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Strama Västra Götaland uppmärksammar 
överanvändning av fluorokinoloner

med allvarliga konsekvenser för resistens och biverkningsrisk

Fluorokinoloner är en viktig antibiotikgrupp avseende flera infektioner, framförallt allvarliga 

urinvägsinfektioner. Tyvärr hotas effekten av ökande resistensutveckling i VGR, både inom 

primärvård och på sjukhus. 

På en del sjukhus närmar sig resistensnivån 20 %, en gräns för när man kan använda sig av 

ett preparat empiriskt.

Resistensutvecklingen beror på flera faktorer, bland annat en överanvändning vid lindriga 

infektioner, exempelvis urinvägsinfektion utan feber. Denna diagnos är den näst vanligaste 

indikationen på sjukhus i VGR, trots att stöd saknas i riktlinjer. SU använder ciprofloxacin vid 

afebril urinvägsinfektion i mer än 15 % av fallen, jämfört med Alingsås sjukhus drygt 5 %.

Användningen av alla fluorokinoloner till inneliggande patienter ökar, och även om 

användningen av nyare fluorokinoloner som levofloxacin och moxifloxacin än så länge är liten, 

är ökningstakten oroväckande.

SU och Kungälvs sjukhus har en hög användning generellt till inneliggande patienter. 

Resistensnivån för SU och Kungälv ligger högre än regionen i övrigt.

Onkologi- och urologverksamheter tillhör de enheter som ligger i topp avseende bruk.

Receptförskrivningen ökar inte men uppvisar variation mellan sjukhus där Kungälvs Sjukhus 

har en stor relativ förskrivning.

Användningen av fluorokinoloner belastas av allvarliga biverkningar, något som lyfts fram av 

både europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter under 2018. 



Innehåll

Statistiken omfattar: 
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(SkaS) och NU-sjukvården samt Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett
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Bild 7: Andel av alla (SFI+VRI) afebrila urinvägsinfektioner som initialt behandlas med ciprofloxacin

Bild 8: Antal recept ciprofloxacin

Bild 9: Antal recept levofloxacin

Bild 10: Antal recept moxifloxacin

Bild 11: Resistens mot ciprofloxacin hos E coli

Bild 12: Biverkningar fluorokinoloner

Bild 13: Andel ciprofloxacinordinationer av alla antibiotikaordinationer på sjukhus

Bild 14: Andel ciprofloxacinordinationer av alla antibiotikaordinationer på sjukhus – enheter med störst andel

Bild 15: Antal ciprofloxacinordinationer fördelat på de vanligaste ordinationsorsakerna



Ökning VGR 9,8 %





Kungälv förskriver 

många kinolonrecept.











Resistensen mot kinoloner (ciprofloxacin) hos E coli
ökar oroande i Västra Götaland



EMA:S säkerhetskommité (PRAC):

Begränsa användningen av kinoloner!
• Kinolonpreparat – ta bort
• Fluorokinoler – begränsa

Allvarliga och långvariga biverkningar
• Muskler, senor, leder och nervsystem
• Kronisk smärta och 

funktionsnedsättningar.

Riskpatienter!
• Äldre, organtransplanterade, nedsatt 

njurfunktion, behandling med 
systemiska kortikosteroider-

• Tidigare biverkningar vid behandling 
och/eller tidigare besvär av de              
tillstånd som nämns som allvarliga 
biverkningar. 

Rapporter om allvarliga och långvariga biverkningar av fluorokinoloner








