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Upp emot 30% av besöken i primärvården 
handlar om infektioner och patienterna vill 
ha besked, lindring och bot. Nyckelfrågan 
för antibiotikabehandling är när allmänpå-
verkan föreligger, där definitionen ju va-
rierar. Här kommer läkekonsten och den 
personliga kännedomen in. Vissa patienter 
dissimulerar och andra är överkänsliga, 
och bägge reaktionerna är svårtolkade. 
Ett frikostigt nyttjande av antibiotika är 
inte längre en framkomlig väg ur detta di-
lemma.

Huvudbudskap
• Antibiotika vid nedre luftvägsinfek-

tioner ska bara användas på strikta 
indikationer.

• För en patient med oklar nedre luftvägs-
infektion utan allmänpåverkan rekom-
menderas aktiv exspektans alternativt 
fördröjd antibiotikaförskrivning.

• Ingen dokumenterad nytta föreligger av 
antibiotikabehandling vid akut bronkit 
oavsett om bronkiten orsakats av virus, 
mykoplasma eller klassiska bakterier.

• Antibiotika är inte heller indicerat vid 
akuta exacerbationer av kronisk bronkit/
KOL utan missfärgade upphostningar.

• Lungröntgen behöver sällan utföras 
initialt, inte heller kontroll av CRP. Om 
CRP kontrolleras ska värdet alltid bedö-
mas i relation till sjukdomsdurationen.

Pneumoni
Diagnosen klassisk pneumoni är inte svår 
att ställa, men är ovanlig. Patienterna är 
oftast äldre och har bakomliggande sjuk-
domar. Inläggning får ofta övervägas. 
Patienten har feber, är trött, andfådd och 

Under vinterhalvåret söker en stor del av befolkningen för luftvägsinfek-
tioner och alltför många får behandling med antibiotika. Inför kommande 
säsong kan det vara på sin plats att påminna om Läkemedelsverkets rikt-
linjer som publicerades våren 2008: ”Antibiotika vid nedre luftvägsinfek-
tioner ska bara användas på strikta indikationer”. 

Med nedre luftvägsinfektioner menas en akut sjukdom med hosta, feber 
och minst ett av följande symtom; sputumproduktion, andfåddhet (dyspné) 
eller väsande andning med bröstsmärta. Annars kallas sjukdomen för-
kylning eller ÖLI. 

har andningskorrelerade bröstsmärtor. Vi 
konstaterar tachypné (>20) och tachykardi 
(>120) och hör FOKALA auskultations-
fynd. CRP behöver knappast kontrolleras. 
Hos vuxna finns virusorsakade pneumo-
nier, men de är sällsynta – oftast finns då 
epidemiologisk bakgrund.

Akut bronkit
Förkylning med en irriterande, långdragen 
hosta är en vanlig sökorsak. Plågade pa-
tienter vill ha bot och snälla eller stressade 
läkare skriver ut läkemedel, ofta på anma-
ning av sköterskor på mottagningen som 
får ta första stöten. I denna patientgrupp 
döljs ibland underbehandlade astmatiker. 
Rökare är i majoritet vilket komplicerar 
bilden. Sjukdomen inleds med förkylning 
(snuva), ibland med lätt feber och sedan 
fortsätter hostan, minst 3 veckor är det 
vanliga förloppet. Upphostningar är van-
liga och man hör orena andningsljud vid 
auskultation. 

Det finns ingen evidens för att host-
mediciner gör nytta och speciellt gäller 
detta för slemlösande. Placeboeffekten 
är betydande. Möjligen kan obstruktiva 
inslag behandlas med betastimulerande 
produkter. CRP behöver inte kontrolleras. 
Virus kan, särskilt initialt, ge höga värden. 
Gränsvärden stör bedömningen och oroar. 
Patienten behöver få ett tydligt och förtro-
endeingivande bemötande och informa-
tion om sjukdomens naturliga förlopp och 
ofarlighet. 

”Början till lunginflammation” är en 
term som patienterna ofta använder. Kan-
ske är det en bra term för denna svårbe-
dömda grupp. Patienten har haft feber mer 

än en vecka och uppvisar symtom från 
de nedre luftvägarna. CRP är i dessa fall 
(fortfarande?) förhöjt. Vid oklara auskul-
tationsfynd och CRP > 100 är pneumoni 
sannolik och antibiotika indicerad. Om 
CRP är 50-100 är misstanken om bak-
teriell komplikation hög, men man bör 
överväga aktiv expektans eller fördröjd 
antibiotikaförskrivning vid begränsad all-
mänpåverkan. Ofta går sjukdomen till sig 
och det behövs inte antibiotika. 

Exacerbation vid KOL
Astma och KOL uppges ofta vara underdi-
agnostiserade tillstånd, och dessa patienter 
torde ofta söka akut för långdragen nedre 
luftvägsinfektion. Den akuta hanteringen 
skiljer inte mycket, men det är viktigare att 
identifiera tillstånd möjliga att förebygga. 

Exacerbationer hos KOL-patienter or-
sakas till en tredjedel vardera av virus, 
bakterier och annat. För att antibiotika ska 
komma ifråga ska det föreligga en ökad 
mängd missfärgad sputa och patienten 
ska ha dyspné. Eftersom en akut bronkit 
ger hosta längre än tre veckor hos tidigare 
friska, får man räkna med långa perioder 
av hosta i dessa fall. Den inflammatoriska 
komponenten kan ofta behandlas med kor-
tison eller betastimulerare med god effekt, 
och möjliggöra fortsatt rökande, om nu 
etiologin ligger här. Rökanamnes är alltså 
viktig!

Antibiotika
När antibiotika kommer i fråga kan tumre-
geln enkelt beskrivas som högre, tätare do-
sering under kortare tid.  Det epidemiolo-
giska läget bör beaktas, men vid pneumoni 
ges i första hand PcV 1gx3 i 5-7dagar. Vid 
Typ1-allergi eller terapisvikt ges doxyferm 
i 5-7 dagar. Amoxicillin väljs till KOL-
patienterna i doseringen 500 mgx3  (alt. 
doxyferm), även det i 5-7 dagar.

Robert Svartholm, informationsläkare

Referens: Information från 
Läkemedelsverket 2007: 19.

Säsongen närmar sig

Om behandling av luftvägsinfektioner



Vi har bristfälliga kunskaper om hur mycket läkemedel 
som kasseras, i synnerhet inom slutenvården. De kost-
nader som redovisas för läkemedelsavfallet är vanligtvis 
skattningar och ej faktiska siffror. Tidigare studier om 
kasserade läkemedel inom slutenvården i Huddinge och 
Halmstad har visat att ungefär 6% av summan av inköpta 
läkemedel kasseras, vilket för Norrbottens läns landsting 
skulle innebära en årlig kostnad på 8,3 milj kr. 

För att råda bot på delar av kunskapsbristen genomförde två re-
ceptariestudenter vid Luleå tekniska universitet (LTU) en studie 
om hur mycket läkemedel som kasseras inom slutenvården i 
NLL. 85 läkemedelsförråd vid länets samtliga sjukhus invente-
rades med skattning av kostnaden för läkemedel med utgången 
hållbarhet. Rapporten kan läsas i sin helhet på läkemedelskom-
mitténs hemsida eller på http://epubl.ltu.se/1404-5516/2008/021/
index.html (3). Här följer en kort sammanställning av resultaten 
och några reflektioner. 

Sjukhus Värdet av kasserade 
läkemedel (kr)

Inköp per kvartal 
2007 (kr)

Procent av inköp 
per kvartal

Sunderbyn 139 850 16 557 652 0,8
Piteå 76 672 5 314 437 1,4
Kalix 20 212 2 039 819 1
Gällivare 98 470 2 850 555 3,5
Kiruna 28 382 1 458 715 1,9
Totalt: 363 586 28 221 176 1,3

Värdet av kasserade läkemedel vid inventeringen av läkemedels-
förråd.

Kasserade läkemedel till ingen nytta

Kasserade läkemedel som lämnades in till Apoteket vid Sunderby 
sjukhus under vecka 13.

En veckas kasserade läkemedel vid Sunderby sjukhus
Sammanställd mängd och kostnad för kasserade läkemedel som 
lämnades in till apoteket vid Sunderby sjukhus genomfördes un-
der en vecka. Veckokassationen beräknades till 47 953 kr. Det 
skulle motsvara en årlig kassation på 2,5 milj kr, vilket är 2% av 
de totala inköpen av läkemedel under 2007 (138 milj kr). 20% av 
det inventerade materialet från veckokassationen hade inte pas-
serat utgångsdatum.

All kassation har inte fångats upp i denna studie eftersom det 
som går som farligt avfall och sådant som finns utanför läkeme-
delsförråden inte har inventerats. Att ingående försöka tolka resul-
taten på avdelningsnivå kan vara vanskligt eftersom ett enda dyrt 

Sen tidigare ligger det ett dokument på så-
väl läkemedelskommitténs hemsida som 
Stramas (via Smittskydd) med detaljerade 
doseringsrekommendationer vid vanliga 
infektionstillstånd i öppen vård. Dessa har 
nu uppdaterats och följande förändringar 
har gjorts.

Doseringsintervall
När det gäller dosering av ß-laktam anti-
biotika, det vill säga penicilliner, cefa-
losporiner och karbapenemer är det visat 
att effekten är beroende av den tid den fria 
(ej proteinbundna) serumkoncentrationen 
ligger över den minsta hämmande koncen-
trationen (MIC) för den aktuella bakterien 
(T>MIC). 

Hur lång T>MIC ska vara är med stor 
sannolikhet beroende av hur allvarlig in-

Uppdaterade antibiotikarekommendationer

fektionen är, men minst 40-50% av dose-
ringsintervallet har visat sig ge maximal 
effekt vid t ex otit- och sinuitbehandling. 
För att ligga inom detta intervall bör do-
sering hos vuxen av fenoximetylpenicillin 
vid infektioner orsakade av pneumokock-

Vinsten med att behandla luftvägsinfektioner i primärvården med antibiotika 
är liten om inte patienten är svårt sjuk. Men om man som förskrivare väljer 
att skriva ut ett antibiotikum bör dosering och behandlingstid vara så optimal 
som möjlig utifrån befintlig kunskap.

er, t ex akut mediaotit, akut rhinosinuit och 
samhällsförvärvad pneumoni, vara 1 g x 4 
(se RAFs hemsida www.srga.org under fli-
ken dosering). Tidigare rekommenderade 
vi 1,6 g x 3 på denna indikation, men 1 g 
x 4 ger både mindre total mängd antibio-
tika och längre T>MIC och är därför att 
föredra. 

I de nyligen publicerade riktlinjerna 
från Läkemedelsverkets workshop ”Far-
makologisk behandling av nedre luftvägs-
infektioner i öppen vård” rekommenderas 
endast 1 g x 3 på denna indikation. Den 
doseringen är dock suboptimal om inte 
patienten har nedsatt njurfunktion, och 
därmed längre halveringstid för fenoxime-
tylpenicillin (t ex äldre patienter). 

Vi rekommenderar därför i normalfal-
let doseringen 1 g x 4 i 7 dagar. Som en 
anpassning till riktlinjerna har vi dock 
ersatt klindamycin med doxycyklin vid 
pneumonibehandling till vuxna med peni-
cillinallergi. För vuxen patient med medi-
aotit som ej svarar på penicillin måste 



preparat som har kasserats kan förändra andelen rejält. Detta kan 
också gälla hela sjukhus, som i Gällivares fall där man hade kas-
serat tre mycket dyra preparat, vilket gav utslag i andel kasserade 
läkemedel. 

Vad man dock kan se är att läkemedel för en ansenlig summa 
kasseras, även om den verkar mindre jämfört med studierna i 
Halmstad och Huddinge. Från veckokassationen, på Sunderby 
sjukhus, var ett av de mest intressanta resultaten att många läke-
medel inte hade passerat utgångsdatum, vilket visar på en onödig 
kassation.

Vad kan vi göra för att minska kasseringen av läkemedel?
Rapporten från LTU har inte fokuserat på orsaker till kassation, 
men från studien i Halmstad vet vi att orsakerna fördelar sig enligt 
cirkeldiagrammet. Studien i Huddinge visade på liknande orsaker 
(2).

Passerat utgångsdatum 40%

För stora förpackningar/ 
för liten användning 25%

Patienten 
vårdas ej längre 
på avd. 17%

Generika/dubbel- 
beställningar 15%

Övrigt (delade tabl. flytande 
lösningar etc.) 3%

Orsaker till kassation från studien i Halmstad (1).

För att kunna minska kassationen handlar det framförallt om att 
öka medvetenheten hos all personal. Med hjälp av väl fungerade 
rutiner vid läkemedelshantering, förändringar i lagerhållning och 
sortiment kan man komma långt. Exempelvis skulle en gemensam 
bassortimentslista för hela landstinget eller respektive sjukhus 
vara önskvärd för att uppnå en minskad kassation. 

Med hjälp av ett gemensamt förråd för svanssortimentet (säl-
lanläkemedel) eller enklare listor på de läkemedel som man be-
ställt men inte längre behöver kan man minska ytterligare en stor 
del genom att låta andra avdelningar ta del av de läkemedel man 
själv inte längre behöver. 

Att ha läkemedlen i ATC–ordning i förråden minskar onödiga 
dubbelbeställningar, vilket i slutändan minskar kassationen. Ökad 
användning av endos- och små förpackningar, då det finns, kan 
också bidra till att minimera mängden kasserade läkemedel. Sve-
riges Kommuner och Landsting kommer under hösten att utveck-
la ett nätverk för personer engagerade i lokal/regional verksamhet 
inom detta område. Förhoppningen är då att man ska lära av var-
andra och bidra till att goda exempel sprids (4).  

1. Törnquist M. Kasserade läkemedel från Länssjukhuset i Halm-
stad. C-uppsats,  Göteborgs universitet, 2005.

2. Enghag M. Kassationsmätning på Infektionskliniken Huddinge 
universitetssjukhus. Apoteket AB, 2001

3. Nordlinder P, Thurfjell L. Kassation av läkemedel i Norrbottens 
läns landsting, C-uppsats, Luleå tekniska universitet, 2008. 

4. Arbetsgruppen för långsiktig effektivisering av läkemedelsan-
vändningen. Delrapport aug 2008. www.regeringen.se/con-
tent/1/c6/11/00/33/f259964f.pdf

Eva Pettersson, leg apotekare, Apoteket vid Sunderby sjukhus. 
eva.e.pettersson@apoteketfarmaci.se 

Uppdaterade antibiotikarekommendationer
diagnosen omprövas. Vid behandling av 
infektioner förorsakade av betahaemoly-
tiska streptokocker (tonsillit, erysipelas, 
lymfangit) samt Pasteurella multocida 
(hund- och kattbett) är dock 3-dosering av 
fenoximetylpenicillin tillräcklig.

För barn med mediaotit eller strepto-
kocktonsillit som måste antibiotikabe-
handlas har doseringen av fenoximetylpe-
nicillin ändrats från 2-3 dosering till endast 
3 dosering, vilket bör vara möjligt att upp-
rätthålla även då barnen går på dagis om 
dos nummer 2 tas direkt efter hemkomst.

Rhinosinuit, KOL och UVI
För akut rhinosinuit har följande tillägg 
gjorts: ” Akut rhinosinuit är plötslig debut 
av två eller flera symtom, varav ett ska vara 
nästäppa eller snuva och det andra tryck/
värk i ansiktet eller nedsatt luktsinne. Vid 
kvarvarande eller ökande symtom efter 5 
dagar kan mometason (Nasonex) prövas 
om symtomen är moderata och antibiotika 
+/- mometason (Nasonex) övervägas om 

Stöd för bättre  
läkemedels användning
Nu finns FAS UT som länk på 
Läkemedelskommitténs hemsida.

Hur ligger vi till  
jämfört med andra?
Nu finns uppföljningsportalen på 
Läkemedelskommitténs hemsida

Kom ihåg att söka 
utbildningspengar
före 19 november
Se läkemedelskommitténs 
hemsida.
Landstinget har öronmärkt ½ miljon 
kronor för producentobunden utbild-
ning om läkemedel. Pengarna finns 
hos Norrbottens läkemedelskommit-
té som ansvarar för att fördela dem 
till lokala och regionala utbildningsi-
nitiativ i Norrbottens läns landsting. 
Ansökan om medel kan ske fyra 
gånger per år och ska göras av medi-
cinskt ledningsansvarig.

symtomen är svåra (feber >38 grader och 
svåra smärtor).” Detta tillägg baserar sig 
på nya europeiska riktlinjer för behandling 
av rhinosinuit.

Vid akut exacerbation av kronisk ob-
struktiv lungsjukdom har följande tillägg 
gjorts: ”Om missfärgade upphostningar 
saknas är antibiotikabehandling som regel 
inte indicerad”. Om antibiotikabehandling 
är indicerad är behandlingstiden förkortad 
till 5-7 dagar i enlighet med Läkemedels-
verkets rekommendationer.

Vid behandling av urinvägsinfektioner 
har inte rekommendationerna ändrats an-
nat än att ordningsföljden av namngivna 
antibiotika så att det tydligare framgår att 
nitrofurantoin och pivmecillinam är första-
handsalternativ. Däremot har nitrofuran-
toin tagits bort som förstahandsalternativ 
vid långtidsprofylax, en försiktighetsåt-
gärd med tanke på biverkningsrisken.

Strama gm Ingrid Brännström,  
leg apotekare
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Min mamma led av hjärtflimmer och hjärt-
svikt sista tiden hon levde. Hon var sedan 
något år insatt på Atenolol och Salures, och 
nu tillkom ACE-hämmare. Mamma var klar 
och redig och skötte själv sin medicinering. 
Men så en gång när jag kom på besök bad 
hon mig kolla dosetten. 

Hon kände sig osäker efter senaste be-
söket på vårdcentralen och apoteket, och 
mådde inte bra. Läkaren hade sagt att hon 
skulle öka på medicinen för hjärtat, och han 
hade skrivit ett nytt recept. Hon hade ge-
nast lagt till den nya medicinen i dosetten. 
Det visade sig att hon nu åt både Enalapril 
och Linatil, den ena i dosen 10 mg, den 
andra på 20 mg. Jag minns inte att någon 
ersättningstext fanns på paketet – kanske 

Hanteringsordning: Oxikodon (Oxynorm® / Oxycontin®) 
Godkänd av Norrbottens läkemedelskommitté 2008-06-02 

Sjukvården måste hela tiden överväga om de 
läkemedel vi använder har tillräcklig evidens 
och kostnadseffektivitet för de patientgrupper 
som behandlas. Norrbottens läkemedelskom-
mitté granskar därför nya och gamla läkeme-
del tillsammans med lokala experter. Om kon-
sensus uppnås ger vi vår rekommendation i en 
så kallad ”Hanteringsordning” som beskriver 
vår bild över det aktuella läkemedlets plats i 
länets sjukvård. 

Hanteringsordningen kan användas som ett 
diskussionsunderlag för verksamheterna men 
också som ett informationsblad att lämna till 
en undrande patient. Alla hanteringsordningar 
finner du på läkemedelskommitténs hemsida.

Under våren har en hanteringsordning för 
det smärtstillande läkemedlet oxikodon (Oxy-
contin®, Oxynorm®) tagits fram. Sjukhusens 
användning av oxikodon, vid exempelvis 
postoperativ smärtlindring, har ökat stort ända 
sedan substansen introducerades i Sverige för 
tio år sedan. Detta har naturligtvis medfört att 
även användningen i primärvården ökat. 

Representanter från väsentliga verksam-
hetsområden i länet är nu överens om att 
morfin utgör förstahandsalternativet vid oral 
behandling av olika former av svår opioid-
känslig smärta och att det finns få skäl för val 
av oxikodon. 

Anders Bergström

Hanteringsordning: Få skäl för Oxikodon

Krister Ruuth
Överläkare, VO Akutsjukvård, 
Division opererande specialiteter Sunderby sjukhus
Klas Edin 
Bitr. överläkare, VO Ortopedi. 
Division opererande specialiteter Sunderby sjukhus
Anders Bergström 
Apotekare, ordförande läkemedelskommittén,  
Norrbottens läns landsting

Sven Söderberg 
Överläkare, verksamhetschef 
VO Rehab/Reuma Sunderby sjukhus. 
Länschef Rehab/Reumatologi,
Markus Beland
Distriktsläkare, 
Division Primärvård, Jokkmokks vårdcentral.

Generikautbytets baksida

En läkares erfarenhet 
ur patientperspektiv

därför att dosen höjts jämfört med tidigare 
recept?

En liknande osäkerhet kunde jag inte säl-
lan förnimma hos min svärfar, som delade 
till både sig och svärmor, när han satt där 
med de olika paket han hämtat ut från apo-
teket. Det blev mycket bättre när distrikts-
sköterskan tog hand om medicindelningen. 

För att försäkra oss om att mamma hä-
danefter skulle ta rätt medicin kom vi där-
för överens om att en distriktssköterska 
skulle dela i dosetten. Efter en tid ringer 
dock mamma och säger att hon tror att det 
blivit fel i alla fall, varför min svägerska, 
intensivvårdssköterska till yrket, undersö-
ker saken. Det visar att just den här dagen 
hade distriktssköterskan blivit avbruten av 
många telefonsamtal, och faktiskt delat 
fel. 

Dessa händelser aktualiserar något som 
jag i mitt arbete på vårdcentralen anat, men 
inte till fullo begripit; att patienterna ibland 

tar fel medicin och/eller fel dosering därför 
att de inte förstår vad som ersätter vad när 
apoteken byter ut till billigaste preparat. 
Dessutom är det många som blandar ihop 
läkemedlets namn med läkemedelsföreta-
gets. ”Ja, jag tar en som heter Actavis och 
en som heter Ratiopharm”, kan de säga. I 
sämsta fall är grundsubstansen samma, och 
dosen dubbel, en sådan gång. Distriktsskö-
terskor runt om i landet gör ett jättearbete 
med att sköta medicindelning till många 
äldre, men det är klart att någon enstaka 
gång kan också det bli fel.

Jag har noterat att apotekare ibland lyfter 
upp problemet, men är vi läkare tillräckligt 
intresserade? Misstagen är inte ofarliga, 
och skulle kunna ligga bakom en del av de 
akuta inläggningar som visat sig bero på 
för höga medicindoser, och som lyfts fram 
i Läkartidningen på senare tid.

Annika Forssén, distriktsläkare.
Porsöns vårdcentral

Fakta om oxikodon
Oxikodon har indikation för användning vid svår opioidkänslig 
smärta såsom vid cancer. Substansen har en morfinliknande 
struktur och har ända sedan 1917 varit i kliniskt bruk i ett 
flertal länder för behandling av måttlig till svår smärta. 

Oxikodon metaboliseras i levern till i huvudsak inaktiva 
metaboliter. Biotillgängligheten är högre jämfört med morfin. 
Liksom för morfin ses vid njurinsufficiens en ackumulering med 
risk för biverkningar som följd [1]. Effekt och biverkningsprofil 
överensstämmer i stort sett med morfin [1]. Toleransutveck-
ling och beroendepotential är jämförbar med morfin [1].

Oxikodon anses av Läkemedelsverket inte ha några di-
rekta fördelar jämfört med morfin. Medlet har en plats som 
alternativ till morfin i de fall där morfinbiverkningar kvarstår 
trots individanpassad dos, eftersom interindividuella skillnader 
i biverkningar för de olika preparaten ej kan uteslutas. [2] 

Läkemedelsförmånsnämnden framhåller morfin som för-
stahandsval när det föreligger behov av stark opioid. Oxikodon 
kan utgöra ett andrahandalternativ exempelvis till patienter 
med nedsatt njurfunktion. Dock krävs dosjustering. [3] 

Enligt aktuell läkemedelsstatistik ses på sina håll en stor 

användning av oxikodon inom länets sjukvård. Oxikodonin-
nehållande kapslar/tabletter är vid en teoretisk ekvivalens-
jämförelse c:a 3 gånger dyrare än motsvarande morfininnehål-
lande tabletter. 
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Läkemedelskommittén rekommenderar 
Morfin bör utgöra förstahandsval vid behov av stark opioid vid 
långvariga smärttillstånd samt vid smärtlindring postoperativt. 
Ur effekt och biverkningssynpunkt saknas tillräcklig evidens för 
oxikodon som ett bättre alternativ än morfin. Oxikodon kan 
övervägas till patienter som får biverkningar av morfin eller vid 
njurinsufficiens där större grad av förutsägbar farmakokinetik 
är önskvärd.
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