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Sedan 1994 har rikstäckande under-
sökningar av antibiotikaresistens hos
bakterier som orsakar luftvägsinfektio-
ner genomförts på initiativ av Referens-
gruppen för antibiotikafrågor och dess
metodgrupp (RAF-M) i samarbete med
Smittskyddsinstitutet (SMI). Luftvägs-
infektioner behandlas till stor del inom
öppenvården och står också, enligt
Apoteksbolaget, för en avsevärd del av
den totala antibiotikaanvändningen i
Sverige. Till skillnad från t ex urinvägs-
patogener sprids luftvägspatogener ef-
fektivt mellan människor, och man kan
därmed också förvänta sig större sväng-
ningar i antibiotikaresistensens inci-
denssiffror (Figur 1). Det är därför vik-
tigt med upprepade undersökningar
som speglar dessa svängningar för att få
underlag för tolkning av trender.

I den epidemiologiska övervakning-
en av antibiotikaresistens har intresset
också fokuserats på de bakterier som or-
sakar problem i slutna vårdinrättningar,
exempelvis enterokocker, Klebsiella,
Pseudomonas och stafylokocker. Anti-
biotikaresistensen hos dessa arter har i
många andra länder nått oacceptabla ni-
våer; man har t ex i USA initierat sär-
skilda övervakningsprogram [1]. Infek-
tioner orsakade av sådana resistenta iso-
lat är ett potentiellt hot även i Sverige
[2].

Vid vart och ett av landets kliniskt
mikrobiologiska laboratorier har under

våren 1994, 1995 och 1996 resistensbe-
stämning med diskdiffusionsmetod ut-
förts på 50–100 konsekutiva patientiso-
lat av utvalda bakteriearter. Klassifice-
ring i SIR-systemets grupper (känslig:
S; intermediärt känslig: I; resistent: R)
har gjorts med hjälp av RAF-M:s artre-
laterade brytpunkter [3]. Eftersom stu-
dierna också är ett led i laboratoriernas
interna kvalitetssäkringsarbete finns de
kompletta sammanställningarna att till-
gå vid varje laboratorium.

I det följande ges en kort samman-
fattning.

Luftvägspatogener
Konsekutiva isolat av vardera Strep-

tococcus pyogenes (grupp A-strepto-
kocker), Streptococcus pneumoniae
(pneumokocker) och Haemophilus in-
fluenzae testades mot fyra antibiotika
under månaderna mars–maj respektive
år.

I Tabell I redovisas det genomsnittli-
ga utfallet uttryckt i andelen resistenta
bakterier samt spridningen mellan labo-
ratorierna.

Grupp A-streptokocker (GAS). Eryt-
romycinresistenta grupp A-strepto-
kocker (ERGAS) minskade i genom-
snitt från 4,5 procent till 1,9 procent
mellan testperioderna. Endast i tre län
(I, X och Y) inträffade en ökning från 0
till ca 5 procent 1995.

Från laboratoriet vid Bodens lasarett
(Norrbottens län) rapporterades en hög
incidens 1994 och 1995 (16 procent),
med en ytterligare ökning till 22 procent
1996. Användningen av makrolidanti-

biotika var där 0,69 DDD/1 000 invåna-
re/dag 1994–1995, vilket således låg
strax under riksgenomsnittet (0,77; va-
riationsvidd 0,52–1,21; källa Apoteks-
bolaget). Incidensen av erytromycinre-
sistens låg på samma nivå som den som
de senaste åren rapporterats från Fin-
land [4].

Resistens mot tetracyklin hade ej
ökat under 1995; däremot ökade den nå-
got under 1996, och stora lokala varia-
tioner sågs mellan de tre åren (Tabell I).
Exempelvis hade man i F-län den högs-
ta siffran 1994 (22 procent), 0 procent
1995 och 9 procent 1996. Resistens mot
erytromycin och tetracyklin följdes säl-
lan åt; resistensmarkörerna tycktes spe-
cifika för olika kloner av GAS.

Streptococcus pneumoniae. Andelen
pneumokocker med nedsatt känslighet
eller resistens mot penicillin (Pc-I/R),
vilken screenas fram med hjälp av oxa-
cillinlapp, hade ökat något mellan 1994
och 1995 (Tabell I). Från 17 laboratori-
er rapporterades fler Pc-I-isolat 1995,
från sex laboratorier lika många som
1994, och från åtta laboratorier färre än
1994.

Tendensen 1996 är snarast en liten
minskning i andelen pneumokocker
med Pc-I/R.

En särskild laboratorierapportering
av Pc-I/R-isolat av pneumokocker har
gjorts månadsvis till SMI; resultatet för
1995 framgår av Figur 2. Siffrorna är
baserade på antal Pc-I/R-isolat per la-
boratorium i relation till totalantalet od-
lingsprov med växt av pneumokocker
(endast ett isolat per patient). Andelen
Pc-I/R per månad visade sig vara rela-
tivt konstant trots den varierande fre-
kvensen positiva odlingar (lägst under
sommarmånaderna).

Det bör nämnas att isolat med ned-
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Figur 1. Incidens (procent) av
erytromycinresistenta grupp A-
streptokocker (ERGAS) i Kronobergs län.
Under perioden 1990–1996 hade totalt
5 823 isolat av GAS analyserats.
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satt känslighet för penicillin också alltid
har nedsatt känslighet för andra beta-
laktamantibiotika, t ex perorala cefa-
losporiner. Resistens hos pneumokock-
er mot övriga testade antibiotika ökade
ej nämnvärt under 1995, möjligen med
undantag för trimetoprim–sulfametox-
azol.

Haemophilus influenzae. Hos H in-
fluenzae har incidensen betalaktamas-
producerande isolat följts. Den genom-
snittliga siffran vid de tre testtillfällena
ändrades ej signifikant (10,5, 10 respek-
tive 11,1 procent), men den lokala va-
riationen var även för denna bakterie
stor vid varje testtillfälle, liksom var-
iationen mellan testtillfällena vid det
enskilda laboratoriet.

Utöver resistens orsakad av betalak-
tamas påvisades även en annan typ av
betalaktamresistens (s k kromosomalt
medierad resistens) hos 2–3 procent av
isolaten (1994 genom screening med
PcV-lapp, 1995 och 1996 med PcV- och

lorakarbef-lappar). Resistens mot tri-
metoprim–sulfametoxazol sammanföll
oftare med kromosomal betalaktamre-
sistens än med betalaktamasproduk-
tion.

Resistens mot tetracyklin hos H in-
fluenzae är fortfarande mycket ovanlig
i Sverige.

Siffrorna för H influenzae var lika
dem som nyligen presenterats från Fin-
land [5]. 

Enterokocker
En undersökning av antibiotikaresi-

stens hos Enterococcus faecalis gjordes
1994 av RAF-M/SMI. Man fann då inte
någon ampicillinresistens (sådan upp-
träder i huvudsak hos Enterococcus
faecium), ej heller vankomycinresi-
stens; höggradig aminoglykosidresi-
stens påvisades endast hos 2,4 procent
av isolaten. Däremot var ca 11 procent
av isolaten resistenta mot norfloxacin,
vilket är en markant ökning från tid-
punkten för introduktionen av kinolo-
ner, då inga resistenta isolat rapportera-
des.

Vankomycinresistens hos både E
faecalis och, i ännu högre grad, E faeci-
um förekommer i andra länder, särskilt
i USA [6]. I Sverige har under
1995–1996 bara enstaka fall rapporte-
rats, varav ett isolat av E faecalis, ett par
E faecium med höggradig vankomycin-
resistens, samt E faecalis med låggradig
resistens [7]. En ökad uppmärksamhet
är dock befogad, inte minst med tanke
på de sannolika sambanden mellan van-
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Tabell I. Antibiotikaresistens hos luftvägspatogener 1994–1996.

Medelvärde andel resistenta isolat, procent (spridning)

Bakterieart År Penicillin Erytromycin Klindamycin Tetracyklin Trimetoprim–sulfametoxazol

S pyogenes 1994 0 4,5 0,2 6
(0–17) (0–2) (0–22) ej testat

1995 2,5 0,1 6,3
ej testat (0–16) (0–1) (0–14) ej testat

1996 1,9 0,4 7,6
ej testat (0–22) (0–3) (2–13) ej testat

S pneumoniae 1994 3,41 1,9 3,2 4,1
(0–16) (0–9) ej testat (0–10) (0–16)

1995 4,81 1,9 3,7 5,2
(0–17) (0–9) ej testat (0–18) (0–16)

1996 3,71 1,9 2,9 4,2
(0–18) (0–7) ej testat (0–8) (0–17)

H influenzae 1994 10,52 intermediärt 1,1 10
(3–17) känsliga ej testat (0–3) (1–25)

1995 102 1,3 8,7
(4–20) ej testat ej testat (0–4) (3–20)

1996 11,12 1,0 7,0
(4–20) ej testat ej testat (0–3) (2–13)

1 Isolat med intermediär känslighet för penicillin G.
2 Betalaktamasproducerande isolat. Därutöver påvisades 2–3 procent kromosomalt betalaktamresistenta isolat.
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Figur 2. Incidens (procent) av
pneumokocker med nedsatt
ljuskänslighet (I) eller resistens (R) mot
penicillin bland isolat vid svenska
laboratorier 1995. I definieras som MIC
(minimum inhibitory concentration) av
penicillin 0,12–1 mg/l; R ≥ 2 mg/l. Isolat
med MIC ≥ 0,5 mg/l är sedan januari
1996 anmälningspliktiga.



komycinresistens och resistens mot
avoparcin, en s k tillväxtbefrämjande
tillsats i djurfoder som används inom
EU.

Gramnegativa
bakterier
Undersökning av Klebsiella och

Pseudomonas aeruginosa gjordes också
1994 av RAF-M, särskilt med avseende
på resistens mot cefalosporiner och ki-
noloner. Resistens mot tredje genera-
tionens cefalosporiner var 1–2 procent
hos dessa arter. Resistens mot cipro-
floxacin var däremot högre: 7 procent
hos Klebsiella och 12 procent hos P
aeruginosa. 

Meticillinresistens
hos Staphylococcus aureus
Under 1995 har fynd av meticillinre-

sistens hos Staphylococcus aureus
(MRSA) rapporterats till SMI. Totalt 60
rapporter har inkommit, varav drygt
hälften (36/60) från O-län. Rapporte-
ringen har möjligen varit ofullständig,
eftersom den var ny för året. Den epide-
miologiska övervakningen sker i många
fall lokalt, som t ex i Göteborg där epi-
demiologisk typning av bakteriefynden
görs. Hos isolat som sänds till SMI ve-
rifieras förekomst av resistensgenen
mecA. Under 1995 har verifiering av 20
MRSA gjorts vid SMI; motsvarande an-
tal var 22 för 1994, 11 för 1993.

Utifrån dessa siffror kan inga andra
slutsatser dras än att MRSA ännu är
mycket sällsynt i Sverige. Skärpt upp-
märksamhet krävs dock även för denna
typ av resistenta bakterier, inte minst då
det gäller patienter som vårdats vid
sjukhus utomlands. 

Konklusion
Resistensbestämning av kliniska

bakterieisolat görs vid alla svenska
mikrobiologiska laboratorier på ett väl
standardiserat sätt, vilket de här redovi-
sade studierna bekräftar. Härigenom

finns förutsättningar för att upptäcka re-
sistenta bakterier och ge vägledning om
adekvat antibiotikaterapi.

Rikstäckande sammanställningar
som de här beskrivna är värdefulla som
komplement till lokala rapporter om re-
sistens hos olika bakteriearter, men kan
inte ersätta dessa. Lokala förhållanden
bör utgöra grunden för det viktiga arbe-
te som nu påbörjats i STRAMA-grup-
per (Strategigrupper för Rationell Anti-
biotikaterapi och Minskad Antibiotika-
resistens) runt om i landet med målet
dels att minska spridning av antibiotika-
resistens, dels att värna om en rationell
antibiotikaterapi.
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Medicinsk kommentar är Läkartid-
ningens forum för signerade medi-
cinska ledare. Merparten av dessa är
beställda av redaktionen, och vi väl-
komnar förslag om aktuella frågor
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medicinska rön presenterade annor-
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Finns något i din specialitet att kom-
mentera? Ta kontakt med redaktio-
nen innan du börjar skriva för att und-
vika dubbelarbete!
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