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Arbetet med vårdprogram
för att minska antibiotikaresi-
stens pågår nu över hela landet.
Örebro läns landsting har fär-
digställt sitt andra program som
handlar om urinvägsinfektioner
i öppen vård.

Då antibiotikabehandling introduce-
rades vid allvarliga bakteriella infektio-
ner för över 50 år sedan förbättrades
överlevnaden och färre patienter fick
kvarstående men. En baksida av anti-
biotikabehandlingen är emellertid bak-
teriernas förmåga att utveckla resistens
mot olika antibiotika. Det saknas fortfa-
rande mycket kunskap om sambanden
mellan antibiotikaförbrukning och resi-
stensutveckling, men det är rimligt att
tro att en ökad förskrivning ökar risker-
na för resistensutveckling.

Antibiotikaförbrukningen som tidi-
gare har stigit under en lång följd av år i
hela landet är nu i sjunkande efter topp-
noteringarna i början av 1990-talet [1].
På landstingsnivå över hela landet arbe-
tas nu med antibiotikapolicyfrågor i
STRAMA-grupper (Strategigrupp för
rationell antibiotikaanvändning och
minskad antibiotikaresistens). 

STRAMA-gruppen i Örebro län ut-
arbetade 1995–96 bland annat ett vård-
program för luftvägsinfektioner i öppen
vård och under 1997 ett vårdprogram
för urinvägsinfektioner (UVI). Det se-
nare utarbetades i samarbete mellan all-
mänläkare, nefrolog, urolog, gyneko-
log, barnläkare, infektionsläkare, bak-
teriolog, apotekare och smittskyddslä-
kare. Landstingets läkemedelskommit-
té var representerad via infektionsläka-
ren. Målsättningen med vårdprogram-
met var att hjälpa behandlande läkare

att bedöma när antibiotika ska förskri-
vas vid urinvägsinfektion och vilka pre-
parat man då bör välja. 

Skärpt diagnostik är grunden
Patienter med urinvägsinfektioner är

vanligt förekommande på många läkar-
mottagningar. Ofta rör det sig om ofar-
liga tillstånd men ibland allvarligare
tillstånd, i enstaka fall livshotande. Pa-
tienternas subjektiva besvär är många
gånger påtagliga och en viss risk för
överförskrivning av antibiotika finns,
utan att diagnosen verifierats. Förutom
risken för resistensutveckling hos bak -
terierna innebär en onödig eller icke op-
timal antibiotikaförskrivning också
onödiga biverkningsrisker och kostna-
der. Vårdprogrammets grundprinciper
är skärpt diagnostik, urinvä g s i n f e k -
tion eller ej, och skärpt nivådiagnostik,
nedre eller övre urinvägsinfektion, för
att få en korrekt indikation för antibioti-
kabehandling och ett korrekt val av an-
tibiotika och behandlingstid.

En stor del av diagnostiken för urin-
vägsinfektion bygger på analys av urin-
prov, framför allt odling. Korrekt prov-
tagning är därför av största värde. Urin-
odling skall tas som mittstråleprov för
att analysen i minsta möjliga mån skall
störas av bakteriologisk kontamination
från uretra. För korrekt hantering på la-
boratoriet skall på remissen noteras
»blåsinkubation . . . tim» samt om övre
eller nedre urinvägsinfektion miss-
tänks. På remissen skall också noteras
eventuellt insatt antibiotikabehandling
och antibiotikaöverkänslighet. Detta
styr bedömningen av laboratoriefynd
samt val av antibiotika för resistensbe-
stämning. Observera skillnaden i prov-
tagningsteknik vid klamydiafrågeställ-
ning, det vill säga urinprov för PCR, där
första urinportionen analyseras just för
att få med mikroorganismerna i uretra.
Ett positivt utfall av urinodlingen, med
erhållande av resistensmönster, är i sig
inte indikation för antibiotikabehand-
ling. Behandlingsindikationen är en kli-
nisk bedömning av patientens behand-
lande läkare, sammanvägt med relevan-
ta laboratoriefynd. Det är patienten och
inte laboratoriesvaret som behandlas.

Nivådiagnostiken övre/nedre urin-
vägsinfektion kan ibland vara svår att

göra på kliniska grunder, framför allt
gäller detta barn. Utfallet av CRP-ana-
lys är då ofta behjälpligt. Detta resone-
mang är utvecklat för varje särskild dia-
gnos i vårdprogrammet.

Växelbruk viktigt
För att kunna bibehålla våra goda re-

sistensförhållanden vad gäller urin-
vägspatogena bakterier i vårt län, vilket
också är beskrivet i vårdprogrammet,
påpekas vikten av ett växelbruk av anti-
biotika. I programmet rekommenderas
därför flera förstahandsval, samt att vid
recidiv i första hand välja ett annat anti-
biotikum än det senast givna.

Framför allt hos gamla och svårt sju-
ka patienter, där det är olämpligt att av-
vakta med antibiotikabehandling, kan
ibland svårigheter föreligga att säker-
ställa diagnosen urinvägsinfektion eller
pneumoni. En praktisk arbetsdiagnos
kan då bli »pnuvi» och val av antibioti-
kum får göras med tanke på att täcka så-
väl luftvägs- som urinvägsbakterier.

Vid oklar diagnos förordas, om möj-
ligt, adekvat provtagning och förnyad
klinisk bedömning inom tre dagar (utan
patientavgift) på likartat sätt som re-
kommenderades i vårt vårdprogram för
luftvägsinfektioner från 1996.

I vårdprogrammet beskrivs hur upp-
följning av patienterna bör göras liksom
indikationer för sjukhusvård/ specialis-
tremiss vid de olika diagnoserna för
urinvägsinfektion. Särskilda kapitel be-
rör infektioner hos barn och gravida.

Hud- och mjukdelar på tur
Inom Örebro läns landsting pågår ar-

betet fortsättningsvis, framför allt med
vårdprogram för hud- och mjukdelsin-
fektioner i öppen vård samt ett särskilt
projekt om antibiotikapolicyn på sjuk-
husen. Via organisationen för sjukhus-
hygien kommer också att startas ett
handhygieniskt projekt.

Exemplar av våra vårdprogram kan
beställas från Smittskyddsenheten, Re-
gionsjukhuset, 701 85 Örebro.
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