
 

 

              

 

 

 

 

 
Alert –  

Fortsatt brist på piperacillin/tazobaktam  
 

Det råder fortsatt brist på piperacillin/tazobaktam (pip/taz) i styrkan 4 g/0,5 g. Den har en tid 

ersatts med styrkan 2g/0,25 g, men där har viss bristsituation också uppstått. Preliminärt 

leveransdatum är v 33 (kan dock komma att ändras allt eftersom).  

 

Bristsituationen beror på en explosion i en råvarufabrik 2017, vilket inneburit global brist på 

råvaran. Enligt Fresenius Kabi kan tillgängligheten av pip/taz förbli osäker och svajig ett tag 

framöver.  

 

Sjukhusapoteket har tidigare skickat ut information om bristsituationen via mejl till klinikerna 

på Blekingesjukhuset. Där står det att en liten mängd pip/taz har samlats in på avdelning 61 

som sparas till de patienter som verkligen måste få behandling med pip/taz. Vid ett sådant 

behov kan man höra av sig till avdelning 61 för diskussion.  

 

Strama uppmanar till återhållsamhet av pip/taz och att övergå till peroral antibiotika där det är 

möjligt. 

 

För information om lämpliga alternativ under pågående restsituation se informationen nedan 

som hämtats från Alert - Brist på piperacillin/tazobaktam 2017 

 

 

Alternativ till piperacillin/tazobaktam  

Piperacillin/tazobaktam kan i en bristsituation i många fall ersättas med andra 

antibiotikapreparat. Man bör dock undvika att rutinmässigt ersätta piperacillin/tazobaktam 

med meropenem eller andra karbapenemer. Diskutera frikostigt med infektionskonsult!  

 

Förslag på alternativ behandling som kan övervägas: 

Bukinfektion/peritonit där gallvägsfokus är osannolikt: cefotaxim + metronidazol 

Bukinfektion med misstänkt gallvägsfokus: cefotaxim + metronidazol + ampicillin (för 

täckning av enterokocker) 

Gynekologiska infektioner inklusive tubo-ovarialabscess: cefotaxim + metronidazol 

Febril urinvägsinfektion hos njurtransplanterad: cefotaxim + ampicillin 

Urosepsis: cefotaxim + aminoglykosid 

Nosokomial pneumoni hos patient på vårdavdelning: cefotaxim oftast tillräckligt 

 

 

https://intranatet.ltblekinge.org/dokumentplatsen/Anvisning/H%c3%84LSO%20OCH%20SJUKV%c3%85RD/Alert%20%e2%80%93%20Brist%20p%c3%a5%20piperacillin%20tazobaktam.pdf


 

 

              

 

 

 

 

Vid akut brist bör piperacillin-tazobaktam sparas till allvarliga nosokomiala infektioner på 

IVA, bukinfektion med gallvägsfokus, infektion med pseudomonas eller ESBL-bildande 

bakterier samt neutropen feber samt till gravida och ammande. 

Vid frågor kontakta infektionskonsult på telefonnummer: 4430 

Om piperacillin/tazobactam inte alls finns att tillgå kan piperacillin/tazobactam på licens 

eventuellt vara ett alternativ. För mer information kontakta BLS-apotek på telefonnummer 

6622.  
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