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INLEDNING
Akut otitis media (AOM) är den vanligaste orsaken till att barn förskrivs antibiotika och näst
efter förkylning den vanligaste infektionen hos barn. Fram till 2 års ålder har omkring hälften
av alla barn drabbats av minst en episod av akut mediaotit1. Okomplicerade fall av AOM
handläggs till stor del inom primärvården.
I ljuset av den alltmer aktuella debatten kring onödig antibiotikaförskrivning är det av vikt att
se huruvida läkare i primärvården ändrat sitt förskrivningsmönster och om det finns skillnader
i handläggning inom läkargruppen beroende på utbildningsnivå.
Rekommendationerna kring behandling av okomplicerad AOM har genomgått förändringar
under det senaste decenniet. I maj 2000 anordnade Landstingsförbundet, Medicinska
forskningsrådet och Socialstyrelsen en konsensuskonferens i syfte att skapa enighet kring
behandlingsriktlinjerna av AOM hos barn. Bakgrunden till detta var att studier2, 3 visat att
flertalet fall av AOM spontanläker utan specifik behandling och utan ökade risker för
komplikationer. Senare studier har visat att de grupper som har mest nytta av antimikrobiell
behandling är barn under 2 år med bilateral AOM samt barn i alla åldrar med AOM och
samtidig öronflytning. Hos övriga patienter är nyttan med antibiotikabehandling tveksam
avseende såväl sjukdomsduration som kvarstående feber och/eller smärta. Risken för
komplikationer i form av mastoidit eller sepsis verkar inte heller öka vid aktiv exspektans
utan antibiotikabehandling.4, 5
Konferensen resulterade i ett konsensusdokument1 som nu ligger till grund för de svenska
behandlingsriktlinjerna. Dessa återfinns bl a i Läkemedelsboken6 och överensstämmer med
riktlinjer i VISS7.
Riktlinjerna innebär i korthet att man vid okomplicerad AOM hos barn i åldrarna 2 – 15 år
primärt kan avstå från antibiotikabehandling och istället tillämpa exspektans med aktiv
uppföljning. Läkaren förutsätts då ta förnyad kontakt efter 2 dygn alternativt att barnets
vårdnadshavare anmodas ta ny kontakt efter 2 dygn i händelse av fortsatta symtom. I
riktlinjerna anges emellertid att man alternativt primärt kan sätta in antibiotikabehandling vid
första besöket. Dessa två alternativ presenteras som likvärdiga.
I Läkemedelsboken anges också ett tredje alternativ: Ett recept på antibiotika utfärdas med
information till vårdnadshavaren att hämta ut receptet efter 2-3 dygn i händelse av utebliven
spontan förbättring. Det sistnämnda alternativet torde förekomma i allmän praxis och är
studerat8,9 men finns inte omnämnt i konsensusdokumentet från maj 2000.
Effekterna av införandet av dessa riktlinjer i Sverige har tidigare studerats av Lundborg,
Ander och Eggertsen.10 Man granskade behandlingen av AOM i åldersgruppen 1-10 år vid
dels en jourläkarcentral och dels en vårdcentral år 2002. Vid jourläkarcentralen avstod man
från antibiotikaförskrivning i 2 % av fallen och vid vårdcentralen endast i 1 % av fallen.
Exspektans med aktiv uppföljning var en mycket ovanlig åtgärd. Neumark, Brudin och
Mölstad har granskat utvecklingen under åren 2000-2005, där man kunnat visa att antalet
besök gällande AOM minskat kraftigt i åldersgruppen 2-15 år och att antibiotikaförskrivning
för AOM minskat. Andelen som fick antibiotikabehandling var emellertid relativt konstant
under perioden och den faktiska minskningen i antibiotikaförskrivning tycktes i huvudsak
vara ett resultat av ett minskat antal konsultationer.11
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SYFTE
Syftet med denna studie var att belysa om behandlingspraxis vid AOM hos barn har
förändrats under den gångna tioårsperioden samt huruvida det finns samband mellan
behandlande läkares erfarenhets/utbildningsgrad och val av behandling.
FRÅGESTÄLLNINGAR





Har antibiotikabehandling som primär åtgärd vid okomplicerad AOM hos barn i
åldersgruppen 2-15 år minskat mellan åren 2000 och 2008 vid Gustavsbergs
Vårdcentral?
Hur stor andel i gruppen där man tillämpat exspektans som behandling fick vid det
aktuella besöket ett antibiotikarecept ”i reserv” vid respektive tidsperiod?
Fanns det skillnader i val av behandling beroende på patientens ålder eller kön?
Bedömdes indikationen för antibiotikabehandling som starkare vid bilateral AOM
jämfört med unilateral?
Fanns det skillnader i behandlingspraxis inom läkargruppen kopplad till
utbildningsgrad?

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Urvalet av patienter erhölls genom journalsökning och genomgång av skrivna journaler
rörande det aktuella besöket. Individerna i urvalet avidentifierades. Ingen kontakt togs med
patienterna och ingen påverkan av individer ägde rum. Studien var att betrakta som ett
kvalitetssäkringsprojekt och läsning av patientjournal godkändes före studiens början av
vårdcentralens verksamhetschef. Inga enskilda läkare kan identifieras i studieresultatet.
METOD
I syfte att före studiens början få en uppfattning om ungefärlig förekomst av de olika
behandlingsalternativen genomfördes en inledande pilotstudie, med granskning av ett antal
journaler från respektive år. Det var också av vikt att se hur stor andel av besöken som
diagnossatts, då det vid sökning i journaldatabasen visat sig att en stor andel av alla besök vid
vårdcentralen år 2000 saknade diagnos.
I journalsystemets tidbok anges sökorsak för respektive besök. Genom att granska
journalbesök där besöksorsaken angetts som ”öra” eller ”otit” erhölls ett osorterat material
med både diagnossatta besök och besök där diagnos ej angivits (och som således ej hittats vid
RAVE-sökning) men där det i journaltext framgick att det bedömts som okomplicerad AOM.
En sökning i journaldatabasen Profdoc med hjälp av RAVE 3 utfördes för åren 2000 och
2008. Urvalet gjordes genom sökning på ICD-10-diagnos H660 och ordet ”otit” i
åldersgruppen 2-15 år. De diagnoser som innehöll ordet otit men där det framgick att det ej
rört sig om AOM sorterades bort, däribland extern otit, serös otit och simplexotit. En tidigare
studie av behandling vid AOM10 har visat att tillämpning av exspektans är ovanlig vilket
också kunde förväntas i vår undersökning. Med anledning av detta gjordes bedömningen att
det totala besöksunderlaget i denna studie skulle behöva vara relativt stort varför besök från
hela respektive kalenderår granskades.
Det totala antalet besök var 452 år 2000 och 1010 år 2008 (386 patienter respektive 711
patienter som vardera fått den aktuella diagnosen vid ett eller flera tillfällen). Journalen för
vart och ett av dessa vårdtillfällen granskades. Ett flertal besök sorterades initialt bort
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eftersom patienten vid det aktuella vårdtillfället ännu inte hade fyllt 2 år eller hade fyllt 16 år
(50 besök år 2000 och 185 besök år 2008). Studiens syfte var att granska behandlingen av
okomplicerad AOM och patienter med komplicerande faktorer i samband med det aktuella
besöket sorterades bort. Hit räknades: AOM med trumhinneperforation/öronflytning,
allmänpåverkan (uttryckligen dokumenterad i journalen), otit-benägna barn (barn som haft >
3 otiter senaste halvåret), samtidig annan behandlingskrävande sjukdom (t ex tonsillit och
pneumoni), terapisvikt, dvs. patienter som redan givits behandling med antibiotika och ej
förbättrats eller där man redan provat exspektans, patienter med komplicerande grundsjukdom
(kromosomavvikelse, immunbristsjukdom) samt komplicerande öronsjukdom eller
främmande material i örat. Även barn med inopererade plaströr undantogs. Anledningen till
det sistnämnda var att dessa fall var svårbedömda, då det ofta förekom flytning och där
trumhinnestatus var svårvärderat och riktlinjerna för denna patientgrupp bedömdes som
oklara. Även besök gällande recidiverande AOM uteslöts ur studien. Recidiv definierades
som ny episod av AOM inom 30 dagar efter ett symptomfritt intervall. Nio fall där fullständig
journalanteckning saknades uteslöts.
I nittioen fall där diagnoskod H660 (Akut otitis media) eller H669P (Otitis media UNS) satts,
visade journalgranskning att det rört sig om annan diagnos än AOM. Dessa fall sorterades
likaledes bort från studien.
Till sist sorterades även besöksregistreringar bort, där författaren själv var behandlande
läkare.
Totalt uteslöts 146 besök år 2000 och 415 besök år 2008 (Figur 1, Tabell 1)
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Figur 1: Fall som uteslutits från studien samt orsak år 2000 respektive 2008
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Tabell 1: Antal fall som uteslutits från studien år 2000 respektive 2008 samt orsak

Orsak
Påverkat allmäntillstånd
Terapisvikt
Recidiv
> 3 AOM senaste 6 månaderna
Trumhinneperforation
Annan diagnos
Samtidig behandlingskrävande sjukdom
Ofullständig journal
Komplicerande sjukdom
Författaren själv behandlande läkare
TOTALT

2000
7
10
11
8
60
23
17
3
7
0
146

2008
15
36
33
42
126
68
36
6
17
36
415

I ett antal fall respektive år (21st år 2000 och 34 st år 2008) var bedömningen svår, huruvida
det rört sig om okomplicerad AOM. Dessa besök granskades av en andra part (vetenskaplig
handledare) i syfte att minska graden av subjektivitet. Av dessa besök inkluderades 11
stycken år 2000 och 16 stycken år 2008 i studien.
Besöken delades upp i 2 huvudgrupper:
1) Patienten erhöll vid besöket recept på antibiotika och förutsattes inleda behandling
omgående.
2) Exspektans tillämpades. Grupp 2 delades upp i 3 undergrupper;




Exspektans med överenskommelse om uppföljande kontakt, antingen på läkarens eller
på barnets vårdnadshavares initiativ, där inget recept utfärdades
Recept utfärdades men i journalen framgick att läkaren förordat att behandling skulle
påbörjas i händelse av utebliven spontan förbättring av symtomen – ”Recept i reserv”
Exspektans utan överenskommelse om förnyad kontakt.

Samtliga besök i urvalet sorteras också i två grupper med avseende på behandlande läkares
utbildningsgrad (AT-/ST-/Underläkare respektive Distrikts-/specialistläkare)
I tidigare studier har påvisats större nytta med antibiotikabehandling hos barn under 2 år med
bilateral AOM, medan denna faktor ej bör påverka valet mellan behandling och exspektans i
övriga fall4. Det föreföll ändå vara av vikt att se huruvida förekomst av bilateral AOM i denna
studie var kopplad till benägenhet att i högre utsträckning inleda antibiotikabehandling. År
2000 bedömdes 233 fall som unilateral AOM och 23 fall som bilateral AOM. År 2008 var
motsvarande siffror 264 respektive 47 stycken.
STATISTISK ANALYS
Samband mellan åtgärd (omgående antibiotikabehandling eller exspektans) och tidpunkt
(2000 resp 2008) beräknades med chi2-test. Samma test användes för utbildningsgradens
inverkan på val av handläggning för vartdera året och för eventuella skillnader mellan
tidsperioder beträffande handläggning för respektive läkargrupp
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Skillnad i val av åtgärd mellan fall bedömda som unilateral AOM och bilateral AOM
beräknades likaså med chi2-test liksom skillnad i handläggning med avseende på patientens
kön.
Åldersfördelningen i behandlingsgruppen respektive exspektansgruppen för vartdera året och
totalt över de två åren jämförde med Mann-Whitney-test (icke parametriskt test användes pga.
den sneda fördelningen i åldersvariabeln- få fall bland de äldre barnen). Som gräns för
signifikans sattes p< 0.05 (se nedan)

RESULTAT
I den inledande pilotstudien granskades 80 besök från respektive år. Det fanns en betydande
avsaknad av diagnossättning år 2000, 34 % av besöken i pilotstudien saknade diagnos jämfört
med 4 % år 2008. Andelen besök gällande AOM där diagnossättning saknades var i paritet
med andelen icke diagnossatta besök av vårdcentralens totala antal besök respektive år Det
fanns dock ingen väsentlig skillnad i behandlingsstrategi mellan de besök med diagnos
jämfört med besök där diagnos saknades (Tabell 2)
Tabell 2: Antibiotikabehandling direkt för besök med resp. utan diagnosregistrering.

Totalt
2000 79 (99 %)
2008 60 (75%)

Med diagnos
52 (98 %)
58 (75 %)

Utan diagnos
27 (100%)
2 (67%)

Studiematerialet bestod av totalt 256 besök år 2000. Av dessa besök gällde 136 flickor (53%)
och 120 pojkar (47%), med en medianålder på 4 år. År 2008 inkluderades 411 besök varav
201 gällde flickor (49%) och 210 pojkar (51%), medianålder 4 år (Figur 2)
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Figur 2: Åldersfördelning år 2000 respektive 2008
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Av de 256 besöken år 2000 beslutades om omgående behandling med antibiotika
(behandlingsalternativ 1) i 243 av fallen (95 %) medan exspektans (med eller utan planerad
uppföljning eller med ”recept i reserv”) tillämpades i 13 fall (5 %). År 2008 beslutades om
omgående antibiotikabehandling i 295 fall (72 %) och i 116 fall tillämpades exspektans
(28%).
Sammantaget tillämpades exspektans i 5 % av fallen år 2000 och i 28 % av fallen år 2008. (χ2
=54.17 p<0.01) (figur 3-4)
Vid jämförelse avseende behandlande läkares utbildningsgrad sågs en signifikant skillnad år
2008 där gruppen AT/ST/LEG-läkare var benägna att i högre utsträckning (34 %) tillämpa
exspektans jämfört med gruppen DL/specialistläkare (20 %) (χ2 = 9.31 p<0.01). Någon
signifikant skillnad fanns inte år 2000 (χ2 = 0.93 p = 0.334). Det fanns emellertid en
förändring i handläggande med ökad benägenhet att tillämpa exspektans i såväl AT/ST/LEGläkargruppen som i DL/specialistläkargruppen år 2008 gentemot år 2000, och starkare
samband i gruppen AT/ST/LEG-läkare (χ2 = 28.45 p<0.01 resp. χ2 = 19.01 p<0.01) (figur 5)
Det fanns inget signifikant samband mellan åldersfördelningarna och val av handläggning år
2000 (p = 0.4456) eller år 2008 (p = 0.0944) och ej heller samband mellan patientens kön och
val av behandling (år 2000: χ2 = 0.27 p = 0.605 ; år 2008: χ2 = 1.33 p = 0.248)
Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan förekomst av bilateral AOM och
antibiotikabehandling år 2000 (χ2 = 0.03 p = 0.867) men ett svagt samband fanns år 2008
med en tendens att i högre utsträckning inleda antibiotikabehandling omgående vid förekomst
av bilateral AOM (χ2 = 4.66 p = 0.031)
”Recept i reserv” (behandlingsalternativ 2b) tillämpades år 2000 i 5 fall (2 % av samtliga fall
och 39 % av samtliga i exspektansgruppen) men i ungefär lika utsträckning i gruppen
AT/ST/LEG-läkare som i DL/specialistläkargruppen. År 2008 ordinerades ”recept i reserv” i
51 fall (12 % av samtliga fall och 44 % av samtliga i exspektansgruppen). I gruppen
AT/ST/LEG-läkare skrevs ”recept i reserv” i 17 % av det totala antalet besök och i
DL/Specialistläkargruppen 5 %. Det fanns ingen signifikant ökning av andelen ”recept i
reserv” i förhållande till exspektans med eller utan uppföljning mellan 2000 och 2008 (χ2 =
0.14 p = 0.70)
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Figur 3: Val av handläggningsstrategi för samtliga läkare år 2000
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Figur 4: Val av handläggningsstrategi för samtliga läkare år 2008:
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Figur 5: Tillämpning av exspektans vid okomplicerad akut mediaotit 2000 resp. 2008 med avseende på
behandlande läkares utbildningsgrad.

DISKUSSION
Studien visar en förändring avseende handläggning av okomplicerad AOM hos barn i
åldersgruppen 2-15 år mellan åren 2000 och 2008 där trenden är att läkarna med tiden blivit
mer benägna att initialt avstå från antibiotikabehandling. Skillnaden över tid är tydligast bland
läkare med lägre utbildningsgrad (AT/ST/LEG-läkare) men även gruppen DL/specialistläkare
tycks ha förändrat sitt beteende avseende handläggningen av dessa fall.
Resultaten skiljer sig från en tidigare publicerade studie i ämnet där exspektans utgjorde en
mycket sällsynt åtgärd10. Detta kan tyda på att det finns en viss fördröjning av
implementeringen av skrivna riktlinjer. Det faktum att det finns ett omvänt samband mellan
utbildningsgrad och benägenhet att tillämpa exspektans kan möjligen förklaras av att ett
flertal av läkarna i gruppen AT/ST/LEG-läkare fått delar av sin grundutbildning efter
införande av nuvarande riktlinjer och har därmed inte behövt ändra ett invant beteende.
Tidigare kartläggningar från Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län har kunnat visa en
minskad besöksfrekvens gällande AOM11, 12 och det har diskuterats huruvida sökmönstret vid
AOM ändrats. Man har i dessa studier kommit fram till att antalet fall av AOM har minskat,
och att detta kan vara ett tecken på att föräldrar väntar längre med att söka vård när deras barn
har öronvärk. I linje med detta har man visat på en minskad användning av antibiotika totalt
sett. Däremot har andelen patienter med AOM, som behandlats med antibiotika varit relativt
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konstant över tid.11 Det har diskuterats utifrån detta att de fall av AOM som handläggs inom
primärvården blivit mer allvarliga eller långt gångna och att indikationen för antibiotika i
många fall stärkts. Detta kan således teoretiskt sett innebära att en faktisk minskning av
antibiotikabehandling vid AOM skulle motverkas av en tendens att det i en större andel av
fallen som når primärvården finns indikation för antibiotikabehandling.
Vid Gustavsbergs vårdcentral sågs vid jämförelse mellan år 2000 och 2008 närmast en
fördubbling av antalet fall av AOM vilket i stort även överensstämmer med den totala
ökningen av antalet besök oavsett sökorsak vid vårdcentralen. Detta står således i kontrast
mot vad man kommit fram till i studier från Kalmar län. Vid Gustavsbergs vårdcentral tycks
befolkningen i lika stor, eller större, utsträckning söka för AOM år 2008 jämfört med år 2000.
I analogi med ovanstående kan man därför tänka sig att de fall av AOM som handläggs vid
Gustavsbergs vårdcentral är mindre allvarliga eller med kort duration och att den påvisade
minskningen i antibiotikabehandling kan komma att överskattas.
Trumhinneperforation anses utgöra tecken på en mer aggressiv infektion kopplat till mer
aggressiva bakteriestammar. Noterbart i denna studie är att andelen AOM med
trumhinneperforation i stort sett är densamma de båda studieåren (14,9 % resp 15,2 %). Detta
kan likaledes tyda på att de fall som handlagts under tidsperioden vid Gustavsbergs
vårdcentral inte tycks vara mer allvarliga år 2008 jämfört med 2000.
Studien har ett antal svagheter. Ingen hänsyn har tagits till symptomens duration vid det
aktuella besöket. Ett antal patienter kan således ha haft en duration av öronvärken >3 dagar
vilket kunnat påverka handläggningen. De fall som medtagits i studien har alla bedömts som
AOM av behandlande läkare. Detta vilar på den enskilda läkarens bedömning och det har ej
tagits ställning till huruvida objektiva kriterier för diagnosen AOM är uppfyllda (symtom på
infektion och buktande trumhinna eller bedömning av trumhinnans rörlighet om enbart rodnad
men normalställd trumhinna) annat än i enskilda fall där diagnosen ansetts tveksam. Detta
innebär att det i studiematerialet kan finnas besök som bedömts som AOM men som inte
uppfyller objektivt ställda kriterier för diagnosen.
I studiematerialet finns en sned fördelning av antalet besök som inkluderats i studien de
respektive åren, antalet fall av AOM fördubblades i det närmaste från år 2000 till 2008
(liksom för övrigt det totala antalet besök oavsett diagnos). I pilotstudien framgick att det
fanns en betydande andel besök år 2000 där diagnoskod saknades, men inte vid något av
studieåren förelåg skillnader i val av behandling mellan de diagnossatta besöken och de besök
där diagnoskod saknades. De fall som inkluderats i studien (alltså besök med diagnosnummer)
bedömes därför vara representativa i detta hänseende.
Tillämpning av ”recept i reserv” visade sig vara en relativt vanlig strategi men det ses ingen
signifikant ökning av andelen ”recept i reserv” inom exspektansgruppen de bägge åren.
Strategin har studerats tidigare och man har sett att det med denna går att minska den faktiska
användningen av antibiotika med 62-69 %.8, 9 Metoden torde i första hand vara tillämplig i de
fall då behandlande läkare inte kan följa patienten aktivt, t ex inför förestående helg eller
bortavaro. Eftersom AOM under lång tid alltid behandlats med antibiotika kan man tänka sig
att det finns en förväntning i befolkningen att antibiotika skall ges vid okomplicerad AOM,
vilket i sig utgör en försvårande faktor för den behandlande läkaren att välja
behandlingsstrategi. Recept i reserv torde därför under en tid kunna utgöra ett alternativ som
kan fungera väl i praktiken. I och med att det blir allmänt känt att AOM inte alltid behöver
behandlas kan man tänka sig att det med tiden blir lättare för den enskilde läkaren att helt
avstå receptförskrivning.
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SLUTSATS
Resultatet av studien visar på en med tiden ökad benägenhet i läkargruppen att tillämpa
exspektans vid okomplicerad AOM vilket sannolikt är i linje med strävandet att minska
onödig förskrivning av antibiotika, ett ämne som belysts i media under senare år med
anledning av den ökande antibiotikaresistensen. Man kan dock konstatera att den behandlande
läkaren fortfarande i en majoritet av fallen väljer att primärt sätta in behandling med
antibiotika och att det finns skillnader i handläggning inom läkargruppen där utbildningseller erfarenhetsgrad kan ha betydelse. Studieresultatet kommer att kunna ligga till grund för
en fortsatt diskussion inom läkargruppen som ett led i strävandet att förbättra vårdkvaliteten
på vårdcentralen.
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