
Antibiotika och infektioner under 
Covidpandemin

Anders Ternhag

Överläkare, docent

Stramautbildning 18 mars 2021



.Sid 2 2021-03-19



.Sid

Mål för antibiotikaförskrivning i 
öppenvård

• Den totala förskrivningen bör vara ≤250 recept per 1000 invånare 
och år

• 80% av antibiotika till luftvägsinfektioner hos barn 0-6 år bör vara 
PcV

• Andelen kinoloner bör utgöra ≤10% av förskrivna antibiotika mot 
urinvägsinfektion till kvinnor 18-79 år
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• Morten Lindbaek om komplikationer till rhinosinuit i LVs workshop
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Invändningar

• Kliniska studier inte designade för att upptäcka komplikationer 
primärt (för litet urval)

• Inte säkert att RCTs på ett bra sätt representerar klinisk praxis

• Ofta lite information om särskilda patientgrupper (avseende 
riskfaktorer för dåligt utfall) 
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Argument för studera praxis i 
antibiotikaanvändingen

• Viktigt för trovärdigheten att följa upp nationella 
behandlingsriktlinjer 

• Undvika patientskador

• Behålla restriktiv antibiotikaförskrivning (indikation, spektrum, 
behandlingstid)
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Tidigare arbete

• Tidsperiod: Jan 2006 – Jan 2016

• Study base: Alla invånare i Stor-Stockholm (21% av Sverige)

• Inklusion: Alla patienter med en diagnos av media otit, tonsillit 
eller sinuit
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Komplikationer och antibiotika

No abx Treated
w abx

No of
episodes

No of
complications

Risk per 
10000

No of
episodes

No of
complications

Risk per 
10000

AOM

Mastoditis 81864 10 1,2 433273 46 1

Meningitis 81864 4 0,5 433286 18 0,4

Tonsillitis

Peritonsillitis 231749 751 32,4 632933 2599 41,1

iGAS 231341 7 0,3 635033 11 0,2

URI/Sinuitis

Ethmoiditis 1506825 65 0,4 508770 34 0,7
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Stramas app om 
behandling av 
nedre UVI hos 
kvinnor
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MEN:
• Kvinnor 18-70 år

• Few women received no treatment so negative 
comparisons here must be treated with caution.

• A wide range of potential confounders were used (with a 
10-30% change in estimates), but uncontrolled 
confounding is possible.
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• Patientgrupp: ≥65 år med nedre UVI i primärvård 

• Intervention: Immediate abx, No abx, Deferred abx

• Utfall: BSI, sjukhusinläggningar, mortalitet inom 60 d

• Resultat:
• Immediate abx (n=271 000): 15% sjukhusvård 1,6% död
• No abx (n=22 000): 27% sjukhusvård 5,4 % död

• Conclusions:
• In elderly patients with a diagnosis of UTI in primary care, no antibiotics and deferred 

antibiotics were associated with a significant increase in bloodstream infection and all 
cause mortality compared with immediate antibiotics. 

• In the context of an increase of Escherichia coli bloodstream infections in England, 
early initiation of recommended first line antibiotics for UTI in the older population is 
advocated.

BMJ 2019;364:l525
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Antal patientbesök i SLL för 
ÖLI/UVI
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Andel infektioner som får 
antibiotika
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Telefonrådgivning
Tid inom ett dygn 

Om besvärsfri under 
väntetiden: Avvakta

Om inte:

Perforerad AOM?
Bilateral AOM <2år?

Nedsatt AT, svår 
värk?

JA

PcV x 3 i 5 d 

NEJ

<1 eller >12 år 1-12 år

PcV x 3 i 5 d Läkarbesök
Aktiv expektans

AOM handläggning
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Sammanfattning

• Ingen samvariation i ekologiska tidsserier mellan 
antibiotikakonsumtion och komplikationer till ÖLI:er

• Låg risk för komplikationer; mindre än 1,5 per 10000 episoder av 
ÖLI:er enligt tidigare arbete

• Inga större skillnader mellan exponerade och oexponerade för 
antibiotika

• Ny studie är på gång 
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