
 

 

Läkemedelsnytt 

 

Läkemedelsnytt – Ny antibiotikaval 2019-2020 
 

Nyligen skickades en uppdaterad version av Antibiotikaval ut. Vill du ha fler hör du av dig till 

strama@regionblekinge.se 

 

Tyvärr har några fel insmugit sig: Vid tonsillit står de 4 centorkriterierna och den om feber har blivit 

fel. Det ska förstås vara feber ≥ 38,5. Under Pneumoni – barn har samma fel insmugit sig 2 gånger. 

Under förstahandsval ska rubrikerna barn < 5 år och > 5 år byta plats. Det är alltså doseringen för 

barn < 5 år som står överst. Det samma gäller penicillinallergi där barn < 35 står överst men med fel 

tecken. I den version som ligger på nätet har vi ändrat så det står rätt – du hittar den här. 

 

Vad är nytt i den nya Antibiotikaval? 

På de sista sidorna finns ny matnyttig information kring interaktioner, mat och antibiotika, 

biverkningar, pc-allergi samt dosering beroende på njurfunktion. 

 

Vid akut mediaotit, sidan 5-6, står det mer kring erytromycindosering och det finns en ny text om 

rörotit. 

Vid rinosinuit, sidan 7, är doxycyklin borta vid recidiv men kvar vid penicillinallergi. Förstahandsval 

är fortsatt PcV medan amoxicillin rekommenderas vid terapisvikt och doxycyklin vid penicillinallergi. 

Beakta att 3 av fyra kriterier ska vara uppfyllda om antibiotika ska övervägas. De fyra kriterierna för 

rinosinuit är varig snuva, uttalad smärta, ensidiga symtom och dubbelinsjuknande alternativt öli > 10 

dagar. 

Det finns också en ny text kring sinuit och barn. 

Vid exacerbation av KOL, sidan 9, är andrahandsvalen Eusaprim Forte och Bioclavid borta och vid 

akut bronkit samma sida är en text om kikhosta tillagd. 

Vid akut cystit hos kvinnor, sidan 11, finns en ny text om behandling av lindriga symtom som 

rekommenderar expektans, extra vätskeintag och vid måttliga besvär antibiotikarecept i reserv.  

Vid akut cystit hos gravid respektive nedre urinvägsinfektion hos män, sidan 11, har ett av de tre 

tidigare behandlingsalternativen blivit ett andrahandsval.   

Ett nytt avsnitt om cystit hos barn finns på sidan 12 och om kateterassocierad uvi och divertikulit 

på sidan 13. 

Vid impetigo, sid 14, har tyvärr Altargo slutat säljas och istället finns en text kring fucidinsyra vid 

otillräcklig effekt av hygienråden och utebliven förbättring. 

Texten kring bensår, sidan 17, är utökad med hur man ska tänka kring olika symtom som kan 

uppstå.  

 

En ny uppdaterad upplaga av den så kallade regnbågsbroschyren ”Behandlingsrekommendationer 

för vanliga infektioner i öppenvård” har precis också kommit från centrala strama, 

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. 
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Den är utskickad till primärvården men ni är välkomna att beställa även den om ni vill (maila 

strama@regionblekinge.se ). 

Det finns också en nationell stramaapp med rekommendationer båda för öppen och sluten vård. 

Den kan man gärna ladda ner och den heter då strama nationell. 
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