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Sammanfattning
Bakgrund
Nedre luftvägsinfektion är en vanligt förekommande orsak till att söka sjukvård i Sverige och globalt.
I spektrat av nedre luftvägsinfektioner ingår akut bronkit och pneumoni. I de flesta fall orsakas akut
bronkit av virus, medan pneumoni som regel orsakas av bakterier. I Sverige förekommer en
överförskrivning av antibiotika vid akut bronkit liksom en för stor användning av
bredspektrumantibiotika vid pneumoni. Med anledning av detta gick Strama och Läkemedelsverket
2008 ut med nya behandlingsrekommendationer för akut bronkit och pneumoni hos vuxna. I detta
projekt har studerats huruvida förskrivningsmönstret av antibiotika mot dessa sjukdomstillstånd
förändrats på en vårdcentral i centrala Stockholm sedan riktlinjerna infördes.

Metod
Studien är till upplägget en kvantitativ, retrospektiv journalstudie. Journaler från samtliga vuxna
patienter diagnostiserade med akut bronkit och pneumoni under år 2007 har granskats och jämförts
med samtliga vuxna patienter som fått dessa diagnoser år 2009. Patienter som fått behandling insatt
vid annan vårdinrättning har exkluderats. Skillnader i förskrivningsmönster mellan oerfarna och
erfarna läkare har också studerats.

Resultat
Ingen signifikant minskad förskrivning av antibiotika mot akut bronkit sågs vare sig för
vårdcentralen som helhet eller inom någon av grupperna oerfarna respektive erfarna läkare.
Antibiotika förskrevs båda åren till cirka 60 procent av patienter. Ingen signifikant ökad förskrivning
av rekommenderade förstahandspreparatet PcV mot pneumoni sågs vare sig för vårdcentralen som
helhet eller inom någon av grupperna oerfarna respektive erfarna läkare. Sammantaget finns stort
utrymme för förbättring av rutiner och följsamhet till riktlinjer vid den studerade vårdcentralen.

Nyckelord
Nedre luftvägsinfektion, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), pneumoni, akut bronkit, Strategigruppen för rationell
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama), Läkemedelsverket, C-reaktivt protein (CRP),
fenoximetylpenicillin (PcV), Svensk Förening för Allmänmedicins kvalitetsråd (SFAM-Q)
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Bakgrund

Begreppet nedre luftvägsinfektion innefattar pneumoni, akut bronkit och exacerbation av kronisk
bronkit/kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vid pneumoni är själva lungparenkymet
inflammerat och konsoliderat, vid akut bronkit och exacerbation av KOL/kronisk bronkit är
inflammationen istället lokaliserad till bronkerna (1). Man beräknar att 1-10 procent av
befolkningen i Europa varje år söker sjukvård för nedre luftvägsinfektion, utav dessa har omkring
10-15 procent pneumoni (1), varav 20-40 procent kommer att sjukhusvårdas (2). Enligt
Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama) och
Läkemedelsverkets nya rekommendationer från 2008 har antibiotika ingen plats i behandlingen vid
akut bronkit eller vid exacerbation av KOL utan missfärgade upphostningar, eftersom akut bronkit
som regel är en självläkande virusinfektion (1, 3, 4) där rhinovirus och influensavirus är
huvudsakliga agens, (1,3,4) även om bakteriell genes kan förekomma. För exacerbation av kronisk
bronkit/KOL finns en relativ behandlingsindikation vid ökad sputumpurulens tillsammans med ökad
sputumvolym och/eller dyspné, då bakterieorsakad exacerbation ofta uppvisar dessa symtom (1,5).
Vid pneumoni anses antibiotika indicerat, då detta är ett potentiellt allvarligt tillstånd som oftast
orsakas av bakterier (3,6) även om viral genes förekommer.

I Sverige förskrivs idag antibiotika till cirka hälften av alla patienter med akut bronkit och hosta,
(7,8) dock med stora regionala variationer, där Stockholm uppvisar nästan dubbelt så hög
förskrivning av luftvägsantibiotika som Västerbotten (7). Inom Stockholms län finns också tydliga
skillnader i förskrivningsmönstret av antibiotika (9), där den största förskrivningen sker i de norra
delarna av länet, där också följsamheten till rekommendationerna är som lägst. S. pneumoniae är
den vanligaste orsaken till pneumoni i såväl öppen- som slutenvård, och också den patogen som
mest frekvent identifierats vid pneumoni med dödlig utgång varför all behandling måste ha effekt
mot denna. Vid pneumonibehandling är rekommendationen idag att välja fenoximetylpenicillin
(PcV) i tredosförfarande i sju dygn på bas av ekologiska egenskaper, biverkningsprofil och dess
förhållandevis gynnsamma resistensmönster (1,2,6,8). Nedsatt känslighet för PcV är dock ett ökande
problem och förefaller förekomma hos två till fyra procent av isolat i blododling och sju till åtta
procent av undersökta isolat i nasofarynxodling (1, 2), vilket i ett europeiskt perspektiv ändå är en
låg frekvens. Vid stark misstanke på infektion med atypiska agens rekommenderas doxycyclin (1,3),
som har god effekt mot pneumokocker, H. influenzae, M. catarrhalis, C. pneumoniae och M.
pneumoniae. Vid penicillinallergi rekommenderas doxycyclin, klindamycin eller amoxicillin (3).
Klindamycin har god effekt mot pneumokocker samt S. aureus. Amoxicillin har god effekt mot icke
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betalaktamasproducerande H. influenzae samt i hög dos även mot pneumokocker med nedsatt
penicillinkänslighet (2). Rökare och patienter med KOL rekommenderas amoxicillin vid pneumoni
(3).

Det finns ingen kombination av anamnes och status som säkert kan differentiera mellan pneumoni
och akut bronkit. Dessutom kan äldre patienter vid pneumoni ha mer ospecifika symtom och sakna
feber (1,2). För säker diagnos krävs lungröntgen, vilket i öppenvård vare sig är möjligt eller
motiverat att utföra på alla patienter med symtom från de nedre luftvägarna.

Tabell 1. Definitioner akut bronkit och pneumoni (1,2,6)
Akut bronkit

Nytillkommen hosta med eller utan slembildning som led i en luftvägsinfektion
där hostan inte är orsakad av annan bakomliggande lungsjukdom. Orent
andningsljud bilateralt är vanligt förekommande. Lätt obstruktivitet är inte
ovanligt. Lungröntgen är definitionsmässigt normal.

Pneumoni

Symtom/statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion i kombination
med lungröntgenförändringar talande för denna sjukdom.
Symtom talande för pneumoni: feber, hosta, dyspné, nytillkommen uttalad
trötthet och andningskorrelerad bröstsmärta.
Statusfynd talande för penumoni: fokalt nedsatta andningsljud, fokala biljud och
dämpning vid perkussion.

Vid tydlig klinisk bild är kontroll av C-reaktivt protein (CRP) inte nödvändigt för diagnos av vare sig
akut bronkit eller pneumoni (1). Emellanåt kan gränsdragningen mellan akut bronkit och pneumoni
vara svår, CRP kan då vara till viss hjälp, men ska bedömas i relation till sjukdomsdurationen. Vid
virala infektioner når CRP ett maximum efter två till fyra dagar (1,6). Vid nedre luftvägsinfektioner
talar CRP <20 starkt emot behandlingskrävande bakteriell infektion, medan värden >100 indikerar
pneumoni (1). CRP-värden mellan 20 till 50 bör föranleda expektans med förnyad kontakt eller
fördröjd antibiotikaförskrivning såvida inte patienten är allmänpåverkad (1, 10). Vid
symtomduration över en vecka och CRP >50 skall dock pneumoni misstänkas och
antibiotikabehandling inledas. Bakterieodling från sputum eller nasofarynx bör göras hos vuxna
med säker eller sannolik pneumoni (1). Vid misstanke om atypiskt agens bör även serologi
alternativt PCR för mycoplasma och chlamydia pneumoniae tas (3).

I detta projekt har vi studerat antibiotikaförskrivningen till vuxna patienter med akut bronkit
respektive pneumoni på en vårdcentral i Stockholms innerstad under hela år 2007 och jämfört med
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förskrivningen under hela år 2009, det vill säga före och efter införandet av Stramas och
Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer. Syftet har varit att se om implementeringen
av dessa rekommendationer har haft effekt i den kliniska vardagen i form av minskad förskrivning
av antibiotika till patienter med akut bronkit och ökad andel av förskrivet PcV till patienter med
pneumoni. Målet vid nedre luftvägsinfektion är enligt allmänläkarnas kvalitetsgrupp, Svensk
Förening för Allmänmedicins kvalitetsråd (SFAM-Q) att <20 procent skall få antibiotika vid akut
bronkit och att >70 procent skall få PcV vid pneumoni (10). I studien har också undersökt huruvida
förskrivningsmönstret skiljer sig då läkaren är oerfaren (AT-läkare, ST-läkare, vikarierande
underläkare) eller erfaren (distriktsläkare) samt om patientens kön har betydelse för
antibiotikaförskrivning. Då studien även är tänkt att tjäna som kvalitetsarbete på den aktuella
vårdcentralen har också antalet kontrollerade CRP undersökts i relation till antibiotikaförskrivning,
SFAM-Qs mål är att <10 procent skall behandlas med antibiotika vid CRP <20 (10). I SFAM-Qs
kvalitetskriterier för nedre luftvägsinfektion ingår även mätning av andningsfrekvens vid pneumoni,
med målet att detta skall registreras i >70 procent av journaler (10), då detta är en viktig parameter
vid allvarlighetsbedömning. I studien har därför detta särskilt noterats.

Material och metod
Materialet till studien har hämtats genom granskning av journaler från samtliga vuxna kvinnor och
män som under år 2007 respektive år 2009 sökte Johannes Husläkarmottagning i centrala
Stockholm och fick endera av diagnoserna J18.-P Pneumoni eller J22.-P Akut bronkit. Samtliga
journaler för patienter som fått diagnos R05. Hosta har också granskats, och de utav dessa patienter
som kan anses ha en akut bronkit har också inkluderats (figur 1). Inkluderade patienter med diagnos
R05. Hosta har antingen haft en symtombeskrivning i journalen i enlighet med definitionen för akut
bronkit (tabell 1) eller uttryckligen i journaltext fått bedömningen akut bronkit av undersökande
läkare.
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Figur 1: Studerade patienter med akut bronkit 2007 respektive 2009.

Akut bronkit 2007

Akut bronkit 2009

Patienter som fått diagnoserna J441 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, J42.-P
Kronisk bronkit och J44 KOL har inte inkluderats i rapporten då rekommendationen vad gäller
antibiotikabehandling för dessa grupper inte väsentligen ändrats sedan Stramas och
Läkemedelsverkets nya riktlinjer publicerats. För dessa grupper finns ofta indikation för
antibiotikabehandling (1, 3), och dessutom med brett spektrum, även då det inte rör sig om
pneumoni. Vidare har patienter som fått antibiotika insatt för nedre luftvägsinfektion av annan
vårdgivare på annan vårdinrättning men som av olika anledning (exempelvis kontroll status post
pneumoni, otillräcklig effekt av insatt behandling) därefter uppsökt vårdcentralen exkluderats,
liksom patienter diagnosticerade med pneumoni som remitterats vidare till akutsjukhus för
behandling (figur 2).
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Figur 2: Studerade patienter med pneumoni 2007 respektive 2009.

Pneumoni 2007

Pneumoni 2009

Vuxna patienter definieras som patienter som vid besökstillfället var 18 år eller äldre. Med
ovanstående inklusions- och exklusionskriterier ingår i studien sammantaget 43 patienter med
diagnos akut bronkit 2007 och 80 patienter 2009. För diagnos pneumoni ingår 31 patienter 2007
och 24 patienter 2009.

Data har sammanställts och frekvenstal kalkylerats med hjälp av Microsoft Excel. Interferensstatistik
för icke-parade data har beräknats med Chi2-test respektive Fishers exakta test med hjälp av
statistikprogrammet PAST. Skillnaderna i antibiotikaförskrivning mellan åren 2007 och 2009 vid
akut bronkit och pneumoni analyserades.

Aktuella patienter har tagits fram ur journalsystemet Medidoc med hjälp av jokerfunktionen i
rapportverktyget RAVE 3. Data har avidentifierats och omkodats till nummer, kön och ålder och
därefter registrerats i formulär skapat i Microsoft Excel baserat på formulär för kvalitetsindikatorer
för nedre luftvägsinfektion hos vuxna framtaget av SFAM-Q (10).

Informationen om ansvarig läkare för inkluderade patienter har avidentifieras och omkodats till
erfaren läkare (distriktsläkare) eller oerfaren läkare (AT-läkare, ST-läkare, vikarierande
8

underläkare). Verksamhetschefen har godkänt projektet. Övriga inkluderade förskrivare har
informerats om projektet samt gett sitt samtycke till att ingå i studien.

Resultat

Akut bronkit
Sammanlagt 43 patienter med akut bronkit inkluderades 2007. Åldersspannet var 21-96 år, med
genomsnittlig ålder 56,6 år. För 2009 inkluderades sammanlagt 80 patienter med akut bronkit.
Åldersspannet var 18-86 år, med genomsnittlig ålder 50,5 år. Fler kvinnor än män diagnostiserades
båda åren med akut bronkit (tabell 2).

Tabell 2. Fördelning mellan män och kvinnor vid diagnos akut bronkit 2007 respektive 2009.

2007

2009

Antal

Procent Antal

procent

Män

11

26

28

35

Kvinnor

32

74

52

65

Totalt

43

100

80

100

Antibiotika förskrevs till 63 procent av patienterna 2007 och till 59 procent av patienterna 2009. Av
kvinnliga patienter 2007 fick 69 procent behandling med antibiotika och av männen 45,5 procent,
för 2009 var motsvarande siffror 56 procent för kvinnorna och drygt 64 procent för männen.

Majoriteten av patienterna som fick diagnos akut bronkit 2007 träffade en oerfaren läkare, vilka stod
för förskrivning av motsvarande 78 procent av antibiotikarecepten (tabell 3). Samtliga patienter
som träffade en erfaren läkare 2007 fick recept på antibiotika, motsvarande 22 procent av
antibiotikarecepten. År 2009 träffade majoriteten av patienter med akut bronkit en erfaren läkare,
vilka stod för förskrivning av motsvarande närmare 77 procent av antibiotikarecepten. Således
förskrevs drygt 23 procent av recepten av en oerfaren läkare 2009.
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Tabell 3. Patienter som fått diagnos akut bronkit 2007 respektive 2009. Fördelning av besök respektive
receptförskrivning mellan erfarna och oerfarna läkare.

2007

2009

Läkarbesök Erhållit recept

Läkarbesök

Erhållit recept

6

6

63

36

Oerfaren läkare 37

21

17

11

Totalt

27

80

47

Erfaren läkare

43

Doxycyclin var både 2007 och 2009 det dominerande preparatet som förskrevs (tabell 4). För en
patient 2007 fanns uppgift om penicillinallergi som bakgrund till val av behandling med doxycylin.
Näst i följd var båda åren amoxicillin och på tredje plats kom PcV. En patient fick så kallat ”recept i
reserv” 2007 och fyra patienter 2009.
Tabell 4. Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit 2007 respektive 2009, fördelning mellan preparat.

2007

2009

Preparat

Antal

Procent

Antal

Procent

Doxycyclin

16

59

29

62

Amoxicillin

8

30

8

17

PcV

2

7

7

15

Övrigt

1

4

3

6

Totalt

27

100

47

100

CRP kontrollerades på motsvarande 74 procent 2007 och på motsvarande 45 procent 2009. Av
patienter med CRP < 20, fick närmare 48 procent antibiotikabehandling 2007 och 46 procent 2009
(tabell 5).
Tabell 5. CRP-provtagning vid akut bronkit 2007 respektive 2009.

2007 2009
Antal

Antal

Antal CRP

32

36

Värde <20

21

28

Värde <20
och recept

10

13

10

Skillnaden i antibiotikaförskrivning vid akut bronkit mellan åren 2007 och 2009 var inte signifikant
( p- 0,66). Inte heller sågs någon signifikant skillnad vad gäller antibiotikaförskrivning vid jämförelse
mellan erfarna och oerfarna läkare 2007 (p-0,07) respektive 2009 (p- 0,57).

Pneumoni
Sammanlagt 31 patienter med pneumoni inkluderades 2007. Åldersspannet var 21-97 år med
genomsnittlig ålder 59,6 år. För 2009 inkluderas sammanlagt 24 patienter med pneumoni.
Åldersspannet var 22-89 år med genomsnittlig ålder 62,9 år. Fler kvinnor än män diagnostiserades
båda åren med pneumoni (tabell 6). Samtliga patienter antibiotikabehandlades båda åren.
Tabell 6. Fördelning mellan män och kvinnor vid diagnos pneumoni 2007 respektive 2009.

2007

2009

Antal

Procent Antal

procent

Män

13

42

10

42

Kvinnor

18

58

14

58

Totalt

31

100

24

100

Majoriteten av pneumonidiagnoser ställdes både 2007 och 2009 av oerfarna läkare (tabell 7).
Förskrivning av bredspektrumantibiotika dominerade båda åren totalt sett. Vid uppdelning efter
erfarenhet hos läkarna dominerade PcV försiktigt de oerfarna läkarnas förskrivning 2009.

Tabell 7. Patienter som fått diagnos pneumoni 2007 respektive 2009. Fördelning av besök respektive
receptförskrivning mellan erfarna och oerfarna läkare.

2007
Erfaren

2009

Läkarbesök

PcV

Bredspektrum

Läkarbesök

PcV

Bredspektrum

12

2

10

8

2

6

19

7

12

16

9

7

31

9

22

24

11

13

läkare
Oerfaren
läkare
Totalt
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Antibiotikabyte från PcV, gjordes 2007 i fem av nio fall efter ett par dagars behandling. År 2009 fick
sju patienter som initialt behandlats med PcV sedermera byta till annan antibiotikabehandling,
huvudsakligen doxycyclin. Totalt sett var doxycyclin det enskilt största preparat som förskrevs
2007, tätt följt av amoxicillin och PcV (figur 3,5).
Figur 3. Antibiotikabehandling i procent vid pneumoni 2007.

PcV var det enskilda preparat som förskrevs till flest patienter 2009 (figur 4, 5) även om totalt sett
antibiotika med brett spektrum dominerade (figur 4, 5). I en journal fanns uppgift om
penicillinallergi som bakgrund till val av annat antibiotika än PcV.
Figur 4. Antibiotikabehandling i procent vid pneumoni 2009.
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Figur 5. Uppdelning per antal recept av olika antibiotikapreparat vid pneumoni 2007 och 2009.

Uppgift om andningsfrekvens fanns i motsvarande 13 procent av journaler 2007 och 21 procent
2009 (tabell 8). CRP kontrollerades båda åren på majoriteten av patienter (tabell 8). Kontrollerade
CRP-värden låg 2007 mellan 6 och 199 mg/L och drygt en tredjedel av patienterna hade CRP-värden
mindre eller lika med 50 mg/L. År 2009 låg kontrollerade CRP-värden mellan 40 och >160 mg/L,
knappt 10 procent av patienterna hade CRP-värden mindre än eller lika med 50 mg/L.

Tabell 8. Uppgift om CRP-värden och andningsfrekvens vid pneumoni i journaler 2007 respektive 2009.

2007

2009

Antal

Procent Antal

Procent

Uppgift om CRP

30

97

23

96

Uppgift om

4

13

5

21

andingsfrekvens

Den ökade förskrivningen av PcV vid pneumoni mellan åren 2007 och 2009 var inte signifikant (p0,20). Inte heller sågs någon signifikant skillnad vad gäller antibiotikaförskrivning vid jämförelse
mellan erfarna och oerfarna läkare 2007 (p- 0,42) respektive 2009 (p- 0,21).
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Diskussion
Begränsningar
Nästan dubbelt så många patienter diagnostiserades med akut bronkit 2009 jämfört med 2007. Man
kan anta att det under 2007 och sannolikt även under 2009 finns ytterligare patienter med akut
bronkit som med aktuella inklusions- och exklusionskriterier inte kommit att ingå i studien.
Gissningsvis kan man finna en del av dessa under diagnosen J06.P Akut övre luftvägsinfektion, B34.P
Viros och J11.P Influensa. För diagnos pneumoni ingick båda åren förhållandevis få patienter, vilket
gör det svårt att uttala sig om exempelvis könsskillnader. För både diagnos akut bronkit och
pneumoni kan det vara så att ytterligare några patienter kanske inte har fått någon diagnos
registrerad överhuvudtaget, vilket är möjligt i journalsystemet Medidoc. Det kan också vara så att
man någon gång efter 2007 blivit generellt noggrannare med att sätta diagnoser i journalen, då
landstingets ersättnings- och bonussystem är kopplade till detta. Huruvida söktrycket såg
annorlunda ut mellan åren är heller inte undersökt, men kan förstås ha sett olika ut mellan åren inte
minst med tanke på oron i samhället för nya influensan A(H1N1) under sommaren och hösten 2009,
och därmed bidragit till att så många fler patienter fick diagnosen akut bronkit det året. Tolkningen
av resultaten kompliceras ytterligare av att läkarstaben på den aktuella vårdcentralen skiljde sig lite
mellan år 2007 och 2009.

Akut bronkit
Antibiotika förskrevs således till 63 procent av patienter med akut bronkit 2007 och till 59 procent
2009. Dessa siffror bör ställas mot SFAM-Qs kvalitetsindikatorer där målet är att <20% av patienter
med akut bronkit skall antibiotikabehandlas. Ingen signifikant minskad förskrivning sågs mellan
åren trots implementeringen av Stramas och Läkemedelsverkets nya riktlinjer 2008. Studier har
visat att antibiotika tycks ha en blygsam positiv effekt hos patienter med akut bronkit vad gäller
symtomduration (1,11). Man har beräknat att parametrarna tid med hosta liksom tid med
sjukdomskänsla vid antibiotikabehandling minskar med 0,58 dagar var för sig. Denna blygsamma
tidsvinst kan dock svårligen motivera antibiotikaförskrivning och måste ställas emot potentiella
biverkningar, medikalisering av ett självläkande tillstånd, onödiga kostnader för patient och
samhälle samt ökad förekomst av antibiotikaresistens.

En påfallande skillnad vid genomgång av materialet var att diagnosen akut bronkit under 2007 i det
närmaste enbart satts av oerfarna läkare (86 procent). 2009 var förhållandet i det närmaste det
motsatta där 79 procent av diagnoser sattes av erfarna läkare (tabell 3). Vad detta beror på är svårt
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att uttala sig om men man kan spekulera i att oerfarna läkare i något större utsträckning träffade
jourfall 2007 eller som förhållandevis nyutexaminerade kanske var generellt noggrannare vad gäller
diagnosregistreringen. De flesta antibiotikarecepten förskrevs av oerfarna läkare 2007 och av
erfarna läkare 2009. Dock kan noteras att samtliga sex patienter som träffade en erfaren läkare för
akut bronkit 2007 också erhöll recept på antibiotika till skillnad från 2009 då drygt hälften av
besöken till en erfaren läkare resulterade i ett antibiotikarecept (tabell 3). Ingen signifikant skillnad
mellan erfarna och oerfarna läkare vad gäller antibiotikaförskrivningen sågs dock mellan åren.

Utöver att en mycket stor andel av patienter fick antibiotika mot akut bronkit förskrevs båda åren
till största del bredspektrumpreparat. PcV:s andel ökade något mellan åren, men har liksom övriga
luftvägsantibiotika egentligen ingen plats överhuvudtaget vid behandling av akut bronkit hos en i
övrigt lungfrisk patient. Bland de patienter som fått bredspektrumantibiotika förskrivet mot akut
bronkit döljer sig sannolikt ett fåtal patienter med en ännu icke diagnosticerad KOL, då man i en del
av journalerna kan finna uppgifter om långvarig rökning men ingen registrerad KOL-diagnos. För
dessa patienter är valet att behandla med antibiotika ofta adekvat vid akut bronkit, liksom valet av
andra preparat än PcV oavsett om diagnosen är akut bronkit eller pneumoni (3). Men trots kanske
ett par adekvata antibiotikarecept i gruppen akuta bronkiter så måste slutsatsen bli att väldigt
mycket onödig antibiotika förskrevs båda åren. Det vore dock av intresse att särskilt analysera hur
många rökare som återfinns bland de patienter som antibiotikabehandlats respektive behandlats
konservativt.

Kvinnor stod för majoriteten av besök båda åren, 2007 fick en något större andel kvinnor än män
antibiotikabehandling, 2009 var situationen den omvända. Inga uppenbara könsskillnader sågs vad
gäller typ av antibiotikabehandling.

CRP kontrollerades på 74 procent av patienterna med akut bronkit 2007 jämfört med 45 procent
2009. Anledningen till den minskade provtagningen kan gissningsvis hittas i att fler erfarna läkare
2009 ställde diagnosen akut bronkit jämfört med 2007, då de erfarna läkarna sannolikt i mindre
utsträckning använder CRP i sin differentialdiagnostik än oerfarna läkare. Sammantaget får man
dock intrycket av att CRP kontrolleras alltför slentrianmässigt och i alltför stor omfattning vid akut
bronkit, då det faktiska utfallet många gånger inte tycks ha spelat någon roll för förskrivningen. Av
patienter med CRP <20 (21 personer 2007 och 28 personer 2009) fick 48 procent antibiotika
förskrivet 2007 och 46 procent 2009 (tabell 5).
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Sammantaget finns stort utrymme för uppstramning på den aktuella vårdcentralen vad gäller
antibiotikaförskrivning vid akut bronkit. En alltför stor mängd antibiotika förskrevs både före och
efter implementeringen av Stramas rekommendationer och dessutom till dominerande del
bredspektrumantibiotika.

Pneumoni
Något fler patienter diagnostiserades med pneumoni 2007 jämfört med 2009. Även för denna
diagnos var åldersspannet stort och kvinnor dominerande klientelet. Samtliga patienter fick
behandling med antibiotika. PcV:s andel av recepten ökade mellan åren och var faktiskt det enskilt
största preparatet 2009 till skillnad från 2007 då förskrivningen fördelade sig relativt jämnt mellan
PcV, doxycyklin och amoxicillin (figur 5). Dock dominerade fortfarande bredspektrumantibiotika
förskrivningen totalt sett 2009. En förbättring mellan åren vad gäller förskrivning av PcV förefaller
således ha skett men ligger fortfarande långt ifrån rekommenderade >70 procent (10). Ökningen av
PcV-recepten var heller inte statistiskt signifikant. En något större andel av männen fick PcV
förskrivet 2009, jämfört med 2007, då man inte kan se några könsskillnader vad gäller
antibiotikaförskrivningen, men då det rör sig om så pass få patienter båda åren är det dock svårt att
säkert uttala sig om faktiska könsskillnader. Oerfarna läkare ställde båda åren diagnosen pneumoni
på fler patienter än de erfarna läkarna och var båda åren de som skrev störst andel PcV-recept till
pneumonipatienter. Ingen signifikant skillnad mellan erfarna och oerfarna läkare vad gäller PcVförskrivningen sågs dock mellan åren.

CRP har båda åren kontrollerats på nästan samtliga patienter som fått diagnos pneumoni och tycks
ha använts som stöd i diagnostiken i stor utsträckning. CRP förefaller även ha använts för att följa
sjukdomsförlopp och emellanåt för att motivera antibiotikabyte efter ett par dagars behandling.
SFAM-Qs rekommendation om <40 procents kontroll av CRP vid nedre luftvägsinfektion (10) ter sig
avlägsen liksom Stramas och Läkemedelsverkets rekommendation (1) att kontrollera CRP endast
vid svårighet att skilja mellan akut bronkit och pneumoni. Uppgift om andningsfrekvens finns endast
för ett fåtal patienter båda åren och ligger således långt ifrån rekommenderade >70 procent (10).

Även för denna patientgrupp finns således stora möjligheter till förbättring av rutiner och följsamhet
till riktlinjer med minskad förskrivning av bredspektrumantibiotika till förmån för PcV, färre
kontroller av CRP och mer dokumentering av kliniska data som andningsfrekvens, feber, takykardi
som bakgrund till bedömning.
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Antibiotikaförskrivning
Vid granskning av resultaten väcks flera frågor: Varför förskrivs så mycket antibiotika mot akut
bronkit på tveksamma grunder? Varför förskrivs så mycket bredspektrumantibiotika mot pneumoni
och inte minst mot akut bronkit där det hos i övrigt lungfriska överhuvudtaget inte finns någon
indikation för antibiotikabehandling?

Man har funnit att antibiotikaförskrivning tycks genereras av ett komplext samspel mellan kliniska
och icke-kliniska parametrar (12,13) såsom patientens symtombild, patientens ålder,
marknadsföring, lokala traditioner och läkarupplevd förväntan på antibiotikaförskrivning, där en
upplevd förväntan resulterar i större förskrivning (1,12). Både svenska och amerikanska
undersökningar har visat att läkare ofta tror att patienten kommer för att få antibiotika medan
patienten faktiskt oftast kommer för att få en bedömning (1,9,13). I en större fransk studie (14) fann
man att de viktigaste faktorerna för läkares antibiotikaförskrivning var kliniska fynd, men
påverkades också av patientens krav och förmåga att härda ut med sina symtom. Ett andra besök för
samma symtom medförde oftare antibiotikaförskrivning. Även utbildningsgrad hos patienten
inverkade där lågutbildade fick antibiotika förskrivet i större utsträckning än högutbildade. Detta
kontrasterar mot svenska erfarenheter från Stockholm, där antibiotikaförskrivningen är högst i de
mest välbeställda delarna av Stockholms län (9) särskilt vad gäller just luftvägsantibiotika.
Resultatet av denna studie tycks ganska väl spegla hur det ser ut i Stockholm med en alldeles för hög
antibiotikaförskrivning generellt sett. Man har spekulerat i varför förskrivningen av antibiotika är så
pass mycket större i Stockholm jämfört med andra delar av landet. Anledningar kan vara större
tillgång på närsjukvård, större spridningsrisk av virusinfektioner till följd av ökad befolkningstäthet
och kollektivtrafik, lägre tolerans för sjukfrånvaro, mer krävande klientel gentemot läkarkåren (9).

Studier har visat att patienter som en gång fått antibiotika mot akut bronkit förväntar sig att få detta
även vid nya sjukdomsepisoder (4,7). Andra studier har dock visat att en förbättrad kommunikation
mellan läkare och patient leder till minskad antibiotikaförskrivning (1) och minskad benägenhet hos
patienter att söka igen vid en ny sjukdomsepisod. Muntlig information i samband med läkarbesök
kan förstärkas med skriftlig (kring naturalförlopp vid akut bronkit, för- och nackdelar med
antibiotikabehandling, råd om vilka symtom som bör föranleda ny sjukvårdkontakt). Sådan skriftlig
information har visats resultera i färre återbesök för samma sjukdomsepisod, liksom då det
kombinerats med antibiotikarecept medfört färre uthämtade recept (1). Ytterligare en möjlighet till
minskad antibiotikakonsumtion kan vara fördröjd förskrivning eller så kallat recept i reserv. Man
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har i studier visat att antibiotikakonsumtionen minskat signifikant då man valt denna strategi (1).
Vid ett fåtal läkarbesök för akut bronkit i vår studie hade man tillämpat denna strategi.

Inga enkla svar finns på frågan varför så mycket bredspektrumantibiotika förskrevs mot såväl akut
bronkit som pneumoni. Lokala traditioner, beprövad erfarenhet, önskemål från patienter, bristande
kunskap eller en önskan att gardera sig från läkarens sida kan utgöra delförklaringar. De antibiotika
som förskrivits på den studerade vårdcentralen har ofta varit doxycyclin och amoxicillin. Vid
förskrivning av dessa preparat bör man ha i åtanke att en successivt ökande resistens hos
pneumokocker har noterats för doxycyclin, sju procent enligt siffror från 2008, och att man med
amoxicillin kan selektera fram resistenta gramnegativa bakterier i tarm och luftvägar (1).

Man kan också fundera kring om valet att behandla med antibiotika påverkar vilken diagnos man
väljer att sätta på patienten. Genom att sätta diagnosen pneumoni då antibiotika förskrivs mot nedre
luftvägsinfektion fås ju automatiskt en bättre statistik, och gör valet att behandla med antibiotika
lättare att motivera. Å andra sidan skulle det se konstigt ut om en vårdcentral plötsligt fick
oproportionerligt många patienter med pneumoni, enligt SFAM-Q är eftersträvansvärd nivå <12
pneumonidiagnoser per 1000 invånare (10).

Det vore av intresse att upprepa studien på samma vårdcentral om ytterligare något år för att se om
skärpt diagnostik i form av ökad hänsyn till kliniska parametrar, fler recept i reserv vid akut bronkit
eller tveksamhet kring diagnos samt större andel PcV vid pneumonibehandling har kommit till
stånd. Det vore även av intresse att göra motsvarande studie på en närakut i innerstaden samt på en
vårdcentral på landsbygden och jämföra utfall. Vidare vore det av intresse att följa upp patienter
diagnostiserade med akut bronkit som fått respektive inte fått antibiotika förskrivet och
djupintervjua dem kring deras upplevelser liksom att djupintervjua förskrivande läkare, såväl
oerfarna som erfarna kring vad som styr behandlingsstrategi.

Slutsats
En överförskrivning av antibiotika vid akut bronkit förekom på den studerade vårdcentralen både
före och efter det att Strama och Läkemedelsverket gick ut med nya riktlinjer för
antibiotikaförskrivning vid nedre luftvägsinfektion. Ingen signifikant minskad förskrivning av
antibiotika sågs mellan åren vare sig för vårdcentralen som helhet eller inom någon av grupperna
oerfarna respektive erfarna läkare. Vid pneumoni förskrevs omotiverat mycket
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bredspektrumantibiotika till förmån för PcV. Inga signifikant förbättrade utfall kan ses vid
jämförelse mellan åren vad gäller ökad andel PcV-förskrivning. CRP kontrolleras i för stor
utsträckning både vid akut bronkit och pneumoni. Andningsfrekvens noteras i för liten utsträckning
i journaler. Anledningar till att Stramas och Läkemedelsverkets rekommendationer tycks ha fått så
lite genomslagskraft behöver ytterligare studeras.

Sammantaget är det viktigt att verka för en attitydförändring hos såväl förskrivare som vårdtagare
och förutom att minska antibiotikaförskrivningen även förbättra kvaliteten på förskrivningen. Något
som kanske kan nås med regelbunden information om resistensläget, uppdaterade riktlinjer till
förskrivare samt informationskampanjer riktade till allmänheten i vilka man betonar att våra
nuvarande antibiotika är ändliga resurser, att ingen ska behöva få antibiotika i onödan, att man
genom undvikande av slentrianmässig förskrivning minskar risken för biverkningar och bromsar
resistensutvecklingen.

På det sätt man arbetar nu på vårdcentralen bidrar man till ökad antibiotikaresistens och onödiga
läkemedelskostnader i samhället, och utsätter enskilda individer för onödiga biverkningar.
Sammantaget torde stort utrymme för förbättring finnas både vad gäller diagnostik i form av
provtagning, noterande av kliniska parametrar i patientjournaler och inte minst vad gäller
behandling. Vidare förefaller det finnas ett behov att i läkargruppen diskutera igenom och skärpa
rutiner vid diagnosregistrering för framför allt akut bronkit.

Att satsa mer på förebyggande vård såsom influensa- och pneumokockvaccination liksom
uppmuntran till rökstopp bedöms vara av vikt liksom att vid läkarbesök ta sig tid att förklara och
utbilda patienter kring naturalförlopp vid akut bronkit och kring risker med förskrivning av
antibiotika på osäkra grunder. Att i större utsträckning utnyttja så kallat ”recept i reserv” samt
förnyad kontakt vid osäkerhet kring diagnos kan vara andra vägar att gå mot målet att minska
onödig antibiotikakonsumtion.
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