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Sammanfattning 

Bakgrund: antibiotikaresistens är ett växande problem inom sjukvården och att följa riktlinjer 

gällande förskrivning av antibiotika är viktigt för att minska resistensproblematiken. Nya 

rekommendationer gällande behandling av akut cystit har publicerats av Läkemedelsverket 

och fluorokinoloner nämns inte som ett alternativ vid behandlingen. Strama har mål på att 

högst 10 procent av antibiotikan som används vid behandling av UVI ska vara av denna typ. 

Eftersom kvinnor helt dominerar bland fallen med akut cystit gäller målet kvinnor medan det 

saknas tydligt mål för män. Inom Region Örebro län är runt 15 procent av antibiotikan som 

förskrivs mot UVI hos kvinnor fluorokinoloner. En studie inom primärvården i regionen har 

gjorts utan att finna någon överförskrivning av fluorokinoloner. 

Syfte: att undersöka ifall orsaken till det relativt höga förskrivandet av fluorokinoloner vid 

behandling av akut cystit i Region Örebro län finns inom sjukhusvården.  

Metod: studien är en retrospektiv, strukturerad journalgranskning av 160 vårdtillfällen där 

akut cystit behandlats vid fyra kliniker i Region Örebro län mellan 1 oktober 2017 och 15 maj 

2018. En granskningsmall har upprättats med variabler som valts för att avgöra om rätt 

diagnos registrerats, om det finns några komplicerande faktorer och vilken typ av antibiotika 

som använts. 

Resultat: av de vårdtillfällen som ingått i studien har 23,8 procent behandlats med fluoro-

kinoloner, 13,9 procent av kvinnorna och 44,4 procent av männen. Dock har det endast vid 

7,9 procent av fluorokinolonfallen inte gått att hitta någon motivering för användandet enligt 

behandlingsrekommendationerna. 

Slutsats: studien har funnit att Stramas mål inte uppfylls. Överförskrivningen kan dock 

förklaras av den höga andel män som ingått i studien (33,8 procent) samt den höga medel-

åldern (71 år) i studiepopulationen. I 82,1 procent av fallen där fluorokinoloner använts har 

det funnits komplicerande faktorer som har gjort att det kanske ändå varit motiverat att 

använda antibiotikan. Denna studie finner därmed att behandlingsrekommendationerna för 

akut cystit till största del följs.  
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1. Bakgrund 

1.1 Antibiotikaresistens i samhället 
Antibiotikaresistens är ett växande problem inom vården och för samhället i övrigt[1–4]. Den 

21 april 2016 beslutade regeringen om en ny strategi för att bekämpa antibiotikaresistens. Sju 

målområden utvecklades varav det tredje målet är att använda antibiotika på ett ansvarsfullt 

sätt. För att uppfylla detta mål konstateras att antibiotika endast ska användas när de kan vara 

verksamma, att den typ av antibiotika som används är korrekt och att behandlingsrekom-

mendationer upprättas. För att kontrollera att rekommendationerna följs ska inhämtning av 

data angående förskrivning och att återkoppling till verksamheten ske[1]. Bakterier som 

utvecklar resistens hos en person sprider sig ofta till andra personer vilket gör det viktigt inte 

bara för patienten som behandlas utan även för samhället i övrigt att 

behandlingsrekommendationer följs[1,2,5]. 

1.2 Antibiotikaresistens 
Att utvecklingen av antibiotikaresistens hos bakterier är kopplat till hur mycket antibiotika 

som används i samhället är väl stött i litteraturen, med högre antibiotika användning kommer 

en högre frekvens av antibiotikaresistens[5–11]. Risken för att antibiotikaresistens utvecklas 

är dock inte samma för all antibiotika och under det senaste decenniet har framförallt 

fluorokinolonresistens och ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae ökat i Sverige[6]. 

Resistens utvecklas i praktiken genom två mekanismer: dels mutationer i bakteriellt DNA, 

dels genom utbyte av plasmider med resistentgenetiskt material mellan två bakterier. I det 

genetiska materialet från plasmider kommer ofta många olika resistensgener och en bakterie 

som tar upp en plasmid kan därför utveckla resistens mot många olika antibiotikum. En 

bakterie som utvecklar någon typ av resistens har hög risk att utveckla resistens mot andra 

typer andra typer vilket gör det viktigt att minska all typ av resistensutveckling[6,12,13]. 

1.3 Fluorokinoloner och resistens  
World Health Organization har klassificerat fluorokinoloner som en av de fem mest kritiska 

antibakteriella läkemedlen för att kunna uppehålla en effektiv sjukvård i världen på grund av 

sin effekt på några av de vanligaste bakterierna som orsakar sjukdomar hos människor. Att 

övervaka och minska resistensutvecklingen mot fluorokinoloner är vitalt för sjukvården då 

risken finns att många patienter som är allvarligt sjuka eller riskerar att bli det inte kan 

behandlas för att ingen effektiv antibiotika finns[7]. 

Fluorokinoloner är en typ av bredspektrum antibiotika som på grund av sin effektivitet på 

både gramnegativa och grampositiva bakterier tidigare har använts i hög utsträckning vid 
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enklare och svårare infektioner hos både människor och djur[12,13]. Fluorokinolonresistens 

har ökat under de senaste åren jämfört med övriga typer av resistens, så som trimetoprim-, 

mecillinam- och nitrofurantoinresistens som är på stabila nivåer[5,6,12,14]. Endast en enskild 

behandling med fluorokinolonen ciprofloxacin har visat sig kraftigt öka risken för att senare 

drabbas av ciprofloxacinresistent bakterie. Faktorer som konstaterats öka risk för att vara 

bärare av ESBL-producerande bakterier är ålder, tidigare ciprofloxacinbehandling samt 

tidigare UVI[4]. E. coli med resistens mot fluorokinoloner förekommer idag hos 3-5 procent 

av alla kvinnor och 10-13 procent av alla män över 18 års ålder i Sverige[6]. Förekomsten av 

resistens mot fluorokinoloner förväntas öka i framtiden. Utvecklingen av 

fluorokinolonresistens är tydligt kopplad till i hur vanligt det är vid behandling[5,12,13]. 

Sverige har till exempel lägst konsumption av fluorokinoloner i Europa och även lägst 

frekvens av fluorokinolonresistenta bakterier[12]. För att minska utvecklingen av 

fluorokinolonresistens krävs därför att fluorokinolonbehandling begränsas till de allvarligare 

sjukdomar där det är nödvändigt och inga bättre alternativ finns[5,6,12].  

Fluorokinoloner nämns inte som behandlingsalternativ vid akut cystit på grund av att andra 

antibiotikum är mer passande på grund av att de är smallspektrum antibitikum med mindre 

risk för att orsaka resistensutveckling[6,15,16]. Fluorokinoloner är dock förstahandsalternativ 

vid behandling av febril UVI[6,15] och används vid behandling av allvarligare sjukdomar 

såsom sepsis[5]. Bland fluorokinoloner rekommenderas ciprofloxacin vid febril UVI på grund 

av att de är effektivare mot gramnegativa bakterier och pseudomonasarter[15]. Ciprofloxacin 

är även tillgänglig med både oral och intravenös insättning[5]. 

1.4 Behandlingsrekommendationer vid akut cystit 
Den 15 december 2017 publicerade Läkemedelsverket nya rekommendationer för behandling 

av urinvägsinfektioner. För både män och kvinnor med akut cystit konstaterades att första-

handspreparat vid behandlingen är antibiotikumen nitrofurantoin och pivmecillinam. För 

kvinnor anges även andrahandsalternativ som då är trimetoprim och cefadroxil[15]. I svenska 

infektionsläkarföreningens vårdprogram från 2013 nämns trimetoprim som andrahands-

alternativ även för män med akut cystit[16].  

1.5 Akut cystit 

1.5.1 Definition 

Läkemedelsverket behandlingsrekommendationer delar upp UVI utifrån symptom och 

anatomiska strukturer i akut cystit (afebril UVI) och febril UVI. De definierar akut cystit som  

”en infektion som engagerar urinblåsans och urinrörets slemhinnor, vilket ger akuta 
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miktionsbesvär men inte feber eller allmänpåverkan”[15]. Denna uppsats använder samma 

definition av akut cystit.  

1.5.2 Diagnos av akut cystit 

Den klassiska triaden av symptom vid akut cystit är sveda vid miktion, täta trängningar och 

frekvent miktion. Patienten ska dessutom inte ha feber eller flanksmärtor[15–18]. Fynd av 

nitrit och leukocytesteras på urinsticka kan hjälpa till vid diagnos men nitrat har låg 

sensitivitet och leukocytesteras har låg specificitet. Urinodling rekommenderas för män men 

inte alltid för kvinnor och signifikanta fynd resistensbestäms för vägledning vid 

behandling[15]. Vid osäkerhet om det är febril eller akut cystit kan C-reaktivt protein (CRP) 

eller leukocytnivå (LPK) tas. CRP och LPK stegringar tyder på njur- eller 

prostataengagemang[19,20]. 

1.5.3 Okomplicerad/komplicerad urinvägsinfektioner 

UVI ses som komplicerad ifall patienten har funktionella och/eller anatomiska onormala 

urinvägar[15,16,21]. Komplicerad UVI kan bero på till exempel kateterisering av urinvägar, 

obstruktion, konkrement, immunsupprimering och blåsrubbningar. Akut cystit hos män har 

traditionellt ansetts som komplicerad på grund av att prostataengagemang men denna 

uppfattning har börjat ändras eftersom det inte är klarlagt hur ofta prostatan är involverad[17]. 

1.5.4 Etiologi 

Etiologin för bakterierna som orsakar akut cystit varierar. Bland kvinnor under 50 år så är 80 

procent av akut cystit fallen orsakade av E. coli medan S. saprophyticus är näst vanligast med 

ökade incidenser under sensommar och höst. Även hos män är E. coli vanligast men 

Enterobacteriaceae och Enterococcus faecalis är vanligare än bland kvinnor. Då män även 

oftare har bakterier med resistens är odling alltid indicerat till skillnad från hos kvinnor. Med 

åldern ökar variationen bland urinvägspatogenerna. Bland äldre utgörs 35–60 procent av 

fallen med positiva urinodlingar av E. coli. Totalt över alla åldrar svarar E. coli för 41 procent 

av de positiva odlingarna hos män och 66 procent hos alla kvinnor[6]. E. coli är listad som en 

av nio bakterier av internationell betydelse av Världshälsoorganisationen (WHO) på grund av 

att den orsakar många vanliga infektioner både i primärvård och i sjukhusvård och att det 

finns hög frekvens av antibiotikaresistens hos arten[5]. 

1.5.5 Akut cystit hos äldre 

Äldre personer drabbas oftare av akut cystit som och dessutom oftare av komplicerade 

infektioner och av resistenta bakterier. Detta beror på en rad faktorer såsom sämre 

immunförsvar och att de ofta är inneliggande på äldreboende och sjukhus där prevalensen av 
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resistenta bakterier är högre[4]. Män drabbas dessutom mycket sällan av akut cystit innan de 

fyllt 60 år[17,19]. Äldre personer är oftare drabbade av resistenta bakterier än yngre[5]. Akut 

cystit är normalt inget som kräver sjukhusvård utan behandlas vanligtvis i primärvården. 

Patienter som behandlas på sjukhus för akut cystit är därför normalt i kontakt med vården på 

grund av andra sjukdomar. Dessa sjukdomar kan ofta vara komplicerande faktorer vid 

behandling av UVI. Vidare behandlas många fall av asymptomatisk bakterieuri (ABU) i 

sjukhusvården som identifieras när patienter genomgår undersökningar i samband med att de 

söker vård. Läkemedelsverket rekommenderar inte att ABU behandlas med antibiotika annat 

än inför vissa urologiska ingrepp[15].  

1.5.6 Kateterisering och symptom från nedre urinvägar 

Kateterisering orsakar alltid bakterieuri efter ett par veckor. Symptom från nedre urinvägar 

behandlas med kateterbyte. Vid febril UVI behandlas patienten med ciprofloxacin[15]. 

1.6 Fluorokinolonförskrivning i Sverige och Region Örebro län 
I en studie från 2012 baserat på behandlingar under 2006 och 2007 fann man att fluoro-

kinoloner utgjorde ungefär 24 procent av antibiotikan som förskrivs mot urinvägsinfektioner 

hos kvinnor i Sverige. Samma studie fann att motsvarande siffra i Örebro var 22 procent.[14] 

Tills idag har det skett en förbättring av frekvensen med fluorokinolonförskrivning mot 

urinvägsinfektioner i Sverige. Idag behandlas i Region Örebro län runt 15 procent av 

kvinnorna med UVI med fluorokinoloner. Relativt övriga Sverige har förbättringen dock inte 

varit i samma takt och Region Örebro län har idag näst högst frekvens av förskrivning av 

fluorokinoloner[22–24].  

1.6.1 Orsaker till varför antibiotikabehandling varierar mellan län 

Orsaken till att andelen fluorokinoloner som förskrivs varierar mellan länen är komplex. 

Rickard Ljung m.fl. argumenterar för att det inte är troligt att dessa variationer orsakas av 

skillnader i resistens, etiologi eller prevalens av UVI då variationer i behandlingsfrekvensen 

med fluorokinoloner kan ses även mellan områden i en så begränsad geografisk plats som 

Stockholm. Istället föreslår de att dessa skillnader beror på andra typer av faktorer så som 

skillnader i tillgänglighet på vård, marknadsföring av preparat och hur riktlinjer följs. De 

finner också i sin studie att frekvensen av förskrivning av fluorokinoloner i Stockholm är 

högre i bättre ställda områden med större mängd privata vårdaktörer och att de även förskrivs 

i högre mängd till kvinnor med högre utbildningsnivå, framförallt till äldre personer[14]. 
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1.6.2 Mål för förskrivning av fluorokinoloner 

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotika resistens 

(Strama) har satt som mål att högst 10 procent av all antibiotika som förskrivs mot akut cystit 

hos kvinnor ska vara fluorokinoloner[25]. Strama bildades som ett frivilligt nätverk med 

experter 1995 på initiativ av RAF, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen för att föra en dialog 

över hur hotet från resistenta bakterier skulle hanteras. Sedan dess har Strama utvecklats i 

flera steg och idag är Nationella Strama ett samverkansarbete mellan lokala Stramagrupper i 

regionerna och Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete. Syftet är att 

arbetet mot antibiotikaresistens ska integreras i landstingens och regionernas 

kärnverksamhet[26]. Stramas rekommendationer är därmed nationella mål som är förankrade 

dels hos Folkhälsomyndigheten och dels hos respektive regions eller landstings experter på 

antibiotikaresistens. 

Det finns tyvärr ingen statistik för fluorokinolonförskrivning för män eller något mål för 

enbart denna grupp. Eftersom en högre andel av fallen hos män är komplicerad och det 

tidigare antagits att all akut cystit hos män varit komplicerad och att fluorokinoloner ofta 

används i första hand kan andelen som behandlas med dessa vara mycket högre än bland 

kvinnor[15,16,19]. 

1.6.3 Förskrivning av fluorokinoloner inom primärvård i Region Örebro län 

En tidigare studie av journaler vid vårdcentraler i Region Örebro har inte visat att 

förskrivningen av ciprofloxacin inom primärvården är hög jämfört med övriga Sverige. Av de 

288 fall av akut cystit som ingick i studien behandlades endast 6,6 procent med 

ciprofloxacin[27].  

2. Syfte 

Att undersöka ifall orsaken till det relativt höga förskrivandet av ciprofloxacin i Region 

Örebro län finns inom sjukhusvården.  

2.1 Frågeställning 

2.1.1 Huvudfrågeställning 
Överstiger användningen av fluorokinoloner vid antibiotikabehandling av patienter som 

diagnosticerats med akut cystit inom sjukhusvården i Region Örebro län Stramas mål på 10 

procent? 
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2.1.2 Sekundära frågeställningar 
1. Överstiger behandlingsfrekvensen med fluorokinoloner till kvinnor med akut cystit Stramas 

mål på 10 procent och överstiger den Region Örebro läns frekvens på 15 procent? 

2. Följs Läkemedelverkets riktlinjer vad gäller fluorokinolonanvändning vid behandling av 

akut cystit hos kvinnor respektive hos män? 

3.  Går det att hitta en förklaring till en eventuell överförskrivning av fluorokinoloner vid 

behandling av akut cystit? 

2.2 Hypotes 
Orsaken till den relativt höga förskrivningen av fluorokinoloner vid behandling av UVI i 

Örebro Region län finns inom sjukhusvården.  

3. Metod 

3.1 Studiedesign 
Studien är en kvantitativ studie som är beskrivande och retrospektiv. Studien är en anpassning 

av strukturerad manuell journalgranskning. Denna typ av studie har valts eftersom den tillåter 

att vi inhämtar data från redan existerande journaler. Nackdelar med detta är att informationen 

i journalerna inte är anpassad efter forskningsfrågorna som denna studie har. Att inhämta ny 

information är dock inget alternativ då mycket av den information som inhämtas inte går att 

får fram på nytt såsom urinprover från patienten från vårdtiden. För att få en strukturerad 

journalgenomgång krävs att en standardiserad granskningsmall uppförs som kan användas för 

att inhämta data från de inkluderade vårdtillfällena[28,29]. Trots att retrospektiv 

journalgenomgång är en vanlig forskningsmetod inom vården så finns relativt lite litteratur 

om hur dessa ska genomföras[28]. Viktigt är att överväga vilka variabler som ska ingå i 

granskningsmallen ska innehålla begränsat med variabler för att effektivisera inhämtning och 

presentation av data utan att för den skull riskera att inte kunna besvara 

forskningsfrågorna[29]. Vidare är det viktigt att avgöra vilken information som inte går att 

inhämta från journalerna[29]. Att särskilja ABU från akut cystit har till exempel inte gått att 

göra eftersom det sällan nämns i journalerna ifall patienten har några symptom från nedre 

urinvägar. Därför har ingen information om symptom inkluderats i granskningsmallen. 

Den granskningsmall som använts för denna studie har tagits fram tillsammans med 

handledare. De variabler som inkluderats i granskningsmallen har valts för att avgöra om rätt 

diagnos registrerats, om det finns några komplicerande faktorer och vilken typ av antibiotika 

som använts. Se bilaga 1 för fler detaljer av den information som inhämtats. 
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Ifall det saknas information om någon variabel, t.ex. feber, i journalen bedöms det som att 

patienten var i normaltillstånd på denna variabel. Detta kan vara en brist då denna information 

kanske bara inte inkluderats i journalen men tyvärr har det inte gått att avgöra. 

3.2 Studiematerial 
Mellan 1 oktober 2017 och 15 maj 2018 har patienter identifierats som erhållit diagnosen akut 

cystit i Infektionsverktyget1 vid fyra olika kliniker vid Karlskogas lasarett, Lindesbergs 

lasarett och Universitetssjukhuset i Örebro. Klinikerna är Kirurgiska, Hjärt-lung- Infektions- 

och Ortopediska klinikerna. Totalt har 176 vårdtillfällen valts ut enligt dessa kriterier av 

Mårten Prag (ordförande vid Strama, Region Örebro län). Från Ortopediska kliniken, 

Kirurgiska kliniken och Infektionsklinik inkluderades de 42 senaste fallen av akut cystit ut per 

klinik från 15 maj och bakåt i tiden. Från Hjärtsektionen och Lungsektionen på Hjärt-

lungkliniken inkluderades de 25 senaste fallen per sektion och det togs därmed ut 50 fall totalt 

från kliniken. Därmed har alla fall inkluderats under en viss period på kliniken. Perioden har 

dock varierat mellan klinikerna. 

Antalet vårdtillfällen som granskas och de kliniker dessa hämtas från har begränsats på grund 

av att journalgranskning är en tidskrävande process och det i detta fall endast varit en studie 

som ska kunna genomföras av en person på tio veckor. 

3.3 Etiska överväganden 
Från samtliga kliniker som ingått i studien har inhämtats godkännande och uppdragsbevis från 

respektive kliniks verksamhetschef för journalgenomgången. Eftersom journalgenomgången 

är retrospektiv och är ett kvalitetssäkrande projekt har inte godkännande från patienterna 

krävts. Listorna med vårdtillfällen som ingått i studien förvaras inlåsta på Universitets-

sjukhuset i Örebro. Den data som inhämtats från respektive journal är kodad för att det inte 

ska gå att koppla informationen till en viss person. I redovisningen har ingen information 

presenterats som kan göra att det går att koppla till en viss individ.  

Syftet med studien är att säkerställa att riktlinjer för antibiotikabehandling följs och därmed 

öka kvaliteten för behandlingen vid akut cystit. Nyttan är inte bara för de individer som 

behandlas för akut cystit utan även för samhället i övrigt, vilket fastställts i regeringens 

                                                           
1 Infektionsverktyget är ett nationellt IT-system som har utvecklats mellan 2011 och 2014 av Inera på uppdrag 
av svenska staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syfte är att vara ett uppföljningsverktyg för att 
minska vårdrelaterade infektioner och hindra utveckling av antibiotikaresistens genom att verka för mer 
rationell antibiotikaanvändning. [11] 
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strategi för att bekämpa antibiotikaresistens och den anses därmed överstiga patienternas 

behov av sekretess. 

4. Resultat 

4.1 Vårdtillfällen som inkluderats i journalgenomgången 
Totalt valdes 176 vårdtillfällen vid de fyra klinikerna under perioden. Av dessa sorterades tre 

bort för att de var barn och två eftersom de hade skyddade uppgifter. Av de resterande 171 

sorterades elva bort under journalgenomgången då det antingen inte gick att hitta ett vård-

tillfälle i journalen där personen behandlats för UVI eller för att behandlingen påbörjats på 

vårdcentralen. Det slutgiltiga antalet blev därmed 160 vårdtillfällen, se figur I. 

Figur I: flödesschema för urval av studiepopulation 

 

Flödesschema som visar antal som inkluderats från de olika klinikerna samt antal patienter som av 

olika anledningar inte kunnat inkluderas i studien. 

4.2 Studiepopulationen 
Andelen män i studien (33,8%) är hög med tanke på att kvinnor helt dominerar bland de som 

insjuknar i akut cystit. Medelåldern i den totala studiepopulationen är 71 år och åldrarna 

varierade från de yngsta som var 18 år till den äldsta som var 102 år, se tabell I.  

  



13 
 

Tabell I: Översikt över de som inkluderats i studien med procent eller standardavvikelse inom 

parantes. 

 Kvinnor  Män  Totalt:  

Medelålder:  69 (±17,6) 72 (±20,0) 71 (±19,2) 

Med feber: n (%) 20 (18,9) 15 (27,8) 35 (21,9) 

Tagit urinodling: n (%) 94 (88,7) 46 (85,2) 140 (87,5) 

Positiv odling: n (%) 76 (71,7) 37 (68,5) 113 (70,6) 

Behandlats på akutmottagning 15 (14,2) 19 (35,2) 34 (21,3) 

Totalt antal vårdtillfällen: 106 (100) 54 (100) 160 (100) 

Generellt om de vårdtillfällen som inkluderats i studien. 

4.3 Etiologi 
Totalt har det på 140 av patienterna tagits urinodlingar i samband med behandlingen, se tabell 

I. Av dessa hade tio stycken två typer av bakterier i urinen. Totalt har 18 olika typer av 

bakterier funnits utöver blandfloror. Dominerar gör E. coli som förekommit i 46,7 procent av 

alla odlingar, se tabell II.  

Tabell II: art av bakterier som funnits i urinodlingar bland patienterna som inkluderats i studien, 

totalt och uppdelat i kvinnor (k) och män (m). 

Etiologi Antal Kvinnor Män 

E. coli (%) 70 (46,7) 54 (54,5) 16 (31,4) 

K. pneumoniae (%) 12 (8,0) 12 (12,1) 0 

E. faecalis (%) 9 (6,0) 2 (2,0) 7 (13,7) 

K. oxytoca (%) 5 (3,3) 3 (3,0) 2 (3,9) 

P. mirabilis (%) 5 (3,3) 1 (1,0) 4 (7,8) 

P. aeruginosa (%) 4 (2,7) 1 (1,0) 3 (5,9) 

E. faecium (%) 3 (2,0) 0 3 (5,9) 

Koagulas negativa stafylokocker (%) 3 (2,0) 2 (2,0) 1 (2,0) 

S. aureus (%) 2 (1,3) 1 (1,0) 1 (2,0) 

S. lugdunensis (%) 2 (1,3) 2 (2,0) 0 

Övriga* (%) 8 (5,3) 3 (3,0) 5 (9,8) 

Blandflora m. coliforma bakterier (%) 13 (8,7) 9 (9,0) 4 (7,8) 

Blandflora (%) 3 (2,0) 2 (2,0) 1 (2,0) 

Negativ odling (%) 11 (7,3) 7 (7,0) 4 (7,8) 

Totalsumma 150** (100) 99 (100) 51 (100) 

* Övriga inkluderar de bakterier där endast en person har haft denna typ i urinodlingen (A. 

sanguinicola, Aerococcus urinae, alfastreptokocker, Enterobacter clocae komplex, grupp B-

Streptokocker, Proteus species, S. saprophyticus och Salmonella species) 

**10 patienter har haft två typer av bakterier i urinodlingen, 5 män och 5 kvinnor 

4.4 Antibiotikum som använts i studiepopulationen 
Pivmecillinam är det antibiotikum som använts mest i studiepopulationen med 46,9 procent, 

se tabell III. Ciprofloxacin har använts näst mest med 23,8 procent av behandlingarna. 

Andelen som behandlats med ciprofloxacin varierar stort mellan män (44,4 procent) och 
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kvinnor (13,2 procent). Bland män är ciprofloxacin den vanligaste behandlingen och 

pivmecillinam används enbart vid 18,5 % av behandlingarna.    

Tabell III: alla typer av antibiotikum som använts vid behandlingar av patienterna som inkluderats i 

studien, totalt och uppdelat i kvinnor (k) och män (m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Övriga inkluderar de fall där endast en person behandlats med denna typ av antibiotika (cefadroxil, 

cefixim, doxycyklin, kåvepenin, meropenem och piperacillin/tazobaktam).  

4.5 Vårdtillfällen där fluorokinoloner använts 
Totalt har 38 personer behandlats med ciprofloxacin. Av dessa är 24 män och 14 kvinnor. 

Medelålder varierar något från studiepopulationen som helhet men är totalt (72 år), bland män 

(74 år) och bland kvinnor (68 år) fortsatt hög. Av de vårdtillfällen där ciprofloxacin förskrivits 

har 18 skett på Kirurgiska kliniken, 8 på Hjärt-, lungkliniken, 6 på Infektionskliniken och 3 på 

Ortopediska kliniken, se tabell IV.  

Tabell IV: Översikt över de som behandlats med ciprofloxacin (inom parantes procent eller 

standardavvikelse) 

 Kvinnor  Män  Totalt:  

Medelålder:  68 (±18,7) 74 (± 12,3) 72 (±15,1) 

Med feber: n (%) 6 (42,9) 4 (16,7) 10 (26,3) 

Tagit urinodling: n (%) 13 (92,9) 19 (79,2) 32 (84,2) 

Positiv odling: n (%) 12 (85,7) 18 (75,0) 30 (78,9) 

Totalt antal vårdtillfällen: n (%) 14 (100) 24 (100) 38 (100) 

 

Totalt har urinodling tagits vid 32 av vårdtillfällena där ciprofloxacin används som 

behandling. Liksom i studiepopulationen som helhet dominerar E. coli som finns i 36,8 

procent av alla odlingar, se tabell V.  

  

Antibiotika Antal (%) Antal k (%) Antal m (%) 

Pivmecillinam 75 (46,9) 65 (61,3) 10 (18,5) 

Ciprofloxacin 38 (23,8) 14 (13,2) 24 (44,4) 

Nitrofurantoin 22 (13,8) 15 (14,2) 7 (13,0) 

Amoxicillin 6 (3,8) 2 (1,9) 4 (7,4) 

Trimetoprim 6 (3,8) 4 (3,8) 2 (3,7) 

Trimetoprim/sulfa 2 (1,3) 1 (0,9) 1 (1,9) 

Vankomycin 2 (1,3) 2 (1,9) 0 

Cefotaxim 2 (1,3) 2 (1,9) 0 

Övriga* 6 (3,8) 2 (1,9) 4 (7,4) 

Ej behandlad 1 (0,6) 0 1 (1,9) 

Totalsumma 160 (100) 106 (100) 54 (100) 
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Tabell V: art av bakterier som funnits i urinodlingar bland patienterna som behandlats med 

ciprofloxacin i studien, totalt och uppdelat i kvinnor (k) och män (m). 

Etiologi Antal Kvinnor Män 

E. coli 14 (40,0) 8 (57,1) 6 (28,6) 

P. aeruginosa 3 (8,6) 0 3 (14,3) 

E. faecalis 3 (8,6) 1 (7,1) 2 (9,5) 

K. pneumoniae 2 (5,7) 2 (14,3) 0 

S. aureus 2 (5,7) 1 (7,1) 1 (4,8) 

Övriga* 7 (20,0) 2 (14,3) 5 (23,8) 

Blandflora m. coliforma bakterier 2 (5,7) 0 2 (9,5) 

Negativ 2 (5,7) 1 (7,1) 1 (4,8) 

Totalsumma 35* (100) 14* (100) 21* (100) 

* Övriga inkluderar de bakterier där endast en person har haft denna typ i urinodlingen (Aerococcus 

urinae, Enterobacter clocae komplex, K. oxytoca, koagulas negativa stafylokocker, S. lugdunensis, S. 

saprophyticus och Salmonella species) 

**3 har haft två typer av bakterier i urinodlingen, 1 kvinna och 2 män 

För att sammanfatta har de variabler som inkluderats i journalgenomgången delats upp i tre 

huvudsakliga grupper för motivering och en där motivering inte gått att finnas i journalerna. 

Vi ser att både bland män och kvinnor går det i majoriteten av fallen (92,9 procent för kvinnor 

och 91,7 procent för män) att hitta komplicerande faktorer som kan ligga bakom att 

ciprofloxacin förskrivits.  

Tabell V: Sammanfattning över vilka typer av motivationer för behandling med ciprofloxacin som 

hittats i journalerna. 

 Kvinnor 
(n=14) 

Män 
(n=24) 

Totalt 
(n=38) 

Feber/förhöjt LPK 
(>10)/CRP (>50) n (%) 

6 (42,9)  7 (29,2) 12 (34,2) 

Resistens n (%)* 2 (14,3) 5 (20,8) 7 (18,4) 

Annan rimlig motivation 
för Ciprofloxacin n (%)** 

5 (35,7) 10 (41,7) 16 (39,5) 

Ingen motivation för 
Ciprofloxacin n (%) 

1 (7,1) 2 (8,3) 3 (7,9) 

* Inkluderar bakterier där ciprofloxacin är förstahandsalternativ samt bakterier med resistans mot 
första- eller andrahandsalternativen. 
** Inkluderar bland annat patienter med andra sjukdomar samtidigt eller andra komplicerande 
faktorer. 
 

5. Diskussion 

Ett problem som funnits i utformningen av studien har varit att det funnits begränsat med tid 

och därmed har antalet vårdtillfällen som kunnat ingå i granskningen begränsats. Istället för 
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att hämta ett fåtal vårdtillfällen från alla kliniker i Region Örebro län fokuserar studien på fyra 

kliniker för att få en bättre bild av hur behandlingsrekommendationerna för akut cystit följs på 

dessa kliniker. Dessa är förhoppningsvis representativa för hela sjukhuset då två medicinska 

och två kirurgiska kliniker valts. Dock kan det vara så att det varierar något mellan kliniker 

och att denna uppsats därför kan missa en onormal förskrivning av ciprofloxacin vid någon av 

de kliniker som inte är inkluderade i denna studie.  

Vidare konstateras att journalerna ofta är av bristande kvalitet vad gäller information om 

symptom för akut cystit eller behandling av denna. Förmodligen beror det på att akuta cystit 

vanligtvis är ett bifynd när patienten behandlas för annan sjukdom på kliniken och 

anteckningarna i journalen om behandlingen av akut cystit är därför oftast begränsad. Detta är 

ett vanligt problem vid retrospektiv journalgranskning då den information som nedtecknats 

under tiden patienten vårdats på sjukhuset inte har varit anpassad för att besvara denna studies 

forskningsfrågor. Det är dock inget som kan göras angående detta efteråt[28,29]. Detta gör att 

det i vissa fall kan ha varit svårt att få tydlig information. Även tidsperioden för studien kan 

möjligtvis ha påverkat slutresultatet. Till exempel har endast en patient behandlats för S. 

saphrophyticus som bland kvinnor är näst vanligast bland bakterier som orsakar akut cystit, 

men som noterats ovan framförallt drabbar personer under sensommaren och hösten[6,15,18].  

En annan felkälla kan vara registreringen av information i Infektionsverktyget. Av de 176 fall 

som valts ut i inledningen av studien från Infektionsverktyget föll 10 bort på grund av att det 

inte gick att hitta någon behandling med antibiotika för UVI i journalen, se figur I. Utöver det 

finns ett relativt stort antal patienter som enligt journalerna ska ha haft feber eller andra 

diagnoser såsom pyelonefrit som gör att de inte borde ha registrerats som patienter som 

behandlats för akut cystit i Infektionsverktyget, se tabell I. Andelen som har haft feber är hög 

vilket visar att patienterna antingen inte borde ha diagnosticerats med akut cystit utan snarare 

med febril UVI eller att patienten vid vårdtillfället även led av en annan sjukdom, vilket 

komplicerar behandlingen. Det är svårt att avgöra om de är felregistrerade, feldiagnosticerade 

eller om den behandlande läkaren bedömt att febern orsakats av andra samtidiga sjukdomar. 

På till exempel Infektionskliniken behandlades patienterna samtidigt för influensa, pneumoni 

eller annat tillstånd som kan vara orsaken till febern. Att med säkerhet avgöra ifall det är UVI 

som orsakar, eller är del av det som orsakar, febern går inte att avgöra utifrån den information 

som finns i journalerna. Detta kan visa på ett problem eller missförstånd i registrerande av 

akut cystit och antibiotikaanvändning i Infektionsverktyget.  
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Vad gäller granskningsmallen så har den visat sig inkludera de variabler som krävs för att 

besvara forskningsfrågorna. Den hade möjligtvis kunnat förenklas något med mindre antal 

variabler då t.ex. variabler för feber hade kunnat förenklas till en fråga. Även informationen 

om urinsticka har visat sig inte vara nödvändig eftersom en urinsticka i sig själv inte kan 

motivera användning av ciprofloxacin[15]. Om en liknande studie skulle genomföras i 

framtiden rekommenderas därför att mallen skulle förenklas något för att spara tid vid 

journalgenomgång. Styrkor med granskningsmallen är att den inkluderar de variabler som 

krävs för att avgöra om det finns motiv för att använda ciprofloxacin med information om 

komplicerande faktorer såsom KAD, feber och förhöjda inflammatoriska prover som 

diskuteras i Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer[15]. Den ger även en 

strukturerad genomgång av alla inkluderade vårdtillfällen vilket gör att den information som 

inhämtats har gjorts från alla journaler. 

E. coli fallen är 67 vilket motsvara 51,9 procent av de positiva urinodlingarna, se tabell II. 

Detta ligger inom den förväntade spännvidden 35–60 procent som tidigare konstaterats bland 

äldre[17,30]. Övriga typer av bakterier är mycket varierande vilket förklaras av den höga 

medelåldern i studiepopulationen då etiologin varierar mer ju äldre patienterna är. Därför ses 

ingen stor avvikelse i etiologin bland patienterna i urvalet som skulle kunna påverka 

resultatet. 

5.1 Huvudfrågeställning: Andel av som behandlats med fluorokinoloner 
Den totala andel som behandlats med ciprofloxacin av studiepopulationen är 23,8 procent, se 

tabell III. Att denna nivå är högre än Stramas mål på tio procent förklaras av den höga andel 

män som ingår i studien. Vid totalt 33,8 procent av vårdtillfällena är det män som behandlats, 

se tabell III. Att andelen män är så hög förklaras förmodligen av den höga medelålder på 

patienterna som ingått i studien, 71 år, se tabell I, då andelen män med akut cystit är högre 

bland äldre[17,30].  

5.2 Sekundär frågeställning: Andel kvinnor som behandlats med fluorokinoloner  
Totalt konstateras en förskrivning av ciprofloxacin bland kvinnor på 13,2 procent, se tabell 

III. Det innebär att även när populationen består av endast kvinnor ligger nivån också över 

Stramas mål, men inte över den nivå som konstateras i Region Örebro län på ungefär 15 

procent bland kvinnor. Frekvensen är också högre än den studie som genomförts inom 

primärvården där frekvensen för ciprofloxacin användning var 6,6 procent[27]. Att 

frekvensen är något högre än målet kan bero på att patienterna som behandlats på sjukhus ofta 

har mer komplicerande faktorer än de som behandlats i primärvården och att det därför i en 
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högre utsträckning kan vara motiverat att behandla med ciprofloxacin[5]. Detta bekräftas även 

av den sammanställning som inkluderats i resultatet då en komplicerande faktor har 

konstaterats hos alla utom en av de kvinnor som behandlats med ciprofloxacin, se tabell V.  

5.3 Sekundär frågeställning II: Andel män som behandlats med fluorokinoloner  
Av de 54 män som inkluderats i studien är det 24 som har behandlats med ciprofloxacin, se 

tabell III. Eftersom det inte gått att finna någon statistik för män som behandlas för 

ciprofloxacin i Sverige har det inte gått att avgöra om denna siffra är hög eller låg relativt 

övriga län. Det går dock att konstatera att det endast i två av journalerna inte gått att finna en 

komplicerande förklaring som gjort att behandling med ciprofloxacin skulle kunna motiveras, 

se tabell V. Detta tyder på att riktlinjerna i huvudsak följs. 

En sak där riktlinjerna inte följs är vad gäller urinodling. Bland de män som behandlats med 

ciprofloxacin ses att 79,2 procent har genomgått en urinodling, se tabell IV. Det är intressant 

då det är en lägre andel än de 85,2 procent av män som totalt behandlats för akut cystit, se 

tabell I. Enligt behandlingsrekommendationerna ska urinodling alltid ske för män med UVI 

och för patienter med komplicerad UVI[15]. Det visar på en möjlig förbättringspotential då 

det efter odling kan väljas en smalspektrumsantibiotika mot den bakterie som orsakar den 

akuta cystiten. 

5.4 Sekundärfrågeställning III: orsak till överförskrivning av fluorokinoloner i länet 
Förskrivningen av fluorokinoloner vid behandling av kvinnor med akut cystit i Region Örebro 

län är ungefär 15 procent[22–24]. Att nivån ligger på 13,2 procent bland kvinnorna i studien, 

se tabell III, kan därmed inte förklara varför det finns en överförskrivning av denna typ av 

antibiotika i länet. Resultatet av denna studie bekräftar därmed inte hypotesen om att 

överförskrivningen av fluorokinoloner i Region Örebro län kan förklaras av att det förskrivs 

för hög andel av denna antibiotika inom sjukhusvården.  

Endast hos 7,9 procent av de som behandlats med fluorokinoloner i studien har det inte gått 

att hitta en komplicerande faktor som skulle kunna förklara varför de behandlats med denna 

antibiotika, se tabell V. Även om det inte gått att finna en tydlig motivering i journalen till 

varför fluorokinoloner använts så betyder detta inte nödvändigtvis att läkaren som förskrivit 

antibiotikan inte haft det. Vidare går det att konstatera att av de patienter som inkluderats i 

studien har 36,8 procent behandlats på akutbesök, se tabell I. Detta kan ha inverkat då läkaren 

velat påbörja behandlingen innan odlingssvar kan erhållas. En bredspektrumsantibiotika kan 

därför ha valts för att vara säker på en effektiv behandling. Att läkaren sedan valt att inte byta 
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antibiotikum när hen fått odlingssvaret kan bero på att patienten redan gått hem eller att 

behandlingen redan avslutats när odlingssvaret noterats. De tre fall som hittades där det inte 

fanns någon motivering till användandet av fluorokinoloner i stället för förstahands-

alternativen har behandlats vid akutmottagningar. Det är enkelt att i denna studie, och i 

efterhand, konstatera att det kanske inte var nödvändigt med fluorokinoloner. Att den klinik 

som har högst andel med förskrivningar med fluorokinoloner är kirurgiska kliniken stödjer 

denna teori eftersom det är den klinik som har högst andel av vårdtillfällena på akutbesök.  

Utöver dessa faktorer så kan det vara så att det finns andra orsaker som kan förklara att 

Region Örebro län har högre användning av fluorokinoloner än större delen av övriga län. 

Rickard Ljung m.fl. argumenterar att det finns flera saker som kan öka förskrivnings-

frekvensen av fluorokinoloner annat än om riktlinjerna följs eller inte såsom andel med 

invånare med högre utbildning, större antal privata vårdaktörer och lägre tillgänglighet för 

vård[14]. Eftersom den överförskrivning som identifierats till största del har följt riktlinjerna 

kan någon av dessa faktorer påverka den högre frekvensen av fluorokinolonförskrivning. Det 

verkar dock osannolikt att dessa faktorer skulle ligga till grund för skillnaden eftersom Region 

Örebro län i läkartäthet, 416 per 100 000 invånare ligger nära riksgenomsnittet på 425 per 

100 000 invånare[31] och i utbildningsnivå, 21 procent av invånarna har eftergymnasial 

utbildning på 3 år eller längre, ligger något under riksgenomsnittet på 26 procent[32]. 

Däremot skulle privata vårdaktörer kunna påverka statistiken något då de inte är inkluderade i 

denna studie. 

Vidare studier borde genomföras då varken denna studie eller den som tidigare genomförts 

bland vårdcentralerna i länet kunnat finna orsaken till överförskrivningen av fluorokinoloner 

inom Region Örebro län. Eftersom privata vårdaktörer inte inkluderats varken i denna studie 

eller den som utförts bland landets vårdcentraler är det dock möjligt att det finns en över-

förskrivning inom den privata vården i länet och det skulle kunna vara ett möjligt område för 

vidare studier. En möjlig uppföljande studie är att granska andra kliniker inom regionen då 

endast fyra kliniker har bidragit med underlag till denna studie. Det är dock osannolikt att 

andra kliniker skulle skilja sig i så stor omfattning från de som ingått i denna studie att det 

skulle kunna förklara överförskrivningen. Ett annat alternativ är att fluorokinoloner används i 

högre utsträckning än förväntat vid behandling av andra sjukdomar såsom mjukdels-

infektioner.  
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6. Slutsats 

Denna journalgenomgång har funnit att Stramas mål för fluorokinolonanvändning vid 

behandling av akut cystit inte uppnås inom studiepopulationen från sjukhusvården i Region 

Örebro län. Detta förklaras, i alla fall delvis, av en hög medelålder och att en relativt hög 

andel män finns i studiepopulationen. Bland kvinnorna i studiepopulationen är frekvensen 

13,2 procent och därmed uppnås inte heller här Stramas mål på 10 procent. Vidare kan 

konstateras att den förskrivning som sker kan förklaras av komplicerande faktorer såsom ålder 

på studiepopulationen, feber och andra samtida sjukdomar. Studien finner att 

Läkemedelsverkets riktlinjer för behandling av akut cystit i huvudsak följs i inom de kliniker 

som ingått i studien.  

Studien hittar dock inga förklaringar till varför överförskrivningen av fluorokinoloner vid 

behandling av akut cystit är så hög som 15 procent inom regionen. Hypotesen för uppsatsen är 

därmed fel. 
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Bilaga I: Behandling UVI utan feber 

Ålder  Kön: Kvinna Man 

Vårdavd  Klinik 
  

Feber (anamnestiskt eller temp ≥38 gr. sista 3 dygnen 
före inkomst) Ja  Nej  

Feber (uppmätt temp ≥38 gr. första dygnet från insatt 
antibiotika) Ja  Nej  

CRP taget    Ja  Nej  

Om ja, CRP-värde (högsta värde första dygnet från 
insatt antibiotika): 

 

LPK taget   Ja  Nej  
 

LPK värde (högsta värde första dygnet från insatt 
antibiotika): 

  

Urinsticka tagen  Ja  Nej  Om ja: Pos  

Urinodling tagen  Ja  Nej  Om ja: Pos  

Odlingssvar: mängd  etiologi 
 

Resbestämning SIR 
  

Pivmecillinam? S  I R  
  

Nitrofurantoin? S  I R  
  

Trimetoprim? S  I R  
  

Ciprofloxacin? S  I R  
  

Given behandling 
 

Finns en motivation i journalen att inte förstahandsalternativ 
(Pivmecillinam eller nitrofurantoin) använts Ja  

 Om ja: Resistens
Allergi  
Annat 

Tidigare antibiotikabehandling (pågående eller 
senaste månaden) Ja  Nej  

Om ja, vilket preparat: 
 

Om pågående ab-beh.: sattes behandling in för febril UVI? Ja  

KAD Ja  

Annan kompl. faktor* 
 

 
*immunsupp, op. Urinvägar < 1 mån, urinvägskonkrement 

Samhällsförv. infektion  Vårdrelaterad infektion 
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Ev. kommentar: 
 

  
 

 


