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Strama Västra Götaland uppmärksammar 
användning av karbapenemer

Karbapenemer är antibiotika med mycket brett spektrum. De används på sjukhus vid allvarliga infektioner när 

andra antibiotika inte förslår. Inga perorala medel finns.

Resistens mot karbapenemer är än så länge ett litet problem i Sverige. Dock ökar resistenta bakterier för varje 

år. Framför allt ökar så kallade ESBL-producerande bakterier där karbapenemer är ett alternativ. Ökande 

karbapenemanvändning innebär en ökad risk för karbapenemresistens. 

Användningen av karbapenemer ökar oroväckande i VGR, senaste året med 10 %. Jämfört med Sverige i övrigt 

använder dock VGR mindre bredspektrumantibiotika. Speciellt om alla så kallade bredspektrumantibiotikaklasser

inkluderas (cefalosporiner, fluorokinoloner, karbapenemer och piperacillin/tazobactam). Av regioner med 

universitetssjukhus använder VGR minst bredspektrumantibiotika.

Inom VGR varierar användningen av samtliga bredspektrumantibiotika, där såväl kvantitet som fördelning av 

olika bredspektrumantibiotika är olika.

Användningen av karbapenemer är störst på SU och minst inom NU-sjukvården. Av de verksamheter i regionen 

med störst andel karbapenemer tillhör alla SU, där speciellt Barncancercentrum utmärker sig med hög 

användning.

Vanligaste indikation för karbabenemer i VGR är annan (oklar) infektion, och därefter kommer pneumoni med 

över 400 ordinationer per år. Bakterier som endast är känsliga för karbapenemer är mycket ovanliga vid 

pneumoni, och frekvensen motsvarar inte användningen vid denna indikation.

I karbapenemklassen ingår meropenem, imipenem (med cilastatin) och ertapenem. Nästan all användning utgörs 

av meropenem.
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Ökning på 10,1 % för VGR
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