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Sammanfattning 

Syfte: Huvudsyftet med denna studie var att undersöka informationen som fanns i 

blododlingsremisser och tillhörande odlingssvar för att fastställa om olika faktorer skiljde sig 

mellan manliga och kvinnliga patienter med bakteriemi i Uppsala län. 

Metod: En retrospektiv deskriptiv studie med data från de 100 första vuxna patienterna med 

positiv blododling från åren 2011-13 på Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset 

Uppsala. Information inhämtades om patienternas ålder, kön, remitterande klinik och anamnes 

inklusive misstänkt infektionsfokus och antibiotikabehandling där så fanns med samt 

odlingssvaren. För statistisk analys användes Fishers exakta test. 

Resultat: Av urvalet på 300 patienter med bakteriemi var 40 % kvinnor och 60 % män. 

Medianåldern var 75 (18-94) år för kvinnor och 72 (18-96) år för män. Signifikanta skillnader 

mellan kvinnor och män hittades när det gäller infektionsfokus där bukfokus var något 

vanligare hos kvinnor, oklart fokus angavs oftare för män och för de gramnegativa 

blododlingsfynden där mer Pseudomonas aeruginosa fanns hos män. Skillnader i 

antibiotikabehandlingen utgjordes av att piperacillin-tazobactam oftare gavs till män. 

Informationen i remisserna och andelen adekvat antibiotikaval skiljde sig inte åt mellan 

könen. 

Slutsats: Mestadels likheter framkom mellan kvinnliga och manliga patienter med bakteriemi 

även om männen dominerade i patientgruppen och kvinnorna tenderade att var äldre. Vilken 

betydelse dessa skillnader och skillnaderna som konstaterades i infektionssfokus, odlingsfynd 

och antibiotikabehandling har för vården av bakteriemipatienter får framtida studier utvisa. 
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Abstract 

Objective: The main objective of this study was to analyze information from referral forms 

for blood cultures and culture results to evaluate whether or not gender differences regarding 

various aspects of bacteremia do exist in patients with bacteremia in Uppsala County. 

Method: A retrospective descriptive study with data from the years 2011-13 and the 100 first 

adult patients from each year with a positive blood culture found in the Clinical department of 

Microbiology, University Hospital Uppsala. Information was collected about the patients’ 

age, sex, referring clinic, patient history including source of infection and antibiotic treatment 

and blood culture results. 

Results: Among the study cohort of 300 patients with bacteremia 40 % were women and 60 

% were men. Significant differences were observed regarding the source of infection where 

abdomen was slightly more common in women than men, none identified source of infection 

was quoted more in men’s referrals and for the gram negative culture results Pseudomonas 

aeruginosa were found more often in men. Differences in the antibiotic treatment consisted of 

men receiving piperacillin-tazobactam more often. The information in the referrals and the 

adequacy of the chosen antibiotics did not differ significantly between genders. 

Conclusions: Mostly similarities were found between women and men with bacteremia 

although a larger number of men were suffering from bacteremia.  Future studies are needed 

to determine which impact this difference and the differences found in source of infection, 

culture results and antibiotic treatment have on the medical care of patients with bacteremia. 
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Bakgrund 

Sepsis och bakteriemi är vanliga hälsoproblem världen över och kan leda till livshotande 

tillstånd med vävnadshypoxi och organsvikt (1). Dödligheten är hög, för svår sepsis och 

septisk chock så mycket som 32-54% (2-4). Incidensen av svår sepsis är åtminstone 14 % hos 

sjukhuspatienter utanför intensivvården (5) och ännu högre inom intensivvården (3). Sepsis 

drabbar både dem som ligger inne på sjukhus och de vårdsökande utifrån samhället. I Sverige 

var den årliga incidensen av svår sepsis upp till 0,43 per 1000 invånare i en studie från 2010 

(6). Något av det viktigaste för att minska dödligheten i sepsis har visat sig vara snabb 

diagnostik och adekvat insatt antibiotikum (7-9). I de flesta fall krävs en empirisk 

antibiotikabehandling vid sepsismisstanke i väntan på analys av den blododling som görs för 

att fastställa agens. Den empiriska behandlingen måste vara en avvägning mellan täckandet av 

potentiella mikroorganismer och riskerna med för stor användning av bredspektrumantibiotika 

(7, 10). Trots detta visar studier att upp till 30 % av patienterna med sepsis får inadekvat 

antibiotikabehandling (10-12). Dessutom är tiden tills korrekt antibiotikabehandling är insatt 

betydelsefullt för ett gott resultat av behandlingen (8, 9). I en studie av Kumar et al 2006 (13) 

fann man att varje försenad timme tills patienten fick adekvat antibiotika betydde en 7,6 % 

ökad mortalitet. 

 

Begrepp och diagnostik 

Blododlingen är ett viktigt hjälpmedel för att fastställa bakteriemi och därmed veta vad det är 

man behandlar och kunna välja rätt behandling. För att en blododling ska kunna analyseras på 

bästa sätt krävs en väl skriven remiss med relevanta uppgifter ur patientens sjukhistoria och 

status (14). Indikationen för att ta en blododling kan generellt vara misstanke om infektion 

men indikationen bör vara smalare och blododling bör snarare göras på bakteriemi- eller 

sepsismisstanke (15, 16). Det är skillnad på begreppen bakteriemi och sepsis. Bakteriemi är 
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en term inom klinisk mikrobiologi som innebär närvaro av bakterier i blodet, alltså en positiv 

blododling (17, 18). Detta uppstår ofta utifrån spridning av bakterier från en fokal 

infektionskälla men kan också uppstå helt utan märkbart fokus för infektion. Vanliga 

infektionsfoci som leder till bakteriemi är luftvägarna, urinvägarna, buken och kärlkatetrar 

(18). Bakteriemi är varken obligat för eller ett bevis på sepsis (19). Sepsis är en klinisk 

diagnos som definieras som tillståndet Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) 

orsakat av infektion. SIRS innebär minst två av kriterierna: kroppstemperatur >38 
o
C eller 

<36 
o
C, puls >90 /min, andningsfrekvens >20 /min eller pCO2 < 4,3 kPa samt leukocyter 

>12x10^9 /liter, <4x10^9 /liter eller >10% omogna former (17, 20). Svår sepsis innebär att 

patienten utöver detta har hypotension, hypoperfusion och/eller organdysfunktion. Vid septisk 

chock har patienten dessutom en kvarvarande hypotension trots adekvat vätsketillförsel. (17) 

På blododlingsremissen är ofta frågeställningen ”sepsis?” medan svaret på analysen blir om 

patienten har bakteriemi eller ej. Falskt positiva blododlingsresultat utgörs av föroreningar 

som t ex följt med från huden vid provtagning (18). Koagulasnegativa stafylokocker (KNS) är 

den vanligaste föroreningen vid blododling och förbättrade provtagningsrutiner har visats vara 

en viktig åtgärd för att minska risken för föroreningar (21). 

 

Antibiotikabehandling 

För att kunna välja rätt antibiotikum/antibiotika initialt krävs kunskaper om vilka patogener 

som är vanligast och även lokalkännedom om de vanligaste patogenerna på exempelvis det 

aktuella sjukhuset eller den aktuella delen av landet, samt vilka antibiotikaresistenser som är 

mest förekommande hos dessa. Dessutom krävs kännedom om misstänkt infektionsfokus 

(14), kanske den viktigaste av ledtrådarna till vilka som kan vara de orsakande organismerna. 

I flera studier med sepsispatienter var grampositiva organismer (3, 22, 23) det vanligaste 

fyndet medan i andra studier har gramnegativa organismer varit vanligare (2, 13, 24) och 

siffrorna pekar på att det är nära hälften av vardera. Ibland finns flera misstänkta 
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infektionsfoci och ibland är misstänkt infektionsfokus okänt (4, 25). Därmed förstår man att 

ett brett antibiotikaval till en början kan vara nödvändigt och dessutom kravet att sedan 

granska och ompröva den valda antibiotikabehandlingen vid odlingssvar (26, 27). Bland 

grampositiva organismer är Staphylococcus aureus, KNS och Streptococcus pneumoniae 

vanliga och bland de gramnegativa är Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och 

Pseudomonas aeruginosa aeruginosa vanliga vid bakteriemi (28).  

I samband med odling görs även resistensbestämningar, vilket innebär att mäta 

känsligheten för ett antibiotikum hos en organism, för att vidare kunna avgöra vilka 

antibiotika som framgångsrikt kommer kunna behandla infektionen. Ibrahim et al (10) 

granskade riskfaktorer för inadekvat antibiotikabehandling och drog slutsatsen att gemensamt 

för dessa var förekomsten av en antibiotikaresistent patogen eller bidragandet till en 

antibiotikaresistent infektion. Omvänt gäller också att inadekvat antibiotikaanvändning bidrar 

till uppkomsten av antibiotikaresistens, vilket blivit ett ökande problem med spridning världen 

över och det krävs strategier för att bekämpa denna växande antibiotikaresistens (8). Framför 

allt är användningen av bredspektrumantibiotika bidragande till problemet. Det är därför 

viktigt att så fort det är möjligt smalna av en antibiotikabehandling från ett brett spektrum till 

ett smalare, riktat mot den framodlade patogenen. (14) 

 

Genusperspektiv 

Ända sedan 1960-talet har uppmärksamhet riktats mot kvinnors situation i sjukvården både 

som patienter och anställda, männens dominans i vårdsystemet samt bristen på genus- och 

könsaspekter i medicinsk forskning har ifrågasatts (29). Det är ett kontroversiellt ämne som 

inrymmer mycket motstridigheter men också ofta skapar stort engagemang. Stora framsteg 

har gjorts inom bland annat hjärtsjukdomar, där studier om skillnader respektive likheter 

mellan kvinnor och män har gett nya viktiga kunskaper om symtombild och behandling (29). 

När det gäller bakteriemi och sepsis finns studier gjorda som analyserar skillnader i förlopp 
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och mortalitet mellan könen. Ett antal studier visar en högre mortalitet hos kvinnor med sepsis 

jämfört med män (30, 31). Andra studier visar tvärt om en lägre mortalitet hos kvinnor än 

män (32, 33). Wichmann MW et al (34) finner i sin studie på intensivvårdspatienter med 

sepsis att mortaliteten inte skiljer sig alls mellan kvinnor och män. 

I en svensk studie utförd 2012 i Umeå studerade Jacobson et al. (35) genusskillnader 

mellan patientfaktorer, behandling och utfall hos patienter med sepsis inom 24 timmar efter 

ankomst till intensivvårdsavdelningen. De fann inga skillnader mellan män och kvinnor när 

det gällde behandlingsmetoder som intubering, vasopressorstöd, transfusioner m.m. och heller 

ingen skillnad i mortaliteten. Däremot fanns skillnader i valet av antibiotika. Dessa skillnader 

ansågs i sin tur kunna förklaras av skillnader i lokalisation av den orsakande infektionen. I 

övrigt har mycket få studier genomförts med syftet att studera köns- och genusaspekter i just 

behandlingen av sepsis eller bakteriemi.  

Om inga andra faktorer skiljer sig åt mellan patienter än könet bör det inte leda till 

några skillnader i handläggning eller behandling, för enligt FNs mänskliga rättigheter (36) och 

rätten till högsta möjliga hälsa får ingen diskriminering av något slag ske i utförandet av 

hälsovård. Kännedom om potentiella skillnader mellan kvinnor och män med sepsis eller 

bakteriemi är därför mycket viktigt, speciellt om man vill fortsätta jobba för en jämställd vård 

på lika villkor till dessa patienter. 

 

Syfte 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka den information som fanns i 

blododlingsremisser och tillhörande odlingssvar för att fastställa om olika faktorer skiljer sig 

mellan manliga och kvinnliga patienter med bakteriemi i Uppsala län. Frågeställningar som  

skulle besvaras var: 

- Vilka är patienterna och vad finns beskrivet om dem i blododlingsremisserna? 

- Vilka agens orsakar de i studien förekommande bakteriemierna? 
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- Vilka empiriska antibiotika används vid bakteriemi? 

- Finns det något samband mellan det suspekta infektionsfokuset och hur adekvat 

antibiotikavalet är? 

- Skiljer sig ovan nämnda faktorer mellan könen? 

 

Material och metod 

Studiedesign 

Denna retrospektiva deskriptiva studie med material från åren 2011-13 utfördes på Klinisk 

mikrobiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala, med tillgång till det datorbaserade systemet 

SamBis (SYSteam/EVRY Healthcare, Stockholm, Sverige). En genomgång av 

blododlingsremisser och blododlingssvar gjordes samt auskultationer vid analys av 

blododlingar på blododlingslaboratoriet. 

 

Studiepopulation och urval 

Ett urval om totalt 300 vuxna patienter (≥ 18 år) med positiv blododling där odlingen tagits i 

Uppsala län och skickats till Klinisk Mikrobiologi i Uppsala studerades (Figur 1). 

Blododlingarna förutsågs att ha gjorts på sepsismisstanke, där sepsis definierats enligt 

tillståndet Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) orsakat av infektion. Bakteriemi 

och fungemi, d v s förekomst av bakterier eller svamp i blodet, inkluderades i begreppet 

positiv blododling i studien. Urvalet utgjordes av remisserna för årets 100 första positiva 

blododlingar år 2011-13 i dataprogrammet SamBis. Vid urvalsprocessen sorterades de 

positiva odlingar som svarats ut som sannolika föroreningar bort. I urvalet representerades en 

enskild patient bara en gång. Vid flera blododlingar på samma patient togs enbart den första 

av dessa med. I studien inkluderades även de 30 första remisserna där blododlingen var 
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negativ för respektive år för att kontrollera att urvalet inte hade en alltför stor snedfördelning. 

 

Figur 1: Ett flödesschema som visar hur de i studien ingående remisserna och proverna valdes ut bland de 

inkomna blododlingarna tagna i Uppsala län och skickade till Klinisk mikrobiologi i Uppsala för åren 2011-13. I 

urvalet med de 100 första positiva blododlingarna från respektive år inkluderades vuxna patienter med  positiv 

blododling utom de odlingar klassade som föroreningar och i kontrollgruppen med de 30 första negativa 

odlingarna inkluderades vuxna patienter med negativ blododling. 

 

Remisser 

Remisserna för blododlingarna som inkluderades i studien skrevs av remittenten elektroniskt 

eller på en pappersremiss och överfördes till SamBis. I såväl den elektroniska remissen som i 

pappersremissen fanns ett förutbestämt fält där remittenten kunde fylla i sjukhistorien och 

kliniska uppgifter (anamnes) och dessutom fanns i pappersremissen ett antal rutor med förval 

som kunde kryssas i. Möjligheten fanns att lämna dessa fält och rutor tomma. I den 

Blododlingar inkomna till 

Klinisk Mikrobiologi 

Uppsala under ett år. 

Blododlingar för 

patienter ≥ 18 år. 

Blododlingar för 

patienter < 18 år. 

Alla positiva 

blododlingar. 

Blododlingar slutsvarade 

som föroreningar (falskt 

positiva). 

Blododlingar slutsvarade 

som positiva, årets 100 

första. Utgjorde urvalet. 

Negativa blododlingar, 

årets 30 första. Utgjorde 

kontroll. 



11 

 

elektroniska remissen efterfrågades endast antibiotikabehandling i ett eget fält men detta 

kunde också lämnas tomt. Provtagningssätt angavs i båda remisstyperna. 

I studien erhölls information om patientens ålder (vid provtagningsdatum) och kön, 

remitterande klinik samt anamnesen från remisserna. Anamnesen granskades utifrån mängden 

fakta och vilken typ av fakta den innehöll. De ikryssade förvalen i remissen betraktades som 

del av anamnesen. En bedömningsmall med fem faktorer, som kan anses nödvändiga i en 

blododlingsremiss, konstruerades av författaren för att bedöma anamneserna (Tabell 1).  

 

Tabell 1: Anamnesen i blododlingsremissen. En av författaren konstruerad bedömningsmall med fem faktorer 

som kan anses nödvändiga att ha med i en blododlingsremiss. Enligt denna bedömningsmall ett poäng för 

vardera faktorn som fanns med i anamnesen. 

 

Fokus för infektionen definierades utifrån de symtom och/eller misstankar som presenterades 

i anamnesen. Den antibiotikabehandling som angavs i remissen definierades som initialt 

antibiotikaval. Den antibiotikabehandling som framkom vid telefonsamtalet (se nedan under 

preliminärsvar) med remitterande klinik definierades som aktuellt antibiotikaval. Det aktuella 

antibiotikavalet betraktades som gällande och var det som togs med i studien, med undantag 

för aminoglykosider där enbart en dos angavs i det initiala antibiotikavalet och därmed togs 

med i studien. Antibiotikavalet betraktades som ”adekvat” om den/de isolerade 

bakteriearterna i blododlingen var känsliga för medlet och om detta antibiotikum ansågs 

passande för behandling av dessa bakterier, ”felval” om det valda antibiotikumet inte passade 

o Ungefärlig tid för insjuknandet eller annan tidsangivelse för infektionsförloppet. 

o Infektionssymtom (ex. feber, hosta, miktionssveda etc.). 

o Misstänkt infektionsfokus (direkt angivet eller enligt symtombilden). 

o Svårighetsgrad av infektionen (ex. misstänkt sepsis). 

o Valet av initial antibiotikabehandling. 
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för behandling av de isolerade bakteriearterna, ”för smalt” om de isolerade bakteriearterna var 

resistenta mot medlet samt ”för brett” om det valda antibiotikumet täckte de isolerade 

bakteriearterna men ett smalare antibiotikum fanns och ansågs passa bättre för behandlingen 

av dessa bakterier. För att avgöra om ett antibiotikum var passande för behandling av en 

bakterieart användes RAFs (Referensgruppen för Antibiotikafrågor) antibiotikakompendium 

med informationstexter om enskilda antibiotikum, uppdaterat 2010 (37). Ingen hänsyn togs i 

den här bedömningen till infektionsfokus eller övriga anamnesuppgifter. 

Ur blododlingssvaren i SamBis kopplade till remisserna togs information om 

preliminärsvaret, slutsvaret och resistensmönstret. 

 

Provtagning av blod för odling 

Provtagningen av blod förväntades vara gjord enligt rådande rekommendationer med 

desinfektion av provtagningsställena och blododlingsflaskans membran för att undvika 

provtagningsförorening samt två gånger en mängd av minst 10 ml blod taget via perifer 

venpunktion alternativt via kärlkateter och fördelat i två plus två flaskor för blododling, totalt 

två aeroba och två anaeroba. För att kontrollera följsamheten till detta granskades typen av 

blododlingsflaskor som angavs i preliminärsvaret samt antalet falskt positiva odlingar. 

Flaskor av märket BacT/ALERT (Biomérieux, INC, Durham, NC, USA) användes. Flaskorna 

transporterades med bud till Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala från olika 

vårdinrättningar i Landstinget Uppsala län. 

 

Blododlingar 

På Klinisk mikrobiologi inkuberades flaskorna med blodet för odling i 35-37
o
C och avlästes 

kontinuerligt i instrumentet BacT/ALERT (Biomérieux). Vid bakterietillväxt läste 

BacT/ALERT av den ökade CO2-halten i odlingsflaskan och larmade direkt flaskan som 

positiv. All nödvändig information om den blododling som larmade skickades automatiskt till 
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datorn och en lista över de odlingar som larmade skrevs ut. De flaskor som inte blev positiva 

inkuberades och avlästes under 5-7 dygn innan de betraktades som negativa. Ett svar gick 

automatiskt ut från SamBis efter 3 dygn där det meddelades att blododlingen var negativ men 

att den fortsattes analyseras. 

 

Preliminärsvar 

Blod från de flaskor som larmade positiva applicerades på ett objektsglas, gramfärgades och 

granskades i mikroskop avseende gramfärg och morfologi. För gramfärgning användes Gram 

Crystal Violet (BD Becton, Dickinson and Company, Sparks, USA) och som 

motfärgningsvätska safranin. Fyndet beskrevs som grampositivt eller gramnegativt och som 

kocker eller stavar samt som, i förekommande fall, i kedjor, hopar eller diplokocker. Vid växt 

av svamp beskrevs sådan. Detta preliminärsvar fördes in i SamBis och skickades till 

remitterande läkare. I samband med preliminärsvaret ringde läkaren från Klinisk mikrobiologi 

ut till remitterande klinik för att meddela svaret samt efterfråga patientens 

antibiotikabehandling, fokus för infektionen och om patienten svarade på givet antibiotikum. 

Denna information fanns lagrad som interna anteckningar tillsammans med remissen i 

SamBis. Ingen ytterligare uppföljning gjordes av behandlingen vid blododlingstillfället. 

 

Utodling 

Blod från de positiva flaskorna utodlades på minst tre plattor: blodagarplatta (Acumedia, 

Neogen Corporation, Lansing, Michigan, USA), hematinagarplatta (Acumedia) med 

defibrinerat hästblod samt anaerobagarplatta (Fastidious Anaerobe agar, Acumedia). Alla 

odlingar med preliminärsvar med gramnegativa bakterier utodlades även på en cystein-laktos-

elektrolyt-deficient-agar-platta med CLED agar (BBL, Becton, Dickinson and Company, 

Sparks, USA). Utodlingar och artidentifiering gjordes enligt sedvanliga metoder (38) samt i 
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vissa fall med hjälp av instrumentet Vitek (Biomérieux) eller PCR och sekvensering av 16S 

rRNA. Ett slutsvar för odlingen skapades i SamBis och skickades till remitterande läkare. 

 

Resistensbestämningar 

För resistensbestämningar användes disk diffusion på Müller-Hinton-agar-platta med eller 

utan blod (Oxoid Ltd, Basingstoke, Hampshire, UK) enligt standard metoder från European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) (39). Diskdiffusion användes 

så långt det var möjligt och därutöver gjordes MIC bestämning med E-test enligt EUCASTs 

metoder (39). Resistensmönstren definierades enligt SIR-systemet där S=känslig, 

I=intermediärt känslig och R=resistent, enligt EUCASTs brytpunktstabeller (40). I studien 

betraktades bakterier med klassifikationen I och R för ett antibiotikum som resistenta. Kliniskt 

relevanta resistensmönster svarades ut i slutsvaret till remitterande läkare medan andra 

resistensbestämningar fanns kvar internt. I bedömningen av multiresistens i blododlingssvaren 

användes gängse definition där en bakteriestam betraktades som multiresistent när den var 

resistent mot minst ett antibiotikum inom tre olika antibiotikaklasser (41). 

 

Statistisk analys 

Data som samlades in bearbetades statistiskt för att upptäcka signifikanta skillnader mellan 

kvinnliga och manliga patienter. För statistisk analys användes Fishers exakta test med ett 

ensidigt p-värde som betraktades som signifikant om ≤ 0,05. Programvaran hämtades från 

websidan http://www.langsrud.com/fisher.htm. 

 

Resultat 

Antalet blododlingar som togs under åren 2011-12 redovisas i Tabell 2 liksom under vilka 

datum som urvalet gjordes med de 100 första positiva blododlingarna åren 2011-13 och hur 

http://www.langsrud.com/fisher.htm
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många negativa odlingar och odlingar med förorening som fanns under samma tid. De 

positiva odlingarna utgjorde 5,7; 4,4 respektive 6,0 % av blododlingarna under 

urvalsperioden. 

Tabell 2: Blododlingar. En tabell över antalet blododlingar som togs under hela året 2011 och året 2012 samt 

under vilka datum urvalet på de 100 första positiva blododlingarna från åren 2011-13 fanns och hur många 

negativa odlingar och odlingar med föroreningar som fanns under samma tid, Klinisk mikrobiologi, Uppsala. 

 2011 2012 2013 

Antal blododlingar totalt 19801 20855 - 

Datum för urvalet 1/1-2/2 1/1-11/2 1/1-1/2 

→ Positiva 100 100 100 

→ Negativa 1643 2175 1562 

→ Föroreningar 14 17 15 

 

Könsfördelning och åldersfördelning 

Av de 300 vuxna patienterna med konstaterad bakteriemi och fungemi var 120 patienter 

kvinnor (40 %) och 180 patienter män (60 %). Den procentuella fördelningen av kvinnor och 

män sammanfattas i Figur 2. År 2011 var 38 av de 100 patienterna kvinnor, 2012 var det 39 

kvinnor och 2013 var det 43 kvinnor. Bland de 90 granskade remisserna där blododlingen 

utföll negativ fanns 39 kvinnor (43 %) och 51 män (57 %). Av de 46 blododlingarna bedömda 

som förorening var 16 patienter kvinnor (35 %) och 30 patienter män (65 %).  
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Figur 2: Procentandelen kvinnor respektive män av de 100 första patienterna med positiv blododling åren 2011-

13 från Klinisk mikrobiologi, Uppsala.  

 

Åldersfördelningen för patienterna med positiva blododlingar från 2011-13 var följande: 

medianålder 73 (18-96) år och medelålder 69 (±17) år. Kvinnor hade en medianålder på 75 

(18-94) år och män 72 (18-96) år och av kvinnorna var 52 % 75 år eller äldre medan av 

männen var 43 % 75 år eller äldre. Åldern var inte normalfördelad utan förskjuten åt de högre 

åldergrupperna (Figur 3). Granskas åren för sig var medianåldern 2011 75 (23-95) år och 

medelåldern 72 (±16) år, 2012 var medianåldern 73 (18-92) år och medelåldern 70 (±16) år 

och 2013 var medianåldern 71 (18-92) år och medelåldern 66 (±19) år. Bland patienterna med 

negativ blododling hade kvinnor en medianålder på 74 (18-92) år och män 65 (19-96) år. 

Totalt för de 90 patienterna med negativ odling var medianåldern 69 (18-96) år och 

medelåldern 67 (±19) år. 
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Figur 3: Antalet kvinnor och män ≥ 18 år med positiva blododlingar fördelade i åldersgrupper om 5 år. Gäller 

studiens 300 positiva blododlingar under åren 2011-13 från Klinisk mikrobiologi, Uppsala. 

 

Remisserna 

Totalt 180 (60 %) av remisserna i urvalet innehöll en bristfällig sjukhistoria (anamnes) eller 

en anamnes utan användbar information. Detsamma gällde i 62 (69 %) av remisserna för de 

negativa blododlingarna. Remisserna för 63 % kvinnliga patienter och 58 % av manliga 

patienter med bakteriemi innehöll en bristfällig anamnes eller en anamnes utan användbar 

information, denna skillnad var inte signifikant (p=0,274). Informationsmängden som 

framgick i anamneserna för de positiva blododlingsremisserna sammanfattas i Tabell 3. Av de 

elva remisserna (3,7 %) med fullgod information i anamnesen skickades sju från 

infektionskliniken och fyra från akuten. Fullgod information fanns i fem (5,6 %) av 

anamneserna för de negativa blododlingarna och alla dessa skickades från infektionskliniken. 

Information om temperaturen hos patienten fanns i 147 (49 %) av remisserna. Enligt 

denna hade 110 patienter feber (>38,5
 o
C) och hos 43 angavs att de hade frossa.  

Infektionsparametrar fanns i anamnesen i 48 (16 %) av remisserna. En främmande kropp 

fanns angivet hos 87 patienter (29 %) varav 55 hade någon form av kärlkateter och 39 hade en 
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kvarliggande urinkateter. Ur anamneserna framkom att åtta patienter var immunsupprimerade. 

Sex av dessa var kvinnor och två var män (p=0,048). Information som indikerade misstänkt 

infektionsfokus fanns i 173 (58 %) av anamneserna. I Tabell 4 framgår misstänkt 

infektionsfokus för de positiva blododlingarna. Mest förekommande misstänkt 

infektionsfokus totalt var njurar/urinvägar (14 %) följt av bukfokus (10 %). Bukfokus var 

däremot det vanligaste hos de kvinnliga patienterna och mindre vanligt hos männen, denna 

skillnad var signifikant inom gruppen där information om fokus fanns (p=0,025) men inte i 

urvalet som helhet (p=0,057). Hos de manliga patienterna var njurar/urinvägar det vanligaste 

misstänkta infektionsfokuset men skillnaden till kvinnor var inte heller här signifikant 

(p=0,553 för gruppen med information om fokus). Fler män än kvinnor hade oklart 

infektionsfokus (p=0,045). I 46 (51 %) av remisserna för de negativa blododlingarna fanns 

misstänkt infektionsfokus angivet. Mest förekommande här var misstänkt luftvägsfokus (35 

%) följt av njurar/urinvägsfokus (16 %) samt hud-, mjukdelar-, och skelettfokus (16 %). 

Initialt antibiotikaval fanns med i 90 (30 %) av remisserna för de positiva odlingarna. För de 

kvinnliga patienterna fanns initialt antibiotikaval angivet i 33 (28 %) av remisserna och för de 

manliga patienterna fanns motsvarande angivet i 57 (32 %) av remisserna (p=0,261). I 27 (30 

%) av remisserna för de negativa odlingarna fanns initialt antibiotikaval med. 

 

Tabell 3: Informationsmängden i remissernas anamneser. Den information som framgått i remissernas 

anamnesdel inklusive ifyllda förval i remissen. Informationen är graderad efter fem faktorer som kan anses 

nödvändiga i en blododlingsremiss (Tabell 1). Anger antalet totalt och procentuellt av de 100 första positiva 

blododlingarna åren 2011-13 från Klinisk mikrobiologi, Uppsala, samt uppdelat i grupperna kvinnor respektive 

män.  P-värdet är beräknat på hela urvalet och ett värde ≤0,05 räknas som statistiskt signifikant. 

Anamnes Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) p-värde 

Fullgod information  

(fem av fem kriterier uppfyllda) 

11 (3,7) 5 (4,2) 6 (3,3) 0,224 

Godkänd information  109 (36) 40 (33) 69 (38) 0,067 
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(tre till fyra av fem kriterier uppfyllda) 

Bristfällig information 

(en till två av fem kriterier uppfyllda) 

101 (34) 39 (33) 62 (34) 0,094 

Ingen användbar information  

(noll av fem kriterier uppfyllda) 

79 (26) 36 (30) 43 (24) 0,053 

 

Tabell 4: Infektionsfokus. Antalet totalt och procentuellt av misstänkt infektionsfokus som framkommit ur 

anamnesen i remisserna för de 100 första positiva blododlingarna under studietiden, Klinisk mikrobiologi, 

Uppsala samt uppdelat i grupperna kvinnor respektive män och den procentuella fördelningen inom grupperna. 

P-värdet är beräknat på hela urvalet och ett värde ≤0,05 räknas som statistiskt signifikant. 

Foci Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) p-värde 

Njurar/urinvägsfokus 43 (14) 16 (13) 27 (15) 0,410 

Bukfokus 31 (10) 17 (14) 14 (7,8) 0,057 

Hud-, mjukdels- och skelettfokus 29 (9,7) 11 (9,2) 18 (10) 0,488 

Luftvägsfokus 28 (9,3) 8 (6,7) 20 (11) 0,136 

CNS fokus 4 (1,3) 0 (0) 3 (1,7) 0,475 

Endokardit 3 (1,0) 2 (1,7) 1 (0,6) 0,517 

Flera möjliga foci 15 (5,0) 6 (5,0) 9 (5,0) 0,600 

Oklart fokus/inga fokalsymtom 20 (6,7) 4 (3,3) 16 (8,9) 0,045 

Ingen information om fokus 127 (42) 55 (46) 72 (40) 0,189 

 

För patienterna med positiv blododling skickades 171 (57 %) från en mottagning och 129 (43 

%) från en vårdavdelning. Mottagningarna var till största delen akutmottagningar (39 %) och 

infektionsmottagningar (16 %). Vårdavdelningarna representerades mest av 

medicinavdelningar (inkl. infektion) (9,0 %), kirurgavdelningar (inkl. ortopedi och urologi) 

(12 %), intensivvårdsavdelningar (centralintensivårdsavdelningen, hjärtintensiven, akut 

intermediärvårdsavdelningen, neurointensiven, thoraxintensiven och brännskadeintensiven 

samt inkluderar thorax- och neurokirurgiavdelningen) (11 %) och onkologi- och 

hematologavdelningar (7,3 %). Av patienterna med remiss skickad från en mottagning 

återfanns senare 126 (74 %) av dem på en avdelning, varav 15 (8,8 %) var inskrivna inom 
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intensivvården. Det var inga uppenbara skillnader mellan manliga och kvinnliga patienter när 

det gäller remitterande klinik. För patienterna med negativ blododling skickades 30 (33 %) 

från en mottagning och 60 (67 %) från en vårdavdelning. Åtta (27 %) av dem med remiss från 

en mottagning skrevs sedan in på en avdelning. 

 

Blododlingsfynd 

Fynden i de positiva blododlingssvaren utgjordes till 44 % av gramnegativa bakterier och till 

55 % av grampositiva bakterier. I totalt tre (1 %) av odlingarna fanns Candida spp. Figur 4 

visar fördelningen hos kvinnor och män av grampositiva och gramnegativa bakteriearter och 

svamp i odlingssvaren. 

 

Figur 4: Andelen av grampositiva och gramnegativa bakterier samt Candida spp i blododlingssvaren för vuxna 

kvinnor och män med positiva blododlingar sammantaget de 100 första från åren 2011-13 från Klinisk 

mikrobiologi, Uppsala. 

 

Bland de aeroba gramnegativa odlingssvaren dominerade familjen Enterobacteriaceae (90 %) 

och här fanns flest E. coli (57 %) följt av Klebsiella spp (17 %). Hos kvinnor återfanns alla 

specificerade aeroba gramnegativa odlingsfynd (100 %) inom familjen Enterobacteriaceae 

(Tabell 5). Pseudomonas aeruginosa återfanns i högre grad i odlingssvaren hos män 

(p=0,027). För de aeroba grampositiva odlingssvaren var spektrumet större, KNS (34 %), S. 

aureus (21 %), alfahemolytiska streptokocker (23 %) och betahemolytiska streptokocker (11 
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%) som de vanligaste. Fördelningen hos kvinnor och män var här likartad (p=0,133-0,600). 

Bland blododlingssvaren med gramnegativa bakterier förekom sju anaeroba bakteriearter 

(Bacteriodes fragilis n=6; Fusobacterium necrophorum n=1). Sex av dessa fanns hos manliga 

patienter. Bland de grampositiva bakterierna förekom tre anaeroba bakteriearter 

(Proprionibacterium n=1; Clostridium n=2). Dessa tre blododlingssvar tillhörde kvinnliga 

patienter. I två odlingssvar med gramnegativa bakterier var det inte specificerat vilken 

bakterieart de tillhörde. Detta var två kvinnliga patienter. Likaså fanns sex blododlingar där 

ospecificerade grampositiva kocker svarades ut. Här var fyra patienter män och två kvinnor. I 

15 av blododlingssvaren förekom mer än en mikrob. Fördelningen bland dessa var sex 

kvinnor respektive nio män. I elva av dessa ingick grampositiva bakteriearter och i åtta ingick 

gramnegativa. Den vanligaste bakterien i de polymikrobiella blododlingssvaren var E. coli 

som fanns med i sju odlingar. Det fanns en anaerob bakteriestam och två svampstammar. 

 

Tabell 5: Specifika arter och släkten i blododlingssvaren. Förekomsten av varje bakterieart eller släkte bland 

de specificerade aeroba A) gramnegativa och B) grampositiva blododlingssvaren för de 300 positiva 

blododlingarna i studien under åren 2011-13 från Klinisk mikrobiologi, Uppsala samt den procentuella 

förekomsten bland alla positiva blododlingar. P-värdet är beräknat på hela urvalet och ett värde ≤0,05 räknas 

som statistiskt signifikant. 

A) 

Bakterieart/-släkte Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) p-värde 

E. coli 75 (25) 30 (25) 45 (25) 0,552 

Klebsiella (pneumoniae, 

oxytoca) 

22 (7,3) 11 (9,2) 11 (6,1) 0,220 

Pseudomonas aeruginosa 7 (2,3) 0 (0) 7 (3,9) 0,027 

Proteus (mirabilis, vulgaris) 5 (1,7) 1 (0,8) 4 (2,2) 0,335 

Enterobacter (cloacae, 

aerogenes) 

6 (2,0) 3 (2,5) 3 (1,7) 0,456 

Morganella 2 (0,7) 1 (0,8) 1 (0,6) 0,641 
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Haemophilus influenzae 2 (0,7) 0 (0) 2 (1,1) 0,359 

Salmonella 3 (1,0) 1 (0,8) 2 (1,1) 0,648 

Stenotrophomonas 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,6) 0,600 

Serratia sp 3 (1,0) 2 (1,7) 1 (0,6) 0,352 

Citrobacter sp 2 (0,7) 1 (0,8) 1 (0,6) 0,641 

Acinetobacter 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,6) 0,600 

B) 

Bakterieart/-släkte Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) p-värde 

KNS 57 (19,0) 27 (22,5) 30 (16,7) 0,133 

S. aureus 36 (12,0) 13 (10,8) 23 (12,8) 0,375 

Enterococcus (faecalis, faecium) 13 (4,3) 3 (2,5) 10 (5,6) 0,163 

Pneumokocker 17 (5,7) 6 (5,0) 11 (6,1) 0,446 

Gr A Streptokocker 7 (2,3) 2 (1,7) 5 (2,8) 0,418 

Gr B Streptokocker 6 (2,0) 4 (3,3) 2 (1,1) 0,177 

Gr C Streptokocker 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,6) 0,600 

Gr G Streptokocker 5 (1,7) 3 (2,5) 2 (1,1) 0,316 

Alfastreptokocker (inkl. mitis, 

salvatorius) 

14 (4,7) 5 (4,2) 9 (5,0) 0,441 

Streptococcus milleri 

(anguinosus, intermedius) 

4 (1,3) 3 (2,5) 1 (0,6) 0,178 

Streptococcus bovis /equinus 3 (1,0) 1 (0,8) 2 (1,1) 0,648 

Mikroaerofila streptokocker 1 (0,3) 1 (0,8) 0 (0) 0,400 

 

Agens i blododlingarna hos de patienter som hade någon form av kärlkateter dominerades av 

grampositiva bakterier (64 %). Vanligast var KNS följt av S. aureus. Hos patienterna med 

KAD utgjorde gramnegativa bakterier 51 %. Av dessa var E. coli och Klebsiella vanligast och 

bland de grampositiva dominerade KNS. Av de 46 föroreningar som fanns när urvalet av 

blododlingar gjordes, utgjordes 36 av KNS (78 %). I övrigt fanns enstaka Propionibacterium 

sp, Micrococcus sp, Microbacterium sp, difteroida stavar, Eubacterium och Rothia 

mucilaginosa bland föroreningarna.  
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I två av odlingssvaren visade det sig att en Pedibact-blododlingsflaska hade använts 

istället för de aeroba och anaeroba blododlingsflaskor som, i enlighet med rådande 

rekommendationer, hade använts i övriga fall. 

 

Antibiotikaval 

I 84 % av remisserna för de 300 positiva blododlingssvaren fanns angivet ett eller flera 

aktuella antibiotika som patienten behandlats med, vid kontakt mellan mikrobiologen och 

remitterande klinik (Tabell 6). Av dessa behandlades 35 patienter med mer än ett 

antibiotikum. Mest använt var penicilliner där piperacillin-tazobactam var vanligast 

förekommande, följt av cefalosporiner där cefotaxim var vanligast. Totalt 9,3 % fick en 

aminoglykosid insatt, antingen som engångsdos eller aktuell behandling. Tjugo patienter fick 

inget antibiotikum insatt eller gick hem utan antibiotika. Odlingssvaren hos dessa innehöll 

Klebsiella pneumoniae n=2; pneumokocker n=1; E. coli n=2; Enterobacter cloacae n=1; S. 

aureus n=2; Salmonella spp n=2 och i övrigt bakterier vanliga i hudfloran. I 21 av fallen fanns 

ingen uppgift om antibiotikavalet. I remisserna för de negativa odlingarna framgick enbart 

initialt antibiotika då ingen kontakt togs från Klinisk mikrobiologi med remitterande klinik i 

dessa fall. Vanligaste initiala antibiotikaval i de 27 remisser där detta fanns angivet var 

penicilliner följt av cefalosporiner och sedan karbapenemer. Här fanns inga direkta skillnader 

mellan kvinnor och män (p=0,219-0,601). 

Bedömningen av antibiotikavalet framgår i Tabell 7. Totalt 52 % av hela urvalet och 

58 % av dem med information om antibiotikaval fick adekvat antibiotika enligt bedömningen. 

Sammanlagt 64 % fick antibiotika som täckte odlingssvaret d v s adekvat eller för brett 

antibiotika. Av männen fick 68 % antibiotika som täckte odlingsvaret och av kvinnorna var 

detta 59 % (p=0,081). Av patienterna med positiv blododling framkom att sju hade avlidit. 

Fyra av dessa var kvinnor. Bland de avlidna utgjordes bakteriemin i fem fall av grampositiva 
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bakterier och i två fall av gramnegativa bakterier. I den negativa kontrollgruppen var det 

okänt om det fanns någon patient som avled. 

 

Tabell 6: Aktuellt antibiotikaval. Det aktuella antibiotikaval som framkommit vid kontakt mellan Klinisk 

mikrobiologi och remitterande avdelning eller mottagning, antalet sorterat i grupper av antibiotika och den 

procentuella andelen som givits antibiotika ur vardera grupp, bland de 100 första vuxna patienterna med positiv 

blododling åren 2011-13 från Klinisk mikrobiologi, Uppsala. P-värdet är beräknat på hela urvalet och ett värde 

≤0,05 räknas som statistiskt signifikant. 

Antibiotika Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) p-värde 

Penicilliner 122 (41) 37 (31) 85 (47) 0,003 

→ varav Piperacillin-tazobactam 101 (34) 29 (24) 72 (40) 0,003 

Cefalosporiner 74 (25) 33 (28) 41 (23) 0,213 

→ varav Cefotaxim 70 (23) 30 (25) 40 (22) 0,337 

Karbapenemer 29 (9,7) 12 (10) 17 (9,4) 0,512 

→ varav Meropenem 16 (5,3) 5 (4,2) 11 (6,1) 0,320 

Vankomycin 13 (4,3) 2 (1,7) 11 (6,1) 0,054 

Kinoloner (Ciprofloxacin, 

Moxifloxacin) 

14 (4,7) 8 (6,7) 6 (3,3) 0,144 

Aminoglykosider (Gentamicin, 

Tobramycin) 

16 (5,3) 6 (5,6) 10 (5,6) 0,527 

Aminoglykosid enbart en dos 

initialt angivet 

12 (4,0) 6 (5,6) 6 (3,3) 0,332 

Makrolider 2 (0,7) 2 (1,7) 0 (0) 0,159 

Tetracyklin 2 (0,7) 1 (0,8) 1 (0,6) 0,641 

Klindamycin 8 (2,7) 5 (4,2) 3 (1,7) 0,171 

Tigecyklin 1 (0,3) 1 (0,8) 0 (0) 0,400 

Trimetoprim-sulfametoxazol 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,6) 0,600 

Metronidazol 6 (2,0) 2 (1,7) 4 (2,2) 0,544 
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Tabell 7: Bedömning av antibiotikaval. En bedömning av det aktuella antibiotikaval som framkommit vid 

kontakt mellan Klinisk mikrobiologi och remitterande klinik samt om patienten inte fått något antibiotikum, om 

valet av antibiotikum är okänt eller om patienten har avlidit. Gäller bland de 100 första vuxna patienterna med 

positiv blododling från åren 2011-13. Även sorterat under grupperna kvinnor och män.  P-värdet är beräknat på 

hela urvalet och ett värde ≤0,05 räknas som statistiskt signifikant. 

Aktuellt antibiotikaval Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%)  p-värde 

Adekvat antibiotikaval 157 (52) 59 (49) 98 (54) 0,218 

För brett antibiotikaval 36 (12) 12 (10) 24 (13) 0,247 

För smalt antibiotikaval 24 (8,0) 10 (8,3) 14 (7,8) 0,512 

Felval av antibiotika 35 (12) 16 (13) 19 (11) 0,289 

Inget antibiotika /patienten hem 20 (6,7) 10 (8,3) 10 (5,6) 0,238 

Okänt 21 (7,0) 9 (7,5) 12 (6,7) 0,476 

Patient avliden 7 (2,3) 4 (3,3) 3 (1,7) 0,288 

 

Kring 60 % (50-67 %) av dem med misstänkt fokus angivet i remissen fick adekvat 

antibiotikabehandling. Ingen skillnad fanns mellan de olika misstänkta foci och andelen 

adekvat antibiotika (p-värde=0,129-0,653). Men bara 43 % av de patienter där ingen 

information om fokus fanns i remissen fick adekvat antibiotika. Denna skillnad var signifikant 

(p=0,010) jämfört med patienter där information om fokus fanns i remissen. Samma mönster 

fanns hos kvinnor och män. Vanligaste misstänkta fokus vid felval av antibiotika var CNS (25 

%) följt av urinvägarna (16 %) men dessa var inte signifikant vanligare (p=0,393 respektive 

0,217). De med fullgod information i anamnesen (5 uppfyllda kriterier) fick adekvat 

antibiotika i högre grad (63 %) än övriga. Felval av antibiotika var vanligare hos dem med 

ingen användbar information i anamnesen (17 %). Detta gällde för både män och kvinnor. 

 

Resistensfrekvens 

Bland blododlingssvaren för de 300 patienterna med positiv blododling i studien förekom fyra 

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) -producerande isolat och samtliga dessa var E. 
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coli. Multiresistenta bakterier fanns i 38 (13 %) av odlingssvaren. Tre av dessa utgjordes av E. 

coli med ESBL och fyra utgjordes av E. coli utan ESBL. Av de multiresistenta bakterierna var 

28 (74 %) KNS (Tabell 8). I övrigt var det en pneumokock, en Klebsiella pneumoniae och en 

Enterococcus faecalis. Av luftvägspatogenerna var samtliga (två) Haemofilus influenzae beta-

laktamasbildande och därmed Ampicillin-resistenta, den ena av dessa var även resistent mot 

Trimetoprim-Sulfametoxazol. Av totalt 17 pneumokocker var två tetracyklin-resistenta, en av 

dessa var även resistent mot bensylpenicillin, erytromycin, klindamycin och trimetoprim-

sulfametoxazol (multiresistent, se ovan). Ciprofloxacinresistens var den mest förekommande 

resistensen hos de gramnegativa bakterierna (17 %) ( 

Tabell 9). Resistens mot ciprofloxacin fanns även hos en grupp A streptokocker. 

Tabell 8: Resistensen hos KNS. Antalet antibiotikaklasser som de framodlade KNS var resistenta mot, från 

studiens 300 positiva blododlingarna åren 2011-13 från Klinisk mikrobiologi, Uppsala.  

Antalet antibiotika-klasser som KNS är 

resistenta mot 

0 1 2 3 4 5 6 >6 

Antalet KNS 12 10 7 5 7 1 9 6 

 

Tabell 9: Resistenser hos gramnegativa. Antalet gramnegativa bakteriearter från studiens 300 positiva 

blododlingar från 2011-13 från Klinisk mikrobiologi, Uppsala, med resistens mot olika antibiotikagrupper och 

vilka isolat som hade dessa resistenser. 

Resistens mot Antal Isolat med aktuell resistens 

Karbapenemer 3 1 Morganella, 1 Pseudomonas aeruginosa, 1 

Proteus 

Aminoglykosider 6 6 E. coli 

Alla penicilliner och 

cefalosporiner 

5 5 E. coli 

Piperacillin-tazobactam 11 8 E. coli, 2 Bacteroides, 1 Klebsiella pneumoniae 

Monobactam 4 3 E. coli, 1 Klebsiella pneumoniae 

Ciprofloxacin 24 16 E. coli, 6 Klebsiella pneumoniae, 1 Salmonella,  

1 Serratia 
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Tigecyklin 5 4 Klebsiella pneumoniae, 1 Serratia 

Trimetoprim-sulfametoxazol 15 11 E. coli, 2 Klebsiella pneumoniae,  

1 Haemophilus influenzae, 1 Citrobacter 

 

Diskussion 

I den här deskriptiva studien om bakteriemi med genusperspektiv samlades information in 

från blododlingsremisser och odlingssvar för ett urval av patienter med positiv blododling 

från tre på varandra följande år. I denna studie kunde konstateras att fler män än kvinnor 

drabbades av bakteriemi och att de kvinnliga patienterna hade en större tendens att tillhöra de 

äldre åldersgrupperna. Det här mönstret upprepade sig över de tre studerade åren. Det var 

likartad information som framkom om kvinnor och män i remisserna men en stor del av 

remisserna innehöll en bristfällig mängd fakta totalt, även om information om infektionsfokus 

framkom i en majoritet av remisserna. Bukfokus var det vanligaste infektionsfokuset hos 

kvinnorna medan njurar/urinvägar var det vanligaste hos männen. Odlingsfynd med 

Pseudomonas aeruginosa hittades oftare hos män jämfört med kvinnor. Piperacillin-

tazobactam gavs mer till män än kvinnor och i övrigt fanns inga signifikanta skillnader i 

antibiotikabehandling, enbart en tendens till mer vancomycinbehandling till män (Tabell 6). 

Att män är överrepresenterade i sepsispopulationen har påvisats tidigare (3, 4). Det har 

spekulerats i om detta beror på kvinnors skyddande östrogen före menopaus eller deras lägre 

koncentration av testosteron (42). Samtidigt har andra sett att skillnaderna mellan könen var 

bestående över vuxenåldern eller bara fanns i den äldre gruppen patienter och inte var 

kopplade till menopausen (34, 43). Möjligen finns därför andra förklaringar än bara 

hormonella skillnader, kanske en skillnad i riskfaktorer eller typ av infektion etc. alternativt 

en skillnad i tillgången till och utförandet av vården för kvinnliga och manliga patienter.  
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Det är trots allt sedan tidigare ansett att kvinnor har ett mer aktivt immunförsvar än 

män och hypoteser kring detta har presenterats bland annat av Grossman et al. (44). De 

diskuterar utifrån kvinnors roll för reproduktionen behovet av ett starkt immunförsvar hos den 

icke-gravida kvinnan som ska säkerställa artens fortlevnad jämfört med den nedtryckta 

immuniteten hos den gravida kvinnan som ska kunna bära en främmande kropp i sin egen. 

Förklaringen skulle då främst vara hormonella skillnader, både könshormoner och andra, 

bland annat tillväxthormon. Utöver detta ansågs även genetiska faktorer bidra till skillnaderna 

som finns mellan kvinnors och mäns immunförsvar. 

Angående mortaliteten vid bakteriemi är siffrorna i denna studie mycket små och ingen 

slutsats går att dra angående högre eller lägre mortalitet hos kvinnor. Att kvinnor skulle vara 

äldre när de drabbas av sepsis och således i äldre ålder dö av sepsis måste ställas i relation till 

kvinnors högre medellivslängd (71 år för kvinnor jämfört med 67 år för män enligt en rapport 

från FN (45)) vilken ingen ännu lyckats hitta en heltäckande förklaring till. 

Eftersom sepsis och bakteriemi kan vara livshotande och är förenade med hög 

mortalitet är det angeläget att man strävar efter en tidig upptäckt och tidigt rätt insatt 

behandling för dessa tillstånd för att kunna minska mortaliteten. Att hitta den orsakande 

patogenen kan vara avgörande för detta. Det är den kliniskt arbetande läkarens ansvar att 

prover för blododling tas och kommer till mikrobiologen och dessutom att en väl skriven 

sjukhistoria och kliniska uppgifter finns tillsammans med blodproven. (14) I denna studie 

fanns, enligt antalet uppfyllda kriterier, en bristfällig anamnes eller anamnes utan användbar 

information i 60 % av alla remisser. Skrivs sämre remisser kommer arbetet på 

mikrobiologiska laboratoriet försvåras liksom sammarbetet med och kompetensutnyttjandet 

av den kliniska mikrobiologen. I det långa loppet kan då diagnostiken försämras och därmed 

patientens chans att tidigare få rätt behandling och att minska mortaliteten. Men samtidigt är 

det viktigt att påpeka den i studien betydligt bättre siffran, 58 %, som framkom när man 
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enbart tittade på andelen remisser där misstänkt infektionsfokus fanns i anamnesen. Det är 

mycket positivt i samanhanget eftersom infektionsfokus är en av de viktigaste ledtrådarna i 

anamnesen till vilken den orsakande mikroorganismen kan vara och därmed förbättrar 

chansen till god diagnostik och tidigt insatt rätt behandling.  

I flera andra studier har luftvägarna och lungorna varit dominerande infektionsfokus 

(3, 24, 43) medan det i den här studien var urinvägarna. Dock måste framhållas att 

infektionsfokus i denna studie just är det misstänkta infektionsfokuset och inte det senare 

konstaterade fokus för infektionen, som i många andra studier. Intressant är att kvinnliga 

patienter med bakteriemi i något större utsträckning hade misstänkt bukfokus för infektionen. 

Skillnaden var dock bara signifikant i gruppen där information om fokus framgick. Hos män 

däremot var urinvägarna vanligast som misstänkt fokus. Dessutom hade signifikant fler av de 

manliga patienterna oklart fokus uppgivet i remissen, något som möjligen skulle motivera en 

bredare antibiotikaanvändning. 

Det fanns inga större skillnader i antibiotikabehandlingen mellan kvinnor och män i 

den här studien förutom när det gäller behandlingen med piperacillin-tazobactam som män 

fick i högre grad och en tendens till skillnad i behandling med vancomycin. Mer piperacillin-

tazobactam till män står i kontrast till att bukfokus, där piperacillin-tazobactambehandling kan 

vara lämpligt (37), snarare var vanligare hos kvinnor. Men skillnaden motiveras eventuellt av 

att fler män istället hade oklart infektionsfokus. Större andel vancomycinbehandling till män 

överensstämmer inte heller med den något högre förekomsten av KNS i odlingssvaren hos 

kvinnor även om dessa skillnader inte var statistiskt signifikanta. Täckande antibiotika gavs i 

64 % av fallen och det stämmer i stort sett med de cirka 30 % inadekvat antibiotikabehandling 

man sätt i tidigare studier där adekvat antibiotika definierats som täckande av odlingssvaret 

(10-12). Adekvat antibiotika enligt definitionerna här gavs till 52 % av urvalet och ju bättre 

informationsmängd i remisserna desto högre chans att adekvat antibiotika hade getts. Det 
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visade sig t ex att där ingen information fanns om fokus i remissen gavs mindre adekvat 

antibiotika. Ingen påverkan av infektionsfoci på andelen adekvat antibiotika hittades, varken 

hos män eller hos kvinnor. Det gjorde inte heller MacArthur et al. i sin studie (28) men de 

konstaterade att multipatogena infektioner var associerade med större andel inadekvat 

antibiotikabehandling. 

Det var många olika organismer som orsakade bakteriemi vilket syns på spektrumet av 

odlingsfynden i Tabell 5. Bredden av organismer bidrar förstås till svårigheten att välja 

adekvat empirisk antibiotika. Bland odlingsfynden var E. coli den enskilt vanligaste 

patogenen hos både kvinnor och män. Av de specificerade gramnegativa odlingsfynden hos 

kvinnor tillhörde alla familjen Enterobacteriaceae. Även hos män dominerade familjen 

Enterobacteriaceae men andra gramnegativa förekom och signifikant fler Pseudomonas 

aeruginosa hittades hos män jämfört med kvinnor. Grampositiva odlingsfynd var hos båda 

grupperna generellt vanligast och fördelningen av de olika grampositiva bakteriearterna var 

likartad. 

Föroreningar förekommer vid blododling även när riktlinjer för provtagning och odling 

följs och att definiera en förorening är svårt (46). I en studie där kontamination i 

blododlingsresultaten sattes i relation till följsamheten av gällande provtagningsprotokoll fann 

man kontaminationsgraden 10,3 % när protokollet inte följts respektive 2,6 % när protokollet 

följts (47). I denna studie var andelen föroreningar 13 % av alla positiva blododlingar, vilket 

skulle tala för dåliga rutiner i åtminstone någon del av provtagnings- eller analyskedjan. 

Dessutom, med tanke på att alla positiva blododlingsresultat som inte svarades ut som 

föroreningar betraktades som sant positiva, kan det finnas ytterligare fler föroreningar som 

inkluderades i studien där det inte framgick att förorening misstänktes. Antalet KNS i 

blododlingsfynden och deras resistensmönster (Tabell 8) tyder på detta. 



31 

 

Urvalet till den här studien byggde på svaret på de blododlingar som gjorts och precis 

som nämndes i bakgrunden är inte en positiv blododling ett krav eller ett bevis på 

sepsisdiagnosen. Ingen klinisk bedömning av patienterna ingick i studien varför 

sepsisdiagnosen inte kunde verifieras utan enbart förekomsten av bakteriemi eller fungemi. 

Det betyder att patienter med sepsis kan ha exkluderats ur denna studie då de haft en negativ 

blododling. Även positiva odlingar utan klinisk infektion förekommer (3) vilket gör att 

patienter utan sepsis kan ha inkluderats i studien. Dessutom finns en risk för årstidsbias i 

urvalet eftersom det utgjordes av årens första blododlingar. 

Slutligen måste det tas i beaktande att denna studie är retrospektiv och att materialet i 

form av remisser och odlingssvar därför utgör en begränsning i mängden information som går 

att få fram om patienten. Inga kliniska undersökningar har heller gjorts av patienterna. Tack 

vare informationen som framgick vid kontakt mellan Klinisk mikrobiologi och remitterande 

klinik, som fanns tillsammans med odlingssvaren, har dock remissernas ibland knapphändiga 

information kompletterats. 

 

Genusaspekter inom medicin är viktigt att studera för att öka kunskaper om olika tillstånd och 

vid behov kunna förändra och förbättra vården. I den här studien har mestadels likheter 

framkommit mellan kvinnliga och manliga patienter. Också i en studie av Pearson et al. (48) 

där bland annat pneumoni studerades kunde man konstatera att skillnader i vården av kvinnor 

och män förekom men var mycket små och det poängterades att likheterna var större än 

skillnaderna. Likheter kan vara ett lika viktigt fynd som skillnader då de också bidrar till 

utvidgad kunskap. Om skillnaden i könsfördelning och de enstaka skillnader i 

infektionsfokus, blododlingsfynd och antibiotikabehandling som framkom i denna studie 

motiverar en översyn av handläggning och behandling av patienter med bakteriemi får 

framtida studier med ett större patientmaterial avgöra.  
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