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Abstract 

Clostridium difficile is the most common antibiotic related diarrhéa disease in Sweden. New 

recommendations from the Swedish public health authority and European Society of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) had led to that a more advanced diagnostic 

algorithm is of priority. Hence this study, whose purpose was to investigate whether the 

performance of the rapid test C. diff Quik Chek Complete® could enable the introduction of a 

new diagnostic algorithm for detection of toxin-forming C. difficile in laboratory medicine in 

Sundsvall, according to these new recommendations. In the study 119 patient stool-samples 

were analysed with both GeneXpert and C. diff Quik Chek Complete® and these two 

combined fulfils these new recommendations of detecting toxin A and B from toxigenic C. 

difficile together with the enzyme Glutamate Dehydrogenase (GDH) which is produced by all 

C. difficile stems. 

The results shows that C. diff Quik Chek Complete® is well matched with GeneXpert and that 

most of the samples would come to be answered immediately after analysis with C. diff Quik 

Chek Complete®. The laboratory will save both time and money to establish C. diff Quik 

Chek Complete® in their algorithm for diagnosing C. difficile infection. 
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Introduktion 

Clostridium difficile-infektion (CDI) är, med över 6500 rapporterade fall 2016, den vanligaste 

vårdrelaterade diarrésjukdomen orsakad av bakterier i Sverige och drabbar framförallt äldre 

patienter i anslutning till antibiotikabehandling1. Infektionen innebär stort lidande för 

patienter och höga kostnader för sjukvården. Folkhälsomyndighetens halvårsrapport 2017 

visade att den nationella incidensen var 64 fall per 100 000 invånare, 10% mindre än 

motsvarande period 2015 och 20162. Detta tyder på att förebyggande åtgärder inom vården 

har förbättrats, som exempelvis att basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10) numera ska 

tillämpas likt vid gastroenterit samt införandet av antibiotikapolicyprogram för att minimera 

onödig antibiotikaanvändning. CDI-patienter skall även vårdas i enkelrum med egen toalett 

och städning med särskilda rengöringsmedel krävs3. 

C. difficile är en opportunistisk anaerob gramnegativ bakterie som förekommer naturligt i 

jord och smittar huvudsakligen via endosporer från kontaminerad omgivning, t.ex. 

sjukhusmiljöer (Cohen, o.a., 2010). Endosporer kan överleva upp till fem månader i den 

kontaminerade miljön och har motståndskraft mot flera rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Då 

de är resistenta mot den sura miljön i ventrikeln passerar endosporerna ostört vidare till kolon, 

där de växer till och släpper ut sina toxiner.  

CDI är oftast associerat med toxin A eller B. Generna som kodar för dessa toxiner heter tcdA 

och tcdB. Båda är cytotoxiska och klassas som stora clostridiala toxiner som kan inaktivera 

enzymer och inducera celldöd. Toxin A och B samverkar med varandra för att orsaka skada i 

kolon genom att toxin A initierar skadan på tjocktarmens epitel vilket gör det möjligt för det 

mer potenta toxin B att angripa epitelet (Brecher, Novak-Weekley, & Nagy, 2013). En annan 

 
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/nya-rekommendationer-for-att-

forebygga-clostridium-difficile-infektioner/ 
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/clostridium-

difficile/clostridium-difficile-arsrapporter/clostridium-difficile-halvarsrapport-2017.pdf 
3 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/nya-rekommendationer-for-att-forebygga-clostridium-difficile-infektioner/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/nya-rekommendationer-for-att-forebygga-clostridium-difficile-infektioner/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/clostridium-difficile/clostridium-difficile-arsrapporter/clostridium-difficile-halvarsrapport-2017.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/clostridium-difficile/clostridium-difficile-arsrapporter/clostridium-difficile-halvarsrapport-2017.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf


 

 

god markör för C. difficile i faeces är det metaboliska enzymet glutamat dehydrogenas 

(GDH), eftersom det produceras i stora mängder av alla stammar oavsett om de bär på tcdA- 

och/eller tcdB-genen eller inte.  

Inkubationstiden från exponering till det att CDI-symptom framhävs är för närvarande okänd. 

Personer som är asymtomatiska bärare under en längre tid har en lägre risk att utveckla CDI, 

helt tvärtemot andra multiresistenta bakterier. Detta tros delvis bero på ökade serumnivåer av 

antikroppar mot toxin A och toxin B. Den huvudsakliga smittkällan anses vara direktkontakt 

med vårdpersonal i samband med att patienten besöker sjukhuset av en annan anledning än 

CDI. Risken för att drabbas av CDI ökar med åldern och flesta drabbade är över 64 år. 

Patienter med CDI spenderar 2-6 dagar längre på sjukhus och har en högre risk för 

återinläggning, vilket innebär väsentliga merkostnader för sjukvården. Den allra viktigaste 

riskfaktorn är antibiotikabehandling, eftersom antibiotika reducerar den normala tarmfloran 

vilket ger C. difficile tillfälle att föröka sig då den inte påverkas av de flesta antibiotika. 

Framför allt bör cefalosporiner, klindamycin och fluorokinoloner användas med försiktighet. 

Både lång och korttidsbehandling med antibiotika ökar risken för CDI. Även singeldoser, 

som ofta ges förebyggande inför operation, ökar risken för såväl asymtomatiskt bärarskap 

och CDI (Cohen, o.a., 2010). Andelen asymtomatiska bärare av C. difficile i olika 

populationer varierar stort, från 0,6 % till 32,4 %. Risken för att bli bärare ökar också efter 

inskrivning på sjukhus, men hur hög denna risk är beror mycket på de lokala hygienrutinerna 

och förekomsten av C. difficile i den omgivande miljön (Hung, o.a., 2015). En svensk studie 

har visat att andelen asymtomatiska bärare vid sjukhusinläggning är ca 5% (Säll, Johansson, 

& Norén, 2015). Spädbarn är ofta asymtomatiska bärare av C. difficile, men kan även 

förekomma hos barn upp till tre år (Cohen, o.a., 2010). Även om avbrott av pågående 

antibiotikabehandling är första åtgärden vid CDI kan CDI behandlas med antibiotika som 

vancomycin. Det hindrar C. difficile att växa vilket i sin tur gör att epitelet kan läka ut och 



 

 

symptomen minskar. I extremfall kan det vara nödvändigt att operera bort den inflammerade 

delen av tarmen för att bli av med infektionen, som vid allvarlig pseudomembranös kolit. 

Tillhör man inte riskgruppen läks infektionen dock oftast ut av sig självt när tarmfloran har 

balanserat sig efter den avslutade antibiotikakuren.  

Golden standard för att detektera toxinbildande C. difficile har länge varit toxigeniska 

kulturer (odling) och cell cytotoxicity assay (CTA). Dessvärre tar dessa dock väldigt lång tid 

att utföra, är dyra och svåra att standardisera (Kosay, o.a., 2017). På 1980-talet blev Ezyme 

Imunno Assays (EIA) för toxin A och B de rutinmässiga metoderna för laboratoriediagnostik 

av C. difficile, trots den låga sensitiviteten för toxinerna, mycket p.g.a att de i motsats till 

odlingarna är snabba och billiga att utföra. EIA för GDH har högre sensitivitet men 

rekommenderas heller inte som självständig analysmetod. År 2007 blev en tvåstegsalgoritm 

med EIA för både GDH samt toxin A och B tillgänglig. Enligt den var resultaten acceptabla 

om båda testerna utföll som negativa eller båda positiva. Runt 2010 blev molekylärbiologiska 

metoder för påvisning av C. difficile tillgängliga. Fördelen med dessa är att de har hög 

sensitivitet för att detektera toxin-DNA. Tidigare har enstegsalgoritmer med 

molekylärbiologiska metoder varit högt rekommenderat p.g.a. EIAs låga sensitivitet för 

toxinerna (Brecher, Novak-Weekley, & Nagy, 2013). En metod med låg sensitivitet kan 

resultera i att man missar att en patient har CDI och därmed riskerar att sjukdomen sprids och 

även att incidensen underskattas (Lucey, o.a., 2018).  

I Sverige har det tidigare saknats nationella rekommendationer gällande CDI. 

Folkhälsomyndigheten publicerade i juni 2017 nya rekommendationer på sin hemsida som de 

tagit fram tillsammans med Smittskydd och vårdhygien i Region Jönköping och 

Universitetssjukhuset Örebro. Rekommendationerna bygger på andra länders riktlinjer från 



 

 

20034 för CDI (ESCMID guideline for diagnosing Clostridium difficile infection) och 

innefattar provtagning, diagnostik, vårdhygien, hur antibiotika skall användas samt 

övervakning och utbrottshantering. Enligt rekommendationerna ska bl.a. en metod och 

algoritm med hög sensitivitet och hög specificitet för toxin och/eller toxingener användas, 

såsom en molekylärbiologisk metod. Immunologiska metoder ska detektera toxin B eller 

både toxin A och B. Det är inte rekommenderat att använda en immunologisk metod som 

endast detekterar toxiner5 p.g.a. immunologiska metoder (EIA) har en låg sensitivitet för 

toxin A och B (Brecher, Novak-Weekley, & Nagy, 2013). 

C. diff Quik Chek Complete® (Techlab, USA) är en EIA-metod med hög specificitet och 

sensitivitet6. Den detekterar både toxin A och B men även GDH som teoretiskt produceras i 

stora mängder av alla C. difficile-stammar. Testet använder antikroppar som är specifika för 

GDH samt toxin A och B från C. difficile. Kassettens reaktionsfönster innehåller tre vertikala 

linjer med immobiliserade antikroppar. Antigenstestlinjen innehåller antikroppar mot C. 

difficile GDH och den prickade kontroll-linjen innehåller anti-horseradish peroxidas (HRP) -

antikroppar. Den gemensamma testlinjen för toxin A och B innehåller antikroppar mot C. 

difficile toxin A och B. Konjugatet består av antikroppar mot GDH och antikroppar mot toxin 

A och B kopplade till HRP. Befintlig GDH och toxin A och B i provet kommer under 

inkubation att binda till antikropps-peroxidas-konjugatet. Komplexet kommer att vandra 

genom filterpappret tills de fångas upp av de immobiliserade antikropparna på linjerna. 

Substrat tillsätts varpå en enzymkatalyserad reaktion startar. Enzymet peroxidas som är en 

del av konjugatet omvandlar substratet tetrametylbensidin till en blå produkt, som sedan kan 

avläsas i reaktionsfönstret. Kontrollprickarna är en bekräftelse på att suspensionen blandats 

 
4 

https://www.escmid.org/escmid_publications/medical_guidelines/escmid_medical_guidelines/medical_guidelin

es_archive/  
5 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9f71be5f49ae427ca2e92b61b061ad73/clostridium-

difficile-infektion.pdf 
6 https://www.alere.com/en/home/product-details/c-diff-quik-chek-complete.html  

https://www.escmid.org/escmid_publications/medical_guidelines/escmid_medical_guidelines/medical_guidelines_archive/
https://www.escmid.org/escmid_publications/medical_guidelines/escmid_medical_guidelines/medical_guidelines_archive/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9f71be5f49ae427ca2e92b61b061ad73/clostridium-difficile-infektion.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9f71be5f49ae427ca2e92b61b061ad73/clostridium-difficile-infektion.pdf
https://www.alere.com/en/home/product-details/c-diff-quik-chek-complete.html


 

 

korrekt och att den mobiliserat till avläsningsfönstret. Om dessa är frånvarande har ett fel 

inträffat och analysen måste göras om. Analysen tar cirka 30 minuter (Lucey, o.a., 2018). 

För närvarande utförs detektion av C. difficile på Laboratoriemedicin Sundsvall med en 

molekylärbiologisk metod med GeneXpert (Cepheid, USA) (GX), som är ett slutet PCR-

system där en suspension med faeces tillsätts i en testkassett som sedan körs in i maskinen. 

Metoden är avsedd för påvisning av C. difficile toxin B-DNA, C. difficile binärt toxin samt en 

viss mutation förknippad med C. difficile ribotyp 027. Analysen tar ca 50 minuter att utföra7. 

Då GX självständigt inte uppfyller de nya rekommendationerna om en ytterligare faktor för 

detektion av C. difficile förutom toxin B DNA, som inte nödvändigtvis måste vara en 

indikation för levande C. difficile i provet då DNA även detekteras hos döda organismer, så 

finns ett behov av att komplettera med en till analys för en ny diagostisk algoritm i två steg. 

Syftet med examensarbetet var att utvärdera om snabbtestet C. diff Quik Chek Complete® 

(QC) prestanda kunde möjliggöra införandet av en ny diagnostisk algoritm för påvisning av 

toxinbildande Clostridium difficile på Laboratoriemedicin i Sundsvall enligt de nya svenska 

rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. 

Prover vars resultat utfaller negativt eller positivt med QC kommer kunna besvaras direkt och 

endast prover vars resultat utfaller in konklusivt eller blir ogiltigt ska analyseras vidare med 

molekylärbiologisk metod. Med ej konklusivt för QC menas att testet har påvisats för 

antingen GDH eller toxin men ej på båda. För att klassas som positivt måste både GDH och 

toxin ha påvisats (Figur 1). Om snabbtestet kan införas i rutin medför det minskade kostnader 

och kortare svarstid. 

 

 
7 Dokument 10770-8 Laboratoriemedicin Västernorrland: Clostridium difficile DNA 



 

 

Material och metod 

I denna studie användes faecesprover som analyserats enligt laboratoriets nuvarande rutin8 

för C. difficile med GeneXpert och sedan förvarats i 2-8 ℃. Proverna analyserades med C. 

diff Quik Chek Complete inom 72h från provtagningstiden. Efter analys med GX tilldelades 

proverna ett nytt ej spårbart löpnummer som antecknades på avsedd tabell tillsammans med 

analysresultatet (bilaga 1). En del av provmaterialet överfördes till nya provrör som användes 

till denna studie. Ingen etisk granskning var nödvändig då proverna avidentifierades och inte 

kunde spåras tillbaka till patienten. 

Analysen utfördes enligt leverantörens anvisningar (Alere, Catalog No. 30550C). Reagenser 

och prover fick anta rumstemperatur innan analys. Provrören märktes med respektive provs 

tilldelade löpnummer. 750 µl diluent och en droppe konjugat tillsattes till varje provrör. 

Faecesprov tillsattes i diluent-konjugatmixen med applikatorpinne eller engångspipett 

beroende på provets konsistens. För flytande prover togs 25 µl med engångspipett och för 

fasta provet togs motsvarande mängd med en applikatorpinne ca 2 mm sfär. Rören korkades 

och vortexades noggrant tills suspensionen var homogen. 500 µl av suspensionen tillsattes i 

reaktionskassettens provbrunn varpå kassetten inkuberades i rumstemperatur i 15 minuter. 

300 µl tvättbuffert tillsattes i avläsningsfönstret och vätskan läts sugas upp av kassettens 

filterpapper innan två droppar konjugat tillsattes i avläsningsfönstret. Efter 10 minuter lästes 

reaktionsfönstret av enligt avläsningsschemat i instruktionerna (Figur 1Fel! Hittar inte 

referenskälla.). Resultatet antecknades i avsedd tabell (bilaga 1). För att resultatet skulle 

medtagas i studien var både intern och externa kontroller tvungna att vara godkända. 

Kontrollerna hanterades enligt leverantörens anvisningar. Den interna kontrollen består av 

kontrollprickar inbyggda i testkassettens reaktionsfönster och de externa kontrollerna består 

av en positiv kontroll och en negativ kontroll (diluent) som levererades tillsammans med 

 
8 Dokument 10770-8 Laboratoriemedicin Västernorrland: Clostridium difficile DNA  



 

 

testkassetterna. Interna kontroller utfördes vid varje analys och externa kontroller utfördes vid 

öppning av ny kassettpåse d.v.s. vid var 25e analys. Notera att med benämningarna intern- 

och externkontroll här menas de såsom de benämns i insert-kittet, i praktiken hade dessa 

”externa” kontroller kallats för interna, då externa kontroller oftast innebär kontroller från 

något oberoende kontrollorgan såsom EQUALIS. Benämningen på vad den inbyggda 

kontrollen skulle kallas är oklart. 

 

 

Figur 1. Möjliga utfall efter analys med C. diff Quik Chek Complete®. 1b) giltigt positivt resultat. 1c) giltigt negativt 

resultat. 1a) och 1h) icke konklusiva. Övriga ogiltiga.9  

 

Resultat 

Under studien analyserades 119 patientprover först på GeneXpert och sedan med C. diff Quik 

Chek Complete®. Hos 15 av dessa kunde toxin B DNA påvisas med GX och 9 kunde 

bedömas positiva med QC, vilket ger en överensstämmelse på 60 % (9/15), resterande 6 

utföll som ej konklusiva med QC (Tabell 1). 104 prover utföll som negativa med GX, alltså 

toxin B DNA kunde ej påvisas. Av dessa 104 bedömdes 99 också som negativa med QC, 

överensstämmelsen var alltså 95,2 % (99/104). Under studieperioden bedömdes således 11 

prover som ej konklusiva med QC och inga resultat utföll som ej konklusiva med GX. QC 

missade inga prover som var positiva med GX. De 6 inkonklusiva kan också räknas som 

möjligt positiva så länge de inte bedömdes som negativa, alltså en överensstämmelse på 100 

% ((6+9)/15). Hos de prover som bedömdes negativa med QC kunde heller inget DNA 

påvisas med GX (Tabell 1). För QC avläsningsschema se Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 
9 https://ensur.invmed.com/ensur/broker/ensurbroker.aspx?code=CLSI156&cs=26680137 

https://ensur.invmed.com/ensur/broker/ensurbroker.aspx?code=CLSI156&cs=26680137


 

 

Tabell 1 – Sammanfattning av rådata. Resultat av analys med både C.diff Quik Chek Complete® och GeneXpert toxin B 

DNA. 

Metod/resultat GeneXpert toxin B DNA Totalt 

Påvisat Ej konklusivt Ogiltigt Ej påvisat 

Quik Chek Positivt 9 0 0 0 9 

Ej konklusivt 6 0 0 5 11 

Negativt 0 0 0 99 99 

Ogiltigt 0 0 0 0 0 

Totalt 15 0 0 104 119 

 

 

Diskussion 

I och med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer angående diagnostik av C. difficile 

och den befintliga metodens begränsning att endast detektera DNA uppkom behovet hos 

Laboratoriemedicin i Sundsvall om en ny diagnostisk algoritm. En algoritm som utöver 

toxiner även detekterar enzymet GDH. Om endast toxin A/B detekteras kan det bara 

konstateras att det finns en levande organsim som har toxinbildande förmåga och om endast 

GDH detekteras kan det konstateras att levande C. difficile finns i provet men det är ej 

bekräftat om de har toxinbildande förmåga. För att konstatera att toxinbildande C. difficile är 

närvarande krävs alltså att både toxin A/B och GDH är påvisat. Genom att analysera 

faecesprover med C. diff Quik Chek Complete® detekteras GDH, toxin A och toxin B 

samtidigt, vilket även möjliggör att hitta patienter som är bärare av icke toxinbildande 

stammar. Eftersom prover som utfaller positiva eller negativa med QC skulle kunna besvaras 

direkt och akut även under laboratoriets jourtider skulle analystiden förkortas för minst 80 % 



 

 

av alla prover. Den molekylära metoden (GX) skulle alltså endast utföras på prover som 

utfaller icke konklusiva (Figur 1) som en verifieringsmetod. 

Resultaten av denna studie visar att överensstämmelsen mellan GX och QC var 95,2 % vid 

negativa svar. De positiva svaren hade en överensstämmelse på 60 % (9/15), men det skall 

noteras att QC har påvisat antingen GDH, toxin A eller toxin B på samtliga prover som GX 

har påvisat toxin B DNA även om 6 av proverna ej kunde betraktas som helt positiva. Då 

dessa 6 ej konklusiva resultat heller inte betraktas som negativa kan de också räknas som 

”möjligt positiva”, därmed blir överensstämmelsen mellan de positiva proverna 100 % 

(15/15). Toxin B DNA var helt frånvarande med GX hos alla prover som svarades ut som 

negativa med QC. Det viktigaste resultatet för att kunna använda QC som första steget i en 

utredningsalgoritm för förekomst av toxinbildande C.difficile är att alla prover som utföll som 

ej påvistat respektive påvisat utföll med samma resultat för GX (Tabell 1). 

Rent praktiskt skulle alltså prover som utfaller negativa eller positiva med QC kunna svaras 

ut direkt till beställaren och de prover som utfaller inkonklusiva skulle analyseras med GX 

för att kunna utesluta närvaro av toxin B-DNA.  

En begränsning med denna studie var att det ej fanns tillgång till patienternas journaler och 

därmed kunde man ej avgöra om patienten var diagnostiserad med CDI eller ej eftersom 

golden standard är CTA. P.g.a. detta kunde tyvärr heller inte specificitet, sensitivitet, NPV 

eller PPV beräknas. Mohammad Qutub m.fl. gjorde cirka ett år efter denna studie en liknande 

studie och kom fram till följande för QC: Specificitet 100%, sensitivitet 46,7%, NPV 91% 

och PPV 100% (Qutub, Govindan, & Vattappillil, 2019). En annan begränsning var att det 

inte gick att estimera incidensen för CDI på sjukhuset p.g.a. att alla prover under 

studieperioden inte kunde delta p.g.a. schemaupplägget, prover som inkom fredag och lördag 

skulle bli för gamla för att analysera. 



 

 

Det är viktigt att snabbt kunna diagnostisera CDI för att kunna sätta in lämplig behandling för 

patienten och undvika ett utbrott. B Lucey beskriver i sin artikel att de upplever att en 

algoritm som innefattar ett screening-test före konfirmering av positiva resultat förlänger 

svarstiden vid positiv CDI men att man i det långa loppet spar in mycket tid och pengar då de 

flesta prover faktiskt är negativa (Lucey, o.a., 2018). 

Yuhashi m.fl beskriver i sin studie att 48,3 % av de negativa proverna var falskt negativa vid 

analys med C. diff Quik Chek Complete® (Yuhashi, o.a., 2016). Kosay beräknade 

sensitiviteten jämfört med toxigeniska kulturer till 45,5 % (Kosay, o.a., 2017) vilket stämmer 

överens med Jamals 53,9 % (Jamal, Pauline, & Rotimi, 2014). Detta stämmer till viss del 

även överens med denna studie där 40% (6 prover) utföll som icke konklusiva. Det skall dock 

beaktas att dessa 6 prover inte var helt negativa, utan skall betraktas som potentiellt positiva 

med QC.  

Kosai menar att EIA metoder inte är tillräckligt för att diagnostisera CDI p.g.a. att GDH 

produceras av både toxinbildande och ej toxinbildnande stammar av C. difficile. Han tar dock 

inte upp det faktum att C. diff Quik Chek Complete® detekterar både GDH och toxinerna A 

och B, trots att han haft med QC i sin jämförelse med ett annat test. Han kom även fram till 

att sensitiviteten och specificiteten för QC blev 97,9 % och 85,9 % vilket stämmer överens 

med leverantörens 87,8 % och 99,4 %10 samt att överensstämmelsen mellan dem var 90.7 %. 

Detta bekräftas även med en META-studie som beskriver att detektion av GDH med EIA får 

en sensitivitet och en specificitet över 90 % jämfört med odling (Shetty, Wren, & Coen, 

2011). 

Med denna studie kan det konstateras att efter analys med C. diff Quik Chek Complete® kan 

samtliga resultat som utfallit negativt både för GDH och toxin A/B kan besvaras som 

negativa. Detta medför att samtliga negativa prover, alltså mer än 80% (99/119) av de 

 
10 https://www.alere.com/en/home/product-details/c-diff-quik-chek-complete.html  

https://www.alere.com/en/home/product-details/c-diff-quik-chek-complete.html


 

 

inkommande proverna, kommer kunna besvaras snabbare och analyseras billigare. Att snabbt 

kunna isolera smittade patienter är av stor vikt för att kunna förebygga vidare smitta (Sartelli, 

Di Bella, & McFarland, 2019). Totalt levereras resultat snabbare för 108/119 prover och 

långsammare för 11/119, där även helt positiva prover är medräknade. En tvåstegsalgoritm 

med C. diff Quik Chek Complete® som screeningmetod och GeneXpert som steg 2 kommer 

innebära att rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och ESCMID uppfylls, med en 

hög sensitivitet för både GDH och toxin A/B. 

För att bygga vidare på denna studie hade det varit intressant att göra en studie där man 

jämför denna tvåstegsalgoritm mot golden standard CTA och kanske passade på att göra en 

incidensstudie i region Västernorrland. Med facit i hand hade det också varit intressant att se 

hur stor andel som besvarades som inkonklusiva som reagerat på GDH respektive på toxin 

A/B, i formuläret som användes i denna studie hamnade dessa i samma klass. 
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