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När läkarna använder dia-
gnostiska hjälpmedel minskar
användningen av antibiotika.
Det framgår av en undersök-
ning av patienter som sökt för
luftvägsinfektion inom primär-
vården i Skaraborgs län. Erbju-
dande om gratis återbesök har
antagligen också bidragit till att
antibiotikaförbrukningen mins-
kat de senaste åren.

En hög antibiotikaförskrivning an-
ses vara den viktigaste orsaken till resi-
stensutveckling hos patogena bakterier.
Sydeuropa har en förhållandevis hög
antibiotikaförskrivning, medan till ex-
empel Danmark har en lägre total anti-
biotikaförskrivning än Sverige [1], men
en mindre andel penicillin V även efter
insatser för en ändrad antibiotikaprofil
[6].

När man noterade förekomst av pe-
nicillinresistens hos pneumokocker i
Sverige ledde detta till ökade ansträng-
ningar att minska antibiotikaförskriv-
ningen. Denna har ökat under en lång
följd av år fram till 1993, men en minsk-
ning har därefter skett [2]. Denna
minskning har fortsatt under 1996 en-
ligt Apoteksbolagets statistik. Fortsatt
vaksamhet och aktiva åtgärder krävs
dock. För att samordna insatserna bilda-
des för två år sedan STRAMA (Strate-
gigruppen för rationell antibiotikaan-
vändning och minskad antibiotikaresi-
stens). Bakom STRAMA står Läkare-
sällskapets referensgrupp för antibioti-
kafrågor, Socialstyrelsen, Smittskydds-
institutet, smittskyddsläkarorganisatio-
nen, Läkemedelsverket, Apoteksbola-

get och Statens veterinärmedicinska an-
stalt. En viktig insats är att ge rekom-
mendationer angående antibiotikaval
[3, 4] samt att följa upp användningen
[5, 6].

En åtgärd är att erbjuda gratis återbe-
sök till patienter med luftvägsinfektio-
ner där läkare och patient är överens om
att avvakta med antibiotika. Skaraborgs
läns landsting införde sådant gratis åter-
besök den 1 juli 1995 efter modell från
Malmöhus län. Syftet med denna studie
var dels att kartlägga rutinerna kring
hanteringen av luftvägsinfektioner i
primärvården idag, dels att  studera ef-
fekten av det fria återbesöket.

Tretton vårdcentraler
studerades hösten 1995
Samtliga vårdcentraler i Skaraborg

tillfrågades om de hade möjlighet att
delta i en undersökning där varje besök

för luftvägsinfektioner skulle regi-
streras på ett särskilt formulär. Tretton
vårdcentraler (av totalt 33) deltog i stu-
dien som sträckte sig från den 15 augus-
ti till den 15 november 1995. Vårdcen-
tralerna var väl spridda över länet och
representerar såväl glesbygd, med av-
stånd på cirka sex mil till närmsta sjuk-
hus, som stad med några minuters väg
till sjukhuset. Remisstvång råder i prak-
tiken på sjukhuset, undantaget de pati-
enter som redan är inskrivna på sjuk-
husklinik samt i vissa fall barnkliniken.
Den absoluta majoriteten av befolk-
ningen söker därför till primärvården i
första hand.

Registreringen av patientbesöken
för luftvägsinfektioner gjordes på ett
så kallat APO-formulär (audit project
Odense) [5, 6]. Där noterades ålder,
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Figur 1. Fördelningen av diagnoser hos
barn och vuxna.

Tabell I. Tid från symtomdebut till läkarkontakt vid de sex vanligaste diagnoserna. Andel i pro-
cent.

1–3 dagar 4–6 dagar 7 dagar >7 dagar

ÖLI 29 20 21 30
Tonsillit 65 21 7 7
Akut bronkit 8 18 20 54
Otit 68 12 10 10
Pneumoni 9 26 21 44
Sinuit 10 13 22 55



kön, kontaktorsak, diagnos, diagnos-
tiska hjälpmedel, antibiotikaförskriv-
ning och om fritt återbesök erbjöds.
Resultatet av de enskilda testerna redo-
visades dock ej. Samma parametrar
angavs sedan om det fria återbesöket
utnyttjades. 

Respektive vårdcentral uppgavs,
men den enskilde läkaren var anonym.
För att bättre kunna värdera effekten av
det fria återbesöket gjordes också en
jämförande undersökning utifrån Apo-
teksbolagets statistik.

Övre luftvägsinfektion vanligast
Totalt 4 152 patienter registrerades.

Besöken ökade något under hösten men
fördelades annars ganska jämnt under
de aktuella veckorna. 42 procent av de
sökande var 16 år eller yngre, 36 pro-
cent var vuxna kvinnor och 22 procent
vuxna män.

Den klart vanligaste diagnosen var,
som förväntat, övre luftvägsinfektion
(ÖLI), en diagnos som valdes då ingen
av de mer specifika diagnoserna kunnat
ställas. Därefter följde tonsillit och akut
bronkit (Figur 1). I Tabell I redovisas
hur lång tid efter symtomdebut patien-
terna sökte läkare.

Av de diagnostiska hjälpmedel som
står till buds på en vårdcentral har vi no-
terat de vanligast förekommande då pa-
tienten söker för luftvägsinfektioner,
det vill säga C-reaktivt protein (CRP),
leukocyter, (LPK), snabbtest för strep-
tokocker (streptest), svalgodling, naso-
farynxodling (NP-odling) och röntgen.
Eftersom relativt få mottagningar i Ska-

raborg använder sig av ultraljud vid dia-
gnostik av  sinuiter har detta endast fun-
nits med som ett »övrigt hjälpmedel».

Diagnostiska åtgärder vidtogs för 57
procent av alla patienter som sökte för
luftvägsbesvär. CRP var det hjälpmedel
som användes mest frekvent (Tabell II).
De patienter som sökte för halsont un-
dersöktes med streptest i 36 procent av
fallen och svalgodling i 22 procent.

Hälften fick antibiotika
Antibiotika förskrevs vid primärbe-

söket till 52 procent av alla patienter
som sökte för luftvägsinfektioner. 0,5
procent av patienterna remitterades till
sjukhus. Företrädesvis förskrevs peni-
cillin V. Antibiotikavalet framgår av Fi-
gur 2.

Av intresse var också att se vid vilka
diagnoser antibiotika skrevs ut och vil-
ket medel som valdes. Detta redovisas i
Tabell III. Mest anmärkningsvärt var att
av de patienter som fick diagnosen akut
bronkit erhöll 50 procent antibiotika.
Av dessa fick 49 procent penicillin V
och 29 procent tetracyklin.

När diagnostika användes skrevs an-
tibiotika ut till 42 procent av patienter-
na och när det inte användes till 62 pro-
cent. Vid akut bronkit fick 39 procent av
patienterna antibiotika om diagnostiska
hjälpmedel användes mot 61 procent
när det ej användes.

Fritt återbesök erbjöds cirka hälften

av alla patienter som ej erhöll antibioti-
ka. Ungefär 14 procent av dessa utnytt-
jade möjligheten till fritt återbesök (Ta-
bell IV). Diagnostika användes i något
mindre utsträckning vid återbesöket.
Antibiotika skrevs ut till 59 procent vid
detta tillfälle. Penicillin V förskrevs nå-
got mindre frekvent än vid primärbesö-
ket, tetracyklin och erytromycin något
oftare.

Ett halvår efter studien gjordes en
förfrågan till länets distriktsläkare om
de ansåg sig ha haft nytta av möjlighe-
ten att erbjuda fritt återbesök. Svar er-
hölls från 89 av 140 läkare. Av dessa an-
såg sig 49 procent ha haft stor hjälp av
det fria återbesöket och 47 procent an-
såg sig ha haft viss hjälp. På frågan om
de genom det fria återbesöket kunnat
minska sin antibiotikaförskrivning sva-
rade 85 procent att de minskat sin för-
skrivning i viss mån och 6 procent att de
kunnat minska den mycket.

Ca 42 procent av de sökande var
barn, sexton år och yngre. Jämfört med
hela materialet fann vi större andel oti-
ter samt mindre andel sinuiter och aku-
ta bronkiter hos barnen. Diagnostiska
hjälpmedel användes i samma utsträck-
ning som i hela materialet, NP-odling
användes något oftare och röntgen nå-
got mer sällan.

Totalt 48 procent av barnen försågs
med antibiotika, och av dessa fick 77
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Tabell II. Användande av diagnostiska hjälp-
medel, fördelat på barn 16 år eller yngre och
vuxna. Mer än ett prov kan ha använts på var-
je individ.

Prov Barn Vuxna Totalt

CRP 518 898 1 416
LPK 258 525 783
NP-odling 75 38 113
Svalgodling 162 186 348
Streptest 290 344 634
Röntgen 14 59 73
Annat prov 272 421 693

Inget prov
använt 746 1 031 1 777
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Figur 2. Antibiotikaval. Fördelning i
procent för 833 barn och 1 278 vuxna
som antibiotikabehandlats.

Tabell III. Andel antibiotikabehandlade vid de sex vanligaste diagnoserna, procent.

Andel anti- Andel av behandlade som fått:
biotikabehandlade penicillin ampicillin erytromycin tetracykliner cefalosporiner trimetoprim-sulfa

ÖLI 11 67 3 13 7 4 4
Tonsillit 86 90 0,3 4 0,1 5 0
Akut bronkit 50 49 6 11 29 1,5 2
Otit 93 80 7 3 0,2 1 4
Pneumoni 94 49 3 21 24 2 1
Sinuit 96 72 6 2 14 3 1



procent penicillin V. För barnen fanns
samma tendens till ökad antibiotikaför-
skrivning om diagnostika ej användes
som i hela materialet.

Antibiotikaförskrivningen under pe-
rioden augusti till och med november
minskade i Skaraborgs län från 1994 till
1995 med 23 procent. Motsvarande siff-
ra för hela riket var 18,5 procent. Den
minskade förskrivningen har sedan
fortsatt under 1996 då förskrivningen
av studerade preparat gick ner med yt-
terligare 15,3 procent i Skaraborg, mot
13,7 procent i riket.

Mer diagnostiska hjälpmedel kan
minska antibiotikaförskrivning
På de vårdcentraler som deltog i stu-

dien förskrevs antibiotika under perio-
den till 51 procent av samtliga sökande
för luftvägsinfektioner. Förskrivningen
har gått ner jämfört med tidigare år men
en ytterligare minskning är önskvärd.
Vilka vägar är då möjliga för att åstad-
komma detta? Förutom fortsatt infor-
mation till såväl läkare som allmänhet
tyder våra data på att ett ökat utnyttjan-
de av diagnostiska resurser skulle kun-
na leda till en minskad antibiotikaför-
skrivning. Naturligtvis används ibland
till exempel NP-odling som ett sätt att
avvakta med antibiotikaförskrivning
när läkaren helst vill avstå medan pati-
enten önskar någon form av åtgärd, men
hela skillnaden kan knappast förklaras
av detta. Användningen av diagnostiska
hjälpmedel är också ett tecken på att
doktorn har tagit sig mer tid för patien-
ten och detta i sig kan vara orsaken till
den minskade antibiotikaförskrivning-
en. Helt naturligt var denna tendens
störst vid de virusbetingade sjukdomar-
na akut bronkit och ÖLI.

Vad gäller tonsilliter föreslår
STRAMA-gruppen, som ett exempel
på vad man kan göra för att hålla nere
antibiotikaförskrivningen, att över 90
procent av diagnostiken vid diagnosen
tonsillit orsakad av grupp-A-strepto-
kocker bör baseras på snabbtest eller
odling. I studien togs snabbtest i 37 pro-
cent av dessa fall och odling i 22 pro-
cent, sannolikt till viss del på samma
patienter. Det är troligt att den andel av
tonsillitpatienterna som får antibiotika
skulle kunna reduceras med ett ökat
bruk av dessa prover.

Antibiotikaförskrivningen har mins-
kat i landet sedan 1993. Den har mins-
kat mer i Skaraborg än i landet för öv-
rigt. Förutom en ökad medvetenhet hos
läkarkollektivet om vikten av att hålla
nere antibiotikaförskrivningen har ock-
så den information som utgått till all-
mänheten spelat en stor roll. Den lägre
antibiotikaförskrivningen till barn åter-
speglar den förändring i attityder man
möter som läkare idag med en ofta utta-
lad önskan från föräldrar att slippa anti-
biotika. Möjligheten att erbjuda fritt
återbesök torde också enligt vår bedöm-
ning ha bidragit till den lägre antibioti-
kaförskrivningen i Skaraborg.

Behåll gratis återbesök!
Läkarna i Skaraborg har väl följt de

rekommendationer som givits angåen-
de en minskad antibiotikaförskrivning,
framför allt vad gäller förskrivning och
preparatval till barn, vilket även visats i
en tidigare studie [7]. En ytterligare åt-
stramning och en minskning av för-
skrivningen av bredspektrumantibioti-
ka är dock önskvärd. Erbjudandet om
fritt återbesök kan ses som ett led i ut-
vecklingen, och har inneburit en fördel
för flertalet tillfrågade läkare.

Vår slutsats blir därför att vi bör bi-
behålla möjligheten till gratis återbesök
då antibiotika ej förskrivs vid luftvägs-
infektion.
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Tabell IV. Gratis återbesök.

Barn
t o m 16 år Vuxna Summa

Erbjudna
gratis
återbesök 499 576 1 075
Utnyttjade
gratis
återbesök 65 80 145
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