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Behandling av samhällsförvärvad 
pneumoni hos inlagda patienter på 

Medicin- och rehabiliteringskliniken i 
Piteå – följer vi de nationella 

riktlinjerna? 
 

Bakgrund 

Samhällsförvärvad pneumoni orsakar många besök på akutmottagningar, 

speciellt de kalla årstiderna. Incidens av samhällsförvärvad pneumoni är ca 1 

% på norra halvklotet med tydligt ökande incidens mot äldre individer [1]. I 

Sverige kräver 20-40% av de insjuknade inneliggande vård [2].  

 

Samhällsförvärvad pneumoni definieras som en infektion som patienten har 

ådragit sig utanför sjukhus [1]. Streptococcus pneumoniae (pneumokock) är 

den vanligaste mikroorganismen bakom pneumoni [3]. I olika material har 

man sett att den svarar för 2/3 av alla fall av bakteriell pneumoni [4]. Andra 

vanliga patogener är Haemophilus influenzae och Mycoplasma pneumoniae 

[2].  

 

Jämfört med resten av Europa har Sverige en låg frekvens av pneumokocker 

med nedsatt känslighet för penicillin [2]. Om man väljer att behandla med ett 

antibiotikum med onödigt brett antimikrobiellt spektrum riskerar man ökad 

antibiotikaresistens bland mikroorganismer [3]. Pneumonibehandlingen kan 

också orsaka negativa effekter på bakteriepopulationer utanför luftvägarna, t 

ex bruk av kinoloner kan kopplas till infektioner med Clostridium difficile 

[2].  

 

Enligt de svenska nationella riktlinjerna är penicillin V förstahandsval vid 

icke-allvarlig pneumoni. När parenteral behandling krävs är bensylpenicillin 

förstahandsvalet [2]. Med tanke på riskerna med mindre bra val av antibioti-

kum vore det av intresse att se om de nationella riktlinjerna följs.  
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Syfte 

Syftet är att analysera i vilken grad man följer de nationella riktlinjerna för 

antibiotikabehandling av samhällsförvärvad pneumoni vid inläggning på 

Medicin- och rehabiliteringskliniken i Piteå.  

Metod 

En retrospektiv studie som baseras på genomgång av patientjournaler ur da-

tajournalsystemet VAS. Alla patienter som under tidsperioden mellan 1/1 

och 31/12 2012 fått diagnosen pneumoni vid inneliggande vård identifieras. 

För att få fram dessa patienter används diagnoskoderna J130, J140, J150-

159, J160-168, J170, J180-189 från ICD-10. Samtliga patienters journaler 

för det aktuella vårdtillfället kommer att granskas.  

 

Följande patienter kommer att inkluderas:    

 Patienter som uppfyller de diagnostiska kriterierna för pneumoni: sym-

tom och/eller statusfynd förenliga med nedre luftvägsinfektion (tex feber, 

hosta, dyspné, nytillkommen uttalad trötthet, andningskorrelerad bröst-

smärta) i kombination med infiltrat på lungröntgen 

 

Följande patienter kommer att exkluderas:  

 Patienter som läggs in p.g.a. infektion UNS där man konstaterat pneu-

moni senare under vårdtillfället  

 Patienter som förflyttats från ett annat sjukhus där man redan påbörjat 

behandling mot pneumoni.  

 Patienter som varit inlagda på sjukhus de senaste 14 dagarna 

 Patienter med cytopeni  

 

Variabler som ska analyseras: 

 Val av antibiotikum 

 Kön 

 Ålder 

 Ev. samsjuklighet (t ex KOL, multisjuklighet) 

 CRB-65-index 

 

Socialstyrelsens definition av en multisjuk är följande: en person som under 

en 12-månaders period har varit inskriven inom slutenvården 3 gånger eller 

fler med diagnoser ur olika diagnosgrupper enligt ICD-10.  

 

CRB-65 är ett scoringssystem som används för att bedöma allvarlighetsgra-

den av pneumoni och få indikation om rätt vårdnivå och behov av inlägg-

ning. Man får 1 poäng för varje uppfyllt markör: konfusion (nytillkommen), 
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respiration (AF 30 eller mer), blodtryck (systoliskt lägre än 90 mmHg eller 

diastoliskt 60 mmHg eller lägre) samt ålder 65 år eller högre.  

 

Resultaten kommer att föras in i Excel och därefter åskådliggöras i diagram 

alternativt tabeller. 

 

Etiska aspekter 

Skriftligt tillstånd för genomgång av patientjournaler kommer att inhämtas 

från verksamhetschefen.  
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