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Sammanfattning  
 
Bakterier har utvecklat resistens mot antibiotika, vilket har blivit ett 
problem inom särskilda boenden för äldre, där ökad risk för 
smittspridningen finns. En minskad antibiotikaanvändning samt 
användning av antibiotika på rätt indikation, har visat sig bidra till att 
hålla resistensutvecklingen på en kontrollerbar nivå. Syftet var att 
beskriva behandlingen av infektioner vid 7 olika särskilda boenden i 
Piteå- och Bodens kommun. Under 3 månader registrerade 
sjuksköterskan alla infektioner som krävde läkarkontakt. Utifrån 
resultatet utformades sedan en intervention i form av en utbildning för 
deltagande sjuksköterskor och läkare, för att få ökad följsamhet till 
gällande riktlinjer med avseende på antibiotikaförskrivningen. Efter 
interventionen upprepades registreringen. Nedre urinvägsinfektion var 
den vanligaste diagnosen. Innan interventionen klassificerades nästan 
hälften av behandlingen av nedre urinvägsinfektioner som inkorrekt. 
Hos kvinnor var behandlingstiden lång (7-10 dagar), men efter 
interventionen hade andelen 5-dagarskurer ökat. Vanligast 
förekommande antibiotika var penicilliner, trimetoprim och kinoloner. 
Efter interventionen minskade kinolonanvändning. Nitrofurantoin-
användningen var låg, men en viss ökning kunde ses efter 
interventionen. Efter interventionen följde behandlingen i större 
utsträckning gällande rekommendationer.  
 
Nyckelord: Bakterier, antibiotika, resistens, särskilda boenden, äldre. 
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1. Definitioner 
Äldre: 65-79 år (1). 

 

Äldre äldre: ≥80år (1).  

 

Asymtomatisk bakteriuri (ABU): Signifikant växt av samma bakterieart ska 

finnas på 2 urinprov med minst 2 veckors 

mellanrum utan att den boende har några 

symtom (2).  

 

KAD = cathéter à demeure: Kvarliggande kateter för tömning av urinblåsan    
   (2). 

 

Särskilda boenden (säbo): ålderdomshem, servicehus, gruppboende och 

sjukhem för äldre människor med behov av särskilt 

stöd. Det är en bostad med service och omvårdnad 

dygnet runt, där den enskilde ska kunna bo livet ut. 

Särskilda boenden räknas till öppenvården (3). 

 
Medicinsk ansvarig sköterska (MAS): I kommunernas hälso- och sjukvård 

skall det finnas en sjuksköterska som 

har det medicinska ansvaret i 

verksamheten. Grundläggande 

bestämmelser om medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och de uppgifter som 

åligger en sådan sjuksköterska ges i 24 

§ HSL och i 6 § förordningen 

(1994:1290) (3). 
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2.  Inledning 

2.1.  Bakgrund 
Penicillinet upptäcktes 1928 av bakteriologen Alexander Fleming.  Från en 

mögelsvamp bildades ett ämne som kunde döda bakterier. Howard Florey och 

Ernst Boris Chain lyckades få fram det praktiskt användbara penicillinet under 

andra världskriget (1941). Detta var en sensation och livshotande infektioner 

blev behandlingsbara (4). Under 1980- och 1990-talen stannade utvecklingen 

av nya antibiotika i stort sett upp. Samtidigt ökade antibiotikaförbrukningen 

kraftigt under 1980- och 1990-talen, med efterföljande resistensproblem (4, 5).  

 

Augusti 2001 blev ett nytt antibiotikum godkänt, linezolid (6). Innan Sverige 

hade hunnit lansera linezolid kom rapporter från USA att enterokocker hade 

utvecklat linezolidresistens (7). Detta visade att nya antibiotikavarianter inte 

hindrade resistentutvecklingen. En minskad antibiotikaanvändning samt att 

använda antibiotika på rätt indikation, har hittills visat sig bidra till att hålla 

resistensutvecklingen på en kontrollerbar nivå (5, 8). Om antibiotika mister sin 

verkan kan infektioner som idag anses som oförargliga förvandlas till allvarliga 

och svårbehandlade sjukdomstillstånd (4, 5). 

 

Sedan resistensproblemet uppmärksammades har Sverige, bland annat med 

hjälp av STRAMA - Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och 

Minskad Antibiotikaresistens- reducerat totalförbrukningen av antibiotika. Från 

1993 till 1997 har totalförsäljningen minskat med 22 procent (16,3 till 13,0 

DDD1/1000 invånare och dag) (9). Denna minskning gällde dock inte äldre 

äldre, utan denna åldersgrupp hade ökat sin antibiotikaanvändning med 20 

procent från 1993 till 2001 (8, 10).  

 

Den kliniska sjukdomsbilden hos äldre är ofta inte lika tydlig som hos yngre 

inte minst vid de vanligaste infektionerna i urinvägar och luftvägar (1, 8, 11, 

12). Diagnostiken, för urinvägsinfektioner (UVI), försvåras av diffus  

                                                           
1 Definierade DygnsDoser. 
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symtomatologi och hög frekvens av asymtomatisk bakteriuri (ABU) (8, 11). 

Vid nytillkomna allmänsymtom misstänks ofta infektion. Med den höga 

andelen ABU kan symtomen ibland misstolkas som en UVI (11, 13). I princip 

alla KAD-patienter har efter 10-14 dagar bakteriuri. Hos män, med UVI, är 

ofta prostatan inblandad (2). Den andra vanliga orsaken till infektion, hos äldre, 

är pneumoni. Bakteriell pneumoni är en av huvudorsakerna till dödsfall bland 

äldre äldre (1, 12).   

 

På särskilda boenden (säbo) vistas många infektionskänsliga personer på en 

liten yta, har gemensam vårdpersonal, kan ha gemensam toalett/dusch, matsal, 

kök eller allrum, vilket har medfört en ökad risk för smitta samt ökad risk för 

smittspridning (14).  

 

Tidigare studier har visat att 25-50 procent av antibiotikaanvändningen på säbo 

används på ett icke rekommenderat sätt (8, 15). En studie, som gjorts på säbo i 

Sverige, visade att en viss överanvändning av kinoloner förekom (13, 16). Ett 

problem, utöver biverkningar och resistensutveckling, med kinolonerna är att 

de inte bryts ner utan ansamlas i naturen med fortsatt effekt. Övergången från 

penicilliner med smalt spektrum till kinoloner, med brett spektrum, har lett till 

att resistensproblematiken kvarstår trots minskad antibiotikaanvändning (16, 

17).  

 

I denna studie ville man bland annat undersöka hur en enkel utbildningsinsats 

för sjuksköterskor och läkare kunde påverka förskrivningen av antibiotika på 

säbo. 

 

2.2.  Syfte  
Syftet med pilotstudien var att beskriva och utvärdera behandlingen av 

infektioner vid 7 olika säbo i Piteå- och Bodens kommun. Den fungerade även 

som förberedelse inför en nationellt täckande studie kring infektioner på säbo 

där enkäter och en utbildning för deltagande personal utarbetades och testades.  
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3.  Metod 
Undersökningen var en pilotstudie upplagd som en interventionsstudie med en 

före- och eftermätning utan kontrollgrupp. Den genomfördes i följande 3 steg: 

1. Insamling av grunddata 

2. Utbildningspaket för deltagande säbo. 

3. Steg 1 upprepas och resultatet utvärderas. 

 

3.1.  Urval 
Säbo inkluderades från ett begränsat område utan kontrollgrupp. Pilotstudien 

genomfördes i Piteå- och Bodens kommun i Norrbottens län. Norrbotten valdes 

framförallt av praktiska skäl. I Boden tog medicinsk ansvarig sjuksköterska 

(MAS) emot information om projektet och de blev inviterade till att ta del av 

pilotstudien. MASen bestämde sedan vilka säbo som skulle ingå i studien. I 

Piteå deltog projektledaren i en sjukskötersketräff och informerade om 

projektet. Sjuksköterskorna på respektive boende bestämde om de skulle 

medverka i studien. 7 säbo inkluderades i studien, varav 4 i Piteå och 3 i 

Bodens kommun, med sammanlagt 472 boende och en medelålder på 84,5 (83-

86 år). 

 

3.2  Datainsamling  
Projektet inleddes med att sjuksköterskan fyllde i ett formulär under 3 månader 

för varje infektionsepisod, som krävde läkarkontakt (bilaga 1)1. Huvudsyftet 

var att ta reda på vilka antibiotika som användes vid olika diagnoser. 

Sjuksköterskan fick även fylla i ett formulär med fakta om boendet (bilaga 2)2. 

Formuläret innehöll utvalda delar av de data som vanligen rapporteras in till 

MAS. Dessutom fick både läkare och sjuksköterska svara på frågor som 

syftade till att fånga in attityder och kunskaper kring infektionsbehandling vid 

säbo för äldre, inför planeringen av utbildningen/interventionen (bilaga 3)3. 

 

                                                           
1 AbDRU 1: Infektionspatienter på särskilda boenden. 
2 Säbo ABC 
3 Kunskap/attitydenkät för urinvägsinfektioner vid särskilda boenden.  
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Interventionen, som bestod i ett utbildningspaket i två delar, utvecklades. 

Deltagande sjuksköterskor och läkare erbjöds att delta i dessa 

fortbildningstillfällen kring infektionsbehandling. Fortbildningen var anpassad 

efter målgruppen, med hjälp av resultat från mätning 1 (bilaga 1) och 

kunskapsenkät (bilaga 3). Interventionen var uppdelad i 2 tillfällen à 1,5 

timme. Vid första tillfället diskuterades resultatet samt vårdhygien och vid det 

andra tillfället diskuterades utbildningsmaterialet om UVI, pneumoni och hud 

och mjukdelsinfektioner. För en sammanfattning av utbildningsmatrealet se 

bilaga 4. Allmänläkaren, Ulf Nordström, och apotekaren, Eva Pettersson, höll i 

utbildningen. Efter utbildningspaketet upprepades första steget (bilaga 5)1 och 

resultatet utvärderades.  

 

3.3 Interventionens målsättning 
Målsättningen med interventionen var att få ökad följsamhet till riktlinjerna (se 

bilaga 4). I stora drag avser den att minska kinolonanvändningen och 

trimetoprimanvändningen samt öka nitrofurantoinanvändningen. Utöver detta 

önskade man att reducera behandlingstidens längd eftersom det inte finns 

någon anledning att behandla äldre kvinnor med okomplicerad nedre UVI 

längre än 5 dagar.  

 

3.4  Databehandling 
Till databearbetning användes SPSS, 10.0 och Microsoft Excel version 97. 

 

3.5  Etiska aspekter 
Pilotstudien granskades och godkändes av Forskningsetikkommittén vid 

Medicinsk-odontologiska fakulteten vid Umeå Universitet den 18 oktober 

2002, dnr 02-330. 

                                                           
1 AbDRU 2: Infektionspatienter på särskilda boenden 
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4.  Resultat 
Interventionen genomfördes under hösten 2003. Vid det första 

utbildningstillfället närvarade 58 sjuksköterskor och 3 läkare och vid det andra 

tillfället närvarade 49 sjuksköterskor och 4 läkare.  

 

4.1  AbDRU resultat 
Medelåldern, för de som drabbades av en infektion, var 85 år. Mätning 1 

pågick från 28 oktober 2002- 24 januari 2003 och mätning 2 pågick mellan 19 

januari –19 april 2004.  

 

Mätning 1: Första infektionsregistreringen på säbo i Piteå och Boden 

                  (AbDRU).  

Mätning 2: Andra infektionsregistreringen på säbo i Piteå och Boden  

                  (AbDRU), efter utbildningen.  

 

4.1.1 Totalt  

Totalt antal registrerade infektionsepisoder var 162 respektive 122 stycken (se 

tabell 1), vilket innebär att 34 procent av de boende drabbades av en infektion 

under den första mätningen och 27 procent under den andra mätperioden. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

I båda mätningarna stod 77 procent för en ny infektion. Det vanligaste var att 

boende hade haft symtom i 1-3 dagar (54-50 procent). Läkaren kontaktades 

oftast via ordinarie rond (51-43 procent). Den vanligaste bedömningen av 

Tabell 1: Allmän information om boende som registrerats 
 

Mätning 1  Mätning 2 
     

Frekvens Procent Frekvens Procent 
n=162  n=122 

 
Kön 
   man                        62          38           39          32 
   kvinna                       100          62           83                     68 
Kateterbärare                           8            5           13                     11 
Inkontinensskydd                       52          32           20          16 
Antal infektioner         162        100         122        100 
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läkare, var att ställa en trolig diagnos (66-63 procent). Diagnoshjälpmedel 

användes vid 69-66 procent av fallen och de vanligast var leukocyt- och 

nitrittest samt urinodling.  

 

UVI var den vanligaste diagnosen, framförallt nedre UVI. Därnäst följde hud- 

och mjukdelsinfektioner och sedan luftvägsinfektioner där pneumoni var den 

vanligaste enskilda diagnosen (se tabell 2).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid mätning 1 behandlades 90 procent med antibiotika och vid mätning 2 

behandlades 98 procent. I 48-40 procent av fallen ansågs behandlingen 

påverkas av någon faktor. Vanligast var dåligt allmäntillstånd. Läkemedel 

erhölls oftast från läkemedelskåpet (52-78 procent).  

 
I Boden ökade 5-dagarskurer något mer procentuellt sett (3-28 procent), 

jämfört med Piteå (0-23 procent). För 7 dagarsbehandling stod Piteå för den 

största minskningen (45-27 procent) jämfört med Boden (33-30 procent). 8-11 

dagarsbehandling minskade mest i Boden (57-36 procent) jämfört med Piteå 

(51-44 procent, se figur 1).  

Tabell 2: Infektionsdiagnoser vid säbo  
 

Mätning 1  Mätning 2 
 
Frekvens Procent Frekvens Procent 

   
ÖLI, förkylning               3            2              2            2  
Pneumoni             10            6              9            7  
Akut bronkit               2            1 
Luftvägsinfektion, NUD              1             1     
Atypisk pneumoni                1             1               
Totalt luftvägsinfektion            16          10            12          10 
Nedre UVI (cystit)            50          31            41          34  
Recidiverande UVI            22          14            18          15 
Övre UVI                             2            1              4            3               
Totalt UVI             74          46            63          52 
Erysipelas               6            4              4            3  
Infekterat bensår              9            6              7            6  
Böld, abscess, sårinfektion och   
impetigo             14            9              7            6  
Annat, hud och mjukdelar             12            7            10            8 
Totalt hud- och mjukdelsinfektion     41          26            28          23 
Annan diagnos, övrigt            18          11            10            8  
Totalt           149          92           113          93 
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 Figur 1: Behandlingstid med antibiotika i antal dygn 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid mätning 1 förskrevs pivmecillinam mest, därefter norfloxacin, 

flukloxacillin och PcV. Under mätning 2 förskrevs mest pivmecillinam och 

därefter flukloxacillin, trimetoprim och PcV (se tabell 3).  Mellan mätning 1 

och mätning 2 minskade norfloxacin mest (12-5 procent) och pivmecillinam 

hade ökat mest (18-26 procent). Nitrofurantoin hade ökat med 4 

procentenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3: Förskriven antibiotika  
 

Mätning 1  Mätning 2 
 

 Frekvens Procent  Frekvens Procent  
 
PcV           19          12            10            8    
Doxycyklin           12            7              7            6    
Amoxicillin             4            2              1            1    
Pivmecillinam           29          18            32          26    
Flukloxacillin           20          12            17          14    
Cefadroxil             9            6              4            3    
Trimertoprim           18          11            16          13    
Erytromycin             3            2              1            1  
Klindamycin             2            1              6            5    
Ciprofloxacin             3            2              9            7  
Norfloxacin           20          12              6            5    
Nitrofurantoin             3            2              7            6 
Övriga             5             3                        5            4 
Totalt         147          90          121          99    
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4.1.2  Urinvägsinfektioner    

Vid mätning 1 hade 52 procent, av nedre UVI, fått behandling enligt 

riktlinjerna (se bilaga 4). Efter interventionen (mätning 2) hade 71 procent fått 

behandling enligt riktlinjerna (se figur 2).   
 

Figur 2: Korrekt1 /inkorrekt behandling vid nedre UVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
Vi behandling av nedre UVI och recidiverande UVI ökade 5-dagarskurer från 3 

till 45 procent. Vid mätning 2 hade 3 män och 20 kvinnor fått 5-dagarskurer. 7-

dagars-behandling minskade från 68 till 47 procent. 10-dagarsbehandling 

minskade från 26 till 8 procent. Vid mätning 1 hade 72 personer fått diagnosen 

nedre UVI eller recidiverande UVI. Vid mätning 2 hade den siffran minskat till 

59 personer.   

 

Vanligast förekommande antibiotikum var pivmecillinam följt av trimetoprim 

och kinoloner (se tabell 4). Vid behandling av nedre UVI och recividerande 

UVI behandlades vid mätning 1 10 män och 7 kvinnor med kinoloner. Vid 

mätning 2 behandlades 3 män och 5 kvinnor med kinoloner. Mellan mätning 1 

och 2 hade andelen kinoloner minskat, medan nitrofurantoin och pivmecillinam 

hade ökat. 

 

 

                                                           
1 Korrekt behandling = förskrivit rekommenderat förstahandsval av antibiotika till rätt  

            indikation med lämplig behandlingstid 
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Boden hade minskat trimetoprimanvändningen medan Piteå ökat denna (33-11 

procent jämfört med 17-32 procent). Däremot hade Boden ökat 

kinolonanvändningen medan Piteå hade minskat (0-16 procent jämfört med 34-

9 procent). Piteå hade ökat nitrofurantoinanvändningen (0-9 procent) medan 

Boden hade minskat den (7-5 procent) (se figur 3). 
 
 
 
 Figur 3: Förskriven antibiotika vid nedre UVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    
 

Tabell 4: Förskriven antibiotika vid behandling av UVI  
 
 Mätning 1   Mätning 2 
 
 Frekvens    Frekvens 
 n=72   n=69 
 
 Nedre UVI Övre UVI  recidiv UVI Nedre UVI Övre UVI  recidiv UVI 

    
Pivmecillinam               20                   8               25                1                  6 
Trimetoprim               12                   4               12                   4 
Kinoloner               12                2                  5                 5                3                  3 
Nitrofurantoin                 1                   1                 4                   3 
Cefalosporiner                 2                   2         
Övriga                 2                   1                 2                   1 
Totalt               49                2                21               48                 4                17    
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4.1.3  Luftvägsinfektioner 

Av totalt 16 respektive 12 fall av luftvägsinfektioner stod pneumoni för 10 

respektive 9 fall (se tabell 2). Vid behandling av pneumoni användes vid 

mätning 1 doxycyklin mest, därefter PcV och amoxicillin. Vid mätning 2 

användes mest doxycyklin och därefter PcV, cefadroxil och ciprofloxacin.   

 

4.1.4  Hud- och mjukdelsinfektioner 

26-23 procent av infektionerna var hud- och mjukdelsinfektioner (se tabell 2). 

De antibiotika man använde mest under mätning 1, vid behandling av hud- och 

mjukdelsinfektioner, var flukloxacillin, PcV, cefadroxil och erytromycin. 

Under mätning 2 användes mest flukloxacillin och därefter klindamycin, PcV 

och cefadroxil.1 behandling med lokalt antibiotika (fucidinsyra) och 1 fall av 

långtidsbehandling med flukloxacillin registrerades. 
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5.  Diskussion  
Det var viktigt att grundligt följa upp pilotstudien, eftersom mycket lite hade 

gjorts tidigare inom detta område.  

  

5.1 Validitet 
Valet av studiedesign medför att validiteten generellt sett är låg. Enkäterna 

hade inte validerats ännu, så det är svårt att bedöma den interna validiteten. 

Liknande enkäter har använts i andra studier och där har den interna validiteten 

bedömts som god (18). Det är svårt att visa att förändringen som kunde ses 

berodde på interventionen eftersom kontrollgrupp saknas, vilket ytterligare 

försvagar den interna validiteten. Eftersom detta är en pilotstudie avser man 

inte att kunna generalisera resultatet till populationen (det vill säga övriga säbo 

i andra kommuner i Sverige). Därför har inte några statistiska tester utförts. 

Den statistiska och externa validiteten är därför låg, därmed inte sagt att syftet 

med pilotstudien inte har uppnåtts.            

 

5.2 AbDRU       
Säsongsvariationen när det gäller antibiotikaanvändningen i denna åldersgrupp 

är försumbar (bilaga 6). Därför bör det inte inverka på resultatet att man 

genomförde mätning 1 och mätning 2 under olika tidpunkter på året (19). 

 

5.2.1 Totalt 

Man kan se att män och kvinnor i denna åldersgrupp drabbades i stort sett lika 

av infektioner, eftersom ungefär 2/3 av de som bor på dessa särskilda boenden 

är kvinnor. Detta trots den stora andelen urinvägsinfektioner. Andelen 

kateterbärare vid säbo var i tidigare studier 6 procent (20). När man tittar på de 

som drabbades av en infektion var den andelen 5 respektive 11 procent vid de 

två mätningarna (se tabell 1).  

 

Diagnosfördelningen med en stor andel UVI (46 procent, tabell 2) 

överensstämmer med resultaten från tidigare studier av säbo (11, 13, 15). Efter 



 
  

                                                            - 15 -  

interventionen hade andelen UVI diagnoser ökat till 52 procent. 90-98 procent 

av infektionsepisoderna behandlades med antibiotika. Det är svårt att bedöma 

vad denna siffra optimalt sett bör vara. En hög siffra kan vara ett tecken på för 

hög förskrivning av antibiotika, men kan också vara ett tecken på god 

kommunikation inom vården. Eftersom sjuksköterskan bedömer patienten 

först, kontaktas inte läkare i onödan. När läkare väl kontaktas blir det således i 

stor utsträckning fråga om att förskriva antibiotika.  

 

Kortare behandlingstid, efter interventionen, syns tydligt (figur 1). Fler 5-

dagarskurer och färre 7-11 dagarsbehandling. För Boden hade 5-dagarskurer 

ökat mer än i Piteå. Skillnaden mellan Boden och Piteå kan bero på att endast 1 

läkare var ansvarig för alla 3 säbo i Boden. I Piteå ansvarade olika läkare för 

deltagande säbo och alla deltog inte vid utbildningstillfällena. 

Antibiotikaförskrivningen återspeglar diagnoserna (tabell 3). 

 

5.2.2 Urinvägsinfektion (UVI) 

Den höga antibiotikaförskrivningen kan även bero på den höga andelen UVI, 

där man även inom övrig öppenvård är benägen att tidigt förskriva antibiotika 

(18). Många ABU kan ha tolkats som en cystit. När flera undersökningar visat 

att ABU ökar med åldern1, både hos män och kvinnor, och att denna ökning är 

parallell med ökad diagnos av symtomatisk UVI (1, 8, 15), kan den tesen 

stämma. Många gånger är patientens subjektiva besvär påtagliga och en viss 

risk för överanvändning av antibiotika finns, utan att diagnosen har bekräftats. 

Vad man bör ha i åtanke är att ett positivt leukocyt- nitrit- eller urinodlingssvar 

inte är lika med att antibiotikabehandling behövs, utan svaret kan vara ABU.  

 

Figur 2 visar att 48 procent av behandlingarna av nedre UVI inte följde 

gällande rekommendationer vid första mätningen. Vid mätning 2 hade siffran 

sjunkit till 29 procent. Detta tyder på att interventionen kan ha påverkat 

behandlingen positivt. Före interventionen var 7-11 dagars behandlingskur 

vanligt vid behandling av nedre UVI. Efter interventionen var 5-dagarskurer 
                                                           
1 Hos personer över 80 år är den väntade prevalensen, för bakteriuri, 25-50 procent (13). 
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vanligast. Eftersom 5-dagarskurer rekommenderas till kvinnor med 

okomplicerad cystit, var den stora förändringen efter interventionen positiv.  

 

Växelbruk mellan olika förstahandsmedel är viktigt för att inte resistenta 

bakterier ska få övertaget. För nedre UVI, hos kvinnor, var förstahandsmedlen 

nitrofurantoin, trimetoprim, pivmecillinam och cefalosporiner. Resultatet visar 

en övervikt av pivmecillinam och trimetoprim (tabell 4). Trimetoprim bör 

fortfarande användas sparsamt på institutioner där ökad risk för 

resistensutveckling finns. Figur 3 visar att trimetoprimanvändningen hade 

minskat i Boden, men att den hade ökat i Piteå. Målsättningen med att minska 

trimetoprimanvändningen totalt har inte uppnåtts (tabell 4).  

 

Nitrofurantoinförskrivningen hade ökat och det är ett fullvärdigt 

förstahandsalternativ och risken för biverkan bedöms liten med den korta 

behandlingstid cystit kräver, även när det gäller äldre. 

 

Totalt sett hade kinolonförskrivningen minskat efter interventionen (från 24 till 

10 procent), men vid mätning 1 var det en större andel män (10 av 17) för vilka 

kinoloner rekommenderas som förstahandsval. För kvinnor var 

kinolonförskrivningen, vid nedre UVI och recidiverande UVI, oförändrad.  

 

I Piteå hade gällande rekommendationer, för nedre UVI, bättre lyckats nå fram 

än i Boden. I Piteå hade kinolonanvändningen minskat samt 

nitrofurantoinanvändningen ökat (figur 3). I Boden var det motsatt effekt, 

kinolonanvändningen hade ökat och nitrofurantoinanvändningen hade minskat. 

Det är svårt att bedöma vad detta beror på. 

 

5.2.3 Luftvägsinfektioner  

Förstahandsval vid pneumokockpneumoni, som är vanligast och även den 

allvarligaste formen av pneumoni, är PcV. Man kan ifrågasätta om doxycyklin 

ska användas så ofta som det gjordes i denna studie. Detta har nog troligen 

praktiska orsaker eftersom det är små tabletter som ges en gång per dag. 
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5.2.4 Hud- och mjukdelsinfektioner 

Lokal antibiotika i form av fucidinsyra kräm eller salva bör inte användas på 

grund av resistensproblematik. Ett sådant fall registrerades. Vid diagnosen 

erysipelas användes endel erytromycin som man, på grund av 

resistensutveckling framförallt hos streptokocker men även stafylokocker, bör 

undvika. Förstahandsval vid erysipelas är PcV. Vid infekterade bensår 

behandlade man ibland med cefadroxil. Cefadroxil har god effekt mot både 

streptokocker och stafylokocker, men på grund av mer negativa effekter på 

tarmfloran än penicilliner bör man istället välja penicilliner (PcV vid rena 

streptokockinfektioner och flukloxacillin vid blandinfektioner). Cefalosporiner 

är inte något förstahandsval vid behandling av bensår. Långtidsbehandling med 

flukloxacillin är sällan indicerat och i denna studie registrerades endast ett fall. 

Det var endast i ett fall man behandlade med klindamycin, vilket är positivt 

eftersom det påverkar tarmfloran negativt med en relativt hög risk för 

Clostridium difficile – infektion.  

 

5.3 Intervention 
Än så länge finns inte något konsensusdokument om rekommendationer 

avseende antibiotikabehandling bland patienter på säbo, men tolkningen på 

resultatet baserar framförallt på rekommendationer från STRAMA, RAF och 

Norrbottens läkemedelskommitté. För att uppnå en rationell 

antibiotikaanvändning behövs utbildningsinsatser för läkare och 

sjuksköterskor. Sjuksköterskan har en central roll när det gäller att kontakta 

läkare och få antibiotika utskrivet.  

 

6. Slutsatser 
Ungefär hälften av infektionerna på säbo var urinvägsinfektioner. Kortare 

behandlingstid, för kvinnor vid cystit, ökade betydligt efter interventionen. 

Andelen 5-dagarskurer ökade från 3 till 45 procent. Totalt sett minskade 

kinolonanvändningen, vid nedre UVI, efter interventionen med 14 

procentenheter. Nitrofurantoinanvändningen ökade, från 2 till 8 procent. 
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Målsättningen med att minska trimetoprimanvändningen misslyckades. Efter 

utbildningen hade förskrivningen generellt sett förbättras.  

 

7. Tackord 
Jag vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt deltagit i denna studie. 

Alla säbo, framförallt sjuksköterskor och läkare, som medverkat. Jag vill rikta 

ett speciellt hjärtligt tack till min handledare Eva Pettersson som stöttat och 

hjälpt till med detta projekt.  
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Infektionspatienter på särskilda boenden        
1. Datum  __________ 

2. Personuppgifter  

 Kön          Man        Kvinna           Födelseår:   ___  ___         Rum/säng/lgh : ___ 

3. Ny infektion eller recidiv?   
  Recidiv 

 ny infektion   står EJ på antibiotika 
   står på antibiotika  

4. Symtom  hur många dygn 
 < 1    1-3    4-7  

 

5. När kontaktades läkare? 
 vid ordinarie rond          extrainkallad         jouren 

    

6. Hur kontaktades läkare initialt? 
 Indirekt kontakt (telefon, e-post, fax etc) 
 Direkt kontakt (läkaren tillkallades till boendet) 

 

7. Läkarens bedömning 
 avvaktar/rådgivning  provtagning   ställer trolig diagnos 

 

8. Diagnoshjälpmedel: Nej    Ja      Om ja, fyll i nedan 
Leukocyttest urin  -    +        ++         +++ eller mer 
Nitrittest urin  negativ  positiv  
Sediment  negativ  positiv  
CRP  < 10 mg/L  10-24    25-49     50-99   
> 100 
Vita / LPK  < 4  4-9         10-14     > 14 
SR tagen   Värde: ______ 
urinodling tagen  annan odling  
Annat       ______________   

9. Har den boende (fler alternativ kan anges) 
 kateter             inkontinensskydd    lokalt östrogen  Hiprex 
 Influensavaccinerats för den aktuella perioden 

10. Trolig diagnos (ange endast den för behandlingen viktigaste diagnosen)   
Luftvägar 

 ÖLI, förkylning  
 pneumoni                                              akut bronkit 
 atypisk pneumoni (mykoplasma etc)    akut exacerbation av kronisk bronkit/KOL 
 influensa                                               luftvägsinfektion NUD  
infektionsorsakad hosta  

 

Urinvägar 
 nedre UVI (cystit)  övre UVI (pyelit) 
 recidiverande UVI  urethrit 

(tidigare ≥ 2 episoder inom 6 mån eller ≥ 3 inom 1 år)   
 

Hud och mjukdelar 
 erysipelas                                                     böld, abscess, sårinfektion, impetigo 

 infekterat bensår                                           annat ………………………………… 
 

Övrigt 
 oklar feber               
 viros NUD               annan diagnos: ………………………………………………… 

11. Påverkades behandlingen av något av nedanstående:  
 KOL                        Diabetes  Kan ej lämna anamnes (ex demens) 

 
 Dåligt allmäntillstånd  terapisvikt på pågående antibiotikabehandling 

 
 Känd läkemedelsöverkänslighet   patientens/anhörigas särskilda önskemål 

 
 annat (ex. svårbedömd, flera diagnoser möjliga, främmande kropp) 

12.  Behandling med antibiotikum? 
 nej                          behandlas redan, byter ej             remitteras / inlägges 

 ja, enligt följande: 
Läkemedelsnamn Behandlingstid i dygn 

 

13. Antibiotika erhölls från: 

 apoteket (recept)      läkemedelsskåp     rekvisition   lånade av annan patient 

         FÖR INSTRUKTIONER, SE BAKSIDAN  

A
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ilaga 1 (sid 1 [2]) 



 
  

 

Instruktioner.   
Blanketten skall fyllas i under 3 månader (fr o m 28:e oktober kl 7 till 24:e 
januari kl 16) för patienter med infektionssjukdom som har BEDÖMTS AV 
LÄKARE. De patienter som omfattas är: 
A. Samtliga patienter – oavsett om de fått antibiotikabehandling eller ej – 
med symtom som läkare bedömer orsakas av en infektion inom luftvägar, 
urinvägar, hud- och mjukdelar eller annat. 
B. Utöver dessa, samtliga patienter som fått behandling med antibiotika 
oavsett diagnos. Om patienten behandlas för flera diagnoser, fyll i ett 

formulär per diagnos. Även lokalbehandling registreras. 

C. Patienter som kontrolleras efter t ex en övre urinvägsinfektion skall inte 

registreras.  

1. Ange datum  
 

2.  Ange kön, födelseår samt rum/sängplats eller lägenhetsnummer. Ange 
enbart de två sista siffrorna. Om patienten är född 1922, ange 22. Rum/säng/lgh 
anges för att man ska kunna se om samma individ får fler än en infektion under 
datainsamlingen. 
 

3.  Ny infektion innebär första bedömningen för aktuell sjukdomsepisod.  Om 
patienten får recidiv dvs återfall under samma sjukdomsepisod, fyll i om 
patienten står på antibiotika eller ej.   
 

4.  Ange hur många dygn den boende har haft sina symtom. 
 

5.  Ange om läkare kontaktades vid ordinarie rond, eller om läkare kallades in 
utöver ordinarie rondtid eller om jourhavande läkare kontaktades.   
 

6. Hur kontaktades läkaren? Direkt kontakt innebär alla fall när läkaren var fysiskt 
närvarande vid bedömningen av patienten. 
 

7. Vilken blir läkarens åtgärd? Om prover tas, fyll i under punkt 8. Om läkaren 
ställer en trolig diagnos, fyll i under punkt 9. 

8.  Diagnoshjälpmedel.  Markera det/de provtagningar som gjorts i samband med 
infektionsepisoden och använts i bedömningen av patienten. 

 
9.  Kryssa i respektive ruta om den boende någon form av kateter eller 

inkontinensskydd. Ange även om den boende har lokalt verkande östrogen, 
Hiprex eller har blivit vaccinerad mot influensa under den aktuella perioden. 
 

10.  Ange trolig diagnos. Ange den diagnos som är väsentlig för 
behandlingsvalet. För patient med terapisvikt under pågående behandling, om 
Du tycker det är viktigt att ange att patienten är svårbedömd eller om flera 
diagnoser är möjliga, kryssa också i under punkt 11. Under övrigt finns en ruta 
för ”annan diagnos” där Du kan skriva diagnosen om givna alternativ inte är 
tillämpliga (t ex prostatit) 
 

11.  Påverkades behandlingen av något av nedanstående? Ange om 
behandlingen påverkats av några av de angivna faktorerna. Det kan gälla att 
läkaren vanligtvis inte skulle behandlat alls med antibiotika, men pga dåligt 
allmäntillstånd, diabetes eller främmande kropp väljer att ge ett antibiotikum. Det 
gäller också om läkaren väljer annat antibiotikum än vad han vanligen skulle 
gjort eller vill täcka in flera diagnosalternativ.  
 

12.  Behandling med antibiotikum? Här fyller Du, förutom antibiotika, även i 
eventuell förebyggande behandling mot infektionen som nyinsätts t.ex Hiprex 
eller lokalt verkande östrogen vid UVI. Du kan skriva PcV istället för Kåvepenin, 
men i alla andra fall skall samma läkemedelsnamn anges som kommer att anges 
på receptet. Fyll i antal dagar läkaren vill att patienten skall ta sitt läkemedel, inte 
hur många dagar förpackningen räcker. 
 

13.  Här antecknas var antibiotika/läkemedlet till den första dosen fysiskt kom 
ifrån. Om t ex läkemedlet togs från läkemedelsskåpet och sedan återställdes när 
patienten fick läkemedel från apoteket via recept antecknas läkemedelskåpet 
som ursprunglig källa. 

 
Tack för Din medverkan. Skriv tydligt. 
Om blanketterna tar slut är vi tacksamma om Ni kopierar nya blanketter. 
Frågor besvaras av Eva Olsson på e-mail eva.e.olsson@apoteket.se eller i mer brådskande 
fall på tel 0920-283940 alt 0705-822 844 
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SäboABC       Bilaga 2 (sid 1[1]) 

 
A. Allmänt 
1. Antal boende (M/K):  

2. Antal rum/lägenheter:  

3. Genomsnittsålder: 

B. Behovsbedömning 
4. Hur många av de boende klarar helt självständig sin/sitt… 

 Hygien På- och 
avklädning 

Förflyttning Toalettbesök Födointag 

Antal personer      
C. Personalresurser 
5. Antal årsarbeten samt läkartid för rond per vecka 

Sjuksköterskor  
Vårdbiträden  
Undersköterskor  
Läkartid för rond/vecka (i timmar)  
 
D. Vårdindikatorer 
6. Läkemedelshändelser – avvikelser det senaste året 

Antal Patientreaktioner Antal läkemedelshändelser 
  
 
7. Fallskador under det senaste året 

Tidpunkt för händelsen vid 

uppkomna skador 

Antal fallskador Antal 

frakturer 

Dag Natt 

   
 
8. Hur många av de boende… 9. Har det under det senaste året förekommit… 
 

Får regelbundet läkemedel via injektion?_____ Diarréutbrott?   Ja  Nej  

Har kvarliggande KAD? _____  Matförgiftning?  Ja  Nej  

Har bensår? _____  Influensautbrott? Ja  Nej  

Har trycksår?_____  Antibiotikarelaterad diarré?  Ja  Nej  

Har influensavaccinerats? _____ Återkommande UVI? Ja  Nej  

 

E. Övrigt 
 

10.   Vilka urinstickor används på boendet (ange produktnamn t e x Nitur-test)   
 



 
  

 

                           Bilaga 3 (sid 1[5]) 
Kunskaps/Attitydenkät för Urinvägsinfektioner vid särskilda boenden 
Vi önskar att Du, förutom att fylla i enkäten, kommenterar frågorna och säger vad Du 
tycker om innehållet i denna enkät. Anteckna gärna i marginalen vid varje fråga. 
 
Datum:   
 
Utbildning 
Sjuksköterska □     Leg år 
Vidareutbildning □     Ja, i så fall ange inom vilket område  
Distriktsköterska □  
Läkare  □     Leg år 
Specialistkompetens □     Nej 
  □     Ja, i så fall ange inom vilket område  
 
Anställningsform / anknytning till boendet 
Tillsvidareanställning □ 
Ambulerande tjänst □ 
Vikariat  □ 
Tillfälligt inkallad □ 
Annat  □ 
 
 
Hur länge har Du haft kontakt med detta särskilda boende? 
              år 
 
 
Nedan finner du flera påståenden kring UVI. Ange för varje påstående om Du anser att 
det är sant eller falskt eller om Du inte vet om det är sant eller falskt. 
 
A. Symtombilden hos äldre 
 
 
1. Förvirring kan vara det enda symtomet hos äldre med UVI 
 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
2. Vid UVI som kräver antibiotikabehandling är feber alltid ett symtom 
 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 

B. Diagnostik 
 
3. Vid en komplicerad (övre) UVI ska man alltid göra en urinodling.  

 
Sant □ Falskt □ Vet inte □ 

 
4. Om den boende har feber och symtom som tyder på UVI ska man göra en odling. 
 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
            



 
  

 

      Bilaga 3 (sid 2[5]) 
5. Falskt negativt nitrittest kan bero på följande: 

 
a. Kort blåsinkubationstid   □ Sant  □ Falskt □ Vet inte 
b. Lågt bakterieantal i urinen  □ Sant  □ Falskt □ Vet inte 
c. Intag av höga doser C-vitamin □ Sant  □ Falskt □ Vet inte 
d. Intag av järntabletter  □ Sant  □ Falskt □ Vet inte 
e. Bakteriearten går ej att påvisa □ Sant  □ Falskt □ Vet inte 

 
6. Falskt positivt nitrittest kan bero på följande: 
 

a. Vissa läkemedel □ Sant  □ Falskt □ Vet inte 
b. Fördröjd avläsningstid □ Sant  □ Falskt □ Vet inte 

 
i) Urin till nitrittestet tar jag från:   (Rangordna även följande alternativ där 1 är det som är bäst) 

7.      
                      ii) Rangordning 

 
a. Blöja         □ Ja  □ Nej □ Vet inte  __ 
b. Kvällsurin        □ Ja  □ Nej □ Vet inte  __ 
c. Morgonurin       □ Ja  □ Nej □ Vet inte  __ 
 
 
ii) Urin från KAD, kvarkateter, ger tillförlitliga resultat på nitritstickan 
 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
C. Behandling, generellt 
 
8. Om en patient får tillbaka en okomplicerad UVI inom två månader efter första episoden, bör 

läkaren välja ett annat preparat än han/hon gjorde första gången pga risken för 
resistensutveckling.  

 
Sant □ Falskt □ Vet inte □ 

 
9. Jag anser att antibiotikakurerna vid okomplicerad UVI på särskilda boenden ofta är  
   

a. För korta  □ 
b. För långa  □ 
c. Lagom långa □ 
d. Inget av ovanstående □ 

 
10. Jag anser att man ofta  

a. Överbehandlar UVI hos äldre på särskilda boenden □ 
b. Underbehandlar UVI hos äldre på särskilda boenden □ 
e. Inget av ovanstående   □ 

 
D. Fallbeskrivningar 
 
11. Astrid, 82 år bor på boendet Storken. Hon har besvär som tyder på okomplicerad nedre UVI, 

vilket bekräftas av läkare. Astrid är allergisk mot penicillinpreparat. 
 

a. Trimetoprim-sulfa t.ex. Bactrim är förstahandspreparat i detta fall  
Sant □ Falskt □ Vet inte □ 

 
b. Nitrofurantoin (Furadantin) är ett av de rekommenderade medlen 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
c. Cefadroxil t.ex Cefamox är ett av de rekommenderade medlen 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
        



 
  

 

  Bilaga 3 (sid 3[5]) 
12. Elin, 76 år som också bor på Storken har haft smärtsamma och frekventa miktioner de senaste 

två dagarna. Nitrittestet som tas av sjuksköterskan på boendet är positivt.  
 

a. Eftersom nitrittestet är positivt behöver inte sedimentet kontrolleras 
Sant □ Falskt □ Vet inte □ 

 
b. Eftersom nitrittestet är positivt behöver ingen urinodling göras 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
c. Eftersom nitrittestet är positivt behöver ingen dipslide göras 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
 

Allmänläkaren drar slutsatsen att Elin har en okomplicerad UVI och bestämmer sig för att 
behandla henne med Trimetoprim. Allmänläkaren vill få in ytterligare ett urinprov efter avslutad 
behandling som en behandlingskontroll.  
 
d. Att kontrollera urinen efter behandlingen är korrekt i detta fall 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
13. Elin, 76 år (se fråga 12) får åter besvär med urinvägarna två månader senare. Läkaren sätter åter 

in antibiotika efter konstaterad okomplicerad nedre UVI.  
 
a. Trimetoprim kan rekommenderas i detta fall 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 

b. Selexid (pivmecillinam) kan rekommenderas i detta fall 
Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 

c. Kinoloner exempelvis Lexinor (norfloxacin) är att rekommendera eftersom patienten fick 
trimetoprim förra gången 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 

d. Trimetoprim + sulfa exempelvis Bactrim vore att föredra eftersom patienten endast fick 
trimetoprim förra gången 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
14. Elin har ständiga problem med urinvägarna. Sjuksköterskan undrar vad hon ska göra. Läkaren 

föreslår att de ska prova lågpotent östrogen (östriol) i tablettform eftersom Elin har väldigt sköra 
slemhinnor. 
 
a. Östriol kan ha en positiv effekt i detta fall 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
b. Hiprex (metenaminhippurat) hade kunnat vara ett alternativ till östrogen 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
15. Berta 79, som bor på ett särskilt boende har fått diagnosen okomplicerad nedre UVI. 

Allmänläkaren behandlar henne med pivmecillinam, Selexid, 200 mg 3 gånger dagligen i 5 
dagar. 
 
a. Behandlingstidens längd är korrekt 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 

b. Trimetoprim är billigare (=sant). Därför hade det varit ett bättre alternativ i detta fall. 
Sant □ Falskt □ Vet inte □ 

Forts. 15  



 
  

 

              Bilaga 3 (sid 4[5]) 
Berta får återigen besvär efter en månad och läkaren konstaterar okomplicerad UVI. Denna gång 
förskriver allmänläkaren pivmecillinam, Selexid, 200 mg 3 gånger dagligen i 10 dagar. 

 
c. Det var korrekt att öka behandlingstidens längd 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 

 
16. Konrad 91, som bor i egen lägenhet på servicehuset Delsbo, har okomplicerad UVI utan 

prostataengagemang. Läkaren förskriver därför Trimetoprim 160 mg 2 gånger dagligen i 14 
dagar. 
 
a. Trimetoprim är ett korrekt val 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
  

b.  Trimetoprim + sulfa  t.ex Bactrim är att föredra 
Sant □ Falskt □ Vet inte □ 

 
c. Ett kinolonpreparat (t.ex. Lexinor) vore det bästa för Konrad 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
d. Behandlingstiden är för lång för att vara en okomplicerad nedre UVI 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
 
17. Ernst 79, har UVI med misstanke om prostataengagemang. 
 

a. Trimetoprim 160 mg 2 gånger dagligen i 14 dagar är ett bra alternativ 
Sant □ Falskt □ Vet inte □ 

 
b. Lexinor (Norfloxacin) är ett bättre alternativ än trimetoprim i detta fall 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
18. Ester 82, har inte mått bra de senaste två dagarna. Nitrittestet är positivt. Hon har ingen feber 

och har KAD (kvarkateter). Sjuksköterskan ringer och undrar om hon kan börja ge en 
antibiotikakur. Allmänläkaren tycker att det låter bra och föreslår att hon tar Selexid 
(pivmecillinam) som finns i läkemedelskåpet eftersom Ester fick Trimetoprim för två månader 
sedan. 
 
a. Det är korrekt att ordinera antibiotika i detta fall 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
b. Byte av preparat rekommenderas trots att Trimetoprim fungerade bra förra gången 

Sant □ Falskt □ Vet inte □ 
 
Nedan finner Du ett antal påståenden angående urinvägsinfektioner hos äldre kvinnor 
och män. Ange om Du instämmer eller ej i dessa påståenden. 
 
19. En okomplicerad nedre UVI hos en kvinna över 65 ska behandlas med en 5-dagars kur antibiotika 
 

Jag instämmer i de flesta fall  □ I många fall instämmer jag inte    □ 
Jag instämmer i många fall    □ I de flesta fall instämmer jag inte  □ 

 
20. När en kvinna som bor på ett särskilt boende får upprepade okomplicerade UVI inom några månader 

ska ett annat antibiotika väljas än det som skrevs ut vid första episoden. 
 

Jag instämmer i de flesta fall  □ I många fall instämmer jag inte   □ 
Jag instämmer i många fall     □ I de flesta fall instämmer jag inte  □ 

  
                   



 
  

 

            Bilaga 3 (sid 5[5]) 
21. Till postmenopausala kvinnor med återkommande UVI kan ett peroralt lågdosöstrogenpreparat vara 

av värde. 
 

Jag instämmer i de flesta fall   □ I många fall instämmer jag inte    □ 
Jag instämmer i många fall     □ I de flesta fall instämmer jag inte   □ 

 
22. Till postmenopausala kvinnor med återkommande UVI kan ett lokalt östrogenpreparat vara av 

värde. 
 

Jag instämmer i de flesta fall  □ I många fall instämmer jag inte   □ 
Jag instämmer i många fall    □ I de flesta fall instämmer jag inte  □ 
 

 
23. Sjuksköterskan bestämmer i praktiken om urinvägsinfektioner ska behandlas eller inte 
 

Jag instämmer i de flesta fall   □ I många fall instämmer jag inte  □ 
Jag instämmer i många fall     □ I de flesta fall instämmer jag inte □ 

 
 
24. Sjuksköterskan bestämmer i praktiken vilket preparat som förskrivs vid urinvägsinfektioner 
 

Jag instämmer i de flesta fall  □ I många fall instämmer jag inte    □ 
Jag instämmer i många fall    □ I de flesta fall instämmer jag inte  □ 

 
 
 



 
  

 

Utbildningsmaterial          Bilaga 4 (sid 1[2]) 
 
Pneumoni: Vanligaste patogenen vid pneumoni är pneumokocker, som dessutom är farligast. 

Haemophilus influenzae förekommer framförallt hos KOL-patienter. Legionella, mycoplasma 

och chlamydia (TWAR) förekommer, men relativt sällan i denna åldersgrupp. Enda 

symtomet, hos äldre med pneumoni kan vara förändrad fysisk kapacitet. Patienten har inte 

alltid feber (21, 22). Enligt rekommendationerna ska penicillin doseras 1g 3 gånger dagligen, 

vid pneumoni. Fassdoseringen är inte tillräcklig. 

 
Tabell 1: Rekommenderad behandling av pneumoni i Norrbotten  

(strama, RAF, svenska infektionsläkarföreningen) (2, 22, 23) 
 
Diagnos  Antibiotikaval  Behandlingstid 
 
Pneumokock  PcV   7-10 dagar 
   Nedsatt penicillinkänslighet Amoxicillin   
H. influenzae   Amoxicillin  
Mycoplasma    Erytromycin, Doxycyklin 10 dagar. 
TWAR   Doxycyklin, Erytromycin 10 dagar  
 

 
Bakteriell luftvägsinfektion: antibiotikabehandlig med doxycyklin, amoxicillin, PcV eller 

erytromycin (vid penicillinallergi) (24). 

 

Urinvägsinfektioner (UVI): indelas i pyelonefrit (övre UVI) eller cystit (nedre UVI). 

Dessutom indelas UVI i komplicerad/okomplicerad, symtomgivande/asymtomatisk bakteriuri, 

sporadisk/recidiverande och samhällsförvärvad/sjukhusförvärvad. Nära hälften av de som bor 

på säbo har bakteriuri. E-coli är den vanligaste bakterien som orsakar UVI hos äldre (2). 

 

Vid utredning av UVI bör specifika prover (urinsticka till exempel Multistix7, urinodling, 

eventuellt blododling) tas. Samtidigt bör en stunds tankeverksamhet ägnas åt möjlig orsak till 

infektionen och utreda orsaken vid behov (2). Vid misstanke om cystit måste pyelonefrit 

uteslutas och därefter kan behandling avvaktas. Vid misstanke om pyelonefrit kan behandling 

avvaktas om patienten har feber, men inte är allmänpåverkad, och om det är möjligt att följa 

temperatur och blodtryck. Om tillståndet inte förbättras tas urinodling samt 

resistensbestämning och antibiotika övervägs (25).  

 

Riskfaktorer för UVI är hög ålder, KAD, avflödeshinder, inkontinens eller neurologiska 

sjukdomar, som leder till ökad residualurin. Hos äldre män ökar risken för UVI bl.a. p.g.a. 

prostatahyperplasi och för äldre kvinnor vid atrofiska slemhinnor.  



 
  

 

Bilaga 4 (sid 2[2]) 
Tabell 2: Behandlingsrekommendationer vid urinvägsinfektion i Norrbotten (strama, RAF) (5, 23) 

 
Diagnos  Val av antibiotika Behandlings- Bör normalt inte 
    tid användas 
 
Cystit hos kvinnor Nitrofurantoin,   3-5 dygn Kinoloner1. 
  Pivmecillinam,   Trimertoprim-  
  Trimetoprim,    Sulfonamider2 
  (Cefalosporin) 
  
Nedre UVI hos män                    Ciprofloxacin3, Trimetoprim 10-14 dygn 
 
Akut pyelonefrit Ciprofloxacin,  10-14 dygn 
  Sulfametoxazol + 
  Trimetoprim, 
  Loracarbef 
   
Långtidsprofylax mot  Nitrofurantoin, Trimetoprim 
Recidiv (sällan indicerat)   
 
KAD  Kinoloner, Lorakarbef,  
 
1 Inget förstahandsmedel vid okomplicerad cystit, utan bör främst ges till patienter med tätt recidiverande eller 
komplicerade infektioner. 
2 Rekommenderas inte vid okomplicerad cystit 
3 Norfloxacin rekommenderades när denna studie genomfördes 
 
 

Vid valet av antibiotika, hos män med UVI, bör preparatets förmåga kunna ge hög 

koncentration, inte bara i urinen, utan också i prostatavävnad. För god kvalitet är det viktigt 

med rätt behandling, växelbruk av antibiotika och optimal behandlingstid (26). Ingen 

behandling ges om bakteriuri hittas hos kateterbärare utan påtagliga symtom (feber) (27). 

ABU hos patienter utan påtaglig komplicerande faktorer ska inte heller behandlas (1, 8, 11). 

 

Erysipelas (rosfeber): orsakas framför allt av betahemolyserande streptokocker, oftast grupp 

A. Behandling: penicillin V i 14 dagar. Recidivrisken är stor (30 procent inom 3 år) (25). 

 

Sårinfektioner: Orsakas framför allt av stafylokocker och streptokocker. Lokalbehandling 

med antibiotika rekommenderas inte, om inte tecken till infektion i omgivande vävnad 

noteras, utan grundorsaken ska behandlas. Vid tydliga tecken på streptokockinfektion 

rekommenderas antibiotika- penicillin V, vid penicillinallergi: klindamycin eller fusidinsyra. 

Vid rena stafylokock- eller blodinfektioner rekommenderas dikloxaxillin eller flukloxacillin 

(25).  Rekommenderad doseringen för flukloxacillin är 750mg-1g 3 gånger dagligen, 

fassdoseringen är inte tillräcklig. 

 
 



Infektionspatienter på särskilda boenden         
1. Datum  __________ 
 
2. Personuppgifter  
  Kön          Man     Kvinna          Födelseår:   ___  ___        Rum/säng/lgh : ___ 
3. Ny infektion eller recidiv?   

  Recidiv 
 ny infektion   står EJ på antibiotika 

   står på antibiotika  
4. Symtom  hur många dygn 

 < 1                             1-3   4-7  
5. När kontaktades läkare? 

 vid ordinarie rond          extrainkallad         jouren   
  

6. Hur kontaktades läkare initialt? 
 Indirekt kontakt (telefon, e-post, fax etc) 
 Direkt kontakt (läkaren tillkallades till boendet) 

 
7. Läkarens bedömning 

 avvaktar/rådgivning    provtagning 
  ställer trolig diagnos 
 

8. Diagnoshjälpmedel: Nej    Ja   Om ja, fyll i nedan 
Leukocyttest urin  -    +         +         +++ eller mer 
Nitrittest urin  negativ  positiv  
Sediment  negativ  positiv  
 
CRP              < 10 mg/L  10-24  25-49  50-99   > 100 
Vita / LPK  < 4  4-9  10-14  > 14 
SR tagen   Värde: ______ 

 
urinodling tagen  annan odling  
Annat       ______________  
  

9. Har den boende (fler alternativ kan anges) 
 kateter             inkontinensskydd    lokalt östrogen  Hiprex 
 Influensavaccinerats för den aktuella perioden 

 

 
10. Trolig diagnos (ange endast den för behandlingen viktigaste diagnosen)   

Luftvägar 
 ÖLI, förkylning  
 pneumoni                                             akut bronkit 
 atypisk pneumoni (mykoplasma etc)    akut exacerbation av kronisk bronkit/KOL 
 influensa   
 luftvägsinfektion NUD                           infektionsorsakad hosta  

 

Urinvägar 
 nedre UVI (cystit)  övre UVI (pyelit) 
 recidiverande UVI  urethrit 

(tidigare ≥ 2 episoder inom 6 mån eller ≥ 3 inom 1 år)   
 

Hud och mjukdelar 
 erysipelas                                                     böld, abscess, sårinfektion, impetigo 

 infekterat bensår                                           annat ………………………………… 
 

Övrigt 
 oklar feber               
 viros NUD               annan diagnos: ………………………………………………… 

11. Påverkades behandlingen av något av nedanstående:  
 KOL                        Diabetes              Kan ej lämna anamnes (ex demens) 

 
 Dåligt allmäntillstånd  terapisvikt på pågående antibiotikabehandling 

 
 Känd läkemedelsöverkänslighet   patientens/anhörigas särskilda önskemål 

 
 annat (ex. svårbedömd, flera diagnoser möjliga, främmande kropp) 

12.  Behandling med antibiotikum? 
 nej    behandlas redan, byter ej        remitteras / inlägges 

 ja, enligt följande: 
Läkemedelsnamn Behandlingstid i dygn 

 

13. Antibiotika erhölls från: 
  apoteket (recept)      läkemedelsskåp  rekvisition  lånade av annan patient 

FÖR INSTRUKTIONER, SE BAKSIDAN 
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Instruktioner.    
 

Blanketten skall fyllas i under 3 månader (fr o m 19:e januari kl 7 till 19:e 
april kl 16) för patienter med infektionssjukdom som har BEDÖMTS AV 
LÄKARE. De patienter som omfattas är: 
A. Samtliga patienter – oavsett om de fått antibiotikabehandling eller ej – 
med symtom som läkare bedömer orsakas av en infektion inom luftvägar, 
urinvägar, hud- och mjukdelar eller annat. 
B. Utöver dessa, samtliga patienter som fått behandling med antibiotika 
oavsett diagnos. Om patienten behandlas för flera diagnoser, fyll i ett 
formulär per diagnos. Även lokalbehandling registreras. 

C. Patienter som kontrolleras efter t ex en övre urinvägsinfektion skall 
inte registreras.  

1. Ange datum  
 

2. Ange kön, födelseår samt rum/sängplats eller lägenhetsnummer. Ange 
enbart de två sista siffrorna. Om patienten är född 1922, ange 22. 
Rum/säng/lgh anges för att man ska kunna se om samma individ får fler än en 
infektion under datainsamlingen. 
 

3. Ny infektion innebär första bedömningen för aktuell sjukdomsepisod.  Om patienten 
får recidiv dvs återfall under samma sjukdomsepisod, fyll i om patienten står på 
antibiotika eller ej.   
 

4. Ange hur många dygn den boende har haft sina symtom. 
 

5. Ange om läkare kontaktades vid ordinarie rond, eller om läkare kallades in utöver 
ordinarie rondtid eller om jourhavande läkare kontaktades.   
 

6. Hur kontaktades läkaren? Direkt kontakt innebär alla fall när läkaren var fysiskt 
närvarande vid bedömningen av patienten. 
 

7. Vilken blir läkarens åtgärd? Om prover tas, fyll i under punkt 8. Om läkaren ställer 
en trolig diagnos, fyll i under punkt 10. 

 
 

8. Diagnoshjälpmedel.  Markera det/de provtagningar som gjorts i samband med 
infektionsepisoden och använts i bedömningen av patienten. 
 

9. Kryssa i respektive ruta om den boende någon form av kateter eller 
inkontinensskydd. Ange även om den boende har östrogen, Hiprex eller har blivit 
vaccinerad mot influensa under den aktuella perioden. 
 

10. Ange trolig diagnos. Ange den diagnos som är väsentlig för behandlingsvalet. För 
patient med terapisvikt under pågående behandling, om Du tycker det är viktigt att 
ange att patienten är svårbedömd eller om flera diagnoser är möjliga, kryssa också i 
under punkt 11. Under övrigt finns en ruta för ”annan diagnos” där Du kan skriva 
diagnosen om givna alternativ inte är tillämpliga (t ex prostatit) 
 

11. Påverkades behandlingen av något av nedanstående? Ange om behandlingen 
påverkats av några av de angivna faktorerna. Det kan gälla att läkaren vanligtvis inte 
skulle behandlat alls med antibiotika, men pga dåligt allmäntillstånd, diabetes eller 
främmande kropp väljer att ge ett antibiotikum. Det gäller också om läkaren väljer 
annat antibiotikum än vad han vanligen skulle gjort eller vill täcka in flera 
diagnosalternativ.  
 

12. Behandling med antibiotikum? Här fyller Du, förutom antibiotika, även i eventuell 
förebyggande behandling mot infektionen som nyinsätts t.ex Hiprex eller lokalt 
verkande östrogen vid UVI. Du kan skriva PcV istället för Kåvepenin, men i alla andra 
fall skall samma läkemedelsnamn anges som kommer att anges på receptet. Fyll i antal 
dagar läkaren vill att patienten skall ta sitt läkemedel, inte hur många dagar 
förpackningen räcker. 
 

13. Här antecknas var antibiotika/läkemedlet till den första dosen fysiskt kom ifrån. 
Om t ex läkemedlet togs från läkemedelsskåpet och sedan återställdes när patienten 
fick läkemedel från apoteket via recept antecknas läkemedelskåpet som ursprunglig 
källa. 

 
Tack för Din medverkan. Skriv tydligt. 

Om blanketterna tar slut är vi tacksamma om Ni kopierar nya blanketter. 
Frågor besvaras av Eva Olsson på e-mail eva.e.olsson@apoteket.se eller i mer 
brådskande fall på tel 0705-822 
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