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Abstract 

 

Background: Key measures for preventing antibiotic resistance and avoiding a catastrophic 

situation is to reduce the use of antibiotics in open care and hospital care.  

The Swedish Strategic programme against antibiotic resistance, Strama has launched new 

goals concerning antibiotic use in addition to reducing the total antibiotic use in open care.  

Objectives: The aim of this study is to describe antibiotic use in the Stockholm region and to 

study demographic variability in antibiotic prescription. Based on this we will explore 

different explanations to why prescribing of antibiotics in open care varies between the 

different municipalities in the Stockholm area. 

Methods: This study first examines the antibiotic prescribing variations in the municipalities 

of the Stockholm region and then studies the demographic variability in antibiotic 

prescription. Then the antibiotic use has been studied in terms of the number of treated 

subjects by age group in each municipality in Stockholm.  

We have also looked at the number of antibiotic prescriptions these individuals received over 

a period of twelve months. And finally we have looked at the antibiotics use in each 

municipality for women with urinary tract infections and children with respiratory tract 

infections. 

Results: The age groups 0-6 years and 80+ years have the greatest number of antibiotic 

prescriptions in the Stockholm region. During the study it was revealed that demographic and 

socioeconomic situations have significance for the differences between antibiotic prescribing 

in different municipalities. 

Conclusion: In order to counteract the development of antibiotic resistance, we should 

minimize the use of our antibiotic resources where the benefits are uncertain or when other 

alternatives are available. This also requires that the antibiotic use is reduced and the 

treatment recommendation for specific diagnoses is followed. Furthermore a qualitative study 

needs to be conducted which examines antibiotic prescribing in each municipality in order to 

reach the core of the problem. 
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1. Introduktion 

Bakgrund 

Redan i slutet av 1940-talet började pencillinresistenta stammar av stafylokocker dyka upp 

och redan då började varningar om riskerna vid överanvändning av antibiotika tas på allvar i 

några länder. Antibiotikaresistensen har under tiden utvecklats på ett dramatiskt sätt i många 

delar av världen och de medicinska och ekonomiska konsekvenserna börjar nu synas 

tydligt.(1) 

Antibiotikaresistens är ett stort hälsoproblem som leder till ökad sjuklighet och dödlighet i 

bakteriella infektioner. Svårbehandlade infektioner leder inte bara till stora kostnader för 

sjukvården bl.a. i form av dyrare läkemedel och förlängda vårdtider utan också till stort 

enskilt lidande för patienter. För multiresistenta bakterier kan i vissa fall behandlingsalternativ 

helt saknas(2). Förskrivning av antibiotika har en koppling till resistensutveckling. I 

internationella jämförelser finns en klar koppling mellan hög konsumtion av antibiotika och 

spridning av resistenta bakterier. Vissa antibiotika har mer resistensdrivande egenskaper, och 

dessa bör sparas bara till situationer där behandlingsalternativ saknas. 

 

 Redan i slutet av 1940-talet började pencillinresistenta stammar av stafylokocker dyka upp 

och redan då kom varningar om riskerna vid överanvändning av antibiotika att tas på allvar i 

några länder. Antibiotikaresistensen har under tiden utvecklats på ett dramatiskt sätt i många 

delar av världen och de medicinska och ekonomiska konsekvenserna börjar nu synas 

tydligt.(1) 

 

Antibiotikaresistens  

Resistens mot antibiotika kan utvecklas hos alla bakterier som blir utsatta för antibiotika. Det 

finns en rad mekanismer som ligger bakom uppkomst av resistens och innebär att varje 

bakterie har sin benägenhet för resistensutveckling(3). Resistenta bakterier orsakar ofta 

svårbehandlade infektioner och de kan lätt spridas i olika miljöer. Resistenta bakterier har 

spridits t. ex inom sjukvården och detta kan leda till en snabbt ökad förekomst av resistenta 

bakterier. Människan har rubbat den ekologiska balansen av mikroorganismer genom att 
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använda stora mängder antibiotika för att behandla infektioner, bekämpa infektioner hos 

växter och för att öka tillväxten av livsmedelproducerande djur. Idag används 50 % av all 

antibiotika till människor och resterande inom veterinärmedicin. Med minskad tillgång till 

effektiva antibiotika riskerar vi att åter få en ökad dödlighet och sjuklighet i bakteriella 

infektioner.(4) 

Multiresistenta Bakterier, MRB 

Multiresistenta bakterier, MRB, blir mer och mer vanliga och förekommer framförallt i länder 

utanför Norden, främst i vårdmiljöer. MRB kan också spriddas lätt i samhället och mellan 

vårdmiljöer. Själva bakterierna är inte mer sjukdomsframkallande än andra, men när en 

infektion uppstår kan den vara svårbehandlad. Multiresistenta gramnegativa bakterier är snart 

ett större bekymmer än MRSA. De utgör ett växande hot i olika kliniska situationer. 

Infektioner orsakade av MDR (Multidrug-Resistant) gramnegativa bakterier leder till sämre 

kliniska resultat, högre dödlighet och ökade kostnader för vård jämfört med andra typer av 

bakterier.(5) 

 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA 

Penicillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA är resistens mot meticillin som är ett 

förstahandsval vid behandling av staphylokockinfektioner. Resistensen finns i meca-genen 

som ligger på ett mobilt genetiskt element. MRSA är ett allvarligt problem och på senare 

tiden har orsakat en rad olika sjukdomar, allt från mindre infektioner till allvarliga och 

livshotande infektioner som kan vara svåra att behandla. MRSA sprids framför allt inom 

vården och samhället. Idag är det ett av de största problemen man har på sjukhusen världen 

över (6). Förekomsten av MRSA har under det senaste fyra årtiondena ökat till att vara ett 

allvarligt folkhälsoproblem. En aktiv infektion av MRSA förekommer hos ca 1 procent av 

personer med S. aureus närvarande, enligt Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

(7). Den andel av världens befolkning som någon gång haft S. aureus bakterier på kroppen 

uppskattas till ungefär en tredjedel. Beroende på var MRSA infektionen förvärvats kan den 

kategoriseras som nosokomial MRSA (HA-MRSA) eller samhällsförvärvad MRSA (CA-

MRSA).(7) 
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Nosokomiala MRSA, HA-MRSA, förvärvas i sjukhusmiljö. HA-MRSA har ökat under de 

senaste åren beroende på flera faktorer, bland annat: nedsatt immunförsvar hos äldre patienter 

och spridning av infektioner bland patienter på grund av misslyckad hygienkontroll inom 

sjukvården (7). Samhällsförvärvad MRSA, CA-MRSA, orsakas av nya framväxande stammar. 

Denna typ av infektion kan orsaka infektioner hos i övrigt friska människor utan koppling till 

hälso- och sjukvårdssystemen. CA- MRSA infektion förekommer allt mer frekvent i USA och 

runt om i världen, CA-MRSA har blivit mer virulenta än HA-MRSA. En hel del av CA-

MRSA stammarna har dessutom visat sig bära på gener så kallade Panton valentine leucocidin 

(PVL), som är ansvariga för vissa allvarliga lunginflammationer och svår sepsis. Svår sepsis i 

samband med lunginflammation leder till dödsfall.(7) 

MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) ökade med 17 procent från 2007 till 

2008. 1 057 fall av MRSA uppkom under 2007 och 1304 fall under 2008. Mer än hälften av 

de insjuknade hade blivit smittade i Sverige (608 fall) och en tredjedel hade smittats 

utomlands (376 fall). Sverige ligger fortfarande lågt i förekomst av MRSA jämfört med andra 

länder i Europa. Sverige har ännu inte nått resistensnivån 1 procent av alla invasiva 

Staphylococcus aureus, enligt den europeiska resistensövervakningen EARSS.(9) 

 

Extended-Spectrum Betalactamases, ESBL 

Extended-Spectrum Betalactamases, ESBL-produceras förekommer hos många gramnegativa 

bakterier och detta leder till ett växande resistensproblem både i Sverige och internationellt. 

ESBL förekommer framför allt hos E coli och Klebsiella pneumoniae, dvs. bakterier som ger 

upphov till urinvägsinfektion. Det utfördes en studie i Spanien som visade att ESBL-bildande 

E coli återfinns i den normala tarmfloran hos friska personer. Patienter som får infektioner av 

ESBL-bildande bakterier har antagligen koloniserats i tarmen tidigare.  En riskfaktor för att 

insjukna med EBSL- bildande bakterier är hög antibiotikakonsumtion, särskilt av 

cefalosporiner, kinoloner och trimetoprim. Andra riskfaktorer är lång sjukhusvård, 

utlandsvistelser, IVA-vård, recidiverande urinvägsinfektioner, urinkateter och hög ålder. 

Diabetes kan även vara en riskfaktor enligt vissa studier.(10) 
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Vankomycinresistenta- enterokocker, VRE 

Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) har utvecklat resistens mot vankomycin och även 

ampicillin. VRE kan bli ett allvarligt problem, eftersom det inte finns någon påvisad 

behandling vid inträffandet av en infektion, såsom urinvägsinfektioner, sårinfektioner och 

sepsis. Enterokocker är normala bakterier i vår omgivning. De tillhör normalfloran i tarmen 

och huden. Överanvändning av vankomycin ökar risken för att enterokockerna utvecklar 

vankomycinresistens. En förklaring till att dessa bakterier sprider sig lätt inom sjukhus är att 

de har naturlig motståndskraft mot många antibiotika och de har kapacitet att utveckla 

resistens mot alla användbara antibiotika.(11) 

 

 

 

Olika antibiotikagrupper 

De flesta antibiotika är från början naturliga ämnen som bildas av bakterier eller svampar. 

Dessa ämnen har förändrats på kemisk väg för att kunna fungera som läkemedel. Antibiotika 

skadar bakterieceller och många använda antibiotika hindrar bakteriernas uppbyggnad av 

cellväggar. De bakterier som orsakar infektioner tillhör många olika arter. Det finns en del 

antibiotika som påverkar flera olika arter av bakterier och dessa antibiotika sägs ha ett brett 

spektrum. Det finns även antibiotika som påverkar endast specifika bakterier och de sägs ha 

ett smalt spektrum. Det är bättre att använda antibiotika med smalt spektrum som inte 

påverkar den normala bakteriefloran. Om man inte vet vilken bakterie som orsakar sjukdomen 

kan det behövas antibiotika med brett spektrum (12). Det finns många sorter av antibiotika 

och de delas in i följande grupper: 

 

β-laktamantibiotika 

β-laktamantibiotika innehåller en kemisk struktur som kallas betalaktamring. Penicilliner, 

cefalosporiner, monobaktamer och karbapenemer tillhör gruppen β-laktamantibiotikum. 

 

Penicilliner 

Penicilliner är den största gruppen. De hindrar bakterier att bygga upp sina cellväggar, vilket 

leder att bakterierna spricker och dör omedelbart. Den i Sverige vanligaste penicillinsorten är 
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penicillin V, fenoximetylpenicillin, som har ett smalt spektrum. Penicillin V har effekt på ett 

fåtal bakterier och ger bäst effekt vid luftvägsinfektioner som är orsakade av bakterier som 

pneumokocker eller streptokocker.  

Penicillin G, bensylpenicillin är en annan penicillinsort. Bensylpenicillin har väsentligen 

samma smala antibakteriella spektrum som penicillin men bättre effekt mot enterokocker, 

meningokocker och gonokocker.(13)  

 

 

 

Cefalosporiner 

Cefalosporiner tillhör samma grupp av antibiotika som penicillin och de förhindrar på samma 

sätt som penicillin att bakteriers cellväggar byggs upp. Cefalosporiner har ett bredare 

spektrum än penicillin och kan därför användas när penicillin inte ger någon effekt eller vid 

allvarliga infektioner som till exempel när man inte vet vilken sort av bakterie som orsakar 

infektionen.(14) 

 

Tienamyciner (karbapenemer) 

Tillhör samma grupp av antibiotika som penicilliner och cefalosporiner. Karbapenemer har 

mycket brett antibakteriellt spektrum, bredare än penicilliner och cefalosporiner. 

Karbapenemer används som intensivvårdspreparat och i första hand när man önskar täcka in 

svårbehandlade bakterier som Acinetobacter och Pseudomonas. Resistens mot karbapenemer 

är fortfarande ovanligt i Sverige men i andra delar av världen har resistensen ökat allt 

mer.(15)  

 

Tetracykliner 

Tetracykliner verkar på ett stort antal bakteriesorter, dvs. de har ett brett spektrum. 

Tetracykliner påverkar bakteriernas proteinsyntes, vilket innebär att bakterierna inte kan 

föröka sig. De används bland annat vid vissa typer av urinvägsinfektioner, luftvägsinfektioner 

om man reagerar allergiskt mot vanligt penicillin.(13)  

 

Kinoloner 
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Kinoloner är så kallade bredspektrumantibiotika, dvs. de verkar på ett stort antal 

bakteriesorter. Kinolonerna förhindrar att bakterierna delar sig genom att hämma bakteriernas 

DNA-syntes. De är viktiga antibiotika för behandling av allvarliga infektioner. Kinoloner 

utgör ett försthandsval vid sepsis med gramnegativa bakterier, vid behandling av svårare 

urinvägsinfektioner, luftvägsinfektioner, prostatainfektioner, svåra bakteriella tarminfektioner 

och vid infektioner orsakade av Shigella och Salmonella. Kinoloner är det enda orala 

behandlingsalternativ vid infektioner med Pseudomonas aeruginosa och ett av få orala 

alternativ vid behandling av pyelonefrit och gramnegativ sepsis.  Men denna klass av 

antibiotika är nu i riskzonen på grund av snabb resistensutveckling. Kinoloner har visat sig 

vara en signifikant riskfaktor för selektion av multiresistenta bakterier som ESBL-

producerande, E coli och klebsiella. Detta är ett allvarligt problem.(16) 

 

Makrolider 

Makrolider påverkar bakteriernas proteinsyntes som därmed hämmas. Makrolider har i stort 

sett samma effekt på bakterier som penicilliner. De används framför allt vid vissa infektioner 

orsakade av mykoplasma, till exempel lunginflammation. Används även som 

andrahandsmedel vid penicillinallergi vid övre luftvägsinfektioner. (12,17) 

 

Glykopeptider 

Glykopeptidantibiotika hämmar bakteriernas cellväggssyntes på ett tidigare 

stadium än betalaktamantibiotika. Glykopeptider har effekt endast på grampositiva bakterier 

och används framför allt vid svåra infektioner orsakade av multiresistenta stafylokocker 

(MRSA), enterokocker och som alternativ till penicillin vid endokardit. Vankomycin är det 

mest framträdande preparat för glykopeptidantibiotika. Det har bra effekt mot alfa-

streptokocker och används dessutom som terapi vid kolit orsakade av Clostridium difficile. 

Resistens hos enterokocker, VRE, mot vankomycin har redan rapporterats i andra delar av 

världen. Detta utgör redan ett stort problem i den amerikanska sjukvården, medan det i 

Skandinavien fortfarande är det relativt ovanligt. Flera utbrott av VRE har dock inträffat i 

Sverige de senaste åren. Därför bör glykopeptider endast användas vid allvarliga infektioner 

orsakade av multiresistenta grampositiva bakteriestammar som t.ex. MRSA eller då andra 

alternativ saknas.(18) 
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 Aminoglykosider 

Aminoglykosider är ett antibiotikum med brett spektrum som används allmänt vid behandling 

av infektioner orsakade av aeroba gramnegativa bakterier, t.ex vid svåra infektioner som 

sepsis och enokardit. Aminoglykosider kombineras ofta med andra antibiotika för att få 

synergistisk effekt och för att motverka resistensutveckling . På senare år har dock 

enterokocker med aminoglykosidresistens av hög grad försvårat behandlingen av endokardit 

internationellt, men i Sverige är aminoglykosidresistens fortfarande ovanlig (undantag: 

koagulasnegativa stafylokocker.(19) 

Nitroimidazoler 

Nitroimidazoler verkar genom att hämma nukleinsyraomsättning hos anaeroba bakterier. Två 

derivat av nitroimidazol används, metronidazol och tinidazol. Metronidazol är en 5-

nitroimidazole aktiv in vitro mot ett stort antal anaeroba bakterier encelliga protozoer. 

Metronidazol har god effekt mot anaeroba mikroorganismer och är effektiv vid behandling av 

infektioner orsakade av bakteriell vaginos, malaria, odontogena infektioner, parasit-

infektioner, anaeroba bakteriella infektioner (bukinfektioner, diabetesfötter), kirurgisk 

profylax och Helicobacter pylori . Eftersom infektioner med anaeroba bakterier ofta är 

blandinfektioner med aeroba bakterier kombineras imidazolerna med ett annat antibiotikum 

som har effekt mot aeroba bakterier, t.ex. aminoglykosider eller cefalosporiner.(20) 

 

Trimetoprim/ Trimetoprimsulfa  

Trimetoprim och trimetoprimsufa tillhör gruppen folsyraantagonister eller folsyrahämmare. 

De verkar genom att blockera bakteriens produktion av folsyra, vilket leder till att bakterierna 

inte kan föröka sig. De är effektiva mot framför allt aeroba grampositiva och gramnegativa 

bakterier. Trimetorpimsulfa (kombinationen sulfonamid och trimetoprim) används framför 

allt vid svårare urinvägsinfektioner, men kan också i vissa fall användas vid 

luftvägsinfektioner. Trimetoprim används som andrahandsalternativ vid sporadisk cystit hos 

kvinnor.(13) 
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Arbetet mot antibiotikaresistens 

Problemet med antibiotikaresistens har under senare år börjat diskuteras alltmer 

internationellt. År 2002 presenterade EU:s Ministerråd sina rekommendationer 

antibiotikaanvändning och hur man ska kunna motverka antibiotikaresistens för 

medlemsländerna. WHO:s beslutande organ, Världshälsoförsamlingen (WHA), antog 

resolutionen ”Improving the containment of antimicrobial resistance” i maj 2005. 

Resolutionen syftar till att säkerställa ett tvärsektoriellt arbete för att motverka 

antibiotikaresistens. I december 2005 överlämnade den svenska regeringen sitt förslag till 

riksdagen ”Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade 

sjukdomar”. Smittskyddsläkare ska ta större ansvar för att följa vårdhygien inom vården och 

för att förebygga smittspridning inom det verksamhetsområde som vårdgivare ansvarar 

för(21).  

 

I Sverige finns STRAMA – Strategigrupper för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad 

Antibiotikaresistens. Organisationen bildades 1995 och består idag av 31 olika lokala grupper 

utspridda över hela landet. Syftet med organisationen är att bevara antibiotika som effektiva 

läkemedel hos människor och djur, övervaka antibiotikaanvändning och motverka spridning 

av resistenta bakterier, samt ta initiativ till åtgärder inom området. Tack vare STRAMA har 

många olika aktörer börjat samarbeta mot gemensamma mål. Bland de aktörer som 

samarbetar med STRAMA finns bland annat Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Sveriges 

Kommuner och landsting, Sveriges förening för vårdhygien, Apoteket AB, Statens 

veterinärmedicinska anstalt, Smittskyddsläkareföreningen samt Jordbruksverket.  

Trots detta så är förskrivningen av antibiotika i Sverige fortfarande hög, speciellt i de stora 

städerna.  

Öppenvården (oftast inkluderat kommunala äldreboenden) står för 90 procent av all 

förskrivning och är ett gemensamt ansvar för primärvård och öppen specialistvård. Med tanke 

på den stadiga ökningen av resistenta bakterier kom STRAMA den 18 november 2009 med 

ett nytt mål att reducera antibiotikaanvändningen till 250 recept per 1000 invånare och år, på 

5 års sikt. Stockholms län, som toppar listan över antalet antibiotikarecept per 1000 invånare, 

har 473 recept per 1000 invånare och år (2009). Stramas mål idag är att reducera 
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förskrivningen i Stockholm med 40-50 procent. Det finns stora skillnader i förskrivningen av 

antibiotika mellan Stockholms kommuner och förklaringen till detta är okänd.(22,23) 

 

 

Antibiotikaanvändning i öppenvård 

Öppenvården står för 90 procent av all antibiotikaförskrivningen medan sluten vård endast 

står för 10 procent. Konsekvenserna av ökad antibiotikaresistens i öppenvård kommer att 

märkas framförallt vid behandling av samhällsförvärvade infektioner. Förskrivningen av 

antibiotika i Sverige var i genomsnitt 423 recept/1000 invånare under 2008. Medan 

förskrivning i Stockholm var högst, 473 recept/1000 invånare och lägst i Västerbotten med 

338 recept/1000 invånare. Det finns stor variationen mellan länen som inte kan förklaras av 

skillnader av sjuklighet i populationen.(24) 

 

Stramas mål för antibiotikaanvändning inom öppen vård 

Med tanke på den stadiga ökningen av resistenta bakterier kom STRAMA den 18 november 

2009 med ett nytt mål: 

• Första målet är att reducera antibiotikaanvändningen till 250 recept per 1000 invånare 

och år, på 5 års sikt. Figur 1 visar antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år i 

olika län i Sverige. Den röda linjen i diagrammet visar reducering av 

antibiotikaanvändning till 250 recept per 1000 invånare. 
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Figur 1: Antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år i Sveriges län. 

Källa: Xplain, Apotekens service AB 

 

• Andra målet som Strama strävar efter är att reducera användning av kinoloner till 

minde än 10 procent av urinvägsantibiotika till kvinnor mellan 15 och 79 år vid 

okomplicerad nedre urinvägsinfektion (cystit). Se röda linjen i figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Andel kinoloner av urinvägsantibiotika till kvinnor mellan 15-79 år, 2008-11 till 2009-10 per 
kommun i Stockholms län. 

Källa: Concise Apotekens service AB 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dan
de

ry
d 

Tä
by

 

Li
di
ng

ö 

Nor
rtä

lje
 

Jä
rfä

lla

Ö
st
er

åk
er

 

Eke
rö

 

Upp
la
nd

s-
Bro

Sto
ck

ho
lm

 

Bot
ky

rk
a 

Vax
ho

lm
 

Sol
le
nt
un

a 

Sol
na

Nyn
äs

ha
m
n

Sig
tu

na
 

Nyk
va

rn
 

Sun
db

yb
er

g

Vär
m
dö

 

Nac
ka

 

Upp
la
nd

s-
Väs

by

Val
le
nt
un

a 

Söd
er

tä
lje

Hud
di
ng

e 

Han
in
ge

 

Ty
re

sö
 

Sal
em

 



13 

 

 

 

• Tredje målet är att andelen penicillin V bör utgöra 80 procent av all luftvägsantibiotika 
som förskrivs till barn mellan 0-6 år. Stockholms län ligger ganska långt ifrån detta 
målvärde. Se röda linjen i figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Andel Penicillin V av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år 2008-09 till 2009-08 i Stockholms 
län. 
Källa: Concise Apotekens service AB 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats var att beskriva antibiotikaanvändningen i Stockholms kommuner 

samt att studera demografiska variationer i antibiotikaförskrivningen.  

 

Ett delsyfte var att undersöka antalet antibiotikabehandlade individer per åldersgrupp i varje 

kommun inom Stockholms län, samt att titta på antal antibiotikarecept dessa individer fått 

under en tolvmånadersperiod. Ytterligare delsyften var att undersöka vilka sorter av 

luftvägsantibiotika som förskrivs till barn mellan 0-6 år i varje kommun, samt vilka sorter av 

urinvägsantibiotika som förskrivs till kvinnor mellan 15-79 år i varje kommun. 
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2. Metod 
Undersökningen genomfördes med hjälp av datainsamling från nedanstående databaser. 

• Data ur Socialstyrelsens läkemedelsregister användes för att ta fram antal individer per 

åldersgrupp inom varje kommun i Stockholm som fått antibiotikabehandling de 

senaste 12 månaderna och hur många antibiotikarecept dessa individer fått.  

• Data från statistiksystemet Concise, från Apotekens Service AB, användes för att se 

andelen Penicillin V och övriga luftvägsantibiotika till barn 0-6 år inom olika 

kommuner samt andel kinoloner och övriga urinvägsantibiotika till kvinnor mellan 15 

-79 år i varje kommun.  

• Data från Concise, Apotekens Service AB, användes för att ta fram antal recept på 

antibiotika J01, exkl. metenamin, per 1000 invånare inom olika kommuner  

• Data över folkmängd per åldersgrupp i Stockholms kommuner hämtades från Region- 

och Trafikplanekontoret i Stockholms läns landsting. Dessa data användes för att ta 

reda på om det finns någon åldersgruppsförklaring till variationen i förskrivningen av 

antibiotika till invånarna i olika kommuner  
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3. Resultat 

Antibiotikaanvändning fördelat mellan olika åldersgrupper inom Stockholms län 

Undersökningen visar hur antal recept/ 1000 invånare på all sorter av antibiotika (ATC-kod 

J01, exklusive metanamin) varierar mellan olika åldersgrupper. Barn mellan 0-4 år får 700 

recept/ 1000 invånare. Det förhåller sig ganska högt jämfört med övriga åldersgrupper. 

Antibiotikaanvändningen avtar mellan 5- 14 år. För barn 5-9 år används 470 recept/ 1000 

invånare, medan det används endast 220 recept/ 1000 invånare hos barn mellan 9-14 år. 

Antibiotikaförskrivningen ligger mellan 300 och 400 recept/ 1000 invånare i åldersgrupp 19 -

44 år. Antibiotikaanvändningen är högre hos äldre med 831 recept/1000 invånare i 

åldersgruppen 80+. Se figur 4. 

 

Figur  4: Antal recept/1000 inv i Stockholms Län på antibiotika J01 exkl. metenamin fördelat på olika 
åldersgrupper 2008-09 till 2009-08 
Källa: Concise, Apotekens Service AB 

 

Åldersgrupperna 0-6 år och äldre 80+ har störst antal antibiotikabehandlade, ca 350 

antibiotikabehandlade per 1000 invånare. Åldersgrupperna mellan 7 och 64 år ligger mellan 
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ca 200 och 250 antibiotikabehandlade per 1000 invånare. Vid åldersgruppen 65-79 år sker en 

ökning till ca 320 antibiotikabehandlade per 1000 invånare.  

 

 

Figur 5: Antal antibiotikabehandlade per 1000 invånare i olika åldersgrupper i Stockholms län 
Källa: socialstyrelsens läkemedelsregister 

 

Antibiotikabehandlade per 1000 invånare är fördelade i olika åldersgrupper i figur 5, men 

ålderstrukturfördelningen skiljer sig från den som finns i figur 4 med antal antibiotikarecept/ 

1000 invånare. Med anledning av detta har nya åldersgrupper tagits ut för graften i figur 4. 

Detta medför att beräkningarna av kvoten inte har kunnat beräknas exakt. Kvoten i tabell 1 

har beräknats genom att dividera antalet antibiotikarecept per 1000 invånare med antalet 

antibiotikabehandlade per 1000 invånare. Kvoten ger en tolkning på antibiotikaförbrukning 

per ålderskategori, eftersom  de som väl behandlas får fler recept. Hos åldergruppen 80+ är 

kvoten 2,24 recept i snitt, vilket är högre än övriga åldersgrupper.  

Tabell 1: Förhållandet mellan behandlade och recept i olika åldersgrupper 

Åldergrupp 0-6 7-17 18-24 25-64 65-79 80+ 

Antal 
antibiotikarecept  

585,89 352,96 359,83 401,16 636,97 788,92 

Antal 
antibiotikabehandlade 

352,33 198,64 238,67 240,05 328,20 351,81 

Kvot 1,66 1,78 1,51 1,67 1,94 2,24 
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Enligt figur 6 (se nedan) är antalet antibiotikabehandlade i åldersgruppen 80+ med över sex 

st. antibiotikarecept fler än i övriga åldersgrupper. Detta resulterar i en högre 

antibiotikaförbrukning inom denna åldersgrupp, vilket stämmer överens med ovanstående 

beräkningar i tabell 1. Åldersgrupperna 0-6 år och 65-79  har också större 

antibiotikaförbrukning med anledning av att det finns en märkbar användning av över sex 

recept. Övriga åldersgrupper har en mindre andel som får sex eller fler recept.  

Antibiotikabehandlade fördelat mellan olika åldersgupper och kön inom  

Stockholms län 

 

 
Figur 6: Antal antibiotikabehandlade per 1000 invånare med ett eller flera recept uppdelat i olika 

ålderskategorier och kön. 

Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister 

 
 
Kvinnor mellan 17-79 år har nästan dubbelt så hög antibiotikaförbrukning som män i samma 

åldersgrupp.  Kvinnor i åldersgruppen 18-24 har ca 300 antibiotkabehandlade per 1000 

invånare medan män har endast ca 175 antibiotikabehandlade per 1000 invånare. Hos kvinnor 

mellan 65-79 år stiger sedan antalet ytterligare till ca 350 antibiotikabehandlade. Hos män i 
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samma åldersgrupp stiger antalet till ca 300 antibiotikabehandlade. Män och kvinnor i 

åldersgrupp 80+ har samma antal antibiotikabehandlade. Se figur 7.  

 

 

Figur 7: Antal antibiotikabehandlade ATC-kod j01 exkl. metanamin per 1000 invånare per kön och 
ålderskategori Stockholms län 
Källa: socialstyrelsens läkemdelsregiste 

 

Demografiska variationer på antibiotikaförskrivning mellan Stockholms 

kommuner 

Figur 8 visar andelen folkmängd ut efter åldersgrupp i kommuner inom Stockholms län. De 

kommuner som har högst andel folkmängd inom åldersgruppen 80+ är Danderyd, Lidingö, 

Solna, Norrtälje, Täby och Stockholm. När det gäller andelen av övriga åldersgrupper så 

skiljer de sig inte så mycket mellan kommunerna. Solna, Sundbyberg, Stockholm och 

Norrtälje har mindre folkmängd i åldersgrupperna mellan 0- 24 år. 
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Figur 8: Folkmängd efter ålder i Stockholms län 
källa: från Region- och trafikplanekontoret, Stockholms län landsting 

 

Antal antibiotikarecept per 1000 invånare skiljer sig mellan Stockholms kommuner enligt 

figur 9. Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Vaxholm har högst antal recept per 1000 

invånare. De ligger mellan 500 och 550 recept per 1000 invånare. De södra delarna av 

Stockholms län har mindre antal skrivna recept jämfört med de norra delarna. 

 

Figur 9: Antal recept på antibiotika J01 exkl. metenamin per 1000 invånare inom olika kommuner i 

Stockholms län 

Källa: Concise, Apotekens Service AB 
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För att studera demografiska variationer på antibiotikaförskrivningen i olika kommuner 

jämförs figur 8 med figur 9. Några av de kommuner som har större antal skrivna 

antibiotikarecept per 1000 invånare verkar ha en större andel av åldersgruppen 80+. Denna 

åldersgrupp har i figur 4 och 5 visat att de står för det högsta antalet förskrivna recept 

respektive antal antibiotikabehandlade. Samma princip gäller för åldergruppen mellan 0-6 år. 

Dock skiljer det sig inte ålderstrukturerna så mycket mellan kommunerna. 

 

Individer med antibiotikabehandling per åldersgrupp i varje kommun inom 

Stockholms län  

Antal individer som använder antibiotika per 1000 invånare i varje kommun skiljer sig mellan 

olika kommuner i Stockholms län. Lindingö, Täby, Danderyd, Vaxholm och Vallentuna  har 

störst antal individer som behandlas med antibiotika. Vallentuna har ca 290 individer med  

antibiotikabehandling per 1000 invånare medan Lindingö, Täby, Vaxholm och Danderyd har 

ca 280 individer med antibiotikabehandling per 1000 invånare. Se figur 10. 

 

 

Figur 10: Antal individer som använder antibiotika per 1000 invånare i varje kommun 

Källa: socialstyrelsens läkemdelsregister 
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Förskrivning av luftvägsantibiotika till barn mellan 0-6 år varierar mellan 

Stockholms kommuner  

Penicillin V är förstahandsmedel vid luftvägsinfektioner hos barn 0-6 år?. Stramas mål är att 

använda 80 procent penicillin V av all luftvägsantibiotika. Kommuner som skriver ut mindre 

penicillin V är Lidingö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna och Norrtälje. Penicillin V skrivs 

oftare ut i södra delarna av Stockholms län så som i Nynäshamn och Salem. Kommuner som 

skriver ut mindre penicillin V skriver ut andra luftvägsantibiotika som har bredare spektrum 

såsom amoxicillin, cefalosporiner och makrolider. Amoxicillin och cepalosporiner kan 

användas om penicillin V inte ger någon effekt eller vid allvarliga infektioner, medan 

makrolider används som andrahandsmedel vid penicillinallergi och vid vissa typer av övre 

luftvägsinfektioner. Se figur 11. 

 

 

 

Figur 11: Andel luftvägsantibiotika på recept till barn 0-6 år inom kommuner i Stockholms län 
Källa: Concise, Apotekens service  
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Förskrivning av urinvägsantibiotika till kvinnor mellan 15-79 år varierar mellan 

Stockholms kommuner 

Strama strävar efter att reducera andelen kinoloner ( ciproflaxin och norfloxacin) till max 10 

procent av all urinvägsantibiotika till kvinnor mellan 15-79 år? Kinolonerna har ett brett 

spektrum och har visat sig vara en signifikant riskfaktor för selektion av multiresistenta 

bakterier. Kinoloner ska inte användas vid okomplicerad urinvägsinfektion, de ska behållas 

till behandling av svårare urinvägsinfektioner, prostatainfektioner och när andra alternativ inte 

finns. Lidingö, Täby och Danderyd har det högsta andelen av recept med kinoloner per 1000 

invånare bland Stockholms kommuner. Kinoloner utgör 20 procent av förskriven 

urinvägsantibiotika. Kommuner som använder lägst andel kinoloner är Salem, Tyresö, 

Haninge och Huddinge. Se figur 12. 

 

 

Figur 12: Andel urinvägsantibiotika på recept till kvinnor 15-79 år per kommun i Stockholms län. 
Källa: Concise, Apotekens Service AB 



23 

 

 

 

4. Diskussion  

I undersökningen av antibiotikaanvändningen inom olika åldersgrupper är skillnaderna 

betydande (se figur 4, 5). Äldre invånare 80+ och barn mellan 0-6 år har högst andel 

antibiotikarecept per 1000 invånare samt antibiotikabehandlade per 1000 invånare. Kvoten 

mellan antibiotikarecept och antibiotikabehandlade är speciellt hög för åldersgruppen 80+ 

vilket ger denna åldersgrupp en större förbrukning per behandlad individ(se tabell 1). Vi kan 

även se att denna åldersgrupp har en större andel invånare med över sex recept än övriga 

åldersgrupper (se figur 6). Mellan åldersgrupp 7-17 och 18-24 år ser vi en markant ökning i 

antalet antibiotikabehandlade kvinnor medan antalet antibiotikabehandlade män istället avtar 

något (se figur 7). Med denna vetskap kan vi härleda att det är enbart kvinnans 

antibiotikaanvändning som står för ökningen mellan dessa två åldersgrupper. Antalet 

antibiotikabehandlade män stiger sedan markant från åldersgruppen 25-64 tills de slutligen 

tangerar antalet antibiotikabehandlade kvinnor vid åldersgrupp 80+. Det finns alltså betydligt 

fler antibiotikabehandlade kvinnor mellan 7-17 och 65-79 år än män. En trolig anledning till 

detta kan bero på att kvinnor står för en stor del urinvägsantibiotika vid urinvägsinfektion. 

Utifrån resultatet från studien av antibiotikaanvändning i olika kommuner visade det sig att 

det finns stor variation på antibiotikaanvändning inom olika kommuner (se figur 9). De 

kommuner som använder flest antibiotikarecept, ATC-kod J01 exklusive metenamin, är bland 

annat: Lidingö, Täby och Danderyd (se figur 10). För att försöka hitta en förklaring till 

variationen mellan olika kommuner studerades den demografiska variationen i 

antibiotikaförskrivning i olika kommuner. Undersökningen av folkmängd per kommun 

uppdelat på åldergrupp (se figur 9) visade på att de kommuner som nämndes ovanför har en 

större folkmängd i åldersgruppen 80+ jämfört med övriga kommuner.  

I en ytterligare studie av kommunernas antibiotikaanvändning togs data fram på antalet 

individer som använder antibiotika per 1000 invånare i varje kommun (se figur 11). Resultatet 

visade på att de kommuner som står för högst antal skrivna antibiotikarecept också har större 

antal individer som använder antibiotika, vilket innebär att dessa kommuner har högst 

antibiotikaförbrukning i Stockholms län.  
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I undersökningen såg vi en stor antibiotikaförskrivning till åldersgruppen 0-6 år. För att få en 

klarare bild om antibiotikaanvändning i olika kommuner för denna åldersstruktur studerades 

antal recept på luftvägsantibiotika per 1000 invånare och år (se figur 12). Vi har valt dessa 

antibiotikagrupper på grund av att barn i dessa åldersgrupper använder mest 

luftvägsantibiotika och Strama har definierat vilka antibiotika som räknas som 

luftvägsantibiotika.  Enligt Stramas mål (figur 3) bör penicillin V användas som 

luftvägsantibiotika i över 80 procent av antal behandlade på 5 års sikt. Resultatet av denna 

undersökning visar att kommuner som skriver ut mindre penicillin V är Lidingö, Täby, 

Upplands-Bro, Vallentuna och Norrtälje. Dessa kommuner använder andra luftvägsantibiotika 

med bredare spektrum såsom amoxicillin, cefalosporin och makrolider. Dessa 

antibiotikagrupper skall främst användas vid särskilda infektioner eller om penicillin V inte 

ger någon effekt. Makrolider används som andrahandsmedel vid penicillinallergi och vid 

vissa typer av övre luftvägsinfektioner. Man ska framför allt undvika att använda 

cefalosporiner pga. deras snabba resistensutveckling.  

Undersökningen om förskrivning av urinvägsantibiotika till kvinnor i åldersgrupp mellan 15 

och 79, visar att förskrivningen skiljer sig skarpt mellan olika kommuner. Enligt Stramas mål 

ska användning av kinoloner reduceras till max 10 procent på 5 års sikt eftersom denna klass 

av antibiotika har ett mycket brett spektrum och den utbredda användningen har lett till en 

snabb ökning i utvecklingen av resistens. Kinoloner bör reserveras för allvarligare, 

svårbehandlade infektioner som prostatainfektioner och svårare urinvägsinfektioner. 

Pivmecillinam och nitrofurantion är försthandsmedel vid okomplicerad UVI hos kvinnor.  

Lidingö, Täby och Danderyd har det högsta andelen av recept med kinoloner per 1000 

invånare bland Stockholms kommuner. Kinoloner utgör 20 procent av förskriven 

urinvägsantibiotika i dessa kommuner. De kommuner som använder lägst andel kinoloner är 

Salem, Tyresö, Haninge och Huddinge (Se figur 13).  

Ovanstående fakta tyder på att Lidingö, Täby och Danderyd varken följer rekommendationer 

vid urinvägsinfektion hos kvinnor eller vid luftvägsinfektion hos barn. De väljer att använda 

de antibiotikagrupper som har brett spektrum och som egentligen endast bör användas till 

allvarliga infektioner med tanken på risken på resistensutveckling.  Sammanfattningsvis har 

studien visat att antibiotika används i större utsträckning i kommunerna: Lidingö, Täby och 

Danderyd. Däremot används antibiotika i mindre utsträckning i kommunerna i södra 
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Stockholm. Den demografiska variationen kan ha en viss förklaring till skillnader i 

antibiotikaförskrivning mellan kommuner. Ett exempel på detta är att Danderyds kommun 

som har den högsta andelen av folkmängd tillhörande 80+ även har den högsta andelen 

skrivna recept per 1000 invånare bland Stockholms kommuner. En annan möjlig förklaring är 

att socioekonomiska skillnader i befolkningen kan inverka på skillnader i 

antibiotikaförskrivningen mellan kommunerna. I en undersökning publicerad av Statistiska 

Central Byrån under 2007 toppar Lidingö, Täby och Danderyd listan på Stockholms 

kommuner rangordnade efter högsta medelvärde på finansiella tillgångar per person för 

befolkningen 20+ år (24). Skillnader i läkartäthet och tillgänglighet till vård kan även ha en 

viss betydelse. 

5. Slutsats  

Det har i denna studie framkommit att det kan finnas socioekonomiska och demografiska 

skillnader som ligger bakom variationen av antibiotikaförskrivning mellan kommunerna i 

Stockholms län.  Det krävs en reducering av antibiotikaanvändningen och att 

behandlingsrekommendationer för specifika diagnoser följs. En framtida kvalitativ studie som 

granskar antibiotikaförskrivningen i varje enskild kommun rekommenderas, för att komma åt 

kärnan till problematiken. 
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