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Sammanfattning
Bakgrund: Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste infektionerna hos barn.
Behandlingsriktlinjerna rekommenderar exspektans av barn 1-12 år med okomplicerade
AOM.
Handläggning av AOM avseende diagnos, behandling och kontroll finns detaljerat på Viss, en
sajt som innehåller medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan
olika vårdnivåer inom primärvården.
Syfte: Denna studie undersöks om behandling av AOM på Wasa vårdcentral följt
behandlingsriktlinjerna som bestämts av Stockholms läns läkemedelskommitté och som
publiceras på Viss.
Metod: Kvantitativ retrospektiv journalstudie av läkarbesök med diagnoserna ospecificerad
AOM och akut varig mellanöreinflammation , för barn i åldersgrupp 1-12 år vid
besökstillfället och som sökte Wasa vårdcentral mellan den 1 mars 2014- 30 sept. 2014.
Data som registreras är andel barn med AOM som fick antibiotika respektive exspektans och
vilket antibiotikum som förskrevs i de fall där man valde att behandla med antibiotika.
Resultat: 58 läkarbesök med diagnos AOM inkluderades i studien. Exspektans tillämpades i
41 %. För dem som behandlades med antibiotika valdes PcV i 96%. Behandlingstiden för
PcV var 5 dagar i 64 % medan i 32 % fick patienterna 10 dagars behandling p.g.a. samtidig
tonsillit. Endast 4% av fallen hade en längre behandlingstid än den som rekommenderats.
Slutsats: Exspektans tillämpades i hög frekvens samt var PcV förstahandsmedel i de allra
flesta fall vilket är helt i linje med rådande behandlingsriktlinjer. Men det förskrivs
fortfarande antibiotika i hög grad i förhållande till rekommendationerna till barn med AOM
som har gott allmäntillstånd.
De nya rekommendationerna avseende behandling av AOM verkar ha slagit igenom till stort
sätt vid Wasa vårdcentral men ännu inte helt.

MeSH termer: AOM, Regionala vårdprogram, Kvalitetsindikator, Patientjournaler.
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Bakgrund
Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste infektionerna hos barn (1). Den generösa
antibiotikabehandlingen vid AOM som förekom tidigare i Sverige har ifrågasatts och
Otitkonsensus som publicerades år 2000 rekommenderade exspektans vid okomplicerad
AOM hos barn 2-16 år (2). De nya riktlinjerna rekommenderar dock exspektans när det gäller
barn 1-12 år med okomplicerad AOM (3,4).
Alltför generöst antibiotikabruk har många nackdelar, bl. a utsätter man barnen för risker för
biverkningar och dessutom leder det till ökade kostnader för samhället. Antibiotika som
används i onödan har också lett till utveckling av antibiotikaresistens hos vissa bakterier vilket
försvårar behandlingen av svåra infektioner i samhället. Nu för tiden är bakteriell resistens ett
välkänt problem i vården och det växer allt mer varje år (5) inte bara i Sverige utan i hela
världen (6).
Läkemedelskommitténs experter har rekommenderat vilken typ av antibiotika som ska
användas i första hand för behandling av olika sjukdomar där antibiotikabehandling bedöms
aktuell (7). Penicillin V (Pc V) exempelvis rekommenderas i första hand för behandling av
komplicerade fall av AOM och Erytromycin för de patienter med komplicerad AOM som har
penicillinallergi (3). Rekommendationerna var grundade på vetenskaplig dokumentation
avseende effekt och säkerhet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.
Kriterierna vid komplicerad AOM som kräver antibiotikabehandling är enligt riktlinjerna
(3,8):
 Påverkat allmäntillstånd: slöhet, oförmåga att skratta och le, irritabilitet samt svår
smärta trots adekvat analgetikabehandling.
 Hög feber > 39°.
 Bilateral AOM hos barn < 2 år.
 Perforerad AOM oavsett ålder.
 Missbildningar i ansiktsskelett eller inneröra samt tillstånd efter skall- eller
ansiktsfraktur.
 Känd mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (avser inte plaströr).
 Känd sensorineural hörselnedsättning.
 Infektionskänslighet på grund av annan samtidig sjukdom/syndrom eller behandling.
Antibiotika ges vid allmänpåverkan, trumhinneperforation eller bilateral AOM eftersom det
tyder på en mer aggressiv infektion. Likaså bör antibiotika ges vid missbildningar, känd
mellanöresjukdom och barn yngre än 1 år p.g.a. risk för komplikationer.
Handläggning av AOM avseende diagnos, behandling och kontroll finns beskrivet på
www.viss.nu (4), en sajt som innehåller samlad medicinsk och administrativ information med
fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen (4).
Ett flertal studier på olika vårdcentraler tyder på bristande följsamhet till
behandlingsriktlinjerna för AOM (9–11).
Med denna studie undersöks behandling av AOM hos barn av åldersgrupp mellan 1-12 år som
sökte på WASA vårdcentral under perioden mars - sept. 2014. Resultaten kan ha betydelse för
utveckling och förbättring av vårdkvalitet på vårdcentralen samt kan vara ett ämne för
framtidsuppföljning och studie.
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Syfte
Syftet med detta projekt är att undersöka om behandling av AOM på Wasa vårdcentral följt
behandlingsriktlinjerna som bestämts av Stockholms läns läkemedelskommitté och som
publiceras på Viss.

Frågeställningar
För barn i åldersgrupp 1-12 år, som sökte på Wasa vårdcentral under perioden 1 mars - 30
sept. 2014:
1. Hur stor andel barn med okomplicerad AOM fick antibiotika respektive exspektans?
2. Hur stor andel barn med komplicerad AOM fick antibiotikabehandling respektive
exspektans?
3. Vilket antibiotikum förskrevs i de fall där man valde att behandla med antibiotika?

Material och metod
Detta är en kvantitativ retrospektiv studie.
Studien undersöker patientfall med diagnoserna ospecificerad AOM (ICD 10-diagnos H669)
och akut varig mellanöreinflammation (ICD 10-diagnos H660), i åldersgrupp 1-12 år vid
besökstillfället och som sökte Wasa vårdcentral mellan den 1 mars 2014- 30 sept. 2014.
Patienterna som behandlats av annan vårdgivare än läkarna på Wasa vårdcentral men som
kom för uppföljning på Wasa vårdcentralen inkluderades ej i studien. Dessutom exkluderades
de patienter som hade recidiverande mediaotit vilket definieras som en ny AOM inom en
månad med symtomfritt intervall (3) samt patienterna som hade terapisvikt, dvs. oförändrad,
förvärrad eller på nytt uppblossande AOM trots minst 3 dygns antibiotikabehandling (3).
Således exkluderades barn som fick AOM diagnos och antibiotikabehandling under månaden
före den aktuella infektionen från studien. Detta gjorts genom att granska alla läkarbesök
registrerade på barnet inom en månad före den aktuella infektionen.
Wasa vårdcentral där studien genomfördes har runt 5600 listade patienter varav 1221 barn
mellan 1-12 år. Under studieperioden var läkarbemanning stabil och vi har haft 3 fast
anställda specialister i allmänmedicin, 1 ST-läkare och 2 underläkare.
Diagnoserna H669 och H660, söktes via Rave som är ett program för extraktion av
journaldata från olika journalsystem, däribland Take Care som används på Wasa vårdcentral.
Data räknades per besök, ej per patient. D.v.s. en patient kan ha haft flera besök under
perioden ovan som räknats och analyserats individuellt. Läkarbesöken studerades genom
granskning av journalanteckningar och medicinlistan för att undersöka om patienterna fick
antibiotikum utskrivet på recept och i så fall om man hade kriterierna för
antibiotikabehandling enligt behandlingsriktlinjerna. För de fallen där antibiotika förskrevs,
noterades val av antibiotika.
Studien undersökte också om någon patient hade recept i väntan som skrevs ut med
rekommendation att tas ut efter en viss tidsexspektans om ingen förbättring inträffas. I så fall
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räknades denna typ av behandling som följer riktlinjerna eftersom man har rekommenderat
exspektans först.
Journaluppgifterna om barnets allmäntillstånd (AT) samt anamnesen granskades. Om AT
beskrevs som hängig, påverkat och/eller trött räknades det som påverkat AT. Däremot om
inget i status eller i anamnesen tydde på påverkat allmäntillstånd såsom hög feber, nedsatt
mat- och dryck intag, hängighet, trötthet, räknades det som opåverkat AT.
Journalerna granskades även för uppgifter om tidigare operation i öronen, allvarlig
grundsjukdom och anatomiska förändringar i öronområdet.
Data om symtom och antibiotikaförskrivning/exspektans insamlades från de journaler som
inkluderades i studien. Alla data kodades för att garantera anonymitet för studiedeltagarna. En
kodlista skapades och uppgifterna analyserades sedan med hjälp av programmet Excel (tabell
1), för att visa procenthalt av patienterna som behandlats enligt riktlinjerna.
Tabell 1: Exempel på Excel-matrisen som användes för att registrera uppgifterna:
Patient
nr.

Behandling

1
2
3
4
5
6

Fynd som
motiverar
behandling*
0
1
0
0
1
0

7

0

Recept i
väntan

Exspektans
Antibiotika
Antibiotika
Antibiotika
Antibiotika
Recept i
väntan***

Typ av
antibiotika

Eventuell
annan
diagnos

Penicillin V
Penicillin V Tonsillit
Penicillin V
Amoxicillin
Penicillin V
el
Erytromycin
Annan
Antibiotikum

Följer
behandlingsriktlinjerna**
1
1
1
0
0
1

0

*0= Opåverkad, ingen trumhinnsperforation eller annat symtom enligt kriterierna nämnda
ovan. 1=Har en eller fler kriterier som motiverar behandling enligt riktlinjerna.
**0= Följer ej riktlinjerna. 1= Följer riktlinjerna.
***För patienterna som har 0 i kolumnen för symtom, recept i väntan räknats till gruppen
"följer riktlinjerna" bara om man har valt antibiotikum efter de rekommenderade riktlinjerna.
Statistik
Insamlade data från journalerna analyserades via Excel. T-test (one sample) användes för att
värdera skillnaden mellan utfallet i denna studie med SFAM:s riktlinjer för andelen patienter
med okomplicerad AOM som behandlades med antibiotika. Statistisk signifikans ansågs vara
uppnådd vid P<0,05.

Etiskt övervägande
Eftersom studien utförs via journalgenomgång av patienterna som jag inte har direkt
vårdkontakt med, uppstår intrång i patienternas journaler. Detta blir ett etiskt problem med
tanke på patientsekretess och läkarens integritet.
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För att bevara sekretess och integritet för patienterna och läkarna, avidentifierades alla data
innan analys. Inga namn har noterats, varken patientens namn eller läkarens. Alla data har
kodats för att garantera anonymitet för studiedeltagarna. Det kodade materialet har förvarats
inlåst på vårdcentralen och är endast åtkomligt för studieledaren. Kodnyckeln kommer att
förstöras efter avslutat projekt.
Redovisningen görs ej på individnivå utan på gruppnivå både gäller patienter och
behandlande läkare.
Information om projektet/studien anslogs skriftligt vid receptionen för att informera våra
patienter om studien och syftet bakom den (Bilaga 1). Dessutom har personalen på Capio
Wasa vårdcentral informerats om projektet vid ett gemensamt möte.
Journalgranskning gjorts efter medgivande av verksamhetschef på Wasa vårdcentral samt
efter godkännande av klinisk handledare.

Resultat
Under studieperioden har 72 patienter med diagnos AOM registrerats, med sammanlagt 83
besök. Av dessa var 6 barn mindre än ett år vid besökstillfället. Vid 10 besök hade patienterna
behandlats via annan vårdgivare innan besöket på Wasa vårdcentral och vid 3 besök hade
patienterna recidiverande mediaotit. Dessutom hade 6 patienter terapisvikt. Sammanlagt
exkluderades 25 läkarbesök. D.v.s. 58 läkarbesök undersöktes.
De flesta besöken (n=41; 71%) gjordes av barn 1-3 år. Antal besök per åldersgrupp redovisas
i figur 1.
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Figur 1: Antal besök med diagnos AOM på Wasa vårdcentral i de olika åldersgrupperna.
n=58
Av samtliga 58 besök valdes exspektans i 9 besök som var opåverkade och ingen hade någon
komplicerande grundsjukdom. Antibiotika sattes in i 49 besök. I de fall antibiotika gavs
valdes PcV vid 47 besök (96 %) . Amoxicillin valdes för en patient (2 %) och Cifadroxil för
en patient (2 %). Amoxicillin motiverades med att preparaten valts p.g.a. ” samtidigt
konjunktivit ” och Cifadroxil med ” Pc-vägran”, d.v.s. barnet vägrar ta Penicillin V. Recept i
väntan utnyttjades inte vid något av besöken som inkluderades i studien.
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Gruppen som antibiotikabehandlades bedömdes patienterna vid 15 läkarbesök samtidigt ha
diagnos tonsillit och vid ett läkarbesök hade patienten konjunktivit. Komplicerad
grundsjukdom (hydrocefalis & epilepsi) rapporterades vid ett besök. Av resterande patienter
som antibiotikabehandlades, noterades högt feber på 39,9° vid ett läkarbesök, medan vid 4
läkarbesök hade patienterna bilateralt otiter i åldersgrupp mindre än 2 år. Vid 14 läkarbesök
nämnde det att barnen hade påverkat allmäntillstånd i form av gnällighet, påverkad sömn,
trötthet och/eller hängighet.
Vid 13 besök gavs antibiotika utan motivering till okomplicerad otit, d.v.s. ingen hög feber, ej
perforerad trumhinna och inte påverkat allmäntillstånd eller komplicerande .
Således av totalt 22 okomplicerade AOM, fick 59 % antibiotikum medan 41 % avvaktade
antibiotika. Enligt SFAM. Kvalitetsindikatorer < 30 % eftersträvas (12). P=0,01 enligt T-test
(one sample), dvs. skillnaden är statistisk signifikant.
PcV behandling i 5 dagar följdes i 30 fall av de 47 som fick PcV. Däremot fick 17 st.
behandling i 10 dagar. Av dem som fick behandling i 10 dagar hade 15 st. samtidigt diagnos
Tonsillit. Den längre 10 dagarsbehandlingen motiverades ej i journalerna till de 2 resterande
fallen.
Således av total 58 fall som studerats, bedöms 43 fall, 74 %, ha behandlats enligt riktlinjerna,
däremot behandlingen för de resterande 15 fall, 26 %, ej följde riktlinjerna.
Resultaten sammanfattas av flödesschema i figur 2.

N=58 läkarbesök för AMO
Exspektans: 9
Med
kriterier: 36

Rätt antibiotikum &
behandlingstid: 34

Följer
riktlinjerna: 43

Antibiotika: 49

Saknade
kriterier: 13
Längre tid än
rekommenderad: 2

Ej följer
riktlinjerna: 15

Figur 2: Resultaten av besöken med diagnos AOM på Wasa vårdcentral.
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Diskussion
Journalgenomgången av Wasa vårdcentral ger en relativt hög siffra för
behandlingsrekommendationer om exspektans med 41 % att jämföra med andra likadana
VESTA-studier (9–11).
Antibiotika sattes in i 59% av besöken för opåverkade barn. Denna är relativt hög siffra
jämfort med < 30 % som eftersträvas enligt SFAM. Kvalitetsindikatorer (12).
Varför man satte in antibiotika för de barn som bedömdes opåverkade kan man bara
spekuleras kring. Korta anteckningar och användning av färdiga mall som ej beskriver fallet
på rätt sätt kan leda till fel tolkning vid journalgenomgång eller möjligtvis kunde man inte
garantera uppföljningen av dessa barn via telefon eller återbesök och istället valde man att
behandla med antibiotika.
PcV var det antibiotikum som majoriteten, 96 %, fick. Amoxicillin och Cifadroxil använt i
sammanlagd 4% där en rimlig motivering noterades i journalerna.
Behandlingstiden för PcV var 5 dagar för runt 64 % medan fick 30 % 10 dagars behandling
p.g.a. samtidigt Tonsillit. Endast i 2 fall, 4%, har en längre behandlingstid än den som
rekommenderats ej motiverats tillfredsstillande i journalen. Den ej motiverad 10
dagarsbehandling med PcV bör undvikas i framtiden eftersom den kan ge ett eventuellt
lidande för barnen samt ha ökad risk för biverkningar och ökade samhällskostnader.
Styrkor och svagheter
En styrka med denna studie är att den studerade alla läkarbesök av barn i åldersgrupp 1-12
som sökte Wasa vårdcentral och behandlades av vårdcentralens egna läkare under
studieperioden. En annan styrka var att studieledaren haft tillgång till alla journalanteckningar
som behövdes för studien.
Studien har däremot ett litet material med bara 58 besök som gör att det blir en relativt liten
studie. Samtidigt omfattar studien endast en vårdcentral och kan därför inte generaliseras till
primärvården. Dessutom rör det sig om retrospektiv journalgenomgång varför det är svårt att
säga om det har funnits särskilda skäl till en viss handläggning som ej nämndes i journalen.
Implikationer
Resultaten kommer att presenteras till kollegorna på Wasa vårdcentral i en gemensam
föreläsning för utveckling och förbättring av vårdkvalitet på vårdcentralen.

Framtida studier
En eller några uppföljande studier kan göras eventuellt om 6 månader till ett år för att se om
behandling av AOM på WASA vårdcentral följer behandlingsriktlinjerna.
Slutsats
I frågan om Wasa vårdcentral följer riktlinjerna vid behandling av akut media otit, är det
glädjande att se att exspektans tillämpades i så pass hög frekvens samt att PcV var
förstahandsmedel i de allra flesta fall vilket är helt i linje med rådande behandlingsriktlinjer.
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Men fortfarande förskrivs antibiotika i hög grad i förhållande till rekommendationerna till
barn med AOM som har gott allmäntillstånd där < 30 % antibiotikaförskrivning eftersträvas
enligt SFAM.Kvalitetsindikatorer (12).
De nya rekommendationerna avseende behandling av AOM verkar ha slagit igenom till stort
sätt vid Wasa vårdcentral men ännu inte helt ut. Att i större utsträckning avstå från
antibiotikabehandling i opåverkade barn där antibiotika inte förordas är önskvärt samt att
behandlingslängden med antibiotika begränsas till fem dagar i förekommande fall.
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Bilaga 1

På denna vårdcentral gör vi granskning av våra
datajournaler i kvalitetssyfte för att förbättra och
utveckla vården. Om du har frågor eller synpunkter är
du välkommen att kontakta verksamhetschefen.
Kontaktperson: Ulla Andersson
Ulla.Andersson@Capio.se
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