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Sammanfattning

Introduktion: Genom att tillämpa kriterier för övergång från parenteral till peroral antibiotikabehandling, i 

största möjliga mån, kan överbehandling reduceras. En väsentlig åtgärd som bör beaktas, avser till att så fort som 

möjligt övergå från intravenös (IV) administrering till peroral antibiotika behandling, vid behandling av patienter 

med bakteriella infektioner. En tidig övergång till peroral behandling och utskrivning av patienter kan vara av 

vikt för att minimera en eventuell risk att erhålla vårdrelaterade infektioner.

Syfte: Att genom en litteraturstudie försöka undersöka vilka kriterier som rekommenderas vid en övergång från 

parenteral till peroral antibiotika administrering, inom den slutna vården. Vilket utfall tillämpning av 

övergångskriterier har haft på reduktion av vårddygn (LOS) samt behandlings utfall och tillfrisknande vid 

tillämpning av övergångs kriterier. Som ett tillägg till litteraturstudien utförs även personliga intervjuer, för att 

erhålla viss kännedom och insikt inom tillämpning, (IV till peroral antibiotika användning) på klinik. Dess syfte 

är att ge läsaren en insikt inom klinisk tillämpning och attityder om och kring övergångskriterier och peroral 

behandling.

Metod: Litteratursökning: Genom informationsökning i databaser och artikelarkiv. Litteratursökningen 

resulterade i 616 st. primära sökningsträffar. artiklar och studier inom området, där av 12 st uppfyllde främst 

syftet som underlag och referenser. Sju av studierna innehöll data från randomiserade kontrollerade 

undersökningar(RCT). Tillämpning på klinik är ett tillägg till litteraturstudien, inga direkta slutsatser och resultat 

kommer att förkunnas men det ger en intressant insikt. Metoden var att genom personliga intervjuer av läkare, 

enhetschefer, och läkemedels ansvariga sköterskor på ett sjukhus samla information. 

Resultat: Resultatet omfattar övergångskriterier som uppvisats inom undersökningar och artiklar som granskats 

inom studien. Övergångskriterierna omfattar tillstörsta delen, studier av kriterier vid pneumoni infektion, men 

även studier av kriterier för generell infektion. Dessa övergångskriterier definieras även och sammanställs inom 

studieresultatet. De mest förekommande övergångskriterier var att patienten upprätthåller en feberfri status, 

peroralt upptag är möjligt samt att en symptom minskning alternativt förbättrad klinisk status inträtt. En 

signifikant reduktion av vårddygn erhölls. Ingen signifikant skillnad erhölls inom behandlingsutfallet och 

tillfrisknande, intravenös fortsatt behandling vs. Peroral behandling.

Slutsats: Det förkunnades inga direkta evidens som strider mot att övergångsbehandling, bör rekommenderas till 

nästan alla patienter där en passande peroral beredning med hög biotillgänglighet är effektiv och finns att tillgå



2

Innehållsförteckning sid

Sammanfattning 1

Innehållsförteckning 2

1. Introduktion 3

1.1 Bakgrund 3

1.2 Strategiskt samordnat arbete mot antibiotikaresistens 4

1.3 Förutsättningar för övergång 5

1.3.1 Informativa faktorer 5

1.3.2 Diagnostik och behandlings faktorer 5

1.3.3 Prognostiska modeller 5

1.4 Biotillgänglighet och beredningsform 6

2. Syfte 8

3. Metod 9

3.1 Litteratursökning 9

3.2 Personliga intervjuer, tillämpning på klinik 10

3.3 Analys 10

4. Resultat 11

4.1 Studiens resultat av övergångskriterier 11

4.1.1  Kriterieblock 12

4.1.2 Enstaka kriterier 16

4.1.3 Referens studiers inriktning och resultat 17

4.2 Resultat för reduktion av vårdagar (LOS) 19

4.3 Resultat för behandlings utfall och tillfrisknande 20

4.4 Resultat av Intervjuer, tillämpning på klinik 21

4.4.1 Inledning 21

4.4.2 Övergångskriterier 21

4.4.3 Utskrivning av patienter, LOS 22

4.4.4 Attityden kring antibiotikaanvändningen 23

4.4.5 Antibiotikapreparat 24

5. Diskussion 25

6. Slutsats 29

Tackord 30

Referenser 31

Bilaga 1. Översikt av litteratursökning.

Bilaga 2. Sammanfattning artikelanalys

Bilaga 3. Intervju: frågeformulär A

Bilaga 4. Intervju: frågeformulär B

Bilaga5. Ordlista.



3

1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Den totala antibiotikaförsäljningen har fram till 2007 ökat i Sverige efter att under flera år ha 

minskat [7]. Inom Sverige uppfattas läget inom bakteriernas resistensutveckling mot 

antibiotika som relativt beständigt, men även det globala trycket påverkar landet. En fortsatt 

ökad resistensutveckling kan eventuellt resultera i att antibiotikabehandlingar som idag 

tillämpas, inte har den avsedda effekten inom en snar framtid. [1,4] Därför måste åtgärder 

vidtagas, en minskning av antibiotika användningen och reglering inom 

antibiotikatillämpningen genom att fastställa lämpliga vårdprogram och rekommendationer. 

Även en översyn av hygien rutiner måste ske för att förhindra spridning av resistenta bakterier

[3,7]. 

Genom att tillämpa kriterier för övergång från parenteral till peroral behandling, i största 

möjliga mån, kan överbehandling reduceras. Perorala preparat är billigare samt administreras 

på ett enkelt och smidigt sätt. Vårdkostnader kan minskas framförallt då utskrivning kan ske 

tidigare [1,5,6,9,17,19,20,27,32]. En tidigare patientutskrivning kan även gynna förhållandet 

kring en rådande platsbrist inom den slutna vården. 

Även om den slutna vården svarar för en liten del av den totala antibiotikaförbrukningen, 

behandlas en större mängd patienter på en liten yta. Detta medför troligtvis en markant ökad 

risk för uppkomst och utveckling av antibiotikaresistenta bakterier [1]. Därför är en tidig 

övergång till peroral behandling och utskrivning av patienter av vikt för att minimera denna 

eventuella risk att erhålla vårdrelaterade infektioner.

Det finns få riktlinjer för vilka kriterier som bör tillämpas vid övergång. För att utreda dessa 

kriterier har en litteraturstudie genomförts. Denna litteraturstudie baseras på tio studier inom 

samhällsförvärvad pneumoni (CAP) [9,20,23,24,25,26,27,29,30,31] endast två studier berör 

generell infektion[19,28]. 

En direkt insikt inom tillämpning på klinik och uppfattning av attityder om övergång från IV 

till peroral administrering kan eventuellt belysa och ha betydelse för vidare utredning av 

antibiotika tillämpning. För att få kunskap om den praktiska tillämpningen vid klinik, har 

några personliga intervjuer genomförts, med berörd personal. Dessa kan kanske hjälpa läsaren 

att få en insikt i tillämpningen och kanske bidra till en vidare diskussion kring hur
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tillämpningen kan förbättras. Utfallet av personliga intervjuer om tillämpning på klinik ska 

behandlas som ett tillägg till litteraturstudien.

1.2 Strategiskt samordnat arbete mot antibiotikaresistens.

Bakteriers resistens och utvecklingsförmåga mot antibiotika utgör ett hot, och ansågs vara ett 

av de största problemen inom folkhälsan [1] enligt regeringens proposition 2005/2006:50. 

Regeringens proposition 2005/2006:50 ”Strategi för ett samordnat arbete mot 

antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar” [1] godkändes av riksdagen och 

lagändringarna började gälla den 1 juli 2006. Uppföljning och analys av diverse uppdrag och 

ansvarsområden sker av olika instanser och arbetsgrupper [1,4]. Exempel på omfattande 

insatser som utförs av:

 Socialstyrelsen: inventering av antibiotikaanvändning (öppen och slutenvård)

 Smittskyddsinstitutet: Övergripande ansvar för resistensövervakningen

 Strama: Kontinuerlig uppföljning av antibiotikaföreskrivning[1,4].

Resistentbestämning av bakterier utförs vid mikrobiologiska laboratorier. Utförande av 

resistensbestämning görs för att detektera bakterier som besitter resistensmekanismer, 

dessutom för att prognostisera det kliniska utfallet av aktuell behandling [2,3,8]. Ett 

epidemiologiskt underlag, kan ge en indikation på oönskade trender och bidraga till att 

åtgärder vidtas så att upprättning av en handlingsplan och rekommendationer kan ske inom ett 

tidigt skede av utvecklingen [1,2].

Arbetet mot antibiotikaresistens avser övervakning, kontroll, utbildning, 

informationsspridning, forskning, tillämpning av förbättrade arbetsätt och framförallt en 

strävan mot rationell läkemedels användning [1]. Med rationell läkemedelsanvändning menas 

att antibiotikan ska användas på rätt indikation, i rätt dos, under rätt tid och att det preparatet 

som brukas är kostnadseffektivt.[9]

Under det nationella symposiet (2008-11-18) anfördes det av regeringen att det fortsatta 

strategiska arbetet mot antibiotika resistens, särskilt fokuseras på tre övergripande områden:

 över- och felbehandling av antibiotika ska motverkas

 Vårdhygien standaren ska förbättras

 Utveckling av nya antibakteriella substanser [7] 
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1.3 Förutsättningar för övergång

Med detta avses faktorer och förutsättningar som har betydelse för en gynnsam övergång från 

intravenös till peroral behandling.

1.3.1 Informativa faktorer

Information om antibiotika som är producentobunden bör finnas tillgänglig och 

överensstämma med de riktlinjer som finns för användning av antibiotika [1].

Rekommendationer för diagnostik och behandling för bakteriell infektions- sjukdomar som 

baserats på lokala och nationella riktlinjer bör finnas att tillgå [8,1]. Förskrivare av antibiotika 

bör känna till och tillämpa de gällande riktlinjerna[1].  

1.3.2 Diagnos och behandlingsfaktorer

Prov för odling bör i praktiken alltid tas före insättande av antibiotika [8,16]. Mikrobiologisk 

diagnos bör vara kvalitetssäkrad och preliminära svar på rutinodlingar bör normalt erhålls 

inom ett dygn [1]. Mikrobiologisk diagnostik är viktig för en riktad 

antibiotikabehandling[13,32], men samtidigt kan fördröjning av effektiv terapi leda till 

komplikationer, som vid kritiska tillstånd kan ge till följd en ökad mortalitet[1]. Därför är det 

viktigt att snabbt sätta in effektiv antibiotika behandling, för att sedan, så snart en patogen 

identifierats, ge patienten en smalare och riktad behandling [13].

En god diagnostik ökar möjligheten till ett rationellt antibiotikaval [1,8]. Valet av 

antibiotikabehandling och vårdnivå har en stor betydelse för utgång och behandlingssvar.

[1,13]. Rätt val av antibiotika är sannolikt avgörande för bakteriers resistensutveckling mot 

antibiotika och patientens totala sjukvårdskostnad[8,9,37] och är förutsättningen för en 

peroral övergång med en effektivt riktad behandling och positivt behandlings 

resultat[8,16,19,37]. Den tilltagande resistensutvecklingen ökar behovet av ett effektivt och 

snabbt påvisningssystem för bakterier och deras antibiotikaresistensmönster[1]. 

1.3.3 Prognosmodeller

Etiologisk diagnos eftersträvas för att ge stöd för antibiotikabyte alt. initial behandling. Att 

använda prognostiska modeller som ett verktyg vid utredning kan leda till att antalet 

inläggningar och sjukvårdskostnader minskar [13]. Modellerna bör betraktas som ett 

hjälpmedel med kan inte ersätta den kliniska bedömningen [13]. Som exempel kan den 

prognostiska modellen (CRB-65 testet), som rekommenderas inom aktuella svenska riktlinjer
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vid samhällsförvärvad pneumoni (CAP) nämnas. CRB-65 testet används för identifikation av 

lämplig vårdnivå, provtagning, mikrobiologisk diagnostik och initial antibiotika behandling 

[13]. CRB-65 test alt. tidigare (CURB-65) beskrivs som ett prognostiskt kliniskt index som 

omfattar fyra markörer, som upprättas för att skapa en överblick av infektionens 

svårighetsgrad . Markörer som bedöms är patientens: 

C: Confusion (desorentering/ sänkt medvetandegrad)

R: Respiration (andnings frekvens , ≥ 30/min)

B: blodtryck (systoliskt < 90 mm Hg/ diastoliskt ≤ 60 mm Hg) 

65: Ålder≥ 65 år [13]

1.3.4 Biotillgänglighet och beredningsform

Förutsättningen för administration av peroral antibiotika är en fungerande gastrointenstinal 

kanal. Nyckelfaktor för övergången från intravenös till peroral behandling anses vara 

biotillgängligheten av den orala beredningen [6,20]. Förbättrade perorala beredningar som 

åstadkommer högre serumkoncentrationer än tidigare har blivit tillgängligare [9,20]. 

Biotillgängligheten uttrycks som procent av läkemedlets koncentration av den perorala 

beredningen, jämfört med intravenösa i kroppens systematiska cirkulation(AUC). Ett peroralt 

preparat som har god absorption benämns som ekvivalent, dvs. är jämförbar med den 

intravenösa beredningen. Att det perorala antibiotikapreparatet har en hög biotillgänglighet är 

förutsättningen och är enligt Cunha B. m.fl. den kritiska faktorn för att övergång 

överhuvudtaget ska ske. Biotillgänglighet och absorptionen bör helst vara ≥ 90 %.[6,9,19]. 

Men det är enligt Cunha, m.fl. inte beredningsformen som är det väsentliga utan antibiotikans 

spektrum samt resistens potentialen av vald antibiotika som är avgörande vid behandling av 

infektionen[6,9].

Vid en ekvivalent peroral dos antibiotika, förutsatt att absorptionen är snabb och effektiv, 

uppnår blod och vävnadsnivåer, samma värde som om lämplig dos intravenös antibiotika 

tillförts vid infektion [6,9]. Detta gäller för nästan alla individer med fåtal undantag[9]. 

Flertalet perorala preparat som används är biotillgänglighetsmässigt ekvivalent med 

intravenösa beredningar[19].  
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Biotillgänglighet, minimum inhibitory concentration (MIC) och halveringstid är faktorer som 

i allra högsta grad är avgörande vid antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp [17] och vid 

behandling av bakteriell infektion[18]. Ytterligare en faktor att beakta vid val av antibiotisk

beredning är att administration av andra läkemedel kan reducera absorption av viss samtidig 

tillförd peroral antibiotika.[18]

PK/PD-parametrar för olika antibiotikaklasser:

PK/PD anger antibiotikas farmakokinetik (PK) och farmakodynamik (PD). Dessa parametrar 

är avgörande för antibiotikans dosering, och optimala användning [18]. Basen för det 

internationella resistensbestämningsystem är det så kallade MIC-värdet (Minimum Inhibitory 

Concentration). 

MIC-värdet är ett relativt mått på bakteriens känslighet för ett antimikrobiellt medel. MIC-

värdet definieras som den lägsta koncentration av en antibiotikasubstans som synligt förmår 

hämma bakteriens tillväxt. Detta anges som MIC-värde (mg/L) [2]. Viktiga parametrar man 

undersöker är den del av tiden som serumkoncentrationen ligger över bakteriens MIC, 

(T>MIC), ytan under serumkoncentrations kurvan (AUC)/MIC och (Cmax)/MIC som anger 

maximal serumkoncentration [18].

Tabell 1. Biotillgänglighet vid peroral tillförd antibiotika. Graderade enligt (a, b, c). 

[6,19,21,37]

a.) Substanser med hög biotillgänglighet efter peroral administrering (>90 %)1

Amoxicillin Linezolid

Cefalexin Introfurantoin

Cefadroxil Minocyklin

Klindamycin Ofloxacin

Nitromidazol Levofloxacin

Trimetroprim (TMP) Moxifloxacin

Flukonazol Metronidazol

Trimetoprim- sulfametoxazol (TMP-SMX)

1Samma ekvivalenta blod och vävnads nivåer uppnås, som vid samma tillförd dos IV (p.o =IV)

Tabell utformad främst enligt ref. RAF[37]
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b.) Antibiotikasubstanser med måttlig- god peroral biotillgänglighet (50-90 %)2

Penicillin V (50 %) Ceftibuten (60-90%) Cefpodoxim (50-70%)

Ciprofloxacin (60-80%) Flukloxacillin (80-90% fastande) Doxycyklin (80-90 %)

Lorakarbef (80-90 %) Kloxacillin (80-90% fastande) Fusidinsyra (75 %)

Rifampicin (90 % fastande) Tetracyklin (80-90%)

2Peroral behandling med lägre, men fortfarande terapeutiskt effektiva blod och vävnads nivåer, än de som 
uppnås vid samma dos IV behandling.(p.o <IV)

Tabell utformad främst enligt ref. RAF [37]

c.) Antibiotikasubstanser med låg biotillgänglighet efter peroral administrering (< 50 %)3

Ampicillin Vancomycin Pivmecillinam

Cefuroxim Erytromycin Norfloxacin

Fosfomycin Azitromycin

3Peroral behandling med icke adekvata blod och vävnadsnivåer.

Tabell utformad främst enligt ref. RAF [37]

2. Syfte

Att genom en litteraturstudie utröna: I) Vilka kriterier som i litteraturen rekommenderas vid 

en övergång från parenteral till peroral antibiotikaadministrering inom den slutna vården, 

II) Vilket utfall tillämpning av övergångskriterier har haft på reduktion av vårddygn (LOS),

III) Behandlingsutfall och tillfrisknande vid tillämpning av övergångs kriterier samt,

IV) Genom personliga intervjuer erhålla viss kännedom och insikt inom tillämpning, (IV till 

peroral antibiotika användning) på klinik.
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3. Metod.

3.1 Litteratursökning

De bibliografiska databaser över publicerade vetenskapliga artiklar som användes vid sökning 

var PUBMED, CINAHL, COCHRANE, och WEB OF SCIENCE (ISI). Litteratursökningen 

har ägt rum mellan januari och mars 2009. Inklusionskrav var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska samt att de skulle innehålla information som motsvarar 

syftet. Exklusionskrav var att utesluta artiklar som handlade om annan läkemedelsterapi än 

antibiotika.

Två av referenserna valdes bort från analysen. Det var två tidigare meta- analyser[32,33], och 

dessa två studier användes istället som referens vid jämförelse av undersökningens resultat 

vilket därigenom stärktes. Nämnvärt är att en av dem representerade resultat från 

övergångskriterie- analys, som baserats på 10 stycken andra referenser än de som omfattas i 

denna litteraturstudie. De två meta- analyserna finns dock även sammanfattade se (bilaga 2( 

n=14))

Sökord som användes och kombinerades på olika sätt var; “guidelines antibiotic”, switch 

conversion, parenteral to oral, intravenous to oral, early switch, early discharge, early switch 

strategy, sequential switch therapy, sequential antimicrobial therapy, unnecessary intravenous 

antibiotic, antibiotic switch och slutligen general criteria. En viss del av sekundärsökning 

förekom, då artiklar söktes utifrån referenser i det funna materialet. 

Av de databaser som används under litteratursökningen hade CINAHL flest relevanta 

artikelträffar. Sökningar i PUBMED gav likvärdiga träffar. Tre relevanta träffar hittades i 

databasen WEB OF SCIENCE (ISI). I databaser som COCHRANE hittades vissa artiklar som 

redan påträffats i CINAHL och PUBMED. För att erhålla en sammanfattning över 

litteratursökningen se (bilaga 1, Litteratursökning översikt ). 

För att kontrollera att rätt sökord och definition användes databasers uppslagsverk s.k.

thesaurus, MeSH-term, samt översättning med hjälp av svensk MeSH [14]. Dessa sökverktyg 

finns att tillgå på Karolinska institutets hemsida. Fritextsökning användes men dessa 

sökningar har en tendens att resultera i en stor och bred mängd referenser, så en kombination 

av olika sökningsfunktioner gav studiens referenser.

Primärsökningen gav totalt 616 träffar. Efter en granskning av artiklarnas sammanfattningar 

resulterade materialet i 14 artiklar. Dessa valdes främst som referenser för studieresultatet. 
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Även rapporter och material från regeringen, socialstyrelsen, Strama, SMI och RAF har 

används som stöd. För att underlätta för läsaren har en ordlista bifogats se (bilaga 4, 

Ordlista.)

3.2 Personliga intervjuer, tillämpning på klinik.

Metoden var att genom personliga intervjuer av 1 infektionsläkare/specialist, 2 enhetschefer 

och 2 läkemedels ansvariga sjuksköterskor på utvalt sjukhus, som arbetar inom relevant 

område, få en insikt inom tillämpning och attityder om och kring övergångs- tillämpning på 

kliniken. 

Av fem stycken deltagare, intervjuades fyra stycken på plats, två av intervjuerna spelades in.

En deltagare svarade skriftligt på frågeformulär via e-post. Frågeformulär som användes 

under intervjuer se (bilaga 3; Frågeformulär A)och (bilaga 4;Frågeforumlär B).

Intervjuerna är få och har bara utförts vid ett sjukhus, inga direkta slutsatser kommer därför 

att förkunnas men det kan ge en intressant insikt inom användning och attityder om och kring 

övergång till peroral tillämpning på klinik. 

3.3 Analys 

Som riktlinje för bedömning av artiklarnas kvalitet har SBU:s hjälpmedel för kritisk

granskning använts [15]. Artiklarna valdes genom att läsa titel och sammanfattning. Därefter 

skedde en fördjupning i de artiklar som uppfyllde syftet, samt en sammanställning av 

innehåll.

Utgångsläget var en översiktligbedömning av artiklarna och studiernas vetenskapliga värde.

Bedömningen utgick främst ifrån problemformulering och studiedesign. Men även 

avgränsning, syfte, urval av deltagare, kontext, metod, etiskt resonemang samt resultat

beaktades.

Efter bedömning av studiers kvalitet, sammanställdes innehållet av utvalda artiklarna var för 

sig i en referens tabell över utvärderade artiklar. Granskningen av de 14 artiklar som visas i 

(bilaga 2( n=14)), omfattar övergångskriterier inom denna litteraturstudie och utgör främst 
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underlag för resultat som presenteras i (tabell 2 (n=12), sid15)och (tabell 3(n=7), sid 20).

Övriga referenser presenteras under referens listan i slutet av arbetet.

En tabell (tabell 2 (n=12), sid 15) upprättades vidare för varje identifierat övergångskriterium

som även relaterades till respektive referens. Denna tabell bearbetades vidare ned till nio 

kriterieblock. Sedan identifierades ”kriterieträffar” och sammanställdes för samtliga studier, 

slutligen beräknades en procentsats av dessa. Genom att använda procentberäkning istället för 

absoluta tal ökar möjligheten att jämföra olika studier.

4. Resultat

Resultatet av det analyserade materialet presenteras enligt denna indelning för att ge en 

tydligare överblick. Studiens resultat för övergångskriterier (4.1), vilket utfall tillämpning av 

övergångskriterier har haft på reduktion av vårddygn, LOS (4.2), behandlingsutfall och 

tillfrisknande vid tillämpning av övergångs kriterier (4.3). Slutligen sammanfattas resultat av 

personliga intervjuer, om tillämpning på klinik (4.4). 

4.1 Studiens resultat av övergångskriterier 

Detta avsnitt belyser och avser resultatet för identifiering av kriterier för att utröna 

frågeställningen” kriterier för övergång från parenteral till peroral administrering av 

antibiotika”.

Vid analys av tolv tidigare vetenskapliga referens- artiklar och studier [9,19,20,23–31] erhålls 

resultat av övergångskriterier. Resultatet presenteras i tabell se (tabell 2 (n=12) sid 15).

Sammanfattningsvis så fastställdes totalt 8 olika övergångskriterier som identifierats minst 

inom två av de 12 studierna. 

De mest vanliga kriterierna var att patienten har uppnått en feberfri status (92 %), adekvat 

förmåga att kunna inta peroral behandling (83 %), samt minskning av symptom och förbättrad 

klinisk status (83 %). Flera kriterier som identifierades inom minst 2 av 12 studier var 

normalisering av vita blodceller, WBC, (50 %), Minskning alternativt normalisering av (CRP) 

C-reaktivt protein serumnivå (25 %), mental status ej sänkt under godtagbar basnivå (25 %) 
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samt frånvaro av negativt blod- odlings resultat (17 %) och frånvaro av imumnosupressiv 

infektion/ sjukdom (17 %).

Dessa referensstudier anger övergångs kriterier som bygger på evidensbaserade och kända 

riktlinjer. Vid utformande av presentation av resultat har Rhews m.fl. meta- analys[32], 

utgjort utgångsläge för upplägg. I denna analys sammanfattas tolv studiers bas- kriterier vid 

övergång och anpassades till 8 stycken ”block”. 

4.1.1 Kriterieblock

Denna studie bygger på olika typer av undersökningar. Därför har kriterieblock upprättas och 

sammanfattats för att skapa en överblick samt för att delge en procentsats över vilka som är de 

vanligaste. För att eliminera eventuella ”feltolkningar”, definieras även kriterieblocken, på 

basis av de 12 referens studierna. Blocken omfattar de olika variabler som ingår i kriteriet 

som referensstudierna beskriver. 

Genom att använda procentberäkning istället för absoluta tal ökar möjligheten att jämföra 

olika studier. Man undgår dock inte problemet med att man vid poängsättning kanske 

övervärderar eller undervärderar vissa faktorer. Därför redogörs även definitionen av 

faktorerna för övergångskriterier som berörts inom de 12 studierna. Under detta avsnitt delges 

de olika variabler som ingår i de olika blocken (tabell 2 (n=12) sid 15) eftersom kriterierna 

baseras på varierade, olika variabler (mätvärden och bas nivåer). Dessa har för avsikt att 

fastställa samma bas kriterier för övergång. 

Block 1 och block 3, omfattar de vanligaste och främsta variabler och basnivåer 

(tröskelvärden) som definieras som ”klinisk stabilitet”, inom studierna. Blocken upprättades 

även för att underlätta jämförelse mellan studier som specificeras inom speciella bakteriella 

infektioner exempelvis vid CAP, och inom studier om generella övergångskriterier inom 

bakteriella infektioner. 

Block 1: Feberfri status 

Detta kriterium indikerar när peroral övergång är aktuell och anses vara ett utav det främsta 

tröskelvärde[29] för kliniskstabilitet och därmed övergång till peroral behandling och 

utskrivning.
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Kriteriet feberfri status definieras som temperatur: < 38°C [13] eller ≤ 37,8 °C [25,29], eller 

istället som >1°C minskning av febertemperatur [33]. Men även som daglig temperatur < 

37.2°C [24], < 100°F [27]. Inom en översiktundersökning ansåg dessutom 58 % av 

deltagande läkare/specialister att en feberfri status under 24h bör upprätthållas innan övergång

[29]. Von Gunters V. m.fl. studie tillämpade att feberfri status < 38°C skulle uppvisas 2 ggr 

under ett 24 timmars intervall [28]. Enligt Hagman J.T. m.fl. och Nathwani D. m.fl. studier 

var kriteriet för övergång upprätthållande av feberfristatus < 37.8°C under minst 8 timmar

[20,25] samt < 38°C under minst 8 timmar. [26,33]. Vidare poängterar Waagsbø, m.fl. i sin 

studie, att temperaturer >38°C eller < 36°C ej indikerar övergång till peroral behandling[19].

Se (tabell 2 (n=12) sid 15).

Block 2: Adekvat förmåga att inta peroral antibiotika

Övergångskriterium som omfattar normal intestinal absorption [20], och frånvaro av 

malabsorptions syndrom[27,28]. Inga symptom så som illamående, kräkning diarré, dysfasi

bör infinnas. Patientspecifika faktorer bör därmed beaktas vid utredning av förmåga att 

adekvat uppta peroralberedning. Förmågan till peroralt intag är givetvis en förutsättning dvs.

att patienten inte är medvetslös och intar peroral diet, minst 50 % av målnäringen. [19,27]. Se 

(tabell 2 (n=12) sid 15).

Block 3: Minskning av symptom, förbättrad klinisk status.

Andra tröskelvärden inom studierna förutom feberfristatus, sammanfattas under kriteriet

”minskning av symptom, förbättrad klinisk status”. Detta block sammanfattar olika variabler 

som varierar beroende på om studien är generell eller specificerad och inriktad till CAP-

patienter inom bakteriell infektion. Men sammanfattningsvis indikerar en förbättrad klinisk 

status hos observerad patient. Se (tabell 2 (n=12) sid 15). Dessa tröskelvärden anger 

basnivåer i form av mätvärden. Vanligaste undersökningsform inom studierna är 

andningsfrekvens och blodtryck, hjärtfrekvens. Inom referensstudierna omfattar 

symptomminskning och förbättrad klinisk status av:
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Block 3a. Förbättrat respirationsstatus

Andningsfrekvensens basnivå för övergång definieras inom studierna som:

< 20 andetag/minut[19,29], < 24 andetag/minut [24,25], samt <25 andetag/minut [23,33]. Vid 

samhälls- förvärvad pneumoni (CAP) omfattar även förbättrat respirationsstatus minskning av 

andra symptom som hosta och sputum [20,25,30]. Inom vissa studier nämns även

undersökning av syrgasmättnad, och begreppet omfattas inom definitionen av förbättrad 

respirations status. Syrgasmättnad anges då överstiga gränsvärde >90 % [25,29], eller 

gränsvärde över >92 % [24].

Block 3b. Hemodynamisk stabilitet

Omfattar variabler som blodtryck och hjärtfrekvens som ingår inom begreppet, och som även 

utgör mätvärden som indikerar och definierar klinisk stabilitet. Inom flertalet studier innebär 

hemodynamisk stabilitet frånvaro av tillstånd såsom hypotension, takykardi eller dehydration 

med hypernatremia. Basnivå för övergång definieras inom studierna som: Blodtryck: 

systoliskt tryck > 90 mm Hg[19,25] och systoliskt tryck >100 mm Hg [29,13], diastoliskt ≥ 60 

mm Hg [13]. Hjärtfrekvens: < 90 slag/minut [19] samt ≤ 100 slag/minut [25,29].



15

Block 4: Minskning alt normalisering av vitablodceller (WBC)

Leucocyt nivå bör ej över stiga >12 eller <4g/L [29]. Benämns som minskning eller 

normalisering av leukocyter vid räkning [28]. Se (tabell 2 (n=12) sid 15).

Block 5: Frånvaro av immunosupressiv infektion/ sjukdom status

Inom flertalet av studierna hade immunsupressiv infektion/ sjukdom status redan exkluderats 

vid urvalet av deltagare inom undersökningen. Se (tabell 2 (n=12) sid 15).

Block 1.
Feberfri-

status

Block 2.
Adekvat 

förmåga att 
inta peroral 
behandling

Block 3.
Minskning 

av 
symptom.
Förbättrad 

klinisk-
status

Block 4.
Minskning 

alt.
Normaliseri

ng av 
vita-

blodceller 
(WBC)

Block 5.
Frånvaro av 

imunsupressiv 
infektion/ 
sjukdom 

Block 6.
Minskning alt. 
Normalisering 

C-reaktivt 
protein 

serumnivå,
CRP

Block 7.
Frånvaro 

av 
positivt 
blod-

odlings 
resultat

Block 8.
Mental 
status ej 

sänkt under 
godtagbar 

nivå.

Waagsbø mfl [19] 2008, 
Skandinavien (Norge) *Studien 
omfattar infektion.

x x x x x

Fishbane mfl [24] 2007, USA 
*Studien omfattar infektion vid 
CAP.

x x

Oosterheert mfl [23] 2006, 
Europa (Nederländera) *Studien 
omfattar infektion vid CAP.

x x x x

Hagman mfl [25] 2005, USA 
*Studien omfattar infektion vid 
CAP.

x x x x x

Yacub, Khan [26] 2005, 
*Studien omfattar infektion vid 
CAP.

x x x

Darydov mfl. [27 ]2006, USA 
*Studien omfattar infektion vid 
CAP.

x x x

Cunha [9] 2004, USA *Studien 
omfattar infektion vid CAP.

x

Von Gunten mfl.[28] 2003
Europa (Schweiz) *Studien 
omfattar infektion.

x x x x x

Halm mfl[29] 2001 USA 
*Studien omfattar infektion vid 
CAP.

x x x x x x

Al-Eidan mfl.[30] 1999, Europa 
(Storbritannien) *Studien 
omfattar infektion vid CAP.

x x x x x x

Nathwani [20] 1998, USA 
*Studien omfattar infektion vid 
CAP.

x x x x x

Siegel mfl [31] 1996, *Studien 
omfattar infektion vid CAP.                  

x x

Totalt
92 %
(11)

83 %
(10)

83 %
(10)

50 %
(6)

17 %
(2)

25 %
(3)

17 %
(2)

25 %
(3)

Tabell 2. Sammanställning av kriterieanalys vid övergång från parenteral till peroral antibiotika behandling (n=12)

Referens

Kriterier
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Inom två av studierna [19,29] påpekades detta specifikt som kriterium. Inom undersökning

av Halm m.fl. anger 93 procent av deltagande specialister/läkare, att de anser detta kriterium

som det främsta [29]. I en norsk studie av Waagsbø m.fl. tas kriteriet upp i ett frågeformulär 

som ska hjälpa läkare att identifiera och tillämpa övergång till peroral antibiotika behandling 

[19].

Block 6: Minskning alternativt normalisering av C-reaktivt protein serum nivå (CRP) 

Genom blodprov kan minskning alternativt normalisering av CRP konstateras. Se (tabell 2 

(n=12) sid 15). Genom att mäta CRP (C-reactive protein) kan eventuellt viss kännedom 

erhållas för att identifiera om infektion år närvarande, samt ge viss indikation om infektionens 

allvarlighetsgrad. Svar på CRP nivåer kan i regel erhållas inom några få timmar [1,12].

Block 7: Frånvaro av positivt blododlings resultat.

Detta avser frånvaro av positivt blododlingsresultat och inga andra tecken på infektion [32].

Se (tabell 2 (n=12) sid 15).

Block 8: Normal basnivå för mental status.

Kategoriseras på en skala som exempelvis: disorienterad, något disorienterad, ej disorienterad 

(normal), frånvaro av mental konfusion/ förvirring [23]. Se (tabell 2 (n=12) sid 15).

4.1.2 Kriterier vid enstaka studier

Kriterier som identifierades inom < 2 stycken studier. Dessa kan vara värda att nämnas, även 

om de inte finns med i tabell 2.

Studien av Waagsbø m.fl.[19] utreder reduktion av onödig intravenös antibiotika användning 

och minskning av vårddygn (LOS) genom tillämpning av generella övergångskriterier. Denna 

studie utmärker sig genom att då poängterar vikten av att behandlande läkare känner till och 

är medvetna om definitioner och kännetecken av sepsis (systemisk inflammatorisk respons 

syndrom), som möjligt tecken på en allvarligare infektion. Tar även upp kriterier i sitt 

hjälpfrågeformulär som: Tillgänglighet dvs. finns adekvat, ändamålsenlig antibiotika 

tillgänglig peroralt?
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Ett annat kriterium som nämns vid CAP, var lungröntgen, som kan användas som ett 

hjälpmedel. Den enskilda patienten status kan dock inte endast med lungröntgen benämnas 

med säkerhet som klinisk stabil [8].

4.1.3 Referens studiers inriktning och resultat

Denna analys visar liknande resultat som presenterats i en tidigare meta- analys [32]. Det är 

nämnvärt att tillägga att Rhew m.fl. [32], baserade sin metaanalys på tio andra referensstudier, 

än de tolv som utvaldes för analys inom denna studie. De vanligaste och mest förekommande 

och evidens baserade kriterierna var inom den tidigare metaanalysen [32], feberfri status (100 

%) av de nio studierna som jämfördes, omfattade detta kriterium . Symptom minskning, 

förbättrad respiratorisk status omfattade (89 %) av de nio studierna, samt adekvat förmåga att 

kunna inta peroral behandling (67 %). Normal eller normalisering av vita blodkroppar (WBC)

och hemodynamisk stabilitet (44 %), Klinisk stabilitet; ingen instabil och okontrollerad 

sjukdom eller tillstånd sedan tidigare (44 %), inga andra tecken på infektion alt. negativ 

blododlings resultat (33 %), förbättrad eller stabil lungröntgen (22 %). Ingen försämring av 

mental status, normal status (22 %) [32].

Studien av Halm med kollegor [29], en översiktsundersökning som omfattar läkare och 

specialisters syn och attityder om och kring övergångs beslut, ansåg deltagande läkare och 

specialister att följande viktiga övergångskriterier skulle uppfyllas: Frånvaro av 

immunosupressiv sjukdomsstatus. Nittiotre procent (93 %) av deltagarna i undersökningen 

ansåg detta som ett mycket avgörande och viktigt kriterium för övergång. Förmåga att 

peroralt inta antibiotika ansåg (79 %)av deltagarna som kriterium. Att respirationsstatus ej ska 

överskrida basnivå ansåg (64 %) vara av storvikt, 63 procent av deltagarn svarade frånvaro av 

positivt blododlings resultat och feberfristatus med normal kroppstemperatur svarade (62 %).

Av vikt var även att syrgasmättnadsnivå överskrider gränsvärde, (55 %) av deltagarna angav 

detta kriterium.  Normal mentalstatus,(50 %) angav detta som kriterium för övergång[29] . 

Kriterier inom Hagmans m.fl [25], undersökning som grundar sig på ATS riktlinjer 

(American Thoracic Society) från 2001 och läget efter presentation av University of 

Cincinnati Medical Center (UCMC) utformande av rekommendationer inom CAP. ATS 

riktlinjer för tidig övergång till peroral behandling, bygger på att patienten ska upprätta en 

kliniskt- stabil status för att övergång ska ske. 

En klinisk stabil status definierades med följande fyra uppfyllda kriterier:
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Förbättrade respirationssymptom (hosta, andetags frekvens), feberfri status >37,8 °C under 

minst 8 timmar, uppvisar minskning eller normalisering av vita blodkroppar (WCB), adekvat 

förmåga att intaga peroralbehandling

Kliniskt stabil status och aktuell övergång omfattar enligt UCMC dessa fem uppfyllda 

kriterier:

Upprätthållande av temperatur <37,8 °C under 24 timmar

Basnivåer: Respiratorisk nivå, andningsfrekvens < 24 andetag/minut, blodtryck 

systoliskt > 90 mmHg, hjärtslag/frekvens <100 slag/minut

Bas nivå syrgasmättnads nivå: (O2) > 90 %

Betonar bedömning av att patient ska kunna klara av att slutföra hela perorala 

antibiotika kuren.

Patientens mentala status uppfyller en godtagbar nivå

Första översiktsundersökningen visade att (40 %) av deltagande läkare/specialister hade 

kännedom om ATS:s riktlinjer om kriterier för övergång. Endast 5 % av deltagarna kunde 

korrekt identifiera 3 eller fler av ATS kriterier för övergång. Hela 94 % av deltagarna 

indikerade att de skulle tillämpa riktlinjerna om de var lätt tillgängliga. 

Andra översiktsundersökningen efter att UCMC: s riktlinjer hade publicerats, visade på en

höjning från 40 % till 59 % av deltagarna som hade kännedom om riktlinjerna. Vid jämförelse 

till resultatet från första översiktsundersökningen. Fyrtioen procent (41 %) av deltagarna 

kunde nu identifiera 3 eller fler kriterier för övergång, vilket var en markant identifierad 

höjning från första översiktundersökning, då endast 5 % kunde ange kriterier [25].

Davydov med kollegor[27] har gjort en evalueringsstudie som tillämpar övergångskriterier 

enligt Infectious Diseases Society of America (IDSA) som omfattar: Feberfri- status, adekvat 

förmåga att inta peroral behandling, minskning av symptom, förbättrad klinisk status, samt 

stabilt hemodynamiskt status. Särskilt poängteras att patienten inte är illamående, har 

kräkningar. Att frånvaro av malabsorptions syndrom föreligger samt att en temperatur < 

100°F upprätthålls [27]. 

I Al-Eidan m.fl. studie av barn med pneumoni, anges att under dag 2 av IV- behandling 

uppvisade (95 %) av SAT patienterna som deltog i studien en feberfri status. Det kunde 

fastsällas att den kliniska utgången för pneumoni, vid korttids behandling följt av övergång 
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till peroral antibiotika, var jämförbar med utgången för kontroll gruppen, som erhållit 

standardbehandling med längre intravenös tillförsel av antibiotika [30].

4.2 Resultat reduktion av vårddygn (LOS)

Enligt (Waagsbø m.fl. [19] 2008) reducerades LOS signifikant från 7,0 till 6,3 dagar vid 

tillämpning av övergångskriterieformulär vid infektion. En övergång övervägdes från dag tre, 

en signifikant reduktion erhölls från 3,4 dagar inom observationsgruppen till 1,4 dagar inom 

interventionsgruppen. Reducerar duration av onödig intravenösbehandling [19]. Se (tabell 3, 

sid.20)

Tillämpning av omformulerade riktlinjer vid tidig övergång till peroral behandling ökade

kännedom hos läkare och därmed reduceras LOS hos inlagda patienter, enligt (Hagman mfl 

[25] 2005). LOS reduceras inom studien från 3,6 till 2,4 dagar [25]. Se (tabell 3, sid.20)

Flertalet av studierna [23,26,31] indikerar att LOS signifikant minskar inom patientgrupper 

med tillämpning av tidig övergång från IV till peroraladministrering, jämfört med 

patientgrupper då enbart traditionell parenteral behandling tillämpats. Även (Davydov mfl 

[27] 2006) antyder att följdriktigt övergång till peroral antibiotikabehandling minimerar LOS 

och reducerar totala vårdkostnaden. Under Fischer m.fl. [34] 2003 arbete inom den slutna 

vården minskade även LOS och den totala antibiotika användningen under studieperioden. 

Vid tillämpning av SAT kriterier (sequential antimicrobial therapy) på barnpatienter [30]

erhölls en kortare LOS, 4,0 dagar jämfört med 8,3 dagar. Den intravenösa antibiotika 

behandlingen reducerades från 5,6 till 1,7 dagar. Totala vårdkostnader reducerades med 52 

procent. Därmed förkunnades dessutom, att tillämpning av ett hjälpmedel, exempelvis SAT, 

kan bidra till en minskning av den totala vårdkostnaden [30]. Se (tabell 3, sid.20)

Övergången tillämpades oftast 2-4 dagar efter påbörjad IV behandling [19,23,31]. Tidig 

övergång från intravenös till peroral behandling övervägdes även efter 2-4 dagar inom de 

studier som ingick i metaanalysen av Athanassa m.fl. [33]

Inom meta- analysen Rhew m.fl.[32] faställdes ett medelvärde för den dag då 

övergångstillämpning rekommenderades, medelvärdet faställdes till dag 3 efter påbörjad IV 

behandling. Fem studier inom denna undersökning rekommenderade att övergång skulle ske 

efter så få dagar som möjligt [32].
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4.3 Resultat av behandlingsutfall och tillfrisknande

Inom flertalet av studierna erhölls ingen signifikant skillnad vid tillämpning av tidig peroral 

övergång respektive fortsatt parenteral behandling [19,23,26], beträffande 

dödlighet[19,23,26], och åter föreskrivning av IV antibiotikabehandling, eller åter inskrivning 

av patienter [19]. En följdriktig övergång till peroral antibiotika behandling anses bidra till att 

maximera patient utfall och tillfrisknande [27]. Se (tabell 3, sid.20)

Studie LOS Utfall

Waagsbø mfl [19] 2008, Skandinavien 

(Norge)  *Studien omfattar infektion.

LOS reduceras signifikant från 7,0 till 6,3 

dagar vid tillämpning av 

övergångskriterieformulär vid infektion

Tre dödsfall (1.8 %) registrerades inom 

observations grupp och fyra dödsfall (2.1%) 

inom interventions grupp, men ingen av 

dessa patienter hade övergått till peroral 

användning. Ingen signifikant skillnad inom 

återinskrivning vid sjukhus  

Fishbane mfl [24] 2007, USA *Studien 

omfattar infektion vid CAP.

Signifikant reduktion av LOS vid (SOS 

kombinerad ICCM) med 3.5 dagar (39.8 %) 

jämfört med konventionell traditionell 

behandling.

Ingen identifierad signifikant skillnad inom 

mortalitet eller återinskrivning vid sjukhus 

inom blocken.

Oosterheert mfl [23] 2006, Europa 

(Nederländera) *Studien omfattar infektion 

vid CAP.

En tidig övergång anses säker och reducerar 

LOS med uppskattningsvis 9.0 ± 4.7 vs 

11.3 ± 4.7 dagar.

Ingen större signifikant utfallsskillnad vid 

tidig övergång, IV till peroral (83 %) 

positivt behandlings utfall vs. Parenteral 

antibiotika behandling (85 %). Mortalitet 

5/132 vs 8/133. Erhållen phlebitis 0 % vs 

3,8 %

Hagman mfl [25] 2005, USA *Studien 

omfattar infektion vid CAP.

Reducerade LOS totalt från 3.6 till 2.4 

dagar.

Utfallet var statistiskt likartat inom de två 

grupperna, misslyckade behandlings 

resultat var (4 % vs 10 %)

Yacub, Khan [26] 2005, *Studien omfattar 

infektion vid CAP.

Genomsnittlig LOS: tidig övergångs 

strategi:4.1 ± 0.92 vs klassisk IV 

behandling: 8.2 ± 1.1 dagar

Ingen signifikant mortalitets skillnad mellan 

grupp med tidig övergångstrategi vs grupp 

med IV behandling 0 % vs 4 %. 

Behandlings utfall 92 % vs 88 % positivt. 

Återfall 0 % vs 13 %.

Al-Eidan mfl.[30] 1999, Europa 

(Storbritannien) *Studien omfattar infektion 

vid CAP.

Reducerad LOS för SAT- patienter med 

(4,0 v.s.8,3) dagar

Utfallet var lyckat: Inom denna studie 

misslyckades ingen behandling, inga 

patienter återinsjuknande heller under en 6 

veckors uppföljning period av barn 

patienter från SAT- gruppen

Siegel mfl [31] 1996, *Studien omfattar 

infektion vid CAP.                  

Genomsnittlig LOS: 8 ± 4 vs 11± 2 Behandlings utfall 90 % vs 94 % positivt. 

Återfall 5 % vs 0 %.

Tabell 3. Sammanställning resultat av reduktion av vårddygn (LOS) samt behandlings utfall och tillfrisknande(n=7)
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4.4 Resultat intervjuer

Resultat av personliga intervjuer, om tillämpning på klinik (4.4). Frågeformulär som användes 

vid intervju av läkare se (Frågeformulär B. Bilaga 4.). Respektive enhetschefer (Avd I resp.

II) och läkemedelsansvariga sjuksköterskor (Avd I resp. II) se (Frågeformulär A. Bilaga 3)

finns bifogade.

4.4.1 Inledning

Intervju av verksam läkare specialiserad inom infektionssjukdomar, vid infektionsklinik samt 

av enhetschefer och läkemedelsansvariga sjuksköterskor gjordes vid två kirurgavdelningar på 

valt sjukhus. På den ena kirurgiavdelningen (I), behandlades huvuddelen patienter inom kärl 

området (ben och aorta) samt bröstkirurgi, men vid behov även patienter inom annan kirurgi. 

På den andra avdelningen (II) var huvuddelen patienter inom övre- nedre gastrokirurgi. Övre

gastro omfattar en blandning av exempelvis; struma, magsäckscancer och pankreacancer. En 

stor del utgörs av kirurgipatienter med cancersjukdomar och avdelningen omfattar flertalet 

gastroskopiska- operations patienter.

Vid båda kirurgiavdelningarna (I och II) används antibiotikum som profylax, förebyggande 

åtgärd vid kirurgi för att minska risken för infektion. Det används även vid påvisad infektion, 

som behandling. Som profylax vid många av tarmoperationerna, även vid övregastro; och vid

galla och större pankreas operationer. Vid större ingrepp insätts ofta antibiotisk profylax, det 

finns PM som styr vad man ska sätta in vid olika ingrepp. Det finns ingrepp som även sker 

utan att profylax sätts in, exempelvis när man endoskopiskt går in i gallvägarna, d.v.s. om 

inget hinder föreligger.

Profylax insätts oftast intravenöst. Men peroral profylax förekommer. Vid tarmoperation ges 

peroral profylax. Den ges på morgonen innan operationen. Vid intravenös profylax skickas 

den med patienten från avdelningen, men behandlingen startas på plats (operation), strax 

innan operationen.

Vid infektionskliniken användes antibiotika i behandlande syfte av infektionssjukdomar, 

främst intravenöst.

4.4.2 Övergångskriterier 

Övergångskriterierna till peroral behandling och eventuell tidigare utskrivning, uppfattades 

vid kirurgiavdelningarna (I och II) normalt sett vara förutom feberfri status: normalisering/ 
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ev. minskning av CPR nivå, normalisering/ minskning av WCB, samt peroral förmåga.

Provsvar för CRP nivåer kan erhållas inom några få timmar. I enstaka fall kan patienten 

”stuckits” så mycket, att alternativ av peroral antibiotikabehandling beaktas, för att minimera 

risken för IV -relaterade komplikationer. Andra avgörande faktorer för övergång till 

peroralbehandling var hur operationssåret status verkade (om patienten hade ett 

operationssår), även att cirkulation efter operationen var godtagbar.

Vid infektionskliniken ansågs det att bedömningsgrunder vid övergång som borde beaktas var 

att uppmärksamma kliniska tecken till förbättring som t.ex. att hög feber sjunker, och att 

inflammationsparametrar i blodprov t.ex. CRP och vita blodkroppar sjunker tydligt. Patienten 

ska där till kunna tillgodogöra sig peroralt tillförda läkemedel, d.v.s. dricker, äter och har 

fungerande mage/tarm. Dessutom poängterades det faktum att lämpligt peroralt antibiotikum 

ska finnas att tillgå.

4.4.3 Utskrivning av patienter, LOS.

Patienterna var uppskattningsvis genomsnittligt sett inskrivna någonstans mellan 4-6 dygn på 

infektionskliniken. Vid övergång till peroral antibiotikabehandling, sker utskrivning inom ett 

dygn om inte annan behandling eller utredning pågår som kräver slutenvård.

På kirurgiavdelning(I) uppskattades genomsnitt LOS > 1 vecka. Många andra faktorer än 

generella utskrivningskriterier påverkar hemgång, exempelvis cirkulation. Vid infektion på 

avdelning (I) var peroral behandling ofta indicerad. Vid infektion uppfattas eventuell 

hemgång efter övergång till peroralt, ske efter 24 timmar, men detta beskrivs som väldigt 

individrelaterat.

På avdelning (II) uppskattades det att efter 3-5 dagar förväntas patientens hemgång efter en 

viss typ av operation, men i praktiken var det individberoende. Vilken status patienten 

upprättat efter operationen var främst avgörande. Stora ingrepp som utförs på äldre/ eller 

multisjuka, med en sämre allmänstatus innan operation leder till en vistelse som blir längre. I 

dessa situationer fodras det även en vårdplanering, en överenskommelse med kommunen och 

primärvård så att patienten får tillräcklig hjälp och stöd de första 3 veckorna efter hemkomst. 

Inom begreppet ”hemgången” finns därmed andra faktorer som kan försvåra denna och dessa 

resulterar i en förlängd sjukhusvistelse.
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Det framgick att vårdtrycket var stort och köerna är långa, därför hade avdelningen (II) en 

relativt hög patientomsättning; ett intag av 15-20 patienter på avdelningens 24 platser per 

vecka. Detta resulterar i en strävan efter att få över patienterna till peroral behandling så fort 

som möjligt, för att därmed uppnå en tidigare hemgång. Det innebär att även sköterskorna på 

avdelningen anses ha ett ansvar att uppmärksamma läkare, om patienter som uppvisar klinisk 

stabilitet, fortfarande står på IV behandling.

Intervjuerna inom denna studie poängterad vikten av att tidig utskrivning även bör ses som en 

service för patienten enligt (avdelning I), det blir enklare för patienten, dessutom krävs 

mindre vårdresurser och vård kostnader minskar (infektionskliniken). Allmänt uppfattades det 

som att patienter ofta har en positiv syn till tidig hemgång. De uppfattas som lättade och glada 

att få skrivas ut tidigare dvs. när klinisk stabilitet uppnåtts och fortsätta aktuell behandling i 

hemmet med uppföljning (avdelning I). Men det framgick samtidigt att det för patienten bör

infinnas en trygghetskänsla och att patienten ska vara redo för att klara sig i hemmet efter 

operationen enligt avdelning (II).

Tidigare togs patienterna in för utredning och diagnostiserades. Nu utförs detta polikliniskt, 

dvs. att patienterna utreds innan de läggs in vilket i sig kortat vårdtider på avdelning. Det 

fanns tidigare även vissa patientrelaterade kriterier som skulle uppnås innan patient skrevs ut 

efter operation. 

4.4.4 Attityden kring antibiotikaanvändningen.

Det framgick att de uppmärksammats att läkarna på avdelningarna(I och II) använde 

antibiotika med större försiktighet och att en allmänt större respekt för antibiotika rådde på 

avdelningarna. Genom erfarenhet, hade man erhållit en ökad förståelse för 

resistensutvecklings problematiken inom slutna vården.  En uppfattning var att man numer 

”stötbehandlar” mer med antibiotika och undviker slarv. På ena kirurg avdelningen 

uppfattades det som att man numera oftare antyder och förespråkar en snabbare utsättning av 

antibiotika och därmed eftersträvas en minskning av onödigt användande.

Läkaren vid infektionskliniken ansåg att de generellt undviker bredspektrumantibiotika i det 

längsta för att inte främja resistensutvecklingen. Förhållningssättet till antibiotika på 

infektionskliniken upplevdes som restriktivt, noggrant och yrkesmässigt. Utgången vid val av 

behandling anses vara baserad på patientgrundande diagnostisering och patientens 

allmäntillstånd. Vissa diagnoser kräver dock intravenös behandling t.ex. vid meningit.
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4.4.5 Antibiotikapreparat

Det antibiotikum som ofta användes vid intravenös behandling/ profylax på

kirurgiavdelningen (I) var cefalosporin av typen Claforan (Cefotaxim), tidigare var 

cefalosporin typen Zinacef (Cefuroxim) vanligaste behandlings preparatet. Perorala 

beredningar (tabletter) som användes i större omfattning på avdelningen var

betalaktamasresistenta Heracillin (Flukloxacillin) och Dalacin (Klindamycin). Vid IV 

behandling/ profylax på den andra avdelningen användes bredspektrumantibiotikum + 

betalaktashämmaren Tazocin (Piperacillin/Tazobaktam) som det vanligaste preparatet, 

tidigare var cefalosporin av typen Zinacef (Cefuroxim) det vanligaste preparatet. Vid peroral 

behandling används oftast antibakteriella Eusaprim (Trimetoprim/Sulfametoxazol), vilket ofta 

ges i kombination med Flagyl (Metronidazol). 

Vanliga antibiotikapreparat vid infektionskliniken var exempelvis vid intravenös tillförsel:

Bensyl-penicillin, Claforan, Fortum, Doktacillin, Ekvacillin, Tazocin, Tienam, Meronem, 

Dalacin, Nebcina, Vancocin, Avelox. Vid peroral tillförsel användes bl.a. Ciproxin, Dalacin, 

Heracillin, Rimactan, Avelox, Amimox, Lorabid, Cefamox och Bactrim .
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5. Diskussion

Vid en helhetsbedömning av litterturstudiens kvalité kan följande svagheter och fördelar 

diskuteras, exempelvis bör det nämnas att denna typ av litteraturstudie kan potentiera bias vid 

jämförelse mellan olika typer av studier. Sju av tolv studier bygger på randominiserade 

kontrollerade försök (RCT). Tre utav de tolv studierna utformades ej efter kvalitetsmässigt 

prioriterade designmodeller, så som randominiserade kontrollerade försök (RCT). Det kan 

bl.a. förklaras med att dessa modeller ej passade studien syfte, då intervention kunde påverkas 

och kontaminera kontrollgrupper. Andra skäl kan vara att studier i hög grad var begränsade

med ett litet och hämmat statistisktunderlag . Antal deltagare (läkare, patienter) inom aktuellt 

område, som inkluderats var ofta lågt och ofta styrt till vissa bedömningsgrunder. 

Patientpopulationer skiljer sig ofta åt exempelvis på grund av olika nivåer av 

samhällsförvärvad pneumoni. Retrospektiva kontroller ansågs inom vissa studier som 

tvivelaktigt att nyttjas, eftersom ”mönster” i stor utsträckning kan ändras med tiden. Vidare 

framgick det att tre utav studierna var singelcentrerade, då intervention endast skedde vid 

vissa sjukhus.

Även om antal studier som uppnår inklusion av randominiserade kontroller (RCT) är lågt, och 

att det råder en variation av övergångskriterier och inom tillämpning i studierna, kan ett 

positivt utfall urskiljas mellan intervention och jämförande grupp. Vid jämförande referenser, 

metaanalyser [32,33], av tidigare litteraturstudier indikerar på likartat utfall. Studien av 

Athanassa m.fl.[33] preciserar dock inte specifika kriterier för tidig övergång till peroral 

antibiotika.

När det gäller vårddygn (LOS) kan det vara av vikt att poängtera att innebörden av vårdtider i 

inom studierelaterade undersökningar troligtvis är kortare än vad de i praktiken är. Detta pga. 

tillfälliga ändringar i behandlingsmönster eller påverkan av andra effekter som ej syftats, 

mätts eller förbisetts. Det är även värt att nämna att Sveriges medeltal för vårddygn (LOS)

2006, var 6.1 dagar, vilket är en relativt låg siffra vid jämförelse med andra länders (LOS),

[38]. För att nämna några andra europeiska länders medeltal (LOS) från 2006 som exempel: 

Norge:7.7 dagar, Storbritannien: 8.7 dagar, Tyskland: 10.1 dagar, Frankrike: 13.2 dagar [38].
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Betydelsen av tidig övergång 

Övergångskriterier som var av största vikt och vanligaste inom studien var att patienten skulle 

uppvisa en feberfri status, att ett adekvat peroral intag var möjligt, samt att symptom 

minskning och förbättring av klinisk status inträtt.

Övergång till peroral antibiotika behandling har vissa fördelar, som minskning av 

vårdkostnaden och antal vårddygn på sjukhus, vilket flertalet studier visar 

[1,5,6,9,17,19,27,32,34,].

Tidig övergång ökar även bekvämligheten för patienten som kan lämna sjukhuset tidigare 

med färre komplikationer och har en klinisk utgång som är jämförbar med de som får endast 

IV behandling [19,29]. Komplikationer som kan uppstå vid lång varig IV behandling kan 

exempelvis vara tromboflebiter, och ökad risk för nosokomialainfektioner [9,23,28,30,33,34].

Rhew m.fl. förkunnar att efter övergång till peroralbehandling har patienter sällan ett 

uppenbart behov av relaterad sjukhusvård och där med upphör patientens vistelse behov [32].

Flera studier poängterade att peroral behandling medför ett säkert behandlingsförfarande som 

ger jämförbara resultat med en fortsatt intravenös antibiotikabehandling.

[9,19,24,25,26,30,31,32].

Framgångsfaktorerna för peroral antibiotika behandling är: Rätt spektrum, hög 

biotillgänglighet och minimal resistens potential [9]. Att välja rätt ändamålsenligt spektrum 

för behandling av infektion, med tanke på resistens, har en signifikant betydelse för utgången 

och kostnader för behandlingen av (CAP) patienter [35]. Det finns studier som antyder att 

CAP- patienter inom den slutna vården som inte anses svårt sjuka, bör övervägas att 

behandlas endast med perorala beredningar, vilket är ett ekonomiskt alternativ till

standardförfarande med IV behandling. [6,9,36]. Patienten observeras på samma basis som 

parenteral behandlad patient, men hemgången sker smidigare och troligtvis tidigare då 

övergången uteblir. Det är enligt Cunha och Martin m.fl. inte beredningsformen som det 

väsentliga utan antibiotikans spektrum samt resistens potentialen av vald antibiotika som är 

avgörande vid behandling av infektionen[6,9,35,36].

Det kan vara olika faktorer som påverkar peroral övergång, men framför allt kan attityder och 

traditioner inom antibiotika och kring övergång till peroralbehandling från IV- behandling hos 

föreskrivare utgöra en väsentlig variabel [20,25,29,].
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Av läkarna och specialisterna inom översiktsundersökningen av Halm med kollegor, var det 

19 % som ansåg att patienter ska behandlas enligt standarförfarande med intravenös 

antibiotika [29].

Det verkar vara så att problemet för övergången ligger i att avgöra och bestämma vad som 

exakt styr när tidpunkt för övergång till peroral behandling bör ske. Detta är möjligen en 

faktor som förklarar varför onödig överbehandling av antibiotika intravenöst fortfarande är ett 

faktum [9,19,34,].

Flertalet studier indikerar på att övergången till peroral behandling bör ske på 2-3:e dagen 

efter påbörjad IV- behandling. Att överväga övergångsbehandling till peroralt antibiotika 

preparat från dag 3 av sjukhusvistelsen, reducerar signifikant mängden av dagar då patienten 

ligger inlagd på IV behandling, enligt studien av Fisher m.fl.[34]. Inom 4 av de tio studierna

som analyserades av Rhew m.fl. angavs en specifik rekommenderad mediandag för övergång 

från IV till peroralt antibiotika preparat (behandlingsdag 3). Sammanfattningsvis beskrevs 

detta som att durationen av parenteral antibiotika var 3 dagar. Rekommenderad utskrivning 

var tidigast på patientens fjärde vistelsedag, dvs, ett dygn efter övergång. Fem studier av de 

tio analyserade, rekommenderade dessutom övergång till peroral administrering efter så få 

dagar som möjligt av parenteral behandling [32]. Vid tillämpning av övergångs kriterier inom 

studien av Waagsbø m.fl. resulterade detta i att flertalet infekterade patienter behandlades 

under färre onödiga behandlingsdygn, stående på IV antibiotika [19].

Ett ökat vårdtryck i dagens samhälle, långa kötider och hårt belastade vård avdelningar, kan 

resultera i ett tufft arbetsklimat för personal inom vården. Läkare och specialister kan ha

många patienter att diagnostisera, utreda, behandla och uppfölja. Att prioritera övergångs 

beslut till peroral behandling hamnar kanske långt ned på dagordningen. Genom att upprätta 

ett påminnelsesystem för detta kanske det kan resultera i en optimalare användning [34], en 

minskning av överbehandling med IV antibiotika, vilket skulle vara gynnsamt ur flera 

aspekter.

Fischer m.fl. har utformat en databaserad intervention om ”hjälpverktyg” i form av ett dator 

baserat indikeringssystem som påminner och indikerar för läkaren att det är dags att överväga 

eventuell peroralövergång. Slutsatsen av studien indikerar att systemet ledde till en 

substantiell reduktion av de intravenösa antibiotika preparat som användes inom studien [34]. 
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Denna typ av system kan kanske utgöra en början till att utveckla ett applicerbart hjälpverktyg 

med potentiella fördelar för patientens säkerhet, välbefinnande och vård kostnad. Studien 

representerar ny tänkande och bidrar till ny inriktning för diskussion och resonemang inom 

området.

Signifikant överanvändning har tidigare beskrivits[20]. Särskilt vid frånvaro av sepsis 

indikationer [10]. Det är av vikt att läkare känner till och är medvetna om definitioner och 

kännetecken av sepsis (systemisk inflammatorisk respons syndrom), som möjligt tecken på en 

allvarligare infektion. Kontrollformulär för att underminera feldiagnos, som exempelvis 

användes i studien av Waagsbø m.fl. [19], kan utformas för att minska på överanvändningen 

av antibiotika.

Framtida tänkbara projekt inom området kan vara att vidare utforma undersökning av praktisk 

tillämpning hos praktiserande personal inom infektion, och på basis av ett mera omfattande 

underlag utforma ett nationellt diagnosformulär så som Waagsbo m.fl. [19], utformade i sin 

studie. Ett annat intressant koncept kan vara att utforma en svensk ”mjukvara” på försök, ett 

försökssystem som indikerar och larmar när patienten påvisar förbättrad status. Det kan t.ex.

vara att systemet rödmakerar i en liggare då patienten har fått bättre prov svar, feberstatus,

eventuellt som indikerar när patienten legat inskriven i 3 dagar. För att underlätta för läkare 

att upptäcka tidigare när patient eventuellt är redo att över gå till peroral behandling

alternativt utskrivas. Annan vidare studie inom området skulle kunna vara att genom studie 

sammanställa rekommendationer för byte, (övergång IV- peroralt), exempelvis preparat listor 

med indikationer. Det skulle kunna utföras genom litteraturstudie, intervjuer, 

enkätundersökning av specialister inom området genom ett samarbete med Fass, RAF, strama, 

läkemedelsverket och läkarföreningars rekommendationer samt på underlag av studier inom 

området.
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6. Slutsats

Det är stor spridning och variation inom internationella, nationella och lokala riktlinjer för 

antibiotika användning, men i fallet med övergångs- och utskrivningskriterier baseras på 

liknande grund: förbättrad klinisk status. Definitionen av begreppet åtskiljer sig och varierar 

något, men denna studie och tidigare undersökningar och analyser, antyder att övergångs 

kriterier baseras på liknade grunder, främst de som anses som vara av största vikt: 

feberfristatus och adekvat, möjligt peroralt intag och symptom minskning alt. förbättrad 

klinisk status.

Det förkunnades inga direkta evidens som strider mot att övergångsbehandling, bör 

rekommenderas till nästan alla patienter där en passande peroral beredning med hög 

biotillgänglighet är effektiv och finns att tillgå. Undantaget är kliniskt instabila IVA patienter 

och det som inte kan adekvat kan uppta peroral behandling samt under vissa övriga förklarliga 

tillstånd. Dessa undantagspatienter anses ändå vara relativt få i den stora helheten.

Studier antyder även på att en ”lathund”, en förenkling och sammanfattning av variablerna 

inom begreppets innebörd, eventuellt arbetsverktyg, skulle underlätta för läkare och 

specialister vid tillämpning av ”tidigare övergångs- och utskrivnings” patientrelaterade beslut.
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Bilaga 1. Översikt av litteratursökning

Söknr Databas Sökterm (FT, MSH,) Antal 
sökträffar.

Utvalda
referenser.

1 PUBMED Any word= (guidelines antibiotics)

+ AND (switch conversion)

4 2 

[25,29]

2 CINAHL Any word = (Guidelines antibiotics)

+ OR (early switch) + AND (switch conversion)

159 3

[26,23,33]

3 PUBMED Any word = (sequential switch therapy) 

+ OR (early switch) + AND (antibiotics)

124 2

[32,20]

4 CINAHL Any word=(conversion )

+ AND (intravenous to oral)

60 1

[34]

5 PUBMED Any word= (sequential antimicrobial therapy) 163 1 

[30]

6 WEB OF 
SCIENCE

( ISI )

Any word= (guidelines antibiotics) + AND (switch 

conversion) + AND (parenteral to oral) + AND (early 

switch) + AND (early switch strategy) + AND 

(intravenous to oral)

65 3

[24,27,28]

7 CINAHL Any word= (unnecessary intravenous antibiotic) 

+ OR (general critera) + OR (antibiotic switch)

41 2

[19]

( n=14)

8 Sekundär 

sökning:

Chest journal arkiv :Empiric* treatment, therapy +  CAP, 
samt författare. [9,36]

Läkartidningens arkiv: Författare och titel. [8,17]

PUBMED/CINAHL/ISI:  Författare, titel. [5,6,35]

Övriga  ref. från  analyserade artikalrna i studien. [37]

26

[Övriga ref]
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Bilaga 2. Översikt av analyserade artiklar och studier.(n=14)

Författare, 
publiceringsår

Studier, population Inkusion Resultat Kommentarer

Oosterheert JJ, mfl 
[23], 2006

Europa, 
Nederländerna

302 patienter var 
inkluderade inom 
studien, data 
analyserades från 
265 av dessa.
Kliniskt 
utvärderade n=229 
st.

Vuxna ≥ 18 år med 
samhälls förvärvad 
pneumoni , CAP.

P, MC, RCT, OL

Prospektiv (P), Open label 
(OL), Multicenter (MC),
Randomiserad
kontrollerad studie (RCT),

Interventionsstudie, med 
uppföljning efter 28 dagar

Ingen större signifikant 
utfallsskillnad vid tidig 
övergång, IV till peroral (83 
%) positivt behandlings utfall 
vrs. Parenteral antibiotika 
behandling (85 %).

Mortalitet 5/132 vs 8/133.

En tidig övergång anses säker 
och reducerar LOS med 
uppskattningsvis 9.0 ± 4.7 vs 
11.3 ± 4.7 dagar.

Erhållen phlebitis 0% vs 
3.8%

Återfalls uppgifter saknas.

Waagsbø B mfl 
[19] 2008

Skandinavien, 
Norge.

Studien omfattar 
168 patienter inom 
observations 
gruppen och 187 
patienter inom 
interventionsgrupp
en.

Samtliga patienter 
≥ 15 år 
inkluderades inom 
den kliniska 
studien, hade 
förskrivits med IV 
antibiotika 
behandling vid 
inskrivning på 
klinik.

Sorlandet Hospital, 
HF Kristiansand 
och Arendal

P, 2C, RCT

2-center (2C)  Prospektiv 
(P)  Nov 2006- Feb2007

Interventionsstudie, 
Utgången jämfördes före 
och efter riktlinjer hade 
tillämpats.

Efter tillämpning av 
övergångs kriterier 
reducerades onödig 
antibiotika användning med 
43 % inom interventions 
grupp jämfört med 83 % av 
dagar med onödig antibiotika 
användning inom 
observations grupp. LOS var 
signifikant reducerad från 7.0 
till 6.3 dagar. Tre dödsfall 
(1.8 %) registrerades inom 
observations grupp och fyra 
dödsfall (2.1%) inom 
interventions grupp, men 
ingen av dessa patienter hade 
övergått till peroral 
användning. Ingen signifikant 
skillnad inom återinskrivning 
vid sjukhus  

Studien utformades för att 
underlätta för läkare att 
överväga övergång från IV 
till peroral antibiotika 
behandling, vid infektion

Effekten av att tillämpa 
riktlinjer och övergångs 
kriterier, resulterade i en 
minskning av onödig 
behandlings dagar av IV.

WCB exkluderades som 
övergångskriterie inom 
studien, eftersom 
begränsningar för att erhålla 
blodprov för varje registrerad 
patient rådde.

En faktor som kan påverka 
studien var att alla patienter 
inte undersöktes av studie 
gruppen, men genom att även 
använda patientregistrering 
utförd av sköterskor kunde 
ett större antal patienter 
inkluderas inom studien.

Fishbane mfl. [24]
2007

USA

Alla patienter med 
CAP som 
inskrivits mellan 
november 2002 
och februari 2005 
var potentiella 
deltagare inom 
studien.

Indelade i tre 
sekventiella block 
som hölls öppna 
tills 
uppskattningsvis 
110 patienter 
erhållits.

Block 1: (n=110)

Block 2: (n=119)

Block 3: (n=115)

P, SC,OL, S3F. Prospektiv 
(P), singel- centrerad (SC), 
sekventiell 3- fas studie.
(S3F)

Block 1: konventionell 
behandling, där riktlinjer 
så som SOS eller ICCM ej 
tillämpas.

Block 2: Daglig 
basutvärdering enligt: 
SOS(standardiserat
förfarande) och som 
understöd tillämpas 
ICCM(intensiv klinisk fall 
strategi)

Block 3: dagliga 
basutvärderingar enligt 
CAP SOS order utan 
tillämpning av ICCM.

Signifikant reduktion av LOS 
vid (SOS kombinerad ICCM) 
med 3.5 dagar (39.8 %) 
jämfört med konventionell
traditionell behandling.

LOS var signifikant 
reducerad inom block 2 (5.3 
± 3.5 dagar) jämfört med 
block 1 (8.8 ± 4.4 dagar, P < 
001) och block 3 (7.3 ± 3.9 
dagar, P<0.1). Övergång till 
peroral antibiotika behandling 
skedde tidigare inom block 2 
(3.7 ± 0.9 dagar) jämfört med 
block1 och 3 (5.7 ± 2.4 
respektive 5.0 ± 1.9 dagar, P< 
001). För övrigt var det ingen 
signifikant skillnad inom 
mortalitet eller inom 
återinskrivning vid sjukhus 
inom blocken.

Studien utformades ej efter 
standar/prioriterade design 
modeller, eftersom dessa inte 
passade syftet. Det förklaras 
genom på följande sätt:

RCT var inte ett optimalt 
tillvägagångssätt, då 
intervention kunde påverka 
och kontaminera kontroll 
gruppen. Singel ej multi
centrerad för att: intervention
tillämpning endast sker hos 
vissa sjukhus. Denna metod 
ses som suboptimal då 
skillnad är för stor mellan 
sjukhusen.  Retrospektiva 
kontroller ansågs
problematiska pga. att 
mönster ändras med tiden.
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Bilaga 2. Forts.

Författare 
Publiceringsår

Studier, population Inkusion Resultat   Kommentarer

Hagman, mfl 
[25], 2005 .

USA

Patienter (n= 510) 
diagnostiserade med 
CAP. Efter ett 
randominiserat urval 
av dessa var utgången 
n=130 (25 %)

Survey undersökning:
Av Läkare och 
specialister.

RCT, R, SV

Retrospektiv (R), 
juni 2002- maj 
2003 randomiserad 
(RCT) kohort 
studie.

Survey-
undersökning 
(SV)före och efter 
”adoption” av 
riktlinjer.

Kännedomen om ATS 
riktlinjer ökade från 5 % till 
40 %.

Tillämpningen av 
”övergångbehandling” IV till 
peroral ökade från 60 % till 
86 %.

Reducerade LOS totalt från 
3.6 till 2.4 dagar (P< 05)

Reducerade LOS från 2.91 
till 2.41 dagar (P< 05)hos 
kandidater som tidigt 
övergick till peroral 
behandling.

Utfallet var statistiskt likartat 
inom de två grupperna, 
misslyckade behandlings 
resultat var (4 % vs 10 %)

Tidig övergångsbehandling hade inte ett 
optimalt utfall vid tillämpning av dessa 
CAP riktlinjer, endast inom 60 %   av 
fallen tillämpades övergången i tid enligt
riktlinjerna. Nästan hälften (40%)av alla 
patienter fick onödigt lång IV behandling 
med antibiotika.

Efter att uppmanat tillämpning av 
universitetets (UCMC) riktlinjer ökade 
medvetenheten och minskade LOS, bland 
intagna patienter med CAP. 

Studien begränsas av att antalet läkare som 
deltog i survey- undersökningen var lågt.  
Även en fortsatt uppföljning och 
övervakning av läkarnas praktiska 
tillämpning skulle ge ett vidare evidens-
baserat material.

Yacub & Khan 
[26], 2005

Inskrivna patienter ≥ 
18 år med CAP.

Antal patienter före 
urval saknas, antal 
patienter kliniskt 
utvärderade (n=50).

P, SC,OL,RCT

Prospektiv (P)  
single center(SC), 
randomiserad 
kontrollerad studie 
(RCT)

Interventionsstudie 
med uppföljning 
efter 30 dagar.

Ingen signifikant mortalitets 
skillnad mellan grupp med 
tidig övergångstrategi vs 
grupp med IV behandling 0 
% vs 4 %. Genomsnittlig 
LOS: 4.1 ± 0.92 vs 8.2 ± 1.1

Behandlings utfall 92 % vs 
88 % positivt. Återfall 0 % vs 
13 %.

Uppgifter om efterföljande IV 
komplikationer så som phlebitis saknas

Darydov, mfl
[27], 2006

USA

Inskrivna patienter ≥ 
18 år med samhälls 
förvärvad pneumoni 
(CAP)

Studien omfattar 875 
patienter

P, MC,

Prospektiv (P) 
utvärdering av 
medicinsk 
tillämpning under 
1998-1999.  
Multicenter (MC)
46 instutitioner.

86.6 % av patienterna (758 
st.) var mottagliga för peroral 
antibiotika behandling 
Endast 67.3 % av patienterna 
övergick till peroral 
behandling innan hemgång.

Riktlinjer för CAP 
behandling fanns att tillgå 
inom 58.7% av 
instutitionerna. 

En mer omfattande tillämpning av 
riktlinjer för intensiv vårdspatienter och en 
uppmärksammad medvetenhet av IV 
övergång till peroral antibiotika 
behandlings process rekommenderas.

Cunha.[9] 2004

USA

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel

Den framtida behandling med antibiotika 
omfattar faktorer så som empirisk, peroral 
monoterapi med noga utvalda substanser 
med rätt spektrum och goda 
farmakokinetiska egenskaper, bör finnas 
tillänglig i peroral och IV beredningsform, 
har en låg resistans potential, och inom en 
rimlig kostnad.

Vikten av att förse praktiserande kliniker 
aktuella enkla och sammanfattande 
riktlinjer och skapa en medveten het och 
förståelse för att följa dessa.
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Författare 

Publiceringsår

Studier,population Inklusion Resultat kommentarer

Von Gunten.mfl [25]. 
2003

Schweiz

Inskrivna patienter 
inom den slutna 
vården som står på 
IV behandling.
Grupp A: 29st 
Grupp B: 26st

RCT

Pilotstudie, 
interventionsstudie

Patienterna i grupp B 
hade längre LOS än 
grupp A. (13,3 vs.9,7 
dagar)

Patienterna i grupp B 
behövde längre tid för att 
uppnå kriterier för 
övergång till peroral 
behandling (3,6 vs.2,4 
dagar) Genomsnittlig 
dagskostnad peroral vs. 
IV-antibiotika 
uppskattades: 5,0 vs.33,4 
euro.

Kostnaden av antibiotika behandling inom 
den slutna vården kan reduceras genom 
riktad (streamlined). Särskilt genom tidig 
övergång från IV till peroral 
beredningsform. Farmacevter har ett 
inflytande över och kan verka för 
implementering av övergångs- strategier 
inom den dagliga praktiken på kliniker. 
Riktlinjer bör utformas tillsam mans med 
specialister och farmacevter.

Även om studien var liten med begränsad 
statistiskt underlag, kunde positivt utfall 
urskiljas och demonstreras hos 
interventionen och jämföras/refereras mot 
tidigare undersökningar.

Halm. m.fl. [29] 2001

USA

Deltagare: 

Utgångsläget: 
345st.

Data användes från:
308st av deltagarna 
efter urval.

Läkare och 
specialister, inom 
aktuellt område.

Att undersöka och 
utreda läkare och 
specialisters syn 
och attityder om 
och kring övergångs 
beslut.

MC

Survey-
undersökning
Multicenter (MC) 
7st instutitioner.

Läkare/ specialister som 
deltagit inom 
undersökningen ansåg att 
följande kriterier var av 
vikt för övergång till 
peroral behandling: 
frånvaro av 
imunsupressiv infektion 
(93 %) adekvat peroralt 
intag möjligt (79 %). 
Förbättrat 
respirationsstatus, värden 
uppnår bas nivåer (64 
%). Frånvaro av positiv 
blododling (63 %). 
Normal temperatur (62 
%). Syrgasmättnad bör 
överstiga gränsvärdet (55 
%) Mental status vid 
basnivå (50 %)

Riktlinjer och praxis bör även omfatta 
utbildnings strategi för att under minera 
nedärvda attityder som kan skapats till 
följd av informations- och kunskap brist 
inom området.

För att underminera bias anpassades/ 
kontrollerades formulär efter läkarnas 
inriktning . Dessutom informerades 
läkarna att ha en typisk okomplicerad CAP 
patient i åtanke när de besvarar frågorna i 
formuläret.

Deltagarna ansåg att patienter med CAP 
kan på ett säkert sätt övergå från IV till 
peroral behandling när patienten väl kan 
inta en peroral administrering.

Al-Eidan.m.fl. [30]
1999

Nord Irland, (UK)

Deltagare:

89 st barn patienter.

Kontroll grupp: 44st

Invention grupp 
SAT(sekventiell
antimikrobiell 
behandling): 45st

RCT, SC, R, P

Single center(SC)
Randomiserad 
kontrollerad studie 
(RCT) 

Kontroll grupp: 
Retrospektiv (R) 
Invention grupp:
Prospektiv (P)

Interventionsstudie: 
Med 6 veckors 
uppföljning

Reducerad LOS för 
SAT- patienter (4,0 v.s. 
8,3)

IV-behandling 
reducerades från 5,6 till 
1,7 dagar.

Totala vårdkostnaden 
reducerades med 52 %.

Huvud syftet med att införa SAT var att 
minimera sjukhus vistelsen för barnen.

Tidigare övergång till peroral behandling . 
Den totala vårdkostnaden reducerades med 
hälften hos SAT gruppen. Vidare så är 
SAT ett viktigt verktyg vid minskning av 
vårdkostnad hos dessa patienter.

Utfallet var lyckat: Inom denna studie 
misslyckades ingen behandling, inga 
patienter återinsjuknande heller under en 6 
veckors uppföljning period av barn 
patienter från SAT- gruppen
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Bilaga 2. Forts.

Författare, 
publiceringsår

Studier, 
population

Inklusion Resultat Kommentarer

Siegel, m.fl. [31]. 
1996  

                   

Vuxna ≥ 18 år 
med samhälls 
förvärvad 
pneumoni (CAP)

Antal patienter 
före urval 45 st., 
antal patienter 
kliniskt 
utvärderade 
(n=37).

P, MC, RCT

Multicenter (MC), 
randomiserad 
kontrollerad (RCT), 
prospektiv (P),
Interventionsstudie
med uppföljning 
efter 28 dagar

Genomsnittlig LOS: 8 ± 4 vs 
11± 2

Behandlings utfall 90 % vs 94 
% positivt. Återfall 5 % vs 0 %.

Uppgifter om eventuella dödsfall under 
studien saknas. Uppgifter om IV 
komplikationer så som phlebitis saknas.

Rhew, m.fl. [32]. 
2001

USA

Analys som 
bygger på ett 
urval av tio 
interventionsstudi
er

Meta- analys: Tio 
prospektiva 
interventions studier

Inom nio av tio studier 
identifierades kriterier vid tidig 
övergång från IV till peroral 
antibiotika behandling. 6 olika 
övergångs kriterier 
identifierades inom de nio 
studierna. Inom 6 studier 
identifierades tidigövergångs 
och tidig utskrivnings strategi.

Tidig övergång och tidigare utskrivning 
från klinik kan signifikant och på ett 
säkert sätt reducera innebörden av LOS 
eftersom rekommenderad LOS är 
kortare än det i praktiken är.

Det var en stor variation av övergångs-
och utskrivnings kriterier, kan indikera 
behov av en enhetlig förenkling och en 
vidare sammanställning av dessa.

Denna typ av analys potentierar bias hos 
jämförelsegruppen, patienterna har 
längre LOS pga tillfälliga ändringar i 
praktik mönster ”behandlings mönster” 
eller andra effekter som ej måttats eller 
förbisetts.

Vissa av studierna inom analysen är 
okontrollerade.

Athanassa. m.fl. [33]

Grekland, USA

6 stycken RCT 
interventions 
studier.

Totalt 1219 st. 
patienter.

Meta- analys som 
bygger på (RCT) 
randomiserade
kontrollerade 
intervention studier.

Ingen signifikant skillnad 
kunde urskiljas inom 
behandlings utfall mellan tidig 
övergång till peroralbehandling 
vs. IV behandling inom 
interventions grupper. 
Oddskvot: 0,76;95 % ,CI (0,36) 
,(1,59).Kliniskt utvärderade 
patienter. Oddskvot: 0,92;95 % 
CI(0,61),(1,39). Dödlighet och 
återfall av CAP , ingen 
signifikant skillnad urskiljdes 
oddskvot: 0,81;95 %, CI (0,49), 
(1,33) vs.  oddskvot: 1,81;95 
%, CI(0,70),(4,72).

Tidig övergång till peroral behandling 
verkar vara lika effektiv som en fortsatt 
IV behandling och resulterar i en 
märkbar reduktion av vårdtiden som 
inlagd patient på sjukhus.

Kriterier preciserades ej specifikt för 
övergången till peroral antibiotika.

Studiens begränsningar: Antalet av 
studier som uppnår inklusion var lågt.

En stor variation av tillämpning och 
övergångskriterier inom studierna.
Patient populationen skiljer sig åt pga. 
olika nivåer av CAP infektion.

Nathwan. m.fl. [20].
1998

Europa (UK)

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel

Att utforska evidens för: 

effektivitet, säkerhet,
ekonomiska fördelar och 
uppskattningsvis rätt tidpunkt 
för övergång.

Identifikation av patienter som behöver 
IV behandling, samt identifiering av de 
som kan konverteras tillperoral 
behandling och utskrivas vid tidigaste 
tillfälle inom den slutna vården, borde 
prioriteras och vara ett viktigt mål för 
kliniker och sjukhus. En åtgärd skulle 
kunna vara att upprätta utbildnings 
strategier för att optimera tillämpning av 
väl övergångs och utskrivningskriterier, 
samt övervaka och uppfölja förfarande.



41

Bilaga 3. Frågeformulär A

Personliga intervjuer, den 2009-03-09 och den 2009-02-27, Sunderbysjukhus.

Enhetschefer, kirurgavdelningen I och II

Läkemedelsansvariga sjuksköterskor kirurgavdelningen I och II

Fråga 1. 

Vilken typ av kirurgipatienter vårdas på avdelningen och vilken inriktning har avdelningen?

Fråga 2.

Vilket är syftet med tillämpning av antibiotika på avdelningen; är det exempelvis för profylax 
eller behandling av infektion, Förklara?

Följd fråga 2.

Utförs det då även ingrepp utan antibiotika profylax, ge ett exempel?

Fråga 3.

Vilka kriterier har ni uppfattat vara avgörande för övergång från IV till peroral behandling?

Fråga 4.

Hur länge är en patient genomsnittlig inlagd på er avdelning?

Följd fråga 4.

Efter övergång från IV till peroral behandling, hur lång tid innan utskrivning?

Fråga 5.  

Vilka antibiotika preparat behandlar man vanligtvis med hos er, peroralt samt IV?

Fråga 6.

Finns det några preparat man använder med försiktighet alt undviker?

Fråga 7.

Ges profylax endast IV? Vid profylax när ges antibiotikan till patienten?

Fråga 8. 

Hur ser du på tidig övergång från IV till peroral behandling och tidigare utskrivning? Utifrån 
din professions och ur patientens perspektiv?( Ange gärna positiva alt. Negativa sidor)

Fråga 9.

Övriga kommentarer.



42

Bilaga 4. Frågeformulär B.

Läkare och specialister, vid utvalt sjukhus och kliniker. Följande frågeformulär skickades till 
läkare.

Studie: 

Kriterier för övergång från parenteral till peroral administrering vid antibiotika 
behandling

Huvudbegrepp:

Övergångskriterier till peroral behandling, syfte: Minskning av vårdkostnad, genom att 
minska inläggningstid av patient (LOS) inom slutenvård. För patienten minimera eventuell 
risk att erhålla sjukhus förärvda infektioner. Minskning av överkonsumtion av antibiotika 
pga. den rådande antibiotikaresistens utvecklingen.

Frågor intervju: Intervjun består av 20 frågor. Du behöver inte besvara de frågor som du inte 
anser att du kan besvara. Intervju frågorna ställs till läkare inom olika områden så vissa kan 
kanske uppfattas obegripliga eller ej känns relevanta för dig.  Även frågor som du känner att 
du redan besvarat kan du hoppa över. Du besvarar de frågor du kan och vill helt enkelt.

1. Inom vilka/vilket område arbetar ni?

2. Vilken typ av område används antibiotika inom ditt arbete; är det för profylax eller 
behandling av infektion, Förklara?

3. Sker antibiotikabehandling tillstörre del intravenöst eller peroralt?

4. Vilka kriterier avgör om det är aktuellt att övergå från IV behandling till peroral 
behandling?

5. Vilka kriterier avgör hemgång?

6. Om du skulle uppskatta en genomsnittlig inläggning för patienterna på din avdelning. Hur 
länge ligger de inskrivna?

7. Vilka antibiotika preparat behandlar ni vanligtvis med hos er, peroralt samt IV?

8. Finns det några preparat man använder med försiktighet alt undviker, varför i så fall?

9. Om en patient behandlas peroralt med antibiotika anser du då att patienten kan utskrivas 
tidigare (generellt sett)?

10. Finns det några kriterier förutom att patienten uppvisar en feberfristatus och kan tillgodose 
peroral behandling, som möjliggör övergång från IV behandling alt tidigare hemgång?

11. Hur upplevs förhållnings- sättet till antibiotika på din enhet/avdelning?

12. Hur ser du på tidig övergång från IV till peroral behandling och tidigare utskrivning . 
Utifrån ett profession perspektiv och utifrån? ( Ange gärna positiva alt. Negativa sidor)

13. Arbetar ni efter några riktlinjer?  Vilka i så fall arbetar ni efter? Vilka kriterier avgör 
peroral/IV behandling?
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Bilaga 4. Frågeformulär B. Forts.

14. Intravenös/peroral, Vilka faktorer avgör: patientgrundande diagnos, eller behandlar man 
efter något standar förfarande?

15. Om patienten är feberfri, hur länge innan övergång, hur länge innan utskrivning?

16. Om ett hjälpsystem/programvara upprättades för underlättning av: diagnostisering, beslut 
av övergång till peroral/IV terapi, samt utskrivning, skulle du tillämpa detta i ditt arbetsätt, 
skulle du se detta som något positivt ? Behövs detta?

17. Anser du att befintliga riktlinjer vid övergång IV till peroral antibiotika behandling är 
klart och tydligt utformade eller tror du att de är för ospecificerade, krångliga, alt. 
otillgängliga och bör sammanfattas, för att berörd personal ska tillämpa dessa på ett optimalt 
sätt?

18. Anser du att det sker en överkonsumtion alt över- felbehandling av antibiotika på din 
avdelning/ enhet? Har du någon tanke kring hur det kan minskas om det är aktuellt?

19. Övrigt:

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Bilaga 5. Ordlista

Parenteral Betyder bokstavligen "utanför tarmen". Till exempel är parenteral 
administrering av läkemedel ett samlingsbegrepp för alla de sätt 
man kan inta ett läkemedel på utan att det passerar tarmen. Det 
vanligaste av dessa är att injicera läkemedlet direkt in i en ven (så 
kallad intravenös administrering)

IV Intravenös tillförsel.

LOS (Length of stay) Tiden patienten ligger inlagd på sjukhus dvs. 
vårdtiden.

CAP Samhälls- förvärvad pneumoni

SOS (Standardized order sets) Standarförfarande.

ICCM (Intensive clinical case management) Intensiv klinisk fall strategi.

ATS American Thoracic Society recommendations

Profylax Infektions förebyggande behandling.

SAT Sekventiell antimikrobiell behandling
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