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Aminoglykosidbehandling till patient äldre 
än 18 år 

 

Förändringar sedan föregående version 

Ersätter styrdokument med utgångsdatum 220530. I tabell dosering av 

tobramycin tillägg av notering märkt med * 

 

Syfte 

Vägledning för indikation och dosering av aminoglykosider hos vuxna. 

Bakgrund 

Aminoglykosider har en snabb baktericid effekt och spelar därför en 

viktig roll vid allvarliga bakteriella infektioner. Tidigare har preparaten 

getts i tredos för att eftersträva en jämn serumkoncentration (dosering 

enligt FASS) men under senare år har det visats att höga 

toppkoncentrationer ger bättre behandlingsresultat och mindre toxicitet.  

Aminoglykosider är nefro- och ototoxiska och risken ökar med 

behandlingslängden och för nefrotoxicitet även med höga doser. Vid 

behandling ska njurfunktionen (eGFR) alltid beaktas och därefter 

kontrolleras regelbundet under pågående behandling. Risk för 

överdosering och njurpåverkan föreligger hos personer med nedsatt 

njurfunktion, framför allt äldre. Behandlingen ska koncentrationsstyras 

och långa behandlingstider bör undvikas.  

Aminoglykosider ska undvikas till patienter med svår njursvikt, känd 

hörselnedsättning eller genetisk predisposition för detta, samt om möjligt 

till patienter som behandlas med andra nefro- och ototoxiska läkemedel.  

Aminoglykosider distribueras huvudsakligen extracellulärt. Vid en 

fettrelaterad övervikt kommer distributionsvolymen av aminoglykosider 

därför att överskattas och dosen bör vid fetma (förslagsvis BMI>30) 
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reduceras efter korrigerad kroppsvikt 1. Var frikostig med 

koncentrationsmätningar i dessa fall. 

 

Arbetsbeskrivning  

Aktuell aminoglykosid är tobramycin (Nebcina®), i styrkan 80 mg/ml, 2 

ml/ampull. I regel ges preparatet som intravenös infusion (se 

blandningstabell) men doser upp till 160 mg (2 ml à 80 mg/ml) kan ges 

som intravenös injektion (står inte i FASS, se blandningstabell). 

Vid misstanke om svår sepsis/septisk chock (enligt Sepsis-2) orsakad av 

multiresistenta ESBL-producerande bakterier rekommenderas amikacin 

(Biklin®). För dosering se dokumentets slut. 

Ordination 

På akuten införs alltid Nebcina® i Meliors läkemedelsmodul för 

påföljande dag, men nästa dygns dos preciseras inte. Ordination sker 

först när koncentrationssvaret föreligger och om indikation för fortsatt 

behandling finns. Detta för att tydliggöra att patienten har fått Nebcina® 

och för att påminna om ställningstagande till fortsatt behandling.  

Indikationer  

OBS! Alltid en individuell bedömning.  

Samhällsförvärvad sepsis/allvarlig bakteriell infektion med oklart 

fokus (ej buk) 

 Inf. Nebcina® 4,5-6 mg/kgx12, i kombination med bensylpenicillin.  

Samhällsförvärvad svår sepsis/septisk chock med oklart fokus (enligt 

Sepsis-2)3  

 Inf. Nebcina 5-7 mg/kgx14, som tillägg till piperacillin/tazobaktam eller 

annat betalaktamantibiotika. 

Febril urinvägsinfektion/pyelonefrit 

 Inf. Nebcina® 4,5 mg/kg x12, som monoterapi.  

 

1 Korrigerad kroppsvikt = Ideal vikt + 0,4x(aktuell vikt - ideal vikt).  

Ideal vikt = 0,9x(längd (i cm) - 152) + 50 (för män) / + 45 (för kvinnor) 
2 Fortsatt dosering av Nebcina® avgörs efter koncentrationsbestämning (se Dosering av   tobramycin). 
3Vid svår sepsis/septisk chock är distributionsvolymen ökad för aminoglykosider, vilket motiverar den högre 

doseringen. 
4Vid septisk chock ges Nebcina® i dosen 7 mg/kg x 1. 
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Dosering av tobramycin (gäller även gentamicin)  

eGFR (mL/min)                 Dos 

> 80                                   4,5 - 6 mg/kg * (vid svår sepsis/septisk chock 5 - 7 mg/kg3) 

41 - 80                                2,2 - 4,5 mg/kg* 

20 - 40                                1,0 - 2,2 mg/kg* 

<20                                    Undvik! 

*Obs! Använd korrigerad kroppsvikt vid BMI > 30 

Koncentrationsbestämning 

För att undvika biverkningar och säkerställa effekt måste behandlingen styras av 

läkemedlets serumkoncentration, som ALLTID ordineras av läkare!  

Koncentrationsbestämning av tobramycin görs dygnet runt 7 dagar i veckan på 

kemlab, SkaS Skövde. Svar inom 3 timmar (akutsvar inom 1 timma). Vid längre 

behandlingstid med aminoglykosid kontrolleras njurfunktion och 

läkemedelskoncentration 2 - 3 gånger per vecka. 

Njurfunktionen kontrolleras regelbundet hos alla för att upptäcka 

eventuell njurtoxicitet! 

 

1. Hos alla patienter där upprepad dosering kan bli aktuell kontrolleras 

serumkoncentrationen av tobramycin 8 timmar efter avslutad första dos 

(står ej i FASS). Målvärde 1,5-4 mg/L5. Fortsatt dosering enligt följande: 

Serumkoncentration efter 8 timmar Dos 

< 1,5 mg/L                               I dosintervallet 4,5 - 7 mg/kg 

höjs dosen med 1 mg/kg. 

1,5 - 4 mg/L                               Fortsätt med samma dos. 

4 - 5,5 mg/L                               Öka dosintervallet till 36 timmar. 

 

2. Vid dos < 4,5 mg/kg och hos kritiskt sjuk patient (IVA-patient) med 

förändrad farmakokinetik kontrolleras även serumkoncentrationen av 

tobramycin omedelbart före nästa dos (dalvärde). Dalvärdet ska inte överstiga 1 

mg/L. Vid högre dalvärde (> 1 mg/L) ta en ny koncentration efter 8-12 h, 

invänta svar och reducera dos eller öka intervall6.  

 

5 Om den första dosen var 4,5 mg/kg, målvärdet är inte fastställt vid andra doseringar. 
6 Om långsam eliminering leder till att intervallet blir mer än 48 timmar bör antibiotikabyte övervägas. 
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3. I särskilda fall, t ex kritiskt sjuk patient med instabil hemodynamik 

och vid dialys, krävs tätare monitorering och komplettering med 

toppvärde (30 min efter avslutad dos). Toppvärdet bör vara 10-12 mg/L. 

Diskutera med infektionskonsult! 

Njurfunktionen kontrolleras regelbundet hos alla för att upptäcka 

eventuell njurtoxicitet! 

Dosering av amikacin 

Laddningsdos 15-30 mg/kg, den högre dosen (25-30 mg/kg) vid svår 

sepsis/septisk chock.  

OBS! Undvik behandling vid gravt nedsatt njurfunktion (eGFR <  20-30 

ml/min). 

Fortsatt dosering styrs av koncentrationsbestämning som tas efter 1 

(Cmax) och 24 h (dalvärde). Använd ”Laboratorieremiss allmän”, 

analyseras på SU. Cmax ska vara  > 32-64 mg/L och dalvärdet ska vara < 

5 mg/L (vid behandling av kritiskt sjuka tolereras högre värden, < 10 

mg/L). Avvakta med nästa dos tills svaret på koncentrationsbestämning 

föreligger. Doseringsintervall 24-48 h. Njurfunktionen kontrolleras 

regelbundet. 

För mer information se RAFs kunskapsunderlag Amikacin – dosering 7. 
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Reference Group for Antibiotics (SRGA), Scandinavian Journal of 

Infectious Diseases 2013; 45(3), 161-175. 

Ternhag A, Giske CG, Hanberger H. Aminoglykosider är effektiva – 

men oto- och njurtoxiska, Läkartidningen 2014;111(7), 268-269. 

Programråd STRAMA: Strama Nationell: IV beh med antibiotika vid 

nedsatt njurfunktion. 2017. 

RatioAFs kunskapsunderlag: Amikacin – dosering. Dosering av 
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7 Amikacin - dosering. Dosering av amikacin vid behandling av infektioner orsakade av gramnegativa bakterier. 
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