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Strama Västra Götaland uppmärksammar 
användning av cefalosporiner

Cefalosporiner är en antibiotikaklass med bred användning. Dock finns en risk för selektion av resistenta 

bakterier. Förskrivningen har minskat i Sverige de senaste 10 åren på grund av oro för att andelen ESBL-

bildande bakterier ska öka.

E. coli som är resistenta (R) mot cefalosporiner ökar i VGR och i snabbare takt inom sjukhusvården, än i 

primärvården. Högst andel ses inom SU där knappt 10 % av urinisolaten är resistenta. Majoriteten av de 

cefalosporinresistenta E. coli bildar ESBL och flertalet är multiresistenta. 

Användningen av cefalosporiner varierar mellan sjukhus i VGR. SU använder relativt mycket, SÄS och Alingsås 

använder relativt lite. Av de verksamheter i regionen med störst andel cefalosporiner tillhör 7 av 10 SU, där 

speciellt Obstetriken/SU utmärker sig.

Vanligaste indikation för parenterala cefalosporiner i VGR är pneumoni, trots att cefalosporiner inte 

rekommenderas som förstahandsmedel i flertalet fall. 

Vanligaste indikation för perorala cefalosporiner är urinvägsinfektion med feber. Här kan läggas märke till att en 

stor andel utgörs av cefadroxil som inte rekommenderas vid denna indikation. Återigen är variationen stor i 

regionen, exempelvis använder SU mer perorala cefalosporiner initialt vid febril urinvägsinfektion än övriga 

sjukhus.

Receptförskrivningen utgörs numera så gott som enbart av cefadroxil. Tyvärr är ceftibuten sedan några år 

licensbelagt vilket inneburit att handläggningen av febril urinvägsinfektion både hos vuxna och barn försvårats.

Välkänt är att cefalosporiner ofta ger upphov till Clostridium diffiicile enterit. En studie i regionen har övertygande 

visat att sjukhus som använder mer cefalosporiner belastas av högre frekvens Clostridie-infektioner.



Innehåll

Statistiken omfattar: 

Samtliga sjukhus inom förvaltningarna Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Skaraborgs sjukhus 

(SkaS) och NU-sjukvården samt Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett

Bilder:

Bild 4: Andel cefalosporinordinationer av alla antibiotikaordinationer på sjukhus

Bild 5: Andel cefalosporinordinationer av alla antibiotikaordinationer på sjukhus – enheter med störst andel

Bild 6: Rekvisition parenterala cefalosporiner, DDD/100 vårddygn

Bild 7: Antal parenterala cefalosporinordinationer fördelat på ordinationsorsak

Bild 8: Andel samhällsförvärvade pneumonier initialt behandlade med intravenösa cefalosporiner

Bild 9: Rekvisition perorala cefalosporiner, DDD/100 vårddygn

Bild 10: Receptförskrivning cefalosporiner, varurader/100 vårdtillfällen + vårdkontakter

Bild 11: Antal perorala cefalosporinordinationer fördelat på ordinationsorsak

Bild 12: Andel febrila UVI initialt behandlade med perorala cefalosporiner

Bild 13: Resistens mot cefalospriner hos E. coli

Bild 14: Cefalosporiner och Clostridium difficile enteriter
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Resistens mot cefalosporiner hos E. coli 
ökar i Västra Götaland

Majoriteten  av de cefadroxil-resistenta (ca 80%) och cefotaxim-resistenta (ca 100%)
E. coli producerar ESBL, av vilka flertalet är multiresistenta 
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Ju mer cefalosporiner ett sjukhus använder –

desto mer Clostridium difficile enteriter!


