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❙ ❙ På många intensivvårdsavdelningar i USA och Europa har
frekvensen antibiotikaresistenta bakterier blivit så hög att
man, för att undvika ökad morbiditet och mortalitet, alltid
tvingas välja de mest effektiva antibiotikakombinationerna
[1-6]. Den allvarliga situationen på amerikanska intensiv-
vårdsavdelningar diskuteras i ett temanummer av Critical
Care Medicine [1], men situationen på sydeuropeiska inten-
sivvårdsavdelningar är ännu värre. På skandinaviska inten-
sivvårdsavdelningar är läget mera gynnsamt, vilket framgår
av en nyligen publicerad översikt av antibiotikaresistens på
europeiska intensivvårdsavdelningar [6]. Att den unika in-
tensivvårdsavdelningen utgör en högriskmiljö för uppkomst
av antibiotikaresistenta bakterier är väl känt liksom att sprid-
ningen kan förhindras genom god handhygien och bra bar-
riärvårdsrutiner [7-15]. Fortfarande saknas dock dokumenta-
tion av hur olika antibiotikastrategier påverkar risken för in-
fektion eller kolonisation med antibiotikaresistenta bakterier.
Avsaknaden av vägledande studier är en förklaring till var-
för endast 20 procent av Sveriges intensivvårdsavdelningar
har skriftliga anvisningar för antibiotikaval (http://e.lio.se/
Ivastrama/).

Europeisk översikt
Andelen antibiotikaresistenta bakterier var enligt den nyligen
publicerade sammanställningen högst på sydeuropeiska och
ryska intensivvårdsavdelningar och lägst på nordiska inten-
sivvårdsavdelningar [6]. På turkiska intensivvårdsavdelning-
ar uppvisade en av fyra gramnegativa bakterier nedsatt käns-
lighet för det mest aktiva preparatet, imipenem, vilket är alar-
merande eftersom det också inkluderar de nästan alltid fullt
imipenemkänsliga Enterobacter spp samt Escherichia coli. I
den färskaste europeiska multicenterstudien från 1999 var an-
tibiotikaresistensen hos Pseudomonas aeruginosa 29–44 pro-
cent för samtliga P aeruginosa-preparat [6]. Till detta skall ad-
deras den 10-procentiga risken för resistensutveckling hos P
aeruginosa under pågående antibiotikabehandling. På många
europeiska intensivvårdsavdelningar ser man ett ökat problem
med Acinetobacter spp som utvecklat en mycket besvärlig
multiresistens och i vissa fall totalresistens [6]. Oxacillinresi-
stensen hos Staphylococcus aureus, som är en av de mest vi-
rulenta humanpatogenerna, var redan i början av 1990-talet 60
procent på europeiska intensivvårdsavdelningar. Allt fler eu-
ropeiska sjukhus har därefter drabbats av epidemisk spridning
av oxacillinresistenta Staphylococcus aureus, som i stor ut-
sträckning även är resistenta mot andra stafylokockpreparat

(klindamycin och gentamicin), men någon spridning av van-
komycinresistenta Staphylococcus aureus har man ännu inte
noterat [6]. Behovet av nya effektiva antibiotika är stort och
för multiresistenta grampositiva bakterier finns nya preparat
att tillgå, men inte för de gramnegativa bakterierna.

Förbättrad antibiotikapolicy
Mortaliteten hos intensivvårdspatienter som drabbas av en in-
fektion orsakad av bakterier som är resistenta mot initialt in-
satt antibiotika är högre än för de patienter som fått adekvat
initial behandling (52,1 respektive 23,5 procent; P <0,001)
[4]. Det visar en amerikansk studie, men eftersom resistens-
läget är betydligt gynnsammare på skandinaviska intensiv-
vårdsavdelningar kan resultaten inte översättas till våra in-
tensivvårdsavdelningar. Vi behöver i Skandinavien egna stu-
dier syftande till att utvärdera och utveckla effektivare strate-
gier för antibiotikaanvändning inom intensivvården. I mot-
sats till i samhällsmiljö, kan svängningar i antibiotikaresi-
stens till följd av ändrat antibiotikabruk ske snabbt (veck-
or–månader) på sjukhus. Med molekylärbiologiska metoder
kan man numera studera dynamiken i antibiotikaresistenta
bakteriers spridning på sjukhus. Parallellt med att program för
antibiotikaanvändning på svenska intensivvårdsavdelningar
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utarbetas behövs kontrollerade studier av resistensekologiska
effekter av dessa program. Matematisk modellering [16] kan
hjälpa oss att avgöra vilken typ av antibiotikapolicy som är
bäst, men mycket talar för att ett växelbruk där patienterna får
olika antibiotika med olika verkningsmekanismer är överläg-
set, såvida det inte föreligger korsresistens mellan dessa pre-
parat. Av stor vikt är naturligtvis också att undvika onödig an-
tibiotikaanvändning. För att en antibiotikapolicy skall vara
framgångsrik och minska förekomsten av antibiotikaresisten-
ta bakterier måste den vara flexibel och utgå från det aktuella
lokala resistensläget. Den förutsätter ett beslutsstöd med en
kontinuerlig informationsöverföring från de mikrobiologiska
laboratoriernas datasystem till de patientansvariga läkarna
(http://e.lio.se/Ivastrama/) [17].

Konklusion
Patienter på intensivvårdsavdelningar i Syd- och Mellaneu-
ropa drabbas ofta av infektioner orsakade av multiresistenta
bakterier. Hittills har vi i Skandinavien lyckats förhindra att
de mest virulenta multiresistenta bakterierna fått fotfäste på
våra intensivvårdsavdelningar [6]. Erfarenheten visar dock
att denna situation snabbt kan förändras. Tidig upptäckt av
multiresistenta bakterier och omedelbara vårdhygieniska åt-
gärder för att förhindra spridning till andra patienter (www.
strama.org), i kombination med en flexibel och rationell anti-
biotikapolicy, bör vara ett högt prioriterat mål för alla inten-
sivvårdsavdelningar. 
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Klinik och vetenskap

IVA-STRAMA – svenskt projekt för
minskad resistens inom intensivvården

På svenska intensivvårdsavdelningar används mycket antibioti-
ka – i genomsnitt mer än en dygnsdos per patient och dygn, men
konsumtionen varierar kraftigt mellan intensivvårdsavdelningar-
na. Intensivvårdsavdelningar som saknar handsprit vid varje
sängplats tillhör dem som använder mest antibiotika. Det visar
den nya svenska IVA-STRAMA-studien vid 38 svenska intensiv-
vårdsavdelningar (http://e.lio.se/ivastrama/). 

Stora möjligheter till förbättring!
Många intensivvårdsavdelningar saknar skriftliga anvisningar
för antibiotikabehandling eller daglig tillgång till infektionsläkare
samt information om antibiotikaanvändning och lokalt antibioti-
karesistensläge. Det är några av skälen till att IVA-STRAMA,
som är ett nationellt kvalitetsprojekt, har initierat en systematisk,
kontinuerlig registrering och analys av intensivvårdsavdelning-
arnas antibiotikaförbrukning, indikationer för antibiotika, lokal
antibiotikaresistens samt rutiner för sjukhushygien. 

Problembakterier
I projektet har man identifierat fyra resistensproblem. Dessa är
cefalosporinresistenta Enterobacter spp, ampicillinresistenta
enterokocker, multiresistenta Pseudomonas aeruginosa och
meticillinresistenta koagulasnegativa stafylokocker (http://e.lio.
se/ivastrama/).

Lokalt perspektiv
IVA-STRAMA är processinriktat och har ambitionen att vara ett
hjälpmedel för lokalt kvalitetsarbete. Drivkraften för den enskilda
intensivvårdsavdelningen att delta med sina data i en nationell
databas har varit att få en säkrare analys av sin infektions-
problematik. Databasen drivs som ett forskningsprojekt där en-
skilda intensivvårdsavdelningar inte kan identifieras i den öppna
statistiken. Däremot kan samtliga deltagande intensivvårdsavdel-
ningar via Internet hämta hem sina egna data för jämförelse med
övriga kodade avdelningar (http://e.lio.se/ivastrama/). Projektet
omfattar större delen av landets intensivvårdsavdelningar.

Ansvariga
IVA-STRAMA är ett nationellt projekt med Håkan Hanberger vid
infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, som pro-
jektledare. Databas- och webbansvarig är Hans Gill, IMT, Linkö-
pings universitet. Uppdragsgivare är nationella STRAMA-grup-
pen. STRAMA står för Strategigruppen för rationell antibioti-
kaanvändning och minskad antibiotikaresistens (http://www.
strama.org). Andra deltagare i projektledningen för IVA-STRA-
MA är Lars G Burman, Smittskyddsinstitutet, Mikael Hoffmann
och Barbro Isaksson, Universitetssjukhuset i Linköping, Gunnar
Kahlmeter, Centrallasarettet i Växjö, Sune Lindgren och Lennart
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