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Antibiotikabehandling – allmän 

behandlingsrutin 

Revideringar i denna version 

Ersätter Styrdokument ”Antibiotikabehandling – allmän 

behandlingsrutin” med utgångsdatum 22-10-28. Förlängt i oförändrad 

form. 

Syfte 

Säkerställa adekvat antibiotikaval ur terapeutisk och ekologisk synvinkel. 

Minska användningen av cefalosporiner, kinoloner och karbapenemer, 

vilka selekterar för multiresistenta bakterier. Cefalosporiner och 

kinoloner ökar även risken för Clostridium difficile-infektion och andra 

biverkningar för den enskilde patienten. 

Arbetsbeskrivning 

 Rekommendationerna avser initial behandling av akuta 

samhällsförvärvade bakteriella infektioner hos vuxna patienter – ej 

IVA- eller immunsupprimerade patienter.  

 Har patienten överhuvudtaget en bakteriell infektion som kräver 

antibiotikabehandling? 

 Alltid blododling x 2 och andra relevanta odlingar före 

antibiotikaterapi. 

 Ta hänsyn till patientens njurfunktion! Indikation för antibiotika och 

misstänkt infektionsfokus ska alltid dokumenteras i journalen 
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 Intravenös antibiotikabehandling SKA prövas dagligen utifrån 

patientens status, lab- och ev. röntgensvar. När odlingssvar med 

resistensbesked erhållits ges mer riktad terapi 

 Stoppdatum för perorala kurer SKA dokumenteras i rutan Anvisning i 

läkemedelsmodulen 

 Antibiotikabehandling utan klarlagd indikation hos stabil patient bör 

avslutas 

 Rådgör med infektionskonsult vid allvarliga infektioner, avvikande 

förlopp eller behandling med tobramycin (Nebcina®) i mer än 3 dygn.  

 Vid grav obesitas (BMI > 30) övervägs dosjustering av framför allt 

aminoglykosid och kinoloner, efter diskussion med infektionskonsult.  

Graviditet  

Hos gravida kvinnor uppnås koncentrationer av antibiotika i serum som 

endast är ca 50 % av dem hos icke-gravida. Detta gäller särskilt för 

antibiotika som utsöndras via njurarna, som t ex penicillin, 

ampicillin/amoxicillin och cefalosporiner. Orsaken är sannolikt en ökad 

plasmavolym och ökad clearance via njurarna, som kan uppträda redan 

tidigt under graviditeten. 

Vid behandling av allvarliga infektioner hos gravida kvinnor bör 

således inte enbart antalet doser ökas utan även den enskilda dosen 

av penicilliner och cefalosporiner höjas. Kontakta infektionskonsult! 

Se www.infpreg.se för antibiotikaval och dosering.  

Resistenta bakterier  

När infektion med multiresistenta bakterier misstänks rekommenderas 

kontakt med infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas. 

Gäller t ex känd bärare av MRSA, ESBL eller annan multiresistent 

bakterie och patienter som nyligen vårdats utanför Sverige. För 

vårdhygieniska aspekter hänvisas till Vårdhygiens hemsida. 

Behandling 

Doserna gäller för patienter med normal vikt och njurfunktion. Var god 

se Styrdokument ”Aminoglykosidbehandling till patient äldre än 18 år” 

för mer information om tobramycin (Nebcina®). 

Intravenös behandling sprids jämnt över dygnet, dvs. var 8:e timme om 

det står x 3, var 6:e timme om det står x 4, etc. Peroral behandling ges 
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till kliniskt stabila patienter samt som uppföljning till intravenös terapi. 

Peroral behandling står med kursiv stil i tabellen nedan. 

 

Behandling Behandling vid allvarlig pc-
allergi 

Pneumoni 
Inj. Bensyl-pc 3g x 3  

 

T. Kåvepenin 1g x 3  

Vid KOL: T. Amoxicillin 500-750mg 

x 3 

Inf. Erytromycin 1g x 3 alt. 

Inf. Klindamycin 600 mg x 3  

K. Erytromycin 250-500mg 2 x 2   

Vid KOL: T. Doxycyklin 100mg x 11 

IVA-krävande 

pneumoni2 

Inj. Bensyl-pc 3g x 4 +  

Inj./T. Moxifloxacin 400mg x 13  

Inf. Klindamycin 600mg x 3 + 

Inj/T. Moxifloxacin 400mg x 13  

Pyelonefrit/febril 

UVI 

Inf. Nebcina 4,5mg/kg x 1 

 

T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 alt. 

T. Bactrim/Eusaprim forte 1 x 2 

(endast om odling visat känslig 

bakterie) 

Inf. Nebcina 4,5mg/kg x 1  

 

T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 alt. 

T. Bactrim/Eusaprim forte 1 x 2 

(endast om odling visat känslig 

bakterie) 

Erysipelas Inj. Bensyl-pc 1-3g x 3  

 

T. Kåvepenin 1-2g x 3 

Inf. Klindamycin 600mg x 3  

 

K. Klindamycin 300mg x 3 

Hud- och 

mjukdelsinfektion 

Inj. Kloxacillin 2g x 3-4 

 

T. Flukloxacillin 1g x 3 

Inf. Klindamycin 600mg x 3  

 

K. Klindamycin 300mg x 3 

Bukinfektion Inj. Piperacillin/Tazobactam 4g x 3 Inf. Metronidazol 1 g x 1  

(1:a dos 1,5g !) 

Inf. Ciprofloxacin 400mg x 2 

Bakteriell meningit4 Inj. Cefotaxim 3g x 4 +  

Inj. Ampicillin 3g x 4  

Alternativt (till bägge ovanstående)  

Inj. Meropenem 2g x 3 

I samråd med infektionskonsult: 

Inj. Moxifloxacin 400mg x 1 +  

Inf. Vankomycin 1g x 3 + 

Inf. Eusaprim (16/80mg/ml) 20 ml x 2 

Sepsis/allvarlig 

bakteriell infektion 

med oklart fokus (ej 

buk)5 

Inj. Bensyl-pc 3g x 3 +  

Inf. Nebcina 4,5-6mg/kg x 1  

Inf. Klindamycin 600mg x 3 +  

Inf. Nebcina 4,5-6mg/kg x 1 

Svår sepsis/ 

septisk chock5,6,7 

Inj. Piperacillin/Tazobactam 4g x 3-

46 + Inf. Nebcina 5-7mg/kg x 17 
Inf. Klindamycin 600mg x 3 +  

Inf. Nebcina 5-7mg/kg x 17 +  
Inf. Ciprofloxacin 400mg x 2-3 

 

1 T. Doxycyklin 100mg 2 x 1 de första 3 dygnen. 

2 Vid allvarlig bakomliggande lungsjukdom: Inj. Piperacillin/Tazobactam 4g x 4 + Inj. 

Erytromycin 1g x 3 alt. Inj. Piperacillin/Tazobactam 4g x 4 + Inj./T. Moxifloxacin 400mg x 

13. 

3 Ett alternativ till moxifloxacin är levofloxacin 750mg x 1.  

4 Steroider ges strax före, eller samtidigt med, första antibiotikadosen. Inj. Betapred 

4mg/ml, 2 ml x 4, i 4 dygn. Steroidbehandlingen kan seponeras tidigare än efter 4 dagar 

om meningokocketiologi verifieras och/eller efter 2 dygn vid snabb klinisk förbättring. 

5 Enligt sepsis-2 kriterier. 

6 Vid septisk chock ges en extra dos pip/taz mellan dos 1 och 2, dvs. antibiotika ges vid 

0, 4, 8 och 16 timmar första dygnet.  

7 Vid septisk chock ges tobramycin (Nebcina®) i dosen 7mg/kg x 1. 
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Behandlingstid  

Pneumoni  7 dagar 

KOL-exacerbation 5 dagar 

Erysipelas  10 dagar 

Hud- och mjukdelsinfektion 7 - 10 dagar 

Febril UVI  

Kvinna, ciprofloxacin  7 dagar 

Kvinna, annat antibiotikum  10 dagar 

Man   14 dagar  

 

Koncentrationsbestämning tobramycin (Nebcina®) 

Koncentrationsbestämningar ordineras ALLTID av läkare och görs när 

ytterligare dos tobramycin (Nebcina®) planeras, således inte vid 

engångsordination. Vid doser ≥ 4,5 mg/kg mäts serumkoncentrationen 8 

timmar efter given dos. Målvärde 1,5 - 4 mg/L. Var god se Styrdokument 

”Aminoglykosidbehandling till patient äldre än 18 år” för mer 

information. 

 

Doseringsrekommendationer vid nedsatt njurfunktion  

Se separat Styrdokument ”Antibiotika – dosering vid nedsatt 

njurfunktion”. 

 

Penicillinallergi 

OBS! Uppgiven penicillinallergi innebär sällan kliniskt relevant 

penicillinöverkänslighet. Överdiagnostik leder till behandling med andra 

antibiotikagrupper, ofta andrahandsalternativ med risk för sämre 

behandlingseffekt och fler biverkningar. Det är därför viktigt med ett 

kritiskt förhållningssätt till uppgiven penicillinallergi. En enkel anamnes 

kan i många fall ge svaret på huruvida en penicillinallergi föreligger eller 

inte. 
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Korsreaktioner 

Tidigare reaktion på 

penicillin 

Handläggning 

Icke-kliande utslag 

och/eller magbesvär 

KAN behandlas med penicilliner. 

Kliande utslag, 

urtikaria eller 

ansikts-/ledsvullnad. 

Ska EJ behandlas med penicilliner 

men KAN behandlas med andra 

betalaktamantibiotika (cefalosporiner 

och karbapenemer). 

Anafylaxi 

(livshotande 

respirations- och/eller 

cirkulationspåverkan) 

eller mukokutant 

syndrom. 

Ska EJ behandlas med 

betalaktamantibiotika (penicilliner, 

cefalosporiner och karbapenemer), 

ENDAST efter särskilt övervägande 

och kontakt med infektionskonsult. 

Infektionskonsult 

Tillgänglig dygnet runt på 781 80. 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Behandlingsriktlinjer för antibiotika i VGR. Framtagna i samarbete 

mellan Strama VGR och terapigrupp Infektion. Direktlänk i Melior under 

Länkar. 

Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram. www.infektion.net 

InfPreg - Kunskapscenter för infektioner under graviditet. 

www.infpreg.se 
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