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Antibiotika – dosering vid nedsatt 

njurfunktion 

Revideringar i denna version 
Länk till RAF sid 3 uppdaterad 

 

Bakgrund 

Antibiotika som elimineras renalt kräver dosjustering vid nedsatt 

njurfunktion för att undvika för höga läkemedelskoncentrationer med 

risk för allvarliga biverkningar. Dosanpassning kan ske genom att dosen 

minskas och/eller genom att dosintervallet förlängs, beroende på 

läkemedlets egenskaper. 

 

Antibiotika med smalt terapeutiskt fönster och med risk för allvarliga 

biverkningar, exempelvis aminoglykosider, kräver dosanpassning redan 

vid lätt nedsatt njurfunktion. För att styra behandlingen i dessa fall 

används i många fall koncentrationsbestämningar.  

 

Aminoglykosider, betalaktamantibiotika och glykopeptidantibiotika 

utsöndras huvudsakligen renalt och kräver dosanpassning vid nedsatt 

njurfunktion. Detsamma gäller trimetoprim, sulfonamider och 

nitrofurantoin. Utsöndringen av kinoloner respektive tetracykliner 

varierar inom respektive grupp. Levofloxacin och tetracyklin utsöndras 

huvudsakligen renalt och kräver dosanpassning vid nedsatt njurfunktion. 

Ciprofloxacin och doxycyklin utsöndras till viss del renalt men endast 

ciprofloxacin kräver dosanpassning vid nedsatt njurfunktion, eftersom 

utsöndringen av doxycyklin i tarmen ökar vid nedsatt njurfunktion. 
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Moxifloxacin utsöndras huvudsakligen icke-renalt och kräver ingen 

dosanpassning vid nedsatt njurfunktion.  

 

Makrolider, klindamycin, metronidazol, fusidinsyra och rifampicin 

metaboliseras huvudsakligen i levern och kan doseras oberoende av 

njurfunktion. 

 

Njurfunktion  

Ett allmänt accepterat mått på njurfunktionen är den glomerulära 

filtrationshastigheten, GFR. Enbart plasmakoncentrationen av kreatinin 

är inte ett tillräckligt säkert mått för att uppskatta njurfunktionen, 

eftersom kreatinin och GFR inte relaterar till varandra linjärt. Kreatinin 

är starkt beroende av individens muskelmassa, som i sin tur relaterar till 

bland annat ålder och kön. GFR sjunker fysiologiskt med åldern. 

Plasmakoncentrationen av kreatinin kan därmed vara normal hos äldre 

och/eller muskelatrofiska trots påtagligt nedsatt njurfunktion! 

GFR kan antingen mätas (clearanceundersökning, resurs- och 

tidskrävande) eller skattas (estimeras, eGFR) utifrån 

plasmakoncentrationen av kreatinin eller cystatin C och en 

beräkningsformel. Cockcroft-Gaults formel har länge varit den mest 

använda men bör, på grund av mindre tillförlitliga resultat, ersättas av 

nyare1. 

 

Syfte  

Säkerställa adekvat antibiotikaterapi vid nedsatt njurfunktion. 

  

 

1 SBU. Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt. 

2013. 
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Arbetsbeskrivning 

Observera att den första dosen antibiotika i princip alltid skall, med 

undantag för aminoglykosider2 och glykopeptidantibiotika, ges i 

normaldos.  

I de fall patientens njurfunktion inte är känd sedan tidigare3, beräkna 

eGFR med hjälp av en beräkningsformel. Melior använder Cockcroft-

Gaults formel och bättre är att istället använda den nyare 

kreatininbaserade reviderade Lund-Malmö-formeln (LM-rev). Detta kan 

enkelt ske via https://www.egfr.se/4.  

Observera att eGFR baserat på en kreatininbaserad formel överskattar 

njurfunktionen hos individer med mindre muskelmassa än ”normalt” och 

vice versa.  

Dialys 

För antibiotikabehandling vid dialys hänvisas till Referensgruppen för 

Antibiotikafrågor (RAF): Dosrekommendationer för antimikrobiella 

läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) eller konsultation med 

nefrolog. Vid antibiotikabehandling av patient med peritonealdialys 

(PD), konsultera nefrolog. Vid PD-associerad peritonit, se styrdokument 

Peritonit vid peritonealdialys, njursjukvård - handläggning.  

Doseringsförslag för perorala antibiotika som utsöndras renalt  

 

Kreatininclearance > 80 ml/min 80-41 ml/min 40-20 ml/min < 20 ml/min 

Amoxicillin 500mg x 3 500mg x 3 500mg x 3 500mg x 2 

Amoxicillin/Klavulansyra 875/125mg 

x 3 

875/125mg x 

3 

500/125mg x 

3 

500/125mg x 

2 

Cefadroxil 500mg x 2 500mg x 2 500mg x 2 500mg x 15 

Ceftibuten 400mg x 1 400mg x 1 200mg x 1 100mg x 1 

 

2 Vid septisk chock ordineras aminoglykosider initialt oberoende av njurfunktion.  

3 SkaS använder sedan 2015 Iohexolclearance för att mäta GFR. Svar finns i Lab.list. 

(Kemi 1). Kontrollera och korrelera för dagsaktuellt kreatinin, som ska finnas dagen för 

mätning. OBS! För absolut icke kroppsytenormerat GFR i ml/min markera värdet i 

labmodulen och tryck Enter.  

4 Beräkna först ett relativt eGFR i ml/min/1,73m2 utifrån patientens kreatininvärde, ålder 

och kön. Beräkna därefter ett absolut icke kroppsytenormerat eGFR i ml/min genom 

tillägg av patientens vikt och längd. Absolut GFR används vid dosering av läkemedel 

som utsöndras renalt. Skillnaden mellan absolut och relativt GFR är dock liten hos vuxna 

med någorlunda normal (1,73m2) kroppsyta. 

5 Vid GFR <10 ml/min 500 mg var 36:e timme. 
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Ciprofloxacin 500mg x 2 500mg x 2 500mg x 1 500mg x 1 

Fenoximetylpenicillin 1g x 3 1g x 3 1g x 3 0,5-1g x 3 

Flukloxacillin 1g x 3 1g x 3 1g x 3 0,5-1g x 3 

Flukonazol (antimykotikum)6 100mg x 1 100mg x 1 50mg x 1 50mg x 1 

Nitrofurantoin 50mg x 3 50mg x 3 Ingen effekt. Ingen effekt. 

Trimetoprim 160mg x 2 160mg x 2 160mg x 2 160mg x 1 

Trimetoprim/Sulfametoxazol 160/800mg 

x 2 

160/800mg x 

2 

80/400mg x 2 Undvik! 

 

Doxycyklin, erytromycin, metronidazol och klindamycin kan doseras i 

normaldos oberoende av njurfunktion. Pivmecillinam kan doseras 

oberoende av njurfunktion vid enstaka behandlingskur.  

 
 

Doseringsförslag för intravenösa antibiotika som utsöndras 

renalt  

 
Kreatininclearance > 80 ml/min 80 - 41 ml/min 40 - 20 ml/min < 20 ml/min 

Amikacin7 15-30mg/kg 15 mg/kg 5-10 mg/kg Undvik! 

Ampicillin 2g x 3 2g x 3 2g x 2  1g x 2 

Bensylpenicillin 1-3g x 3 1-3g x 3 1-3g x 2 1-3g x 2 

Cefotaxim 1g x 3 1g x 3 1g x 2 1g x 2 

Ceftazidim 

 vid neutropeni 

1-2g x 3 

   1g x 4 

1g x 2 

   1g x 3 

0,5g x 28 

   0,5g x 38 

0,5g x 18 

   0,5g x 28 

Ciprofloxacin 400mg x 2 400mg x 2 400mg x 1 400mg x 1 

Kloxacillin 2g x 3 - 4 2g x 3 1-2g x 3 1g x 3 

Levofloxacin 0,5g x 1 0,5g x 1 0,25g x 1 0,125g x 1 

Meropenem 

vid neutropeni 

0,5g x 3 

   0,5g x 4 

0,5g x 3 

   0,5g x 4 

0,5g x 3 

   0,5g x 3 

0,5g x 2  

   0,5g x 2 

Piperacillin/ 

Tazobaktam 

vid neutropeni 

4g x 3 

   4g x 4 

4g x 3 

   4g x 4 

4g x 3 

   4g x 3 

4g x 2 

   4g x 2 

Trimetroprim/ 

Sulfametoxazol 

160/800mg x 2 160/800mg x 2 80/400mg x 2 Undvik! 

 

6 Vid annan dosering gäller motsvarande procentuell minskning. 

7 Engångsdos – vid eventuell fortsatt behandling dosering enligt 

koncentrationsbestämning. Dalvärdet ska vara <5 mg/L och kontrolleras normalt första 

gången efter 24 h. Vid behandling av kritiskt sjuka patienter kan högre dalvärden (<10 

mg/L) tolereras. 

8 Första dosen 1g. 

Rubrik: Antibiotika - dosering vid nedsatt njurfunktion

Dokument-ID: SKAS9706-602381042-14

Version: 10.0



 

 5 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

Tobramycin 

(Nebcina®)9 

4,5-6mg/kg x 110 2,2 - 4,5mg/kg x 1 1,0 - 2,2mg/kg x 1 Försiktighet!11 

Vankomycin12 15mg/kg x 3 (1gx3) 15mg/kg x 2 (1gx2) 15mg/kg x 1 (1gx1) 15mg/kg13  (1g) 

 

Doxycyklin, erytromycin, metronidazol och klindamycin kan doseras i 

normaldos oberoende av njurfunktion. Pivmecillinam kan doseras 

oberoende av njurfunktion vid enstaka behandlingskur.  

 

Arbetsgrupp 

Förutom Elin Edman-Haglind även öl Gunnar Jacobsson samt öl 

Margareta Rydström, njurmedicinska kliniken. 

Käll- och litteraturförteckning 

Behandlingsriktlinjer för antibiotika i VGR. Strama VGR i samarbete 

med terapigrupp Infektion.  

Peroral administrering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion. 

Terapigrupp Infektion, VGR.  

Strama Nationell. Applikation 2017. 

Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt. SBU. 2013.  

FASS.  

Mandell, Douglas and Bennett´s Principles and Practice of Infectious 

Diseases. John E. Bennett. Raphael Dolin. Martin J. Blaster. Eighth 

Edition. 2015. 

 

 

 

9 Serumkoncentrationen av tobramycin som ges en gång/dygn kan bestämmas med 

dalvärde och 8 h prov. Dalvärdet ska vara <1 mg/L och kontrolleras normalt första 

gången efter 24 timmar. Koncentration 8 h efter given dos bör ligga 1,5 - 4 mg/L. Vid 

högre koncentration förlängs dosintervallet.  

10 OBS! Vid septisk chock ges tobramycin (Nebcina®) i dosen 7mg/kg. 

11 Endast efter noggrant övervägande; 1,5 mg/kg. 

12 Dalkoncentrationen bör ligga mellan 15 och 20 mg/L. 

13 Kontrollera koncentration efter 24 h och invänta svar före nästa dos ordineras. 
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