
Diagnostik ved klinisk mistanke om septisk artrit

Dokumentér anamnese og overvejelser
→ Værdier: Temp, BT, puls, RF
→ Hgb, Leuk+diff, CRP, væsketal, INR, BS

+ bloddyrkning ved T >37,5
→ Røntgen af leddet

Andre faktorer
- Fraktur/osteosyntese
- Ledprotese
- Synlig osteomyelit
UNDGÅ antibiotika før revision

Undersøg for sepsis:
- Temperatur >38 eller <36
- Puls >90
- Respiration >20/min
- B-Leukocytter >12 x 109/L

Nativ ledinfektion
± nylig artroskopi
± nylig ledblokade
± septisk polyartrit

Ledpunktur
Teknik: LINK 3-6

Normal/ingen væske
- Hjemsendes
- Infektionsvarsel
- Evt. ambulant kontrol

Grumset (eller blodig)
- Skyl leddet med NaCl
- Undgå antibiotika ved lille

mistanke om septisk artrit

Purulent
- Skyl leddet med NaCl til
rent skyllevand
- Start iv. antibiotika

Forsendelse LINK 7-8
1. Dyrkning
2. Celletælling
3. Krystal-analyse
4. Evt. 16S PCR analyse

Vurder ledvæsken

Revurder i dagtidArtroskopi i vagten Artroskopi <16 timer

Almen påvirkning? Almen påvirkning?

LINK 2
sepsis instruks

LINK 10: Tips til artroskopisk behandling

Ja JaNej Nej

LINK 1

LINK 9
antibiotika instruks

OUH-instruks for septisk artrit, Ravn og Hunter 2019



Link 1:

Dokumentation ved mistanke om septisk artrit

Anamnesen:
- Infektionsdebut
- Antibiotika, varighed
- Relateret traume / kirurgi / punktur / tidl. fraktur / implantater
- Ledsygdom, kronisk (artrose, artrit, podagra, osv.)
- Infektionsfokus, øvrigt (luftveje, hjerte, urinveje, mave-tarm, hud, CNS)
- Baggrund

- Allergi
- Comorbiditet
- Medicinering
- Funktionsniveau
- Seneste måltid (faste)

Objektivt:
- Sepsisopsporing: Temperatur, puls, respirationsfrekvens, blodtryk
- Stetoskopi, hjerte og lunger
- Ledundersøgelse inkl. indirekte ømhed, rotationsømhed og bevægelighed
- Huden beskrives over leddet

Bloddyrkning, ALTID ved infektionsmistanke kombineret med
- Feber (>38°C rektalt eller 37,5°C i øvrigt), eller
- Hvilepuls >90/min eller hvilerespiration >20/min, eller
- CRP >100 eller leukocytter >12 x 109/L, eller
- Nytilkommen stetoskopisk mislyd eller atrieflimren

Retur-link til algoritmen

Diagnostiske faldgruber
Feber og CRP: 
Akutfase parametre er gode til monitorering over tid, men siger ikke nødvendigvis noget om 
tilstedeværelsen af bakteriel infektion. Typiske fejlkilder er tidlig infektionsfase, igangværende 
antibiotika, immunsuppression, kronisk biofilm infektion.

Inflammation, ansamling og pus:
Det typiske forløb ved bakteriel infektion i bevægeapparatet er en immunrespons med lokal 
hævelse og smerte, samt tiltagende almen påvirkning. Leukocytter er den primære celletype i 
pus, men produceres ikke altid i lige stort omfang – det afhænger bl.a. lokalisation, 
immunrespons, bakterie-typen og igangværende antibiotika.

Falsk negativ dyrkning:
Igangværende antibiotika eller svækkede bakterier (f.eks. K. kingae, P. acnes, etc.) kan være 
årsag til bakteriedød i den ledvæske som modtages i mikrobiologisk afdeling. Kontakt derfor 
vagthavende mikrobiolog på 2120 2308, hvis der er skal foretages 16S PCR-analyse.



Link 3:

Ledpunktur ved mistanke om septisk artrit
Tips
- Altid indiceret ved klinisk mistanke om ledinfektion

o Sandsynligheden for at finde pus i leddet er mindre, hvis der ikke er ledansamling
o Sandsynligheden for at finde pus i leddet er større ved feber og/eller høj CRP

- Punkturen SKAL udføres inden antibiotika start (med mindre pt. har sepsis)
- Lad patienten faste indtil der er taget stilling til artroskopisk kirurgi, dvs. efter 

ledpunktur

Materialer
Lidokain, sprøjte og kanyler til lokalbedøvelse
Sterile handsker, afvaskningssæt, farvet sprit og afdækning med todelt hulstykke
Overvej gennemlyser og kontrastmiddel (Visipaque, CAVE ved iod-allergi)

Punkturkanyle: Anvend str. 2.5 til knæ og skulderled / 2.0 til øvrige større led
Aspirationssprøjte: 20 ml med gevind
Prøveglas i prioriteret rækkefølge:
1. Spidsglas til dyrkning og evt. 16S PCR
2. EDTA/Heparin-glas til celletælling
3. Spidsglas til krystalundersøgelse

Skyllesprøjte: 50 ml med gevind
Skyllevæske: Flaske med 250 ml NaCl
Vandfad til affaldsvand
Plaster og evt. elastikbind

Punktursteder og teknik
a. Skulderled, albue og håndled → LINK 4
b. Hofteled, voksne → LINK 5
c. Knæ- og fodled → LINK 6

Procedure:
- Undgå at stikke gennem inficeret hud/bursa
- Læg LA med Lidokain i subcutis, men ikke i leddet
- Brug om nødvendigt gennemlyser/ultralyd ved svært tilgængelige led
- Lad kanylen sidde i leddet til efterfølgende skylning
- Prioritetsrækkefølge for analyser:

1. Dyrkning og mikroskopi (2 ml i sterilt spidsglas – alternativt podepind i Stuarts 
medium) → LINK 7

2. Celletal (1 ml i heparinglas – analyseres <1 time) → LINK 8
3. Krystalundersøgelse (1 ml i spidsglas uden heparin) → LINK 8

Dokumentation og forsendelse:
- Beskriv ledvæskens mængde i Cosmic
- Beskriv udseende (normal, grumset, purulent eller blodig)
- LINK 7-8 til vejledning for rekvisition og forsendelse

Retur-link til algoritmen



Link 4:

Punktur af skulder, albue og håndled

Skulderled
Posterior adgang (posterior shoulder joint aspiration): Placer 
patientens hånd på modsatte skulder og marker 
punkturstedet 1-2 cm inferiort og medialt for den posteriore
proces af acromion. Lad nålen sigte mod processus 
coracoideus og gå knoglenært langs undersiden af acromion.
Anterior adgang (anterior shoulder joint aspiration): Placer 
patientens arm i skøddet for at holde skulderen indad 
roteret. Marker ledspalten som en kløft mellem caput
humeri og processus coracoideus. Lad nålen sigte lateralt og 
let superiort ind i ledspalten.

Albueled
Lateral adgang (elbow joint aspiration): Lad patientens 
underarm hvile på et bord og marker trekanten mellem 
caput radii, laterale epikondyl og olecranons bagkant. 
Punkturen foretages i trekantens centrum.

Retur-link til algoritmen

Retur-link til algoritmen

Håndled
Dorsal adgang (wrist joint aspiration): Lad patientens 
håndled hvile på et bord og marker punkturstedet 
ulnart og distalt for Lister’s tubercle mellem 3. og 4. 
kulisse i den anatomiske ’snuff box’. Lad nålen sigte i 
let proksimal retning sv.t. radius’s dorsale vinkling.

LINK til håndsektorens instruks

Retur-link til algoritmen



Link 5:

Punktur af hofteled, voksne

Hofteled, voksne

Anterolateral adgang (hip joint aspiration): Patienten lejres i rygleje. Indstikssted findes via 
gennemlysning. Der sprittes af gange 2 og anlægges LA med 10 ml Lidocain 2% med 
adrenalin
Anvend lang epikatedernål (findes på stue 7) og 1-2 mL røntgen-kontrast (Omnipaque eller 
Visipaque, CAVE ved iodallergi) til at sikre at nålen er i leddet.

Retur-link til algoritmen

Før nålen langs collum anteriort for trochanter major med retning mod caput (ca. 45 grader 
i begge planer).



Link 6:

Punktur af knæ- og fodled

Knæled
Lateral adgang (knee joint aspiration): Patienten lejres på ryggen med knæet let 
flekteret. Marker punkturstedet 1 cm lateralt for underkanten af patellas cranielle 1/3. 
Lad nålen sigte medialt og let kaudalt.

Fodled
Generelt (ankle joint aspiration): Patienten lejres liggende/siddende med knæet 
flekteret 90 grader. Lokaliser ledspalten ved at bevæge foden op og ned.
Anterolateral adgang (skåner dorsale kar og n. peroneus): Marker punkturstedet midt 
mellem den laterale malleol og den laterale kant af extensor digitorum longus. Lad nålen 
sigte vinkelret på fibulas længderetning.

Tå- og fingerled
Generelt: Ved mistanke om septisk artrit i fingrenes og tæernes små led foretages den 
mikrobiologiske diagnostik pba. aspiration/podning ifm. åben synovektomi og drænage.

Retur-link til algoritmen

Retur-link til algoritmen

Retur-link til algoritmen



Link 7:

Forsendelse af ledvæske til dyrkning

Retur-link til algoritmen

Prøverekvisition i Cosmic / OUH
Åben Cosmic → Rekvisition og svar → rekvirer analyser → Fane: klinisk mikrobiologi → 
Gruppe/Pakke: Væske fra et område, der normalt er sterilt → Ledvæske (D+R) → Led

Til højre markeres rekvirent-navn, ITAR sektion og prøvetagningstid
VIGTIGT: I feltet ‘Rekvirentens kommentarer’ angives om det er højre/venstre side og

evt. overvejelser om 16S PCR-analyse ved igangværende antibiotika

Print etiketter
Marker prøveglas

Angiv altid supplerende oplysninger:
- Indikation for prøve: Anamnese og fund (nativt/proteseled)
- Angiv alle igangværende/seponerede antibiotika

VIGTIGT ved fremmedlegeme/igangværende antibiotika:
- Konferer med mikrobiolog på 2120 2308, om der er
indikation for 16S PCR-analyse af bakterielt DNA/RNA



Link 8:

Forsendelse af ledvæske til celletælling

Retur-link til algoritmen

Prøverekvisition i BCC via Cosmic / OUH
Åben Cosmic → Eksterne systemer → Klinisk biokemi → Bestil analyser og prøvetagning

Angiv ‘Kontaktlæge’ med lægens brugernavn → Søg
Angiv ‘Prøvetagning’ som ‘Kliniker’

VIGTIGT:
Angiv det reelle prøvetagningstidspunkt
I feltet ‘Ekstern komm.’ angives hvilket led OG højre/venstre (ny rekvisition for hvert led)

Søg vha. analysekoderne
500256: Celletælling og diff (HASTER)
500111: Urat og pyrofosfatkrystaller (Normal)

Tryk ‘Send rekvisition’ og herefter print
Marker hvert prøveglas

Bestil servicemedarbejder til at levere prøverne til hhv. KMA og KKA
HUSK: celletælling SKAL udføres inden 60 minutter



Link 10:

Tips til indledende artroskopi ved septisk knæartrit

*Gächter A. Gelenkinfekt. Arthroskopische Spülungsbehandlung - Hints und tricks.
Arthroskopie 1994;7:98-101
**Aim, F., et al., Efficacy of arthroscopic treatment for resolving infection in septic arthritis of native 
joints. Orthop Traumatol Surg Res, 2015.

Formål: Tage vævsprøver, vurdere sværhedsgrad og skylle leddet mhp. at reducere toksiner

1. Etabler sædvanlige mediale og laterale adgange, samt supralateral adgang for skylning

2. Foretag indledende vævsprøvetagning (3 stk) med biopsitang inden start af antibiotika.

3. Vurder af sværhedsgraden efter Gächters klassifikation*, som kan anvendes både
prognostisk og til den videre behandlingsstrategi. F.eks. er åben synovektomi indiceret
ved kondrolyse med erosiv synovit (Gächter stadie IV)**

4. Skyl leddet, så der skabes overblik

5. Inspicer leddet med krog

6. Skyl med i alt 6 L NaCl ved brug af shaver, mens der fjernes gardiner og vævsbrokker

7. Beskriv sværhedsgraden i journalen og overvej indikation for re-artroskopi med regelret
synovektomi ved erfaren artroskopør

Retur-link til algoritmen

Stadie 1: Skyet ledvæske og
synovial hyperæmi

Stadie 2: Purulent ledvæske 
og synovial hypertrofi

Stadie 3: Villøs synovit og
adhærencer

Stadie 4: Kondrolyse / knogle
erosion


