bacteremia
van der Waart, TW. Clin Infect Dis 2021

Sensitivitet % Specificitet % Neg prediktivt
Värde (NPV) %

Pos prediktivt 
värde %

”Hög risk” IE
%

Antal ”extra” TEE 
%

PREDICT D1 22,9 97,4 85,0 66,7

PREDICT D5 85,1 56,9 94,5 30,5 50,7 +4,5

VIRSTA 98,9 35,7 99,3 25,5 70,9 +45,3

POSITIVE 77,6 63,1 92,5 32,3 44,5 -16,9

• Kohort som liknar vår
• 477 SAB, varav 18,2% hade definitiv IE
• Eko gjordes på 87%, 42% TEE
• Mål – Negativt prediktivt värde > 98%

”Bara VIRSTA hade NPV>98%, men då många patienter som behövde TEE” 



Ekokardiografivid grampositiv bakteriemi
• Ekokardiografisk utredning rekommenderas vid S. aureus-bakteriemi. 
• TTE kan användas som screeningmetod, men TEE ska genomföras vid

• Stark klinisk misstanke om endokardit
• Förekomst av främmande material (klaffprotes, CIED, CVK)
• Långsamt terapeutiskt svar, kvarstående positiv blododling efter 72 timmar
• Misstanke om abscessbildning eller annan komplikation
• Dålig bildkvalitet med TTE

• Ekokardiografisk undersökning rekommenderas vid växt i upprepade blododlingar av 
alfastreptokocker, S. bovis, HACEK och samhällsförvärvad bakteriemi med enterokocker 
utan känt primärfokus.

• Riskfaktorer för IE, exempelvis känd klaffsjukdom, nytillkommet blåsljud, embolisering
eller förekomst av främmande material (klaffprotes, CIED) ökar indikationen för att 
TTE/TEE bör utföras



Empirisk behandling vid misstanke om endokardit
• När ska man ge det?
• Definitiv behandling: inte så mycket nytt annat än för den nördige, 

fråga en infektionsläkare!

Lite (halv-)nytt om behandling av endokardit orsakad av S. aureus

Tabletter, hur går det med det?

Antibiotikabehandling vid infektiös endokardit



Empirisk behandling

Patienter på 
akutmottagningen

Patienter med 
misstanke om 

endokardit

Patienter som bör 
utredas på 

misstanke om 
endokardit

Empirisk beh.

Ni börjar 
nog oftare 

här? 























Endokardit orsakad av S. aureus



Cefalosporiner vid S aureus; förhöjd dos 

• ”Cefotaxim ska inte användas i normaldos mot S. aureus” EUCAST

• Dosering av cefotaxim vid endokardit: 



Cefotaxim eller kloxacillin CNS-engagemang

Embolisering med stroke eller utan symptom: 

• ”Vid tillstånd med endast CNS-embolisering och ischemisk infarkt är byte 
från kloxacillin till cefalosporin således inte underbyggt i studier och 
rekommenderas därför inte generellt.” 

Meningit

• ”Om hjärnabscess, infektiöst aneurysm eller odlingspositiv meningit finns 
bör antibiotika med god CNS-penetration användas under en längre 
period.”



Antikoagulation, 
trombolys och
trombocythämning?

Antikoagulation inte indicerat vid 
endokardit per se – infektionskontroll
reducerar embolirisken inom några få
dygn

90-tals-studier visade stor risk för cerebral 
blödning vid pågående oral antikoagulation
men senare nordiska studier har inte verifierat
detta
På NOAK saknas studier

Om neurologiska symtom:

Utred och agera. Trombektomi? Reversera AK? Cerebral CT/MR angiografi?

I frånvaro av neurologiska symtom:

”Överväg att sätta ut oral antikoagulation vid S aureus endokardit i 1-2 veckor”



Trombektomi, inte trombolys

Ok att sätta in antikoagulation på annan 
indikation

DVT profylax ok

Trombocythämning inte heller indicerat vid 
endokardit (RCT utan effekt)

Antikoagulation, 
trombolys och 
trombocythämning?





Poliklinisk och peroral endokarditbehandling 



Poliklinisk intravenös behandling
Inledande 14 dagar av IE-behandling bör ske på sjukhus

Selektion av patienter: 
• Svarat prompt på behandling (feberfri inom 1 v)
• Inte ha drabbats av komplikationer
• Inte tillhöra riskgrupp (PVE, högvirulent patogen)

Praktiska förutsättningar
• Infart: PICC-line, CVK
• Organisation med etablerad kontaktväg till infektionsläkare
• Kontroller (blodprover och läkarkontakt) under behandlingen



et al  2019

”In conclusion ….., a shift from intravenously
administered to orally administered antibiotic 
treatment was noninferior to continued intravenous
antibiotic treatment.”



Peroral behandling vid IE

Förutsättningar för att patienten ska kunna erhålla peroral behandling
• Intravenös behandling given ≥14 dygn
• Afebril >2 dygn
• CRP <25% av toppvärdet eller <20mg/L
• LPK <15 x 10⁹
• Avsaknad av hjärtsvikt eller arytmi, cerebrala symtom, större septiska embolier
• TEE inom två dygn före övergång till p.o behandling utan tecken till 

operationskrävande tillstånd



Peroral behandling vid IE

Typ av infektion Peroral
behandling

Sammanlagd behandlingstid varav
minst 2 v intravenöst

Preparat för peroral behandling

Nativ IE

Alfastreptokocker Möjlig 4 veckor Amoxicillin + 
Rifampicin/Moxifloxacin

E. faecalis Möjlig 6 veckor Amoxicillin + 
Moxifloxacin/Linezolid

S. aureus, KNS Rekommenderas inte

PVE Rekommenderas inte

CIED Rekommenderas inte



Peroral behandling vid IE

Uppföljning under och efter per oral behandling
• Kontroller 2-3 ggr/vecka under pågående behandling

• Klinisk kontroll
• Rutinblodprover: CRP, blodstatus, leverstatus, elektrolyter

• För patientinformation se ”Värdering av per oral behandling vid infektiös endokardit” 
• Efter avslutad behandling uppföljning enligt nuvarande rutiner
• Anmälan till Svenska endokarditregistret

Poliklinisk infektionssjukvård med bättre tillgänglighet behöver etableras

Vi inväntar med spänning realworld data från Danmark



Kirurgi vid endokardit



Väletablerade operationsindikationer 
ofta i nån form av kombination:

Hjärtsvikt

Okontrollerad infektion

Förebygga embolisering
Mest ifrågasatt
Prospektiv studie (ASTERIx) pågår



Kirurgi vid endokardit

Diskutera i endokarditteamet
• kirurgen viktig!

Tänk på:
• Kranskärlsundersökning låg risk gör CT angiografi
• CT hjärta/thorax för kartläggning
• Antikoagulation
• Antibiotika inför kirurgi



Mortalitet
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Mortalitet

Ostergaard et al EHJ 2022



• Gott munhålestatus skyddar mot endokardit
(exempelvis användning av tandtråd)

• Endokarditprofylax med antibiotika vid tandläkarbesök rekommenderas inte längre i Sverige 
(oktober 2012) eller UK (2008)

• Har ej visats skydda mot endokardit.

• Bakteriemi vid vardagliga aktiviteter, t ex tuggning, tandborstning mycket vanligt.

• Omdebatterat. 
• Internationell konsensus saknas.

Endokarditprofylax med engångsdos antibiotika vid ingrepp i 
munhålan?

Två färska studier som med motsatta resultat:

• Vähäsarja et al J Oral Microbiol 2020
Incidence of infective endocarditis caused by viridans group streptococci in Sweden - effect of
cessation of antibiotic prophylaxis in dentistry for risk individuals

• Thornhill et al JACC 2022
Antibiotic Prophylaxis Against Infective Endocarditis Before Invasive Dental Procedures



Amoxicillin 2 g po som engångsdos 
30 – 60 min innan ingreppet

(Klindamycin 600 mg x 1 om pc-allergi)

Nej, inte generellt 
enligt nuvarande 
rekommendation men..

Endokarditprofylax med engångsdos antibiotika vid ingrepp i 
munhålan?


