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Kort tid till första antibiotikados vid 
pneumoni - är det viktigt? 
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Bakgrund
På Södra Älvsborgs Sjukhus vårdas mer än 1000 patien-
ter med lunginflammation varje år. Pneumoniprocessen 
har sedan 2008 arbetat för förbättrad kvalitet i vården. 
Ett av målen har varit att patienten ska få sin första 
antibiotikados så tidigt som möjligt och att 80 % ska få 
behandling inom fyra timmar. Teoretiskt finns det gott 
stöd för ett sådant mål men det vetenskapliga under-
laget är begränsat. Det är heller inte etiskt försvarbart 
att göra prospektiva studier för att undersöka om tidig 
behandling ger bättre effekt än sen behandlnig. Upp-
följningen av kvalitetsparametrarna i pneumoniproces-
sen som genomförs regelbundet varje månad levererar 
dock data som möjliggör för oss att belysa frågan som 
en observationsstudie.

Syfte/mål
Att undersöka om tiden till första antibiotikados hos 
patienter med samhällsförvärvad lunginflammation på 
Södra Älvsborgs Sjukhus har haft betydelse för utfall 
i form av mortakitet och vårdtid. Studien syftar också 
till att klarlägga varför behandlingen dröjt mer än åtta 
timmar när så har varit fallet.

Genomförande/metod
Patienter inlagda för misstanke om samhällsförvärvad 
pneumoni har identifierats med systemet SAI 2010-
2013 och med infektionsverktyget 2014-2015. Den 
andel av dessa patienter som fått huvuddiagnos pneu-
moni har undersökta avseende tid till första antibioti-
kados med hjälp av Cognos som också levererat data 
avseende kliniska parametrar och laboratoriefynd. 45 
patienter i den grupp som fått antibiotika efter mer än 
åtta timmar journalgranskades vid ett så kallat Meliore-
vent den 12 september 2016. Detta innebar att sexton 
Södra Älvsborgs Sjukhus-medarbetare samlades i en 
datasal vid var sin dator  för att  två och två  genom 
journalgranskning försöka kartlägga orsaken till för-
dröjd behandling. Svårigheter kunde dryftas parallellt 
med arbetet och olika kompetenser kunde integreras i 
varandra.

Resultat
826 patienter med huvuddiagnos pneumoni identifie-
rades. 96 av dem hade fått första antibiotikados efter 
mer än åtta timmar. Dessa hade fått första dosen efter 
i medeltal cirka 19 timmar (median 16). Uppgift om tid 
till läkare fanns hos 67 patienter och den var i med-
eltal cirka två timmar. Dessa 96 patienter hade längre 
medelvårdtid (7,4 dagar) jämfört med övriga grupper 
(6,0 - 6,2 dagar). De hade också högre mortalitet (7 %) 
jämfört med dem som fått första dos efter 1-4 timmar 
(5 %) respektive 4-8 timmar (1 %) men lägre än dem 
som fått behandling inom en timma (11 %). Patienter 
med sen första dos hade i hög utsträckning förmaks-
flimmer, hjärtsvikt och koronar hjärtsjukdom vilket kan 
förklara ökad mortalitet och morbiditet men kanske 
också vara orsaken till fördröjd antibiotikainsättning. 
Vid Melioreventet beömdes att 15 av 45 patienter hade 
fynd i anamnes och vitalparmetrar vid ankomst som 
borde motiverat omedelbar antibiotikaordination. Tolv 
av dessa femton hade fått sin första dos antibiotika 
efter röntgen och medelvärdet för tid från ankomst till 
första dos hos dem var 16 timmar.

Slutsats
Vi vet att allvarliga infektioner kan ha ett snabbt förlopp 
och att tidig antibiotikabehandling vid svår sepsis kan 
vara av betydelse för patientens överlevnad. Frågan om 
nyttan av tidig behandling av pneumonier i allmänhet 
är inte lättstuderad men aktuell undersökning stöder 
processens och akutmottagningens arbete för att mot-
verka fördröjd antibiotikainsättning vid samhällsförvär-
vad pneumoni hos patienter som läggs in på SÄS. Vid 
tydliga kliniska tecken på pneumoni vid ankomst bör 
antibiotika ges före röntgen. Journalgranskning i grupp 
var en ny metod som gav mersmak. 
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Diagram 5. 
Högre mortalitet hos patienter med fördröjd första antibiotikados skulle kunna ha flera orsaker. De hade 
exempelvis högre andel hjärtsjukdom vilket dock också skulle öka vikten av att ge behandling i god tid.
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