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Sammanfattning: 

I n t r o d u k t i o n :  Vancomycin är en antibakteriell glykopeptid som används vid 
behandling av grampositiva mikroorganismer. Behandlingen är indicerad vid allvarliga 
infektioner där bakterier förvärvat resistens för annan tillgänglig antibakteriell terapi. 
Vid systemiska infektioner administreras läkemedlet intravenöst och uppvisar en 
komplex farmakokinetisk profil. Med anledning av detta har framtagning av nya 
riktlinjer för behandling av läkemedlet varit svår, inte minst för intensivvårds patienter 
(IVA-patienter). Hänsyn måste tas till patientens sjukdomstillstånd, njurfunktion samt 
serumkoncentrationsnivåer vid dosering. Utmärkande för vancomycin är att det är ett 
koncentrationsoberoende läkemedel vars effekt bäst exemplifieras med de 
farmakokinetiska parametrarna: arean under plasmakoncentrationskurvan (AUC) 
delat med den minsta inhiberande koncentrationen av läkemedel som krävs för att 
hämma bakteriens tillväxt (MIC). Behandling med vancomycin som resulterar i 
koncentrationer under MIC är förknippat med resistensutveckling. Därför bedöms 
bestämning av serumkoncentrationer för vancomycin vara betydelsefullt för att avgöra 
om lämpliga terapeutiska läkemedelskoncentrationer uppnås vid behandling samt för 
att förhindra suboptimal terapi. I nuläget saknas kliniska studier som utvärderar utfall i 
förhållande till uppmätta serumkoncentrationvärden samt redogörande data för vilka 
faktorer som styr serumkoncentrationsnivåer av vancomycin. Vidare förekommer en 
presumtiv överanvändning av vancomycin inom sjukvården och det är oklart hur 
omfattande denna är. Det finns således ett behov av att uppdatera kompetensen kring 
vancomycinanvändningen. 
S y f t e :  Syftet med studien är att åskådliggöra och öka kunskapen om användningen 
av parenteralt administrerat vancomycin. En inblick görs gällande 
koncentrationsbestämningar av vancomycin i serum, med syfte att bevara och 
identifiera optimal doseringsregim. 
M e t o d :  Studien är utformad som en retrospektiv journalstudie i samarbete med 
strategigruppen för samverkan mot antibiotikaresistens (STRAMA) i Västra 
Götalandsregion. Projektet godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i 
Göteborg den 19.10.2015. Studiepopulationen bestod av patienter vårdade vid 
thoraxkirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Urvalet av patienter 
i studien erhölls från kliniskt kemiska laboratoriet på SU under tidsperioden 1 april 
2012 till 30 september 2015. Selektionen av patienter baserades på om data fanns 
lagrad för mätningar av vancomycin i serum. Totalt 150 patienter valdes ut med hjälp 
av ett systematiskt urval. 
R e s u l t a t  o c h  d i s k u s s i o n :  Totalt 40 kvinnor (27 %) och 110 män (73 
%) i åldrarna 21- 81 år ingick i studien. Av dessa fick 105 patienter vancomycin 
administrerat med intermittent infusion (70 %) och 45 patienter (30 %) med 
kontinuerlig infusion. Den vanligaste insättningsorsaken i studien var postoperativ 
infektion i sternum (40,7 %). Den mikrobiologiska indikationen som i studien var 
vanligast var koagulasnegativa stafylokocker (24 %). Prevalensen för olämplig 
användning av vancomycin, där patogen inte blivit påvisad eller där läkemedlet inte 
använts för rätt mikrob var i undersökningen 48,1 %. Totalt 87 patienter (58 %) 
dokumenterades som tillfrågade av infektionskonsult under behandlingstiden med 
vancomycin. Flest serumkoncentrationer uppmättes i intervallet 15-20 mg/l. 
S l u t s a t s :  I denna studie har en inblick gällande vancomycinanvändning inom 
slutenvården i Västra Götalandsregionen genomförts med lämplig vald studiedesign 
sett ur ett tids- och kostnadsperspektiv. I studien framgick det att användningen av 
vancomycin har möjlighet att utvecklas och att tydligare riktlinjer gällande hantering 
och behandlingsrekommendationer bör utformas för att minska risken för 
felanvändning. 
 
N y c k e l o r d :  Glykopeptidantibiotikum, serumkoncentrationvärden, 
behandlingsindikationer, doseringsrekommendationer, vancomycinanvändning 
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Beteckningar 

IVA: Intensivvårdsavdelning 
 
AUC: Area under the curve 
 
MIC: Minimum inhibitory concentration 
 
STRAMA: Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad 
antibiotikaresistens 
 
SU: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 
PBP: Pencillinbindande protein 
 
Vd: Distributionsvolym 
 
CL: Clerance 
 
GFR: Glomerulär filtrationshastighet 
 
PAE: Postantibiotisk effekt  
 
MRSA: Meticillinresistenta stafylokocker 
 
VGR: Västra Götalandsregionen 
 
ACE-: Angiotensin Converting Enzyme  
 
ARB: Angiotensin receptor blockare 
 
NSAID: Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs 
 
VRE: Vancomycin resistenta enterokocker 
 
KNS: Koagulasnegativa Stafylokocker 
 
HICPAC: Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee 
 
IVP: Intensivvårdspatienter 
 
FoU: Forskning och utveckling 
 
HSN: Hälso- och sjukvårdsnämnden  
 
RAF: Referensgruppen för Antibiotikafrågor 
 
IDSA: Infectious Diseases Society of America 
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1. Inledning 

1.1 Användningsområde och verkningsmekanism 
 
Vancomycin är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som används inom sjukvården 
för behandling av ett flertal grampositiva infektioner såsom Enterococcus faecium, 
koagulasnegativa stafylokocker och Staphylococcus aureus, när resistens eller 
överkänslighet för annan tillgänglig behandling föreligger (1). Vancomycin verkar 
genom att hämma cellväggssyntesen (2,3). Detta sker genom att läkemedlet blockerar 
peptidoglykanmolekylens syntes genom att binda in till cellväggens prekursorenheter 
D-alanyl-D-alanin. Vilket i sin tur förhindrar enzymet transglykosylas från att bygga på 
nya byggstenar i cellväggen (2,3). Detta kan jämföras i förhållande med andra 
cellväggssynteshämmare såsom betalaktamantibiotika, vars inhibering sker i ett 
efterföljande stadium i syntesen gentemot vancomycin. Vad gäller 
verkningsmekanismen för betalaktamantibiotika så sker den genom att 
betalaktamringen i strukturen binder in och aktiverar pencillinbindande protein (PBP). 
PBP verkar genom att hämma tvärbindning mellan peptidoglykanet i cellväggen, vilket 
aktiverar ett enzymatiskt system som degraderar cellväggen (3). 

1.2  Läkemedlets farmakokinetiska profil 
 
 Vid peroral administrering uppvisar vancomycin i regel en långsam absorptionsprofil i 
vävnad, därför föreligger huvudsakligen intravenös administrering vid behandling av 
systemiska infektioner (4). Vid parenteral administrering uppvisar vancomycin en 
komplex farmakokinetisk profil med en 2- till 3 kompartment modell (4). Med 
anledning av vancomycins komplexa natur, har framtagning av nya konsensusriktlinjer 
för behandling av läkemedlet varit svår, inte minst för intensivvårds patienter (IVA-
patienter) som uppvisar stora inter-individuella skillnader sinsemellan när det kommer 
till farmakokinetiska parametrar (4,5). IVA patienter uppvisar bl.a. tydliga skillnader i 
distributionsvolymen (Vd) tillskillnad från moderat till måttligt sjuka patienter (6). Det 
är Vd som beskriver omfördelningen av läkemedlet som sker från blodbanan ut i 
kroppens alla vävnader, och är hos IVA-patienter något förhöjt för vattenlösliga 
läkemedel på mellan 0,4-1 L/kg (6). En ökad Vd för ett läkemedel ökar även 
halveringstiden t ½ proportionellt för denna (6). Detta resulterar i att den första 
insatta dosen för läkemedlet initialt bör vara något högre för denna patientgrupp för att 
uppnå en adekvat plasmakoncentration av läkemedlet ute i kroppen över tid (6). IVA-
patienter uppvisar emellertid också variation i clearance (CL), som är ett flödesmått 
(6). Vanligen har IVA-patienter nedsatt njurfunktion, något som påverkar 
eliminationshastigheten av ett läkemedel per tidsenhet från kroppen (6). En nedsatt 
njurfunktion leder initialt till en försämrad elimination av läkemedlet dvs. mindre 
mängd läkemedel elimineras per tidsenhet (L/h) vilket i sin tur påverkar valet av insatt 
dygnsdos (6). Normalt bör en reducering av dygnsdosen ske för att undvika oönskade 
biverkningar, detta berör framförallt patienter med nedsatt njurfunktion (6). En 
reducering av dygnsdosen föreligger framförallt vid behandling av den geriatriska 
andelen av patienterna som behandlas med vancomycin, vars fysiologiska åldrande 
resulterat i en nedsatt njurfunktion, minskad muskelmassa och ökad t ½ (7). En 
försämrad eliminationsförmåga renalt kan potentiellt leda till en bioackumulering av 
läkemedel i kroppen hos denna patientgrupp (7). Detta gäller framförallt för 
vattenlösliga läkemedel som i låg grad metaboliseras i levern och till största del 
utsöndras i oförändrad form direkt via njurarna (7). Det är med denna bakgrund något 
försvårat att sätta in en adekvat doseringsregi för vancomycin med avsikt att undvika 
undermålig eller utebliven effekt av en behandling (4,5). Hänsyn måste därför tas till 
patientens sjukdomstillstånd, njurfunktion samt befintliga serumkoncentrationsnivåer 
vid dosering (8).  
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1.3 Monitorering av njurfunktion vid insättning av dos 
 
För patienter som vancomycinbehandlas är monitorering av njurfunktionen före 
insättning och under hela behandlingsperioden viktig. Måttenheten som vanligen 
används och som beskriver njurfunktionen är GFR (glomerulär filtrationshastighet) 
(9). En individs filtrationsförmåga och den funktionella kapaciteten i flertalet organ och 
organsystem i kroppen avtar normalt med stigande ålder eller tillföljd av kronisk 
sjukdom, detta utgör en viss riskfaktor vid behandling av läkemedel som huvudsakligen 
utsöndras renalt. (9). Att skatta njurfunktionen innan insättningen av vancomycin är 
därför nödvändigt (9). En sedvanlig metod för att uppskatta njurfunktionen hos en 
patient är att mäta halten av befintligt kreatinin i blodserum (9). Vid försämrad 
filtrationsförmåga, stiger halterna med kreatinin i kroppen, och ger en indikation på att 
njurkapaciteten är försämrad och att risk finns att läkemedel kan komma att ansamlas 
(9). För att mäta GFR används vanligen den internationella modellen Cockroft-Gault, 
som är en kreatininbaserad formel som ligger till grund för läkemedelsdosering(9). 
Denna formel tar särskild hänsyn till både ålder, kön samt uppmätt värde för 
serumkreatinin vid beräkning av en patients njurfunktion (9). Formeln ger vid 
beräkning ett absolut GFR värde mätt i ml/min (9). Vid vancomycinanvändning har 
särskilda rekommendationer gällande dosering och tidsintervall framtagits för 
patienter med nedsatt njurfunktion enligt tabell 1. Dessa rekommendationer baseras på 
patientens aktuella njurfunktion, och klassificeras i 5 olika grupper: normal 
njurfunktion, lätt nedsatt njurfunktion, måttligt nedsatt njurfunktion, kraftigt nedsatt 
njurfunktion samt terminal njursvikt (9). 
 
Tabell 1.  Rekommenderade doser och tidsintervall satta för vancomycin baserat utifrån patientens 
njurfunktion(9). Satta gränser är uppskattade med modellen Cockroft-Gault(9). 

Klassificering GFR (ml/min) Dosering och tidsintervall 

Normal njurfunktion > 90  1 g var 8:e h 
Lätt nedsatt njurfunktion 61 – 80  1 g var 8 – 12: e h 
Måttligt nedsatt njurfunktion 41 - 60 1 g var 12 – 18: e h 
Kraftigt nedsatt njurfunktion 21 – 40  1 g var 18 – 24:e h 
Terminal njursvikt < 20 1 g samt kontroll av serum 

efter 24 h innan insättning av 
nästa dos 

1.4 Doseringsrekommendationer 
 
Det finns för närvarande ett antal utformade behandlingsrekommendationer för 
vancomycin. Rekommendationerna ska tillsammans med en individuell klinisk 
bedömning och verka vägledande för insättning av lämplig dosering. Det är dock oklart 
hur väl dessa behandlingsrekommendationer efterlevs inom sjukvården, eller hur 
individuell dosering ser ut vid behandling av olika patogen. Dosering av vancomycin 
ska enligt rekommendationer anpassas individuellt utifrån patientens njurfunktion, 
vikt och ålder. För patienter med måttlig till normal njurfunktion är den 
rekommenderade dygnsdosen 15-20 mg/kg x 3, vanligen 1 g x 3. Denna dos fördelas 
antingen som 1 gram var 12:e h eller 0,5 gram var 6:e timma. För patienter med nedsatt 
njurfunktion anpassas underhållsdoseringen genom att följa upp 
serumkoncentrationen av vancomycin. Det som eftersträvas vid all behandling är att 
uppnå en serum koncentrationsnivå av vancomycin på 15-25 mg/L. På avdelningen för 
infektion vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Västra Götalandsregion har en 
rutinmall för dosering av vancomycin tagits fram. Det är en rutinmall som anpassar 
doseringen av läkemedlet efter kreatinin clerance och vikt hos patienten, enligt tabell 2. 
Denna rutinmall gör det enklare att sätta in behandling till patienter med kraftigt 
avvikande vikt och njurkapacitet. 
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Tabell 2. Rutinmall framtagen på Sahlgrenska universitetssjukhuset för dosering av vancomycin baserat på 
kreatinin clerance och vikt hos patienten. En individuell klinisk bedömning tillkommer. 

Kreatinin clerance  
(mg/min)  

Dygnsdos (mg/kg/dygn) 

  

< 20 ml/min Individuell anpassning 

20-40 ml/min 10 mg/kg/dygn 

40-80 ml/min 15 mg/kg/dygn 

> 80 ml/min 30 mg/kg/dygn 

 1.5 Läkemedlets effektparameter och dess betydelse vid dosering 
 
Utmärkande för läkemedlet är att det är ett koncentrationsoberoende antibiotikum 
med en postantibiotisk effekt (PAE) vars effektivitet bäst exemplifieras med hjälp av de 
farmakokinetiska parametrarna: arean under plasmakoncentrationskurvan (AUC 0-24) 
delat på den minsta inhiberade koncentrationen som krävs för att hämma bakteriens 
tillväxt (MIC) mg/L (1). PAE är en egenskap hos läkemedlet som definieras som en 
ihållande, inhibering av bakteriell tillväxt redan efter en kort exponering (10,11). 
Inhibering vid PAE sker antingen vid låga koncentrationer av ett antibiotikum, oftast 
under satt MIC-värde för en bakterie eller när antibiotikumet inte längre exponeras 
inom området (10,11). Ett antibiotikum med PAE har den fördelen jämfört med andra 
läkemedel att den kräver mindre frekvent administrering (10,11). Detta på grund utav 
att antibiotika koncentrationen kan dala under satt MIC-värde för en patogen, men 
fortfarande bevara sin effekt att hämma tillväxten hos en bakterie (10,11). Ett 
läkemedels duration av PAE, påverkas av bl.a: odlingsmedium, art av bakterie, 
exponerings durationen av antibiotikan samt vilken grupp av antibiotika läkemedlet 
tillhör (10). En ihållande PAE ger glesare doseringsintervall, vilket är positivt ur 
följsamhetssynvinkel (10,11).  
 
En patogen karaktäriseras som sensibel för ett antibiotikum om MIC-värdet föreligger 
under ett specifikt gränsvärde (6). När MIC-värdet hos en patogen stiger minskar 
antibiotikans baktericida effekt, således krävs högre koncentrationer av aktuell 
antibiotika för att hämma bakteriens tillväxt och risk finns för terapisvikt (6). Dosering 
av vancomycin under satt gränsvärde för MIC är förknippat i flertalet fall med ökad 
resistensutveckling (6). Resistens uppkommer som en konsekvens vid en längre tids 
behandling med subterapeutiska koncentrationer av antibiotikumet, vilket genererar i 
otillräcklig baktericid effekt. Behandling med låga antibiotika koncentrationer 
selekterar följaktligen för låggradig resistens hos patogener (6). I nationella 
rekommendationer från Referensgruppen för antibiotika frågor (RAF) finns enbart 
rekommendationer för vad effektparametern AUC 0-24/MIC bör ligga för 
Staphylococcus aureus i proteinbunden fraktion (>180) och i obunden fri fraktion 
(>400) vid MIC < 0,5 – 1 mg/L, emellertid saknas motsvarande data för övriga 
grampositiva bakterier (12). Brister i dessa data kan förklaras genom att behandlingen 
med vancomycin oftast bryts i ett tidigt skede vilket genererar bristande datamaterial 
(13). Potentiella orsaker till att en behandling ofta bryts är på grund av att läkemedlet 
blivit insatt empiriskt innan några patogen blivit påvisade, vid biverknings uppkomst 
samt vid mortalitet (13). Bestämning av serumkoncentrationer för vancomycin bedöms 
som viktig för att kunna uppskatta om lämpliga terapeutiska 
läkemedelskoncentrationer uppnås vid en behandling samt för att förhindra toxicitet 
och suboptimal behandling (14). I nuläget saknas kliniska studier som utvärderar 
patienters utfall i förhållande till uppmätta serumkoncentrationvärden samt det saknas 
även redogörande data för vilka faktorer som styr serumkoncentrationsnivåer av 
vancomycin (4).  
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1.6 Administrationsmodeller vid vancomycin tillförsel 
 
Administrationsmodeller som tillämpas vid intravenös behandling av vancomycin är 
intermittent eller kontinuerlig infusion. Inom sjukvården används traditionellt i första 
hand intermittent infusion (12). Emellertid har kontinuerlig infusion vissa fördelar och 
används när målvärdet för serumkoncentrationen är svårt att uppnå (15). Studier visar 
också att den totala dygnsdosen blir lägre med kontinuerlig infusion jämfört med 
intermittent infusion (15). Andra fördelar är att man uppnår en stabil serum 
koncentrationsnivå snabbt, utan ökad risk för nefrotoxiska symtom (15). Kontinuerlig 
infusion är ett alternativ till intermittent infusion för patienter med nedsatt 
njurfunktion eller där vancomycin clerance är ostabilt. I en prospektiv, 
multicenterstudie från 2001 jämfördes intermittent infusion med kontinuerlig infusion 
av vancomycin vid behandling av meticillinresistenta stafylokock (MRSA) infektioner 
under 10 dagar (16). Syftet var att studera vilken administrationsmodell som var 
effektivast, säkrast, kostnadseffektivast och enklast att justera vid behandling (16). 
Totalt 119 patienter ingick i studien, varav 61 patienter (51,3 %) i gruppen som fick 
kontinuerlig infusion och 58 patienter (48,7 %) i gruppen med intermittent infusion 
(16). Patienterna i gruppen med kontinuerlig infusion fick 15 mg/kg vancomycin 
injicerat under 60 min, därefter konstant infusion på 30 mg/kg (16). Dosen justerades 
utifrån vancomycin koncentrationen i serum, där målintervallet var 20-25 mg/L (16). I 
gruppen med intermittent infusion fick patienterna 15 mg/kg vancomycin injicerat 
under 60 min var 12:e h (16). Vid behov dosreglerades båda behandlingsgrupperna i 
efterhand med 500 mg vancomycin utifrån uppmätt serumkoncentrationsvärde (16). I 
studien fann man att både intermittent och kontinuerlig infusion var jämförbara i 
säkerhet och klinisk effekt, men att den kontinuerliga infusionsmodellen var mer 
kostnadseffektiv, hade mindre variabilitet i den dagliga injicerade dosen och uppnådde 
målkoncentrationen snabbare än den intermittenta infusionsmodellen(16). I gruppen 
med kontinuerlig infusion krävdes färre prover för att bevaka koncentrationen av 
vancomycin i serum och mindre mängd vancomycin injicerades än vid intermittent 
infusion (16). Färre prover ledde till att den kontinuerliga infusionsmodellen var mer 
kostnadseffektiv än den intermittenta infusionsmodellen (16). Under 10 dagars 
behandling var kontinuerlig infusion 23 % billigare än den intermittenta 
infusionsmodellen (16). 

 1.7 Biverkningsprofil och innebörden av serumkoncentrationsmätningar 
 
Vancomycin är associerat med ett antal ogynnsamma effekter såsom nefrotoxicitet, 
infusionsrelaterad toxcicitet, ”red man syndrom”, flebit och ototoxicitet, där skadorna 
oftast är dosrelaterade (17, 18, 19). För att undvika komplikationer vid behandling med 
vancomycin har man traditionellt inom vården alltid rekommenderat mätningar av 
vancomycin i serum. (17). Dessa värden ska normalt tas direkt före insättning av nästa 
dos (17). Terapigruppen för infektion/läkemedelskommittén i VGR (västra 
götalandsregionen), rekommenderar att serumkoncentrationsmätningar bör tas inför 
dos 3 - 4 av vancomycin, därutöver bör nästkommande mätningar ske var 1-3: e dag 
(20). Rekommenderade värden som eftersträvas är serumkoncentrationer av 
vancomycin i intervallet 15 – 20 mg/L (20). Det förekommer emellertid dock vissa 
undantag (20). Högre värden upp mot 20 – 25 mg/kg eftersträvas, vid infektioner med 
uppmätta MIC-värden över > 1 mg/L, till kritiskt sjuka patienter med svårbehandlade 
infektioner samt vid infektioner med komplicerad lokalisation exempelvis endokardit 
(20). Dalvärden > 30 mg/L bör dock i största mån undvikas ur toxcicitetssynpunkt 
(20). Enligt rekommendationer bör serumkoncentrationsvärdena för vancomycin för 
måttligt till moderat sjuka patienter inte understiga 15 mg/L, detta på grund utav 
uttalad resistensproblematik (15). För kritiskt sjuka patienter är 
serumkoncentrationsvärdet emellertid rekommenderat att inte understiga 20 mg/L 
(15). Kliniskt inträffade fall av ototoxicitet och nefrotoxicitet hos måttligt till moderat 
sjuka patienter inom sjukvården är begränsad, eftersom toxiciteten sällan är associerat 
enbart med monoterapi av vancomycin (21). Biverkningar uppträder vanligen när 
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vancomycin kombineras med andra nefrotoxiska läkemedel såsom aminoglykosider 
och en synergistisk toxicitet uppträder (21). 
 
 I en kohortstudie från 2007 presenterades data som visade att patienter med högre 
dygnsdos av vancomycin (>4 g/dag) löpte en märkbart högre risk att drabbas av 
nefrotoxicitet jämfört med patienter med lägre dygnsdos (<4 g/dag) (22). I studien 
konkluderades att gruppen med ökad risk för nefrotoxicitet hade en större andel 
patienter som var inlagda på en intensivvårdsavdelning vid behandlingsstart. Det var 
även en signifikant större andel patienter som samtidigt fick behandling med 
aminoglykosider (22). Dessa två faktorer kan alternativt vara en förklaring till den 
ökade tendensen för nefrotoxicitet i denna grupp (22). Andra sannolika faktorer som 
påträffats i studier och som potentiellt kan förstärka effekten av vancomycin-inducerad 
nefrotoxicitet är: utökad behandlingstid, långvarig vistelse på intensivvårdsavdelning 
(IVA), samtidig behandling med annan nefrotoxisk substans såsom aminoglykosider 
eller loop-diuretika, nedsatt njurfunktion samt användning av höga doser av 
vancomycin (8,23). I en prospektiv multicenter studie från 2011, studerades incidensen 
för att drabbas av nefrotoxicitet vid höga dalkoncentrationer med vancomycin (>15 
mg/L) gentemot låga dalkoncentrationer med vancomycin (<15 mg/L) (24). Sekundärt 
studerades även prevalensen av samtidig användning av nefrotoxiska agenter såsom: 
ACE-hämmare (angiotensin converting enzyme), angiotensinreceptorblockare (ARB), 
icke - steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID: s) och aminoglykosider 
tillsammans med vancomycin (24). I studien ingick totalt 291 patienter, varav 166 
stycken män och 125 stycken kvinnor, under februari 2008 och juni 2010 (24). 
Terapilängden för användningen av vancomycin varierade från 20 h upp till 9 dagar 
(24). Totalt påträffades 54 patienter i studien med nefrotoxicitet, av dessa 54 individer 
ingick 42 patienter (29,6 %) i gruppen med höga dalkoncentrationer av vancomycin (> 
15 mg/L) och 13 patienter (8,9 %) I gruppen med låga dalkoncentrationer av 
vancomycin (24). Konklusionen i studien var att dalkoncentrationer av vancomycin 
över > 15 mg/L var associerat med en 3- faldig ökad risk att drabbas av nefrotoxiska 
besvär (24). I studien påvisades dessutom att totalt 116 patienter behandlats med minst 
en nefrotoxisk agent under behandlingsperioden av vancomycin (24). Mest frekvent 
förekommande var läkemedel från läkemedelsgrupperna ARB samt ACE-hämmare 
(24). 

1.8 Användningssituation och resistensproblematik 
 
På senare år har det konstaterats flera fall med vancomycin resistenta enterokocker 
(VRE) och koagulasnegativa stafylokocker (KNS) (13). De svårigheter sjukvården står 
inför idag är hur man skall lyckas stoppa den potentiella risken för spridning av 
resistensen vidare till andra mikroorganismer såsom meticillinresistenta stafylokocker 
(MRSA) (25, 26). Detta eftersom vancomycin fortfarande kvarstår som 
förstahandsalternativ vid behandling av MRSA, trots att modernare 
behandlingsalternativ tillkommit såsom daptomycin och linezolid (27). Dessa medel 
förskrivs dock i en liten omfattning på grund utav att kliniska erfarenheter saknas samt 
för att de läkemedelsassocierade kostnaderna är betydligt högre för dessa medel 
jämfört med vancomycin (27). En presumtiv överanvändning av vancomycin 
förekommer inom sjukvården det är dock oklart hur omfattande denna är (27). Den 
potentiellt bidragande orsaken till resistensutvecklingen och som förts fram i 
litteraturen är förlängd exponering av låga dalkoncentrationer (Cmin) < 10 mg/L, vilket 
är förknippat med uppkomst av låggradig vancomycinresistens hos behandlade 
patogener (4). Denna låggradiga resistens är svår för sjukvårdens rutinmetoder att 
upptäcka många gånger (12). I en prospektiv kohortstudie som presenterades i oktober 
2006 studerade man n= 95 patienter infekterade med MRSA (27). Studiegruppen man 
undersökte indelades i två subgrupper en med höga MIC-värden (>2 ug/mL) och en 
med låga MIC-värden (< 2 ug/ml) samt serumkoncentrations värden (> 15 ug/mL mot 
< 15 ug/mL) (27). I studien kunde man se att 54 % av de undersökta MRSA stammarna 
uppvisade höga MIC-värden (>2 ug/mL) (27). Vid jämförelse gällande demografiska 
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variabler mellan gruppen med höga MIC-värden mot låga MIC-värden skiljde sig dessa 
inte (27). Man kunde dock se att patienter från gruppen med höga MIC-värden jämfört 
med gruppen med låga MIC-värden (71 % mot 84 %) i färre fall uppnådde klinisk 
stabilitet med sin behandling, erhöll längre sjukvårdsvistelse och en ökad risk för 
terapisvikt (27). 66 % av den studerade studiepopulationen uppnådde höga 
serumkoncentrationvärden på > 15 ug/mL vilket resulterade i 11 fall (12 %) av 
nefrotoxicitet jämfört med gruppen med låga serumkoncentrationvärden på < 15 
ug/mL där inga fall av nefrotoxicitet uppdagades (27). I en prospektiv kohortstudie 
från 2007, undersöktes användningen och de riskfaktorer som föreligger i samband 
med olämplig användning av vancomycin på ett universitetssjukhus i Sao Paulo (28). 
Totalt undersöktes n= 557 patienter (28). Syftet med studien var att analysera 
lämpligheten av insatt behandling av vancomycin i enlighet med rekommendationer 
satta av rådgivande enhet inom vårdhygien HICPAC (Healthcare Infection Control 
Practices Advisory Committee)(28). Totalt 183 patienter (32,9%) var > 60 år och 374 
stycken (67,1%) var < 60 år (28). Den genomsnittliga sjukhusinläggningen var > 2 
veckor för 455 stycken patienter (81,7 %) och < 2 veckor för 102 stycken patienter (18,3 
%) (28). De vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning med vancomycin behandling 
var: infektionssjukdomar 22,6 %, hematologisk sjukdom 11,8 % samt hjärtsjukdom 11,8 
% (28). Totalt 65,7% av behandlingarna frångick HICPAC rekommendationer under 
det första behandlingsdygnet, och 67 % av behandlingarna ansågs som olämpliga efter 
72 h behandling med vancomycin (28). 191 stycken (34,3 %) med vancomycin 
behandling följde HICPAC rekommendationer och bedömdes som befogade (28). Efter 
72 h behandling uppskattades 184 (33 %) följa satta rekommendationer och ansågs 
därför vara tillförlitliga (28). Funna riskfaktorer som förknippades med felaktig 
behandling med vancomycin i enlighet med HICPAC riktlinjer var bl.a. behandling av 
patienter < 60 år, patienter som var inlagda på annan avdelning än IVA, samt patienter 
utan neutropeni (28). Flest fall av felaktig användning av vancomycin sågs när 
läkemedlet användes som rutinprofylax vid operation, vid behandling av misstänkta 
vårdrelaterade infektioner där mikrobiologisk diagnostik inte utförts samt vid empirisk 
behandling när odlingar varit negativa för grampositiva bakterier (28). 
 
 I takt med att fler patogener blir resistenta för vancomycin, minskar också tillgången 
på potentiella antibiotika som kan användas mot dessa mikroorganismer (29). 
Följaktligen kommer sjukvården ställas inför en ökad prevalens av sjuklighet och 
mortalitet i bakteriella infektionssjukdomar om inga förebyggande åtgärder genomförs 
(29).  

1.9 Oklarheter kring läkemedelsanvändningen  
 
Det är oklart vilka behandlingsindikationer och doser av vancomycin som används 
inom sjukvården, och det finns ett fåtal studier som har undersökt detta (13). I en nylig 
publicerad studie från 2015 från Kanada undersöktes kliniska indikationer och doser 
som förekommer vid vancomycinanvändning (13). Totalt studerades 180 patienter i alla 
åldrar (13). De indikationer som i studien som behandlades frekventast med 
vancomycin var hud- och mjukdelsinfektioner (34 %) tätt följt av luftvägsinfektioner 
(23 %) (13). Behandlingstiden med vancomycin varierade mellan 1 till 90 dagar med ett 
medelvärde på 6,6 dagar (13). Serumkoncentrationsmätningar rapporterades enbart i 
60 % av fallen (108/180 patienter) och av samtliga patienter som fick parenteral 
vancomycin hade blododlingar gjorts i 66 % av fallen (101/180 patienter) (13). I 78 % av 
fallen var doseringen av vancomycin empirisk (13). Efter odlingssvar avbröts 
vancomycinbehandlingen för 28 % av patienterna (13). Studien presenterade följande 
viktiga fynd utifrån erhållen data: att det i de flesta fall förekom bristande monitorering 
av serumkoncentrationsnivåer och provtagning med blododlingar, förekomst av kort 
behandlingstid samt förekomst av behandling under rekommenderad måldosering 
(13). I en annan prospektiv studie från 2014, undersöktes om 
behandlingsrekommendationer för vancomycin bör omvärderas när det kommer till 
behandling av intensivvårdspatienter (IVP), där interindividuella skillnader gällande 
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farmakokinetiska parametrar förekommer (30). Data insamlades för totalt 45 
intensivvårds patienter, där 57 % (n=24) erhöll kontinuerlig infusion jämfört med 43 % 
(n=21) som erhöll intermittent infusion, med den dagliga dosen på 27 mg/kg (30). 
Resultat som studien presenterade var att enbart 45 % av patienterna uppnådde 
rekommenderade serumkoncentrationsnivåer (Cmin), och 57 % av patienterna 
uppnådde inte målkoncentrationsvärdena för vancomycin (> 15 mg/L) (30). Patienter 
som erhöll kontinuerlig infusion av vancomycin lyckades nå målkoncentrationsvärdena 
(AUC 0-24/ MIC) bättre, än för gruppen som fick intermittent administrering av 
vancomycin (30). En annan viktig observation var den stora variationen i de 
farmakokinetiska parametrarna (t 1/2, Vd, Cmin, AUC, CL) bland patienterna (30). 
Problematiken med att hitta rätt doseringsregim för IVP presenterades också som en 
möjlig faktor till varför så många patienter ur denna grupp blir undermåligt 
behandlade med risk för både behandlingssvikt och utveckling av resistens (30). 
Det finns i nuläget ett behov av att uppdatera och utveckla kompetensen kring 
vancomycinanvändningen inom slutenvården (31). Förbättrad vancomycinanvändning 
kan eventuellt minska spridningen av låggradig vancomycinresistens, spara samhället 
kostnader genom att minska behovet av sjukvårdsresurser och läkemedelskostnader, 
korta ner vårdtider, minska risken för biverkningar samt förbättra den kliniska effekten 
av en behandling (31,32). Det är med denna bakgrund av stor betydelse att fler studier 
genomförs och ökar sakkunskapen inom området. 
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2. Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att åskådliggöra och öka kunskapen om 
användningen av parenteralt administrerat vancomycin. En vidare inblick görs 
gällande koncentrationsbestämningar av vancomycin i serum, med syfte att bevara och 
identifiera optimal doseringsregim med avseende både till klinisk effekt, biverkningar 
och resistensdrivande potential.  

2.1 Mål med studien 
 
Målsättningen med studien är att dokumenterade resultat i rapporten ska rikta sig till 
kliniker verksamma inom slutenvårdens specialiteter. Vidare är visionen att 
publicerade resultat och konklusioner utförda i undersökningen är tänkt att utgöra ett 
underlag och verka vägledande för optimering och ökad kunskap för parenteral 
behandling med vancomycin, för såväl yrkesverksamma specialister och beslutsfattare 
inom sjukvården. Studiens mer specifika målsättningar är att: 
 

 Undersöka kliniska indikationer och doser som förekommer vid 
vancomycinanvändning. 

 Kontroll av serumkoncentrationer för vancomycin, för att kunna bedöma om 
lämpliga terapeutiska läkemedelskoncentrationer uppnås vid behandling. 

 Utvärdera patienters prognos i förhållande till uppmätta 
serumkoncentrationvärden. Samt vilka biverkningar som förekommer. 

 Redogöra för om odlingar tas innan insättning av vancomycin. 

2.2 Frågeställningar 
 
Studien har haft sin utgångspunkt i 6 frågeställningar som har speglat studiens syfte att 
kartlägga parenteral vancomycinanvändning i Västra Götaland, enligt nedan: 
 

 Vilka serumkoncentrationsnivåer förekommer vid koncentrationsbestämning 
av vancomycin och vad styr dessa? 

 Vid vilka indikationer används parenteral administrering av vancomycin? 

 Vilka terapeutiska doser av parenteralt administrerat vancomycin förekommer? 

 Vilka patogener förekommer och behandlas med parenteralt administrerat 
vancomycin? 

 Hur utbredd är förekomsten av patienter som behandlas med parenteralt 
administrerat vancomycin, där patogener hos patienten inte blivit påvisat? 

 Hur stor andel blir vid behandling med vancomycin konsulterad av 
infektionskonsult? 
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3. Metod 

Litteraturen som användes som underlag för utformningen av introduktionsdelen till 
detta arbete insamlades under tidsperioden 02.8.2015 – 30.9.2015. 
Bakgrundsmaterialet inhämtades primärt via artikeldatabasen Pub Med och Scopus. 
Även fritextsökningar på googlescholar.se har genomförts. Vanliga kombinationer av 
sökord och MESH termer som användes för att hitta användbar litteratur i Pub Med 
var bl.a. följande: serum concentrations of vancomycin, evaluation of vancomycin use, 
vancomycin pharmacokinetics och vancomycin treatment. Även andra relevanta 
artiklar har insamlats via referenslistor från tidigare inhämtade rapporter inom 
rådande ämne.  I första hand har orginalartiklar eftersträvats som källmaterial i 
studien. 

3.1 Studiedesign 
 
Studien utformades som en retrospektiv journalstudie på uppdrag av strategigruppen 
för samverkan mot antibiotikaresistens (STRAMA) i Västra Götalandsregionen. 
Projektet godkändes i sin utformning efter ansökan hos den regionala 
etikprövningsnämnden vid kansliet i Göteborg den 19.10.2015, se bilaga 1. Kontakt togs 
vid uppstart av projektet med verksamhetschef Helena Rexius ansvarig för 
vårdavdelningen kärl-thorax på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), för att erhålla 
skriftligt samtycke att inom studiens ramar få använda patientjournaler från 
dokumentationsprogrammet Melior för datainsamling på aktuell vårdavdelning. Till 
detta krävdes det att en begäran om journalkopior inlämnades skriftligt, se bilaga 3. 
Kontakt togs även med Anders Elmgren, sektionschef och överläkare på laboratoriet för 
klinisk kemi på SU. Detta för att erhålla analyslistor över samtliga patienter med minst 
ett registrerat serumkoncentrationsvärde för vancomycin under tidsperioden 1 april 
2012 till 30 september 2015. De registrerade personernas integritet skyddades under 
datainsamlingen genom förfaringssättet att personer inte direkt kom att kunna 
identifieras i samkörda datafiler på SU. Den berörda studieledaren av projektet har 
innan hantering av data från vården undertecknat både sekretssavtal och tystnadsplikt. 
En separat ansökan om ”begäran om journalkopior” utfärdades också för att erhålla 
analyslistor från klinisk kemiska laboratoriet på SU, se bilaga 2. Enligt praxis 
registrerades även en projektbeskrivning av studien i forskning och 
utvecklingsdatabasen (FoU) i Västra Götalandsregionen. FoU är en databas som samlar 
in alla projekt som bedrivs regionalt inom hälso- och sjukvården. 

3.2 Material 
 
Material i studien har primärt inhämtats via journal- och dokumentationsprogrammet 
Melior. Melior används som ett interaktivt verktyg inom sjukvårdsinrättningen i Västra 
Götaland, och är i dagsläget det vanligast förekommande journalsystemet nationellt 
inom Sverige (32). Systemet används för såväl remisshantering, journaldokumentation 
samt IT stöd för läkemedelshantering (32). Denna studie har använt Melior för att 
samla in kompletterande medicinsk klinisk data för studiepopulationen, såsom kön, 
ålder, labprover och labsvar i tillägg till serumkoncentrationvärden som erhölls från 
klinisk kemiska laboratoriet på Sahlgrenska. I dokumentationsprogrammet Melior har 
programapplikationen SIEview använts för att göra det möjligt att insamla 
journaluppgifter från patienter som varit inskrivna på andra sjukhus i regionen med 
olika Melior databaser. Även LabBest, ett Java baserat program inom Melior har 
använts som ett kompletterande verktyg för insamling av remiss och provsvar för 
respektive patient i studien. För patienter som saknade registrerade labbvärden i 
Melior på SU, har extern kontakt individuellt tagits med ansvarig sektionschef på 
klinisk kemisk labb på hemma havande sjukhus, för att erhålla provsvar. 
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3.3 Studiepopulation 
 
Urvalet av patienter till denna studie identifieras från kliniskt kemiska laboratoriet på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Västra Götalandsregionen under tidsperioden 
1 april 2012 till 30 september 2015. Selektionen av patienter baserades på om data 
finns lagrad för mätningar av vancomycin i serumkoncentration i laboratoriets aktuella 
register. Totalt identifierades 2014 stycken enskilda provtagningsresultat fram av 
klinisk kemiska laboratoriet med minst ett uppmätt serumkoncentrationsprov för 
vancomycin, denna siffra motsvarade totalt 416 stycken enskilda patienter. Innan 
utlämning från laboratoriet, filtrerades datan så att enbart datum, klockslag, resultat 
och personnummer åskådliggörs för den ansvariga projektledaren. Sammanlagt 150 
patienter valdes ut att delta i studien med hjälp av ett systematiskt urval. Det 
systematiska urvalet av patienter utfördes genom att identifiera utvald målpopulation 
följt av att upprätta en urvalsram som sorterades efter personnummer och provresultat 
(33). Från den upprättade urvalsramen på 2014 stycken separata provresultat (N 
element) valdes 150 element (n) ut att ingå i studien och bilda kvoten r=N/n (33). 
Konstanten r avrundades i studien till närmaste heltal dvs. 13 (33). Därefter valdes ett 
tal med motsvarande sannolikhet ut mellan 1 och r (33). Denna siffra i studien var r=8 
och bestämde urvalet av element från den sorterade ramen. Följaktligen drogs var r: te 
element tills hela den upprättade ramen i studien var genomgången (33). 
Inklusionskriteriärna för studien var ett randomiserat urval av kvinnor och män i alla 
åldrar, som varit inlagda på thoraxkliniken på SU under tidsperioden april 2012 till 
september 2015. Patienterna skulle ha minst en registrerad 
serumkoncentrationsbestämning mätt under perioden 1 april tomt till 30 september för 
vancomycin. Enbart registrerad användning av parenteralt administrerat vancomycin 
behandlades i studien. Patienter exkluderades att ingå i studien, om patienterna varit 
inlagd på annan avdelning än thorax på SU samt om de erhållit peroralt administrerat 
vancomycin, utanför den angivna tidsperioden för studien. Med hjälp av 
journalsystemet Melior och en egenutformad Journalgranskningsmall, (se bilaga 3) 
insamlades patient karaktäristiska utfallsmått och variabler in och indelades i två 
grupper. Dels demografiska variabler såsom: kön, längd, vikt och BMI samt kliniska 
parametrar som bland annat innefattade: GFR och MIC, enligt tabell 3. Även en separat 
indelning utfördes med hänsyn till om patienten erhållit kontinuerlig eller intermittent 
infusions modell av vancomycin under angiven behandlingsperiod. 
 
Tab. 3 Presenterar studiens patientkaraktäristika utfallsmått och variabler som insamlades i projektet, och 
som vidare indelades i demografiska och kliniska parametrar. 

 Demografiska variabler Kliniska 
parametrar 

 Kön GFR 

 Ålder Kreatinin clearance 

 Kroppsvikt/BMI MIC 

 Längd Cmax 

 Vårdtid/Behandlingslängd/mortalitet/Sjukhus/28 
dagar? 

Cmin 

 Indikation för behandling  

 Co-morbiditet  

 Klinik/kliniker  

 Bakterie (påvisad eller inte)  

 Doser av vancomycin/doseringsfrekvens  

 Exakt tid för intravenös infusion av vancomycin  

 Exakt tid för serumkoncentrations prov för vancomycin  

 Resistensbestämning  

 Senaste tagna kretininen/kreatininstegring    
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3.4 Dataanalys 

Det insamlade datamaterialet överfördes från journalgranskningsmallen och 
sammanställdes, behandlades och analyserades i det statistiska analysprogrammet 
Microsoft Excell. Analysen av det insamlade datamaterial presenterades med deskriptiv 
statistik som redovisningsmetod (34). Mått som användes i den deskriptiva analysen 
var: standardavvikelse, procentsats, medelvärde, variationsbredd och median (34). 
Relevant rådata presenterades slutligen som frekvensfördelning i tabell och diagram 
både som procentfördelning och absoluta tal (34). Möjligheten att jämföra och 
generalisera resultat i studien är begränsad eftersom det finns få relaterade studier 
inom området. Emellertid har resultaten diskuterats och ställts i relation med 
existerande studier och framtid forskning inom området. Kontrollräkningar har skett 
flera gånger för att säkerställa framtaget resultat. 

3.5 Etisk övervägande 
 
Studien har inneburit hantering av rutinmässiga kliniska uppgifter. Krav på informerat 
samtycke från patienter har inte ansetts nödvändig eftersom undersökningsdeltagarna 
inte medverkat aktivt i studien. Informationssökning inom sjukvårdens journalsystem 
Melior har omfattats av sedvanlig sekretess enligt hälso- och sjukvårdsnämnden 
Göteborg (HSN). Patientuppgifter som hanterades i studien såsom personnummer och 
kön, användes enbart för att sammankoppla labbvärden erhållna från kliniskt kemiska 
laboratoriet med aktuell journal, därefter skedde en avidentifiering där personnumret 
ersattes med ett löpnummer för varje patient. Denna avidentifiering har under studien 
kunnat garantera säkerhet och autonomi hos berörda undersökningsdeltagare. All 
sökning och journalgenomgång genomfördes på SU. Granskning gjordes av samtliga 
journalanteckningar. Sekretssavtal och tystnadsplikt undertecknades av berörd 
studieledare innan påbörjad insamling av data. Enbart handledaren och studieledaren i 
detta projekt har haft tillgång till det kodade materialet, detta i syfte att förhindra att 
obehöriga personer utanför projektet tar del av det konfidentiella materialet. 

Eftersom studien har krävt tillgång till enskilda patienters journaler, har detta medfört 
en viss inblick i enskilda läkares handläggning vid insättning av vancomycin. Detta kan 
ses som ett integritetstrång för berörda läkare, därför informerades verksamhetschef 
och samtliga läkare på aktuell vårdavdelning om projektets utformning och syfte innan 
start. Detta för att kunna bedöma nyttan och överväga riskerna med undersökningen. 
Studien har även inneburit journalläsning utan direkt medicinsk anledning, detta kan 
ses som ett mått på integritetsintrång vid eventuell kvalitetsuppföljning av 
journalgranskning på sjukhuset. Då varje enskild deltagare i studien blivit 
avidentifierade så har risken för igenkänning hos undersökningsdeltagarna 
minimerats.  

Resultaten från studien har presenterats som aggregerade data, vilket har inneburit att 
det inte har skett en kvalitetsgranskning av enskild individ utan resultaten har 
redogjorts på gruppnivå. Detta har inneburit obefintlighet att hänföra till en fysisk eller 
juridisk person. Nyttan med att erhålla data och genomföra studien över hanteringen 
för intravenöst vancomycin inom sjukvården ansågs överväga riskerna för patienterna i 
studien. 
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4. Resultat 

4.1 Demografiska variabler 
 
I studien ingick 150 patienter från avdelning thorax-kärl på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. Könsfördelningen i denna grupp var 110 män (73 %) och 40 
kvinnor (27 %). Av studiepopulationens 150 patienter erhöll 105 patienter (70 %) 
vancomycin via intermittent infusionsmodell. Här med en könsfördelning på 74 män 
(49,3 %) och 31 kvinnor (20,7 %). Administrering via kontinuerlig infusionsmodell 
applicerades hos 45 patienter (30 %) i studiepopulationen. Här med en könsfördelning 
på 36 män (24 %) och 9 kvinnor (6 %). Patienternas demografiska variabler för 
intermittent- och kontinuerlig infusionsmodell presenteras i tabell 4. 
 
Tab. 4 Sammanställer demografiska variabler för hela studiepopulationen, med en indelning för patienter 
som erhållit vancomycin via intermittent samt kontinuerlig infusion. 

Demografiska 
variabler 

Totala 
populationen 
n=150 

Intermittenta 
infusioner  
n=105 

Kontinuerl
iga 
infusioner 
n=45 

Kön (män/kvinnor) 110/40 74/31  36/9 

Ålder (år), median 
(spridning) 

 64 (22-88) 64 (22-83) 63 (24-88) 

Vikt (kg), median 
(spridning) 

 81,2 (41-144) 79 (41-138) 86 (50-141) 

Längd (cm), median 
(spridning) 

 175 (145-198) 175 (155-198) 175 (145-
197) 

BMI (kg/m 2), median 
(spridning) 

 25,8 (13.5 - 47.8) 
 

25.3 (13.5 - 47.8) 28.3 (18.2 - 
41.2) 

MIC-värden 
2 
1 
0,5 
0,25 
Saknas 

 
45 
18 
1 
1 
85 

 
32 
10 
1 
1 
61 
 

 
13 
8 
- 
- 
24 

Kreatinin clearance 
(ml/min), 
median (spridning) 
Beräknat med Cockroft-
Gault. 

 72 (5-302) 
 

60 (5-209) 83 (15-302) 

 
En underkategorisering av patienternas BMI (body mass index) utfärdades i studien 
där konvalescenternas BMI indelades i 6 olika huvudkategorier. Detta enligt 
världshälsoorganisationen (WHO:s) mall för BMI hos vuxna. Kategoriseringen av BMI 
var enligt följande: undervikt <18,5, normalvikt 18,5-24,9, övervikt 25,0-29,9, fetma 
(grad 1) 30-34,9, fetma (grad 2) 35-39,9, och fetma (grad 3) >40. Totalt klassificerades 
4 patienter (2,7 %) med undervikt. Av dessa var samtliga män. Vidare kategoriserades 
totalt 54 stycken patienter (36 %) som normalviktiga i studien. Av dessa var totalt 30 
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män (20 %) och 24 stycken kvinnor (16 %). Totalt 57 patienter ur den totala 
studiepopulationen (38 %) klassificerades som överviktiga. Könsfördelningen hos dessa 
patienter var 48 stycken män (32 %) och 9 stycken kvinnor (6 %). Vidare 
kategoriserades totalt 23 stycken patienter (15,3 %) med fetma (grad 1). Här med en 
könsfördelning på 19 män (12,7 %) och 4 kvinnor (2,7 %). Totalt 7 stycken patienter 
(4,7 %) underkategoriserades som fetma (grad 2). Av dessa var totalt 5 stycken män 
(3,3 %) och 2 stycken kvinnor (1,3 %). Slutligen kategoriserades 5 patienter (3,3 %) med 
fetma (grad 3). Könsfördelningen i denna grupp var 4 stycken (2,7 %) män och 1 kvinna 
(0, 67 %). Det lägsta BMI-värdet som uppmättes i studien var 13,5 kg/m 2, och det 
högsta 47,8 kg/m 2. Ett medelvärde uppskattades på 26, 4 och en median på 25,8. 
Störst spridning av BMI sågs vid värden på mellan 22- 29 vilket innefattar BMI inom 
gruppen normalvikt (18,5 – 24,9) samt övervikt (25,0 – 29,9).  En sammanställning 
över patienternas viktklassificering återges i tabell 5. 
 
Tab. 5 Sammanställer studiepopulationens BMI i enlighet med WHO:s mall för BMI hos vuxna. En 
indelning av konvalescensernas BMI klassificeras i 6 olika huvudkategorier enligt följande: undervikt, 
normalvikt, övervikt, fetma grad 1, fetma grad 2 och fetma grad 3. 

Viktklassi
ficering 

BMI (kg/m 2), 
median 
(spridning) 

Totalt 
antal 
patienter 
(%) 

Kön 
(män/ 
kvinnor) 

Intermitte
nta 
infusioner  
n=105 
(män/kvin
nor) 

Kontinuerli
ga 
infusioner 
n=45 
(män/kvinn
or) 

Undervikt  
< 18,5 
 

17,3 (13,5-18,2) 4 (2,7 %) 4/0 3 (3/0) 1 (1/0) 

Normalvikt 
18,5 – 24,9 

23,2 (18,2-
24,9) 

53 (35,3 %) 30/24 44 (25/19) 10 (5/4) 

Övervikt 
25,0 – 29,9 

26,9 (25-29,9) 57 (38 %) 48/9 35 (28/7) 22 (20/2) 

Fetma 
(grad 1) 30 
– 34,9 

32,2 (30-34,9) 23 (15,3 %) 19/4 15 (12/3) 8 (7/1) 

Fetma 
(grad 2) 35 
– 39,9 

37,9 ( 35,1-
39,2) 

7 (4,7 % ) 5/2 4 (3/1) 3 (2/1) 

Fetma 
(grad 3) > 
40 
 

41,2 (40,4-
47,8) 

5 (3,3 %) 4/1 4 (3/1) 
 

1 (1/0) 
 

4.2 Behandlingsdagar 
 
Antalet behandlingsdagar med vancomycin i studiepopulationen var som högst 70 
dagar och som lägst 2 dagar. Detta gav ett genomsnittligt medelvärde på 12,9 dagar och 
en median på 11 dagar. En uppdelning för antalet behandlingsdagar för alla män i 
studien n= 110 gav en spridning på mellan (2-48) dagar. Detta genererade i en median 
på 10 dagar. En uppdelning för antalet behandlingsdagar för alla kvinnor i studien n= 
40 gav en spridning på mellan (3-70) dagar. Detta gav en median på 13,5 dagar. En 
granskning utfärdades också gällande antalet behandlingsdagar med vancomycin för 
patienter som erhållit läkemedlet via intermittent infusion n=105 respektive patienter 
som erhållit vancomycin via kontinuerlig infusionsmodell n = 45. För patienter med 
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intermittent infusionsmodell var spridningen av behandlingsdagar på mellan (2-70) 
dagar, med en median på 10 dagar. För gruppen av patienter som erhöll läkemedlet via 
kontinuerlig infusionsmodell var spridningen av behandlingsdagar på mellan (3-48) 
dagar, här med en median på 12 dagar. Sammanställande uppgifter över 
behandlingsdagar presenteras i tabell 6. 

 
Tab. 6 Sammanställer data över antalet behandlingsdagar för den observerade studiepopulationen. Med en 
indelning gällande kön och infusionsmodell. 

Behandlingsdagar Totala 
populationen 
n=150 

Intermittenta 
infusioner  
n=105  

Kontinuerliga 
infusioner n=45 
 

Antal behandlingsdagar 
hela studiepopulationen, 
median (spridning) 

 11 (2-70) 10 (2-70) 12 (3-48) 

Antal behandlingsdagar 
män, median (spridning) 

 10 (2-48) 10 (2-47) 11 (3-48) 

Antal behandlingsdagar 
kvinnor, median 
(spridning) 

 13,5 (3-70) 13 (3-70) 19 (4-34) 

 
Ytterligare en indelning av behandlingsdagar utfärdades. Där samtlig registrerade data 
uppdelades i: behandling med vancomycin < 7 dagar och behandling med vancomycin 
>7 dagar. Totalt 95 patienter (63,3 %) behandlades med vancomycin > 7 dagar. Av 
dessa var 71 män (74,7 %) och 24 kvinnor (25,3 %). Av totalt 95 personer som 
behandlades med vancomycin > 7 dagar, erhöll 29 patienter läkemedlet via 
kontinuerlig infusion. Här med en könsfördelning på 25 män och 4 kvinnor, och 66 
patienter fick vancomycin administrerat via intermittent infusion. Här med en 
könsfördelning på 46 män och 20 kvinnor. Totalt 55 patienter (36,7 %) behandlades 
med vancomycin under < 7 dagar i studien. Här med en könsfördelning på 39 män 
(70,9 %) och 16 kvinnor (29,1 %). Av totalt 55 patienter som fick läkemedlet 
administrerat < 7 dagar, erhöll 16 patienter vancomycin via kontinuerlig infusion. Här 
med en könsfördelning på 11 män och 5 kvinnor, och 39 patienter fick läkemedlet 
administrerat via intermittent infusion. Med en könsfördelning på 28 män och 11 
kvinnor. Data över behandlingsdagar presenteras i tabell 7. 
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Tab. 7 Visar översikt på antalet patienter som behandlats med vancomycin > 7 dagar respektive < 7 dagar. 

 Behandling med 
vancomycin > 7 
dagar 

 Behandling med 
vancomycin < 7 
dagar 

Totala populationen (%)  95 (63,3) 55 (36,7) 

Antalet personer med kontinuerlig 
infusion (kvinnor/män) 

  29 (4/25) 16 (5/11) 

Antalet personer med intermittent 
infusion (%) 

 66 (20/46) 39 (11/28) 

Antal kvinnor (%)  24 (25,3) 16 (29,1) 

Antal män (%)  71 (74,7) 39 (70,9) 

4.3 Vårddagar 
 
Antalet vårddagar med dokumenterad vancomycinanvändning gav en spridning på 
mellan (4-140) dagar i studien. Här med ett medelvärde på 35,3 dagar och en median 
på 27 dagar. För patienter som behandlades med kontinuerlig infusion var spridningen 
(6 – 102) dagar med en median på 31 dagar. Patienter som erhöll vancomycin via 
intermittent infusion erhöll en spridning på (4 – 140) dagar med en median på 24 
dagar. Data över antalet vårddagar med hänsyn både till kön och infusionsmodell 
presenterad i tabell 8. 
 
Tab. 8 Sammanställning över antalet vårddagar med underliggande vancomycin behandling, sett till hela 
studiepopulationen, infusionsmodell, och könsfördelning. 

 Antalet vårddagar 
totala 
studiepopulationen 

Antalet 
vårddagar 
kontinuerlig 
infusion 

Antalet vårddagar 
intermittent 
infusionsmodell 

Totala 
populationen, 
median 
(spridning) 

 27 (4 – 140) 31 (6 – 102)  24 (4 – 140) 

Kvinnor, 
median 
(spridning) 

 34 (5 – 140) 44 (6 – 102)  33 (5 – 140) 

Män, median 
(spridning) 

  25,5 (4 -120) 28 (6 – 80)  23 (4 – 120) 

4.4 Infektionskonsult tillfrågad 
 
Totalt 87 (58 %) patienter av 150 studerade har under behandlingsperiod med 
vancomycin tillfrågats av infektionskonsult i fysisk form. För 63 patienter (42 %) fanns 
inga dokumenterade åtgärder utförda av infektionskonsult, varken i fysisk eller icke 
fysisk form under behandlingsperioden. Av de 87 patienter som blivit tillfrågade av 
infektionskonsult, var könsfördelningen 58 män (66,7) och 29 kvinnor (33,3). 
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Signifikant högre frekvens av kvinnor tillfrågades av infektionskonsult, 72,5 % jämfört 

med 52,7 %. Data för tillfrågade och icke tillfrågade presenteras i tabell 9. 

 
Tab. 9 Sammanställande data för antalet patienter som under studiens gång blivit tillfrågad av 
infektionskonsult. 

  Infektionskonsult 
tillfrågad (JA) 

Infektionskonsul
t tillfrågad (NEJ) 

 Totalt 

Kvinna  Antal  29 11   40 

  % kön   72,5 % 27,5 %  100 % 

  % infektionskonsult J/N  33,3 % 17,5 %   50,8 % 

  % på totalen   19,3 % 7,3 %  26,7 % 

Man Antal  58 52  110 

 % kön  52,7 % 47,3 %  100 % 

 % infektionskonsult J/N  66,7 % 82,5 %  73,3 % 

 % på totalen  38,7 % 34,7 %  73,3 % 

Totalen Antal   87 63  150 

 % av totalen  58 % 42 %  100 % 

4.5 Mortalitet 
 
I studien användes 28 dagars mortalitet som en kvalitetsindikator, för hur väl 
sjukvården utför det akuta omhändertagandet av svårt sjuka patienter i studien. En 
indelning av mortalitet utfärdades i två grupper enligt följande: mortalitet >28 dagar 
efter påbörjad behandling med vancomycin samt < 28 dagars mortalitet efter påbörjad 
behandling med vancomycin. Totalt 21 patienter (14 %) erhöll mortalitet > 28 dagar 
och 33 patienter (22 %) erhöll mortalitet < 28 dagar. Resterande 96 patienter (64 %) 
var klinisk dokumenterat inte döda under studiens gång. Mortalitet för män < 28 
dagar, hade en spridning på (1 – 28) dagar med en median på 3 dagar. För kvinnor var 
spridningen (2 – 28) dagar med en median på 7,5 dagar. Det var en signifikant större 
andel kvinnor 42,5 % jämfört med män 34,5 % som rapporterades döda i studien. Data 
över mortalitet > 28 dagar respektive mortalitet < 28 dagar efter sjukhusvård med 
hänsyn till könsfördelning presenteras mer utförligt i tabell 10. 
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Tab. 10 Sammanställande data för mortalitet med hänsyn till kön och antalet dagar. 

Mortalitet Antal 
patienter (%) 

Kön - 
män/kvinnor (%) 

Antal dagar, 
median 
(spridning) 

Mortalitet (JA) 55 (36,7) 38/17 (69,1 / 30,9) 76 (31-334) 

Mortalitet > 28 dagar 
efter sjukhusvård 

 21 (38,2) 10/11 (47,6 / 52,4) 121 (29-334) 

Mortalitet < 28 dagar 
efter sjukhusvård 

 34 (61,8) 28/6 (82,4 / 17,6) 3 (1-28) 

Mortalitet (NEJ)  95 (63,3) 72/23 (75,8 / 24,2) _ 

4.6 Samtidig behandling med annan nefrotoxisk agent 
 
Totalt 88 patienter (58,7 %) i studien behandlades med minst >1 nefrotoxiskt agent 
jämsides med vancomycin. Resterande 62 patienter (41,3 %) behandlades inte 
samtidigt med någon annan nefrotoxisk medicin vid vancomycin behandling. I studien 
framgick det att 7 patienter (5,3 %) administrerade minst två nefrotoxiska agenter 
jämsides vid behandling med vancomycin. För andelen patienter som behandlades 
samtidigt med minst > 1 annan nefrotoxisk agent var läkemedel administrerade från 
läkemedelsgruppen ACE-hämmare vanligast. Totalt påträffades 39 patienter (44,3 %) 
med samtidig administrering av läkemedel från läkemedelsgruppen ACE-hämmare, 
följt av 19 patienter (21,6 %) med samtidig administrering av läkemedel från 
läkemedelsgruppen diuretika, 16 patienter (18,2 %) administrerade läkemedel från 
läkemedelsgruppen NSAID:s, totalt 10 patienter (11,7 %) administrerade läkemedel 
från läkemedelsgruppen antibakteriell aminoglykosid samt totalt 4 stycken patienter 
(4,5 %) administrerade läkemedel från läkemedelsgruppen 
angiotensinreceptorblockare. Detta enligt tabell 11. 
 
Tab. 11 Data över nefrotoxiska läkemedelsgrupper som i studien kombineras tillsammans med vancomycin 
behandling. 

Nefrotoxisk 
läkemedelsgrupp 

Antal patienter 
totalt (%) 

Antal män 
(%) 

Antal 
kvinnor 
(%) 

ACE-hämmare 39 (44,3) 22 (25)  17 (19,3) 

Diuretika 19 (21,6) 9 (10,2)  10 (11,4) 

NSAID 16 (18,2) 11 (12,5)  5 (5,7) 

Antibakteriell aminoglykosid 10 (11,4) 7 (8)  3 (3,4) 

Angiotensinreceptorblockare 4 (4,5) 2 (2,3) 2 (2,3) 
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4.7 Biverkningsrapportering 
 
För 50 patienter i studien (33,3 %) återfanns dokumenterade fall av biverkan vid 
medicinsk behandling med vancomycin. Här med en könsfördelning på 32 män (64 %) 
och 18 kvinnor (36 %). Totalt 100 personer i studien, varav 78 män (78 %) och 18 
kvinnor (55 %) erhöll inga kliniskt dokumenterade biverkningar vid behandling med 
vancomycin. Den vanligast funna biverkningen vid vancomycin användning var 
njursvikt med 22 dokumenterade fall (44 %), följt av 7 dokumenterade fall av exantem 
(14 %), 6 fall av urtikaria (12 %), 4 fall av tromboflebit (8 %), 2 fall med 
läkemedelsinducerad feber/frossa (4 %), 2 fall av neutropeni (4 %), 1 fall med dyspne (2 
%), 1 fall med pruritus (2 %), 1 fall med erytem (2 %), 1 fall med hypotoni (2 %), 1 fall 
med stridor (2 %), 1 fall med trombocytopeni (2 %) samt 1 fall med eosinofili (2 %). 
Data över dokumenterade biverkningsfall och den aktuell könsfördelning inom 
respektive biverknings typ presenteras i tabell 12.  

 
Tab. 12 Data över biverkningsrapportering vid vancomycin användning 

Dokumenterade 
biverkningar 

Antal 
dokumenterade 
fall (%) 

Antal män (%) Antal 
kvinnor (%) 

Njursvikt 22 (44) 18 (81,8)  4 (18,2) 

Exantem 7 (14) 2 (28,6)  5 (71,4) 

Urtikaria 6 (12) 5 (83,3) 1 (16,7) 

Tromboflebit 4 (8) 1 (25)  3 (75) 

Läkemedelsinducerad 
frossa/feber 

2 (4) 2 (100)      __ 

Neutropeni 2 (4) 1 (50) 1 (50) 

Dyspne 1 (2) 1 (100)      __ 

Pruritus 1 (2)    __ 1 (100) 

Erytem 1 (2)    __ 1 (100) 

Hypotoni 1 (2)    __ 1 (100) 

Stridor 1 (2) 1 (100)     __ 

 
Biverkningarna som rapporterades i studien kategoriserades i 7 olika 
biverkningsområden: njurar, hud- och subkutanvävnad, hjärta och kärl, immunförsvar, 
lokal symtom vid administreringsstället, andningsvägar samt blod och lymfkärl. I 
biverkningsområdet njurarna inräknades biverkningen njursvikt, i biverkningsområdet 
hud- och sunkutanvävnad inräknades biverkningarna: exantem, urtikaria och pruritus, 
i gruppen hjärta och kärl ingick biverkningarna: tromboflebit, hypotoni och 
trombocytopeni, i biverkningsområdet immunförsvar ingick biverkningarna: 
neutropeni, läkemedelsinducerad frossa/feber, i gruppen: lokal symtom vid 
administreringsstället ingick biverkningen: erytem, i biverkningsområdet 
andningsvägar ingick biverkningarna: dyspne och stridor, och i biverkningsområdet 



19 

blod och lymfkärl ingick biverkningen: eosinofili. Antal dokumenterade fall och 
frekvens inom respektive biverkningsområde presenteras i tabell 13. 

 
Tab. 13 Data över biverkningar som indelats i 7 olika biverkningsområden. 

Klassificering av 
biverkningar inom 
biverkningsområde 

Antal dokumenterade 
fall (%) 

Antal män (%) Antal 
kvinnor (%) 

Njurar och urinvägar 22 (44) 18 (81,8)  4 (18,2) 

Hud- 
och subkutanvävnad 

14 (28) 7 (50) 7 (50)  

Hjärta och kärl 6 (12) 1 (16,7)  5 (83,3) 

Immunförsvar 4 (8) 3 (75) 1 (25) 

Andningsvägar 2 (4) 2 (100)     __ 

Lokal symtom vid 
administreringsstället 

1 (2)   __    1 (100) 

Blod och lymfkärl 1 (2) 1 (100)    __   

4.7.1 Njurbiverkan 

 
Andelen dokumenterade fall av njurbiverkan var 22 (44 %) av totalt 50 rapporterade 
biverkningsfall. Andelen njurbiverkan sett till hela studiepopulationen var (14,6 %). En 
kategorisering av njurbiverkan utfördes med hjälp av insamlat kreatinin clerance och 
beräkning med hjälp av cockroft-gault formel. Njurbiverkan kategoriserades i 4 olika 
grupper: lättnedsatt njurfunktion (61 - 80 mg/min), måttligt nedsatt (41 – 60 mg/min), 
kraftigt nedsatt (21 – 40 mg/min) samt terminal njursvikt (<20 mg/min) beroende på 
uppmätt clerance hos patienten. Totalt 3 patienter (13,6 %) klassificerades med lätt 
nedsatt njurfunktion, 7 patienter (31,8 %) klassificerades med måttligt nedsatt 
njurfunktion, 9 patienter (40,9 %) klassificerades med kraftigt nedsatt njurfunktion 
och 3 patienter klassificerades med terminal njursvikt i studien. Av samtliga 22 
patienter med dokumenterad njurbiverkan, behandlades 13 patienter (59 %) samtidigt 
med en annan nefrotoxisk agent. Vanligaste läkemedelsgruppen i denna sektion var 
ACE- hämmare 6 patienter (46,2 %), följt av NSAID:s 4 patienter (30,8 %), 2 patienter 
(15,4 %) med antibakteriell aminoglykosid och 1 patient (7,7 %) med diuretika Data 
över kategorisering av njurbiverkan presenteras i tabell 14.  
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Tab. 14 Data över andelen dokumenterade fall av njurbiverkan, som indelats i 4 olika grupper: lätt nedsatt 
njurfunktion, måttligt nedsatt njurfunktion, kraftigt nedsatt njurfunktion, terminal njursvikt. 

Kategorisering 
njurbiverkan 

Antal patienter 
totalt (%) 

Antal män 
(%) 

Antal 
kvinnor 
(%) 

Lätt nedsatt njurfunktion (61-
80) 

 3 (13,6) 2 (66,7)  1 (33,3) 

Måttligt nedsatt njurfunktion 
(41-60) 

 6 (27,3) 5 (83,3)  1 (16,7)  

Kraftigt nedsatt njurfunktion 
(21-40) 

 10 (45,5) 9 (90) 1 (10)  

Terminal njursvikt (<20)  3 (13,6) 2 (66,7) 1 (33,3)  

4.8 MIC-värden 
 
MIC-värden registrerades hos totalt 65 patienter (43,3 %) i studien och resterande 85 
patienter (56,7 %) saknade uppmätta MIC-värden. Det vanligaste värdet i gruppen med 
registrerat MIC-värde var 2 mg/L. Totalt 45 stycken patienter (69,2 %) av 65 stycken 
hade ett registrerat MIC-värde på 2 mg/L, 18 patienter (27,7 %) hade ett MIC-värde på 
1 mg/L, 1 patient (1,5 %) hade ett MIC-värde på 0,5 mg/L och 1 patient (1,5 %) hade ett 
registrerat MIC-värde på 0,25 mg/L. Detta enligt tabell 15. 
 
Tab. 15 Data över registrerade MIC-värden med hänsyn till intermittent och kontinuerlig infusion. 

Registrerade 
MIC-värden 
(mg/L) 

Totala 
populationen 
n=150 
(kvinnor/män) 

Intermittent infusion 
n=105 (kvinnor/män) 

Kontinuerlig 
infusion n=45 
(kvinnor/män) 

2  45 (10/35) 32 (8/24)  13 (2/11) 

1  18 (4/13) 10 (3/7)   8 (1/7) 

0,5  1 (0/1) 1 (0/1)    __ 

0,25  1 (0/1) 1 (0/1)    __ 

Saknas 85 (26/60) 61 (19/42)  24 (7/17) 

4.9 Blododlingar och mikrobiologisk indikation 
 
Blodprov hade tagits hos totalt 129 patienter (86 %) av sammanlagt 150 studerade i 
studien. Detta båda i samband vid insättning och under pågående behandling av 
vancomycin. Könsfördelningen hos de 129 patienterna där blodprov togs var 96 män 
(74,4 %) och 33 kvinnor (25,6 %). I genomsnitt togs 2,7 blodprover per patient. Som 
flest togs 10 blodprover och som lägst 1 blodprov. Hos 21 patienter (14 %) varav 14 män 
(66,7 %) och 7 kvinnor (33,3 %) fanns inga registrerade blodprov under aktuell 
studieperiod.  
I gruppen med registrerade blododlingar (129 stycken) påvisades relevant patogen där 
vancomycin normalt används vid behandling hos 67 patienter (51,9%). Denna grupp 
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kallas nedan patogen påvisad. Könsfördelning i denna grupp var 51 män (76,1 %) och 16 
kvinnor (23,8 %).  
 
Totalt 32 patienter (24,8 %) med registrerade blodprov påvisade patogen med en viss 
osäkerhet. Denna grupp är klassificerade nedan inom kategorin annan patogen 
påvisad. Detta med anledning av att mikroberna vanligtvis, enligt rekommendationer, 
inte behandlas med vancomycin. Det visade sig också att indikerade patogen som 
påvisats i blodproverna normalt inte härrör i den miljö där proverna togs. 
Könsfördelningen bland dessa patienter var 8 kvinnor (25 %) och 24 män (75 %). 
 
Hos 30 patienter (23,3 %), med en könsfördelning på 9 kvinnor (30 %) och 21 män (70 
%) påvisades inga patogen i tagna blodprover. En Kategorisering och indelning av de 
registrerade 129 blododlingarna i studien återfinns i figur 1. 
 

 
 Fig. 1. Presenterar fördelningen och kategoriseringen av blodprover tagna hos totalt 129 patienter. 
 

För 67 patienter med påvisat patogen var det totalt 38 patienter som påvisade KNS i 
blodprover. Med en könsfördelning på 13 kvinnor (34,2 %) och 25 män (65,9 %). För 7 
patienter påvisades Staphylococcus Aureus. Här med en könsfördelning på 1 kvinna 
(14,3 %) och 6 män (85,7 %). Totalt 16 patienter registrerades med mikroben 
Enterococcus Faecium, med en könsfördelning på 2 kvinnor (12,5 %)och 14 män (87,5 
%). För 6 patienter påvisades patogen Propionibacterium Acnes i blodprover, med en 
könsfördelning på 0 kvinnor och 6 män. Data återfinns i tabell 16. 
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Tab. 16 Data över mikrobiologisk indikation för n = 129 patienter med tagna blodprover i studien. 

Mikrobiologisk 
indikation 

Totalt antal påvisade 
fall (kvinnor/män) 
n=129 

Intermittent 
infusion 
(kvinnor/män) 

Kontinuerlig 
infusion 
(kvinnor/män) 
 

Koagulasnegativa 
Stafylokocker 
påvisade 

 38 (13/25) 21 (7/16)  17 (6/9) 

Annan patogen 
påvisad 

 32 (8/24) 18 (5/11)   14 (3/13) 

Patogen ej påvisad  30 (9/21) 13 (4/9)   17 (5/12) 

Enterococcus 
Faecium påvisad 

 16 (2/14) 9 (1/8)   7 (1/6) 

Staphylococcus 
Aureus påvisad 

 7 (1/6) 2 (0/2)   5 (1/4) 

Propionibacterium 
Acnes påvisad 

 6 (0/6) 3 (0/3)  3 (0/3) 

 
För 32 patienter med annan patogen påvisad i blodprover återfanns totalt 14 olika 
mikrober. Flest bekräftade fall gjordes på Candida Albicans (34,4 %), tätt följt av 
Pseudomonas Aeruginosa (12,5 %) och jästsvamp (9,4 %). I bilaga 4 återges samtliga 
patogen som påvisat i tagna blodprover. Flest fall utgjordes av gramnegativa bakterier. 
I bilaga 4 återges även en vidare kategorisering av mikrober som påvisats i studien, 
samt vilken patogen som inom respektive grupp var frekventast. 

4.10 Insättningsorsak 
 
I studien sammanställdes totalt 8 insättningsorsaker för vancomycin. I samtliga 
fall var insättningsorsaken av postoperativ karaktär för läkemedlet. Antibiotikan sattes 
normalt in efter ett kirurgiskt ingrepp i syfte att förhindra kontaminering av mikrober i 
operationssåret och stävja uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Flest patienter fick 
vancomycin insatt vid postoperativ infektion i bröstbenet efter hjärtkirurgi (40,7 %). En 
stor andel patienter fick läkemedlet insatt vid oklar insättningsorsak (31,3 %), med 
avsaknad av adekvata svar på odlingar och frånvaro av positivt svar för 
infektionsparametrar. För (11,3 %) av patienterna i studien var insättningsorsaken för 
vancomycin postoperativ inflammation i mediastenit. Protesendokardit var 
insättningsorsaken i (7,3 %) av fallen, tätt följt av: centralvenös kateterinfektion (CVK-
infektion) (5,3 %), aortaklaffendokardit (2 %), pacemakerendokardit (1,3 %) och 
aortagraftinfektion (0,7 %). En sammanställning av insättningsorsak för vancomycin 
återges i tabell 17. 
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Tab. 17 Sammanställning av insättningsorsaker för vancomycin i studien. 

Insättningsorsak 
för vancomycin 

Antal 
påträffade fall 
(%) 

Antal män på 
totalen n=150 
(%) 

Antal kvinnor på 
totalen n =150 (%) 

Postoperativ infektion i 
sternum 

61 (40,7) 44 (29,3) 17 (11,3) 

Oklar insättningsorsak 47 (31,3) 33 (22)  14 (9,3) 

Postoperativ 
mediastenit 

17 (11,3) 16 (10,7)  1 (0,7) 

Protesendokardit 11 (7,3) 8 (5,3)  3 (2) 

CVK infektion 8 (5,3) 6 (4)  2 (1,3) 

Aortaklaffendokardit 3 (2) 2 (1,3)  1 (0,7) 

Pacemakerendokardit 2 (1,3) 1 (0,7)  1 (0,7) 

Aortagraftinfektion 1 (0,7) __  1 (0,7) 

4.11 Komorbiditet 
 
I genomsnitt hade varje patient i studien samsjuklighet och närvaro av 3 sjukdomar, 
utöver den primära diagnosen och insättningsorsaken för vancomycinbehandling. 
Totalt 144 patienter (96 %) hade minst en diagnos utöver ordinationsorsaken för 
vancomycin. Som mest hade en intensivvårds patient i studien 7 sjukdomsdiagnoser 
dokumenterade. Totalt 6 patienter (4 %) saknade samsjuklighet och närvaro av annan 
diagnos än insättningsorsaken för vancomycin. Patienter med 1 dokumenterad diagnos 
var 25 (16,7 %), patienter med 2 dokumenterade diagnoser var 39 (26 %), patienter 
med 3 dokumenterade diagnoser var 33 (22 %), patienter med 4 dokumenterade 
diagnoser var 25 (16,7 %), patienter med 5 dokumenterade diagnoser var 16 (10,7 %), 
patienter med 6 dokumenterade diagnoser var 5 (3,3 %) och patienter med 7 
dokumenterade diagnoser var 1 patient (0,7 %). Den sedvanligaste diagnosen i 
studiepopulationen var hypertoni med en frekvens på 47,3 %. En sammanställning av 
samtliga diagnoser som dokumenterades i studien återges i bilaga 5. 
Diagnoserna som sammanställdes i bilaga 5 grupperades vidare in i 11 separat 
terapiområden, vilket också återges i bilaga 6. Flest diagnoser grupperades in i 
terapigruppen hjärt- och kärlsjukdom (82 %). Inom denna grupp var hypertoni den 
vanligaste klinisk dokumenterade diagnosen (47,3 %). 

4.12 Genomsnittliga dygnsdoser 
 
Den genomsnittliga dygnsdosen för vancomycin i studien var 3 gram eller 15-20 mg/kg, 
med en spridning på (1–6 gram). Andelen patienter med den genomsnittliga 
dygnsdosen på 3 gram var i studien 56 (37,3 %). Här med en fördelning på 43 patienter 
(28, 7 %) med intermittent infusion och 13 patienter (8, 7 %) med kontinuerlig 
infusion. Den uppmätta genomsnittliga dygnsdosen var densamma för patienter som 
erhöll vancomycin via intermittent- och kontinuerlig infusion. Data över samtliga 
dygnsdoser ges i tabell 18. 
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Tab. 18 Sammanställd data över genomsnittliga dygnsdoser för vancomycin med hänsyn till kontinuerlig- 
och intermittent infusion. 

 Intermittent 
infusion 

Kontinuerlig infusion 

Median (spridning) 3.00 g (1.00 - 6.00) 3.00 g (1.00 - 6.00) 

Antal patienter med  
< 1.0 g 

1 - 

1.0 g 
1.5 g 
2.0 g 

1 
- 
37 

1 
1 
16 

2.5 g 
3.0 g 

1 
43 

1 
13 

4.0 g 
4.5 g 

14 
2 

10 
- 

5.0 g 
6.0 g 

5 
1 

- 
3 

4.13 Laddningsdos 
 
Laddningsdos ordinerades i studien i syfte att snabbt uppnå terapeutisk 
målkoncentration av vancomycin. Rekommenderad laddningsdos i studien var 25-30 
mg/kg. I studien fick alla patienter i urvalsgruppen en laddningsdos på 2 gram 
vancomycin registrerat som bolusdos innan insättning av initial dosering. Totalt 18 (12 
%) patienter erhöll en laddningsdos i studien. Av dessa var 12 (8 %) patienter med 
intermittent infusion och 6 (4 %) patienter med kontinuerlig infusion. En spridning av 
doser på (14,2 – 48,3), gav en median på 38,4. Data över laddningsdos återges i tabell 
19. 

 
Tab. 19 Sammanställande data över laddningsdoser i studien. 

 Intermittent 
infusion 

Kontinuerlig 
infusion 

 Totalt  

Patienter med 2 g 
laddningsdos 

12 av 105 
(11 %) 

6 av 45 
(13 %) 

 18 av 150 
 (12 %) 

Dos i mg/kg, median 
(spridning) 

32,5 (20.4 - 48.3) 19,6 (14.2 - 34.5)  38,4 (14.2 – 48.3) 

4.14 Dalvärdesprov  
 
I figur 2 visas profilen för serum koncentration av vancomycin över tid för alla 
patienter med intermittent infusion med minst 3 uppmätta serumkoncentrationvärden 
i studien. Dalvärdesprover används i stor utsträckning istället för beräkning av AUC, 
vid bedömning av vancomycin dosering. Samtliga värden är tagna inom loppet av 96 h 
efter inledd behandling av vancomycin. Det tog i genomsnitt 4 doser innan dalvärdet 
var inom referensintervallet 15-20 mg/l för patienter med intermittent infusion i 
studien. Genom att ge patienter en inledande laddningsdos, når man referensintervallet 
redan efter dos 1. Det finns patienter som efter 10 doser fortfarande har 
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koncentrationer <10 mg/l och som inte nått upp till det önskvärda intervallet på 15-20 
mg/l. Totalt 12 (11,4 %) av totalt 105 patienter med kontinuerlig infusion erhöll en 
laddningsdos innan initiering av vankomycindosering. Laddningsdosen gjorde att 
samtliga patienter uppnådde referensintervallet för serumkoncentrationerna av 
läkemedlet redan efter dos 1. 

 

 
Fig. 2 Illustrerar dalvärdesprover 1,2 och 3 tagna för patienter med intermittent infusion i studien. I 
genomsnitt tog det 4 doser innan dalvärdet var inom referensintervallet 15-20 mg/l. Detta område 
markeras med ett grått område i diagrammet. För 12 patienter som erhöll laddningsdos innan intermittent 
infusion insattes, nådde samtliga referensintervallet redan efter dos 1. 

 
För patienter med kontinuerlig infusion, finns det inga lika väldefinierade referens-
intervall som vid kontinuerlig infusion. Det är dock eftersträvbart att patienter som 
behandlad med vancomycin via kontinuerlig infusion bör uppnå koncentrationer ≥ 17 
mg/l för att nå AUC 0 – 24 h > 400. För studiens patienter tog det i genomsnitt 8 doser 
innan dalvärdet var ≥ 17 mg/l. Det fanns patienter som efter 10 doser fortfarande har 
koncentrationer < 10 mg/l. Data över dalvärdesprov för patienter med kontinuerlig 
infusion i studien återges i figur 3. 
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Fig. 3 Illustrerar dalvärdesprover 1,2 och 3 tagna för patienter med kontinuerlig infusion i studien. I 
genomsnitt tog det 8 doser innan dalvärdet var inom referensintervallet ≥ 17 mg/l. Referensintervallet man 
eftersträvar att uppnå återges som det grå markerade området i figuren. 
 

4.15 Serumkoncentrationsmätningar hela urvalsgruppen 
 
Totalt 651 serumkoncentrationsprover analyserades i studien från 105 patienter där 
vancomycin administrerades via intermittent infusion. Totalt 34 % av proven uppnådde 
referensintervallet 15-20 mg/l. Resterande 66 % uppnådde ej det rekommenderade 
referensintervallet. Totalt 25 % av proverna uppnådde serumkoncentrationvärden på > 
20 – 30 mg/l, för 24 % av proverna uppgick värdet till 10 - <15 mg/l, en andel på 12 % 
av proverna erhöll ett serumkoncentrationsvärde på <10 mg/l och 5 % av proverna 
erhöll ett serumkoncentrationsvärde på > 30 mg/l. Fördelningen återges i figur 4. 
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Fig. 4 Illustrerar en sammanställning över data från totalt 651 serumkoncentrationvärden som 
sammanställts från 105 patienter med intermittent infusion i studien. Flest serumkoncentrationvärden 
sammanföll inom referensvärdet 15-20 mg/l på 34 %. 

 
Totalt 378 serumkoncentrationvärden analyserades från 45 patienter där vancomycin 
administrerat via kontinuerlig infusion. Totalt 36 % av proven uppnådde 
referensintervallet 15-20 mg/l. Resterande 64 % uppnådde ej det rekommenderade 
referensintervallet. Totalt 26 % av proverna uppnådde serumkoncentrationvärden på 
10 - <15 mg/l, totalt 23 % av proverna erhöll ett värde på > 2 – 30 mg/l, totalt 12 % av 
proverna erhöll ett serumkoncentrationsvärde på <10 mg/l och 3 % av proverna erhöll 
ett serumkoncentrationsvärde på > 30 mg/l. Fördelningen återges i figur 5. 
 

 
Fig. 5 Illustrerar en sammanställning över data från totalt 378 serumkoncentrationvärden som 
sammanställts från 45 patienter med intermittent infusion i studien. Flest serumkoncentrationvärden 
sammanföll inom referensvärdet 15-20 mg/l på 36 %. 
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5. Diskussion 

Den kliniska användningen av vancomycin i sjukvården har under de senaste åren 
debatterats friskt både internationellt såväl som nationellt i Sverige. Inom den svenska 
sjukvården har vancomycin traditionellt använts som förstahands preparat vid 
behandling för grampositiva betalaktam resistenta bakterier såväl som mot MRSA och 
VRE (35). Tilläggas bör, att läkemedlets behandlingsrekommendationer gällande 
dosering och monitorering inte uppdaterats i samma takt som allt fler behandlas med 
vancomycin (35). Få studier har även genomförts där man kartlägger och evaluerar det 
nuvarande läget för vancomycinanvändning inom sjukvården. Det är med denna 
bakgrund som följande studie valde att kartlägga vancomycin användningen i Västra 
Götalandsregionen. Syftet med studien var att med ett deskriptivt tillvägagångssätt 
undersöka användningen av parenteralt administrerat vancomycin i samverkan med 
STRAMA. Målet med studien var dels att undersöka vilka kliniska indikationer och 
doser som förelåg vid vancomycinanvändning såväl som att granska för om 
mikrobiologiska odlingar tas innan insättning, likväl utföra en kontroll av 
serumkoncentrationer för att redogöra om lämpliga läkemedelkoncentrationer uppnås 
under behandling.  

5.1 Prevalensen av andelen tillfrågade av infektionskonsult 
 
Vid intravenös användning av vancomycin för behandling av infektioner av svår eller 
komplicerad karaktär inom slutenvården, ska samtlig behandling ske i samråd med en 
infektionskonsult (37). Detta för att förhindra onödig användning och begränsa risken 
för mikrobiell resistensutveckling (37). I VG-regionen har specifika rekommendationer 
tagits fram som fastslår att infektionskonsult alltid ska tillsättas till patienter som 
ordineras vancomycin i mer än >3 dagar (15). Infektionskonsultens främsta uppgift här 
är att rapportera misstänkt felanvändning och jobba för en rationell och säker 
vancomycinanvändning inom vården (37). Totalt 87 patienter (58 %) tillfrågades av en 
infektionskonsult i fysisk form under behandlingstid med vancomcyin i studien. För 63 
patienter (42 %) fanns inga dokumenterade uppgifter på att en infektionskonsult varit 
delaktig i rådfrågningen, varken i fysisk eller icke fysisk form under behandlingstiden. 
Vidare uppdagades att en signifikant högre frekvens av kvinnor i studien tillfrågats av 
infektionskonsult 29 av 40 (72,5 %) jämfört med 58 av 110 (52,7 %) män. Detta är en 
intressant iakttagelse då könsfördelningen i urvalgruppen i studien skiljts sig markant 
med 110 män (73,3 %) och 40 kvinnor (26,7 %). Att kvinnor i större utsträckning än 
män får sin behandling konsulterad av en infektionskonsult i studien är svårt att uttala 
sig om. Troliga anledningar skulle kunna vara att män och kvinnor bemöts olika inom 
sjukvården eller att kvinnor i större utsträckning än män efterfrågar en viss vård (38). 
Vidare är den vård som ges inom sjukvården direkt kopplat till den enskilda individens 
behov (37, 38). Vilket således kan innebära att fler kvinnor i studien än män haft ett 
större behov av en viss vård (38).  
 
Om man sätter antalet uppmätta behandlingsdagar i relation till andelen tillfrågade av 
infektionskonsult i studien, var det totalt 95 patienter (63,3 %) som behandlades med 
vancomycin i > 7 dagar och 55 patienter (36,7 %) som behandlades med vancomycin < 
7 dagar. För gruppen av patienter som behandlades med vancomycin < 7 dagar var det 
totalt 11 patienter (20 %) som behandlades med vancomycin <3 dagar. Om detta sätts i 
relation till VG-regionens rekommendationer, som fastslår att infektionskonsult ska 
tillsättas vid behandling > 3 dagar (15). Så borde utfallet av tillfrågade av 
infektionskonsult i studien varit högre. Då totalt 139 (92,7 %) patienter ordinerades 
vancomycin i > 3 dagar och enbart 11 patienter (7,3 %) < 3 dagar. Att andelen 
tillfrågade av infektionskonsult inte är högre i studien är svårt att yttra sig om. Möjliga 
orsaker kan vara att rutinmässiga journaluppgifter vid kontakt med infektionskonsult 
glöms bort att antecknas eller att uppgifterna inte överförts från pappers till 
elektroniska journaler, vilket gör att författaren i studien inte kunnat notera denna 
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uppgift vid insamlingen. Att relatera resultatet till liknande studier är svårt då det finns 
få med likvärdig karaktär inom området. I en studie från 2015 utvärderades effekten 
före och efter att en konsulterande farmaceut sattes in till patienter som behandlades 
med parenteral administrerat vancomycin (39). Den insatta åtgärden visade att en 
förbättring i vissa avseende skedde vid behandling med vancomycin (39). Framförallt 
förbättrades initieringen av läkemedlet och totalt 50 % olämpliga 
behandlingsrekommendationer och insättningar för vancomycin rapporterades (39). I 
31 % av fallen skedde en dosjustering efter konsultation i enlighet med rådande 
rekommendationer (39). Om man jämför detta med denna studies resultat har 
emellertid ingen vidare undersökning gjorts gällande effekten vid insättning av 
infektionskonsult vid behandling med vancomycin. 
 
Sammanfattningsvis kan författaren i denna studie konkludera att prevalensen av 
patienter som tillfrågats av infektionskonsult i studien, varit låg på 58 %. En högre 
prevalens var förväntad eftersom samtliga patienter i urvalsgruppen ingick i 
intensivvården samt att totalt 139 (92,7 %) av patienterna behandlats med parenteralt 
administrerat vancomycin i > 3 dagar. Anledningar till den låga frekvensen av 
tillfrågade är inte vidare utredd i denna studie. Troligtvis har patienter med tillgång till 
en infektionsmedicinsk konsultation vid behandling med vancomycin en större chans 
att upprätthålla en adekvat antibiotikaanvändning under behandlingstiden. 

5.2 Prevalensen för genomsnittliga dygns- och laddningsdoser 
 
Den genomsnittliga dygnsdosen för vancomycin var i studien 3 gram per dygn med ett 
intervall på 8 – 12 h mellan administreringstillfällena, liknande dygnsdoser har också 
rapporterats i andra studier (22, 40). En spridning för samtliga dygnsdoser som 
rapporterades i undersökningen låg på mellan 1 – 6 gram i urvalsgruppen. Totalt 56 
patienter (37,3 %) dokumenterades med en dygnsdos på 3 gram i studien. Det framgick 
också vid jämförelse för patienter med intermittent- och kontinuerlig infusion i 
urvalsgruppen, att den genomsnittliga dygnsdosen var densamma på 3 gram i de båda 
grupperna. Totalt 43 patienter (28,7 %) erhöll en dygnsdos av vancomycin på 3 gram 
via intermittent infusion, och 13 patienter (8,7 %) erhöll dygnsdosen 3 gram med 
kontinuerlig infusion. Detta kan ställas i relation till rekommendationer från FASS där 
den anbefallda dosen av intravenöst administrerat vancomycin för vuxna är 1 gram var 
12:e timma, med en genomsnittlig dygnsdos på 2 gram (41). Här särskiljs inte 
behandlingsrekommendationerna för intermittent – och kontinuerlig infusion åt (41). I 
riktlinjer som tagits fram av terapigruppen i infektion vid Västra Götalands län (20). 
Ges rekommendationer på en initial dosering på 3 gram per dygn vid normal 
njurfunktion (20). Vid nedsatt njurfunktion justeras dock dygnsdosen enligt patientens 
kreatininclerance (20). Rekommendationer på högre dygnsdoser ges också till 
patienter med allvarligare infektioner med infektionsutlöst systempåverkan exempelvis 
vid sepsis, där normal njurfunktion dokumenterats (20). Dygnsdosen som då anbefalls 
är 4,5 gram fördelat på 1,5 gram per 3 dostillfällen/ dygn (20). I RAF:s 
dosrekommendationer ges också råd för dygnsdoser på 3 gram, med mål att nå 
referenskoncentrationer på 15 – 20 mg/l för läkemedlet (12). Även IDSA (Infectious 
Diseases Society of America) ger liknande rekommendation på 2-3 gram vancomycin 
per dygn vilket flest patienter i denna studie erhöll som dygnsdos (42). 
 
I studien dokumenterades dygnsdoser för vancomycin med ett spridningsmått från 1 – 
6 gram. Totalt 94 dokumenterade doser (62,7 %) sammanföll utanför den 
rekommenderade dygnsdosen på 3 gram. Att en så stor andel prover i studien 
sammanföll utanför rekommendationerna har inte vidare analyserat i denna 
undersökning, utan det går enbart att spekulera kring detta. En möjlig orsak kan vara 
den skiftande graden av sjuklighet hos urvalsgruppen. En del patienter kan möjligen 
haft infektioner med allvarlig karaktär med infektionsutlöst systempåverkan, fetma 
eller nedsatt njurfunktion, samtliga kriterier som kräver någon form av justering för 
dos.  
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Om man ser till patienternas genomsnittliga dygnsdoser och relaterar detta till uppmätt 
vikt och BMI hos studiedeltagarna, kunde man se att övervikt var vanligt 
förekommande i den studerade populationen, vilket återges i tabell 5. Det 
genomsnittliga BMI-värdet var i studien 26,4 och sammanföll inom viktkategorin 
övervikt (25,0-29,9). Totalt 57 patienter (38 %) kategoriserades som överviktiga i 
studien och 54 patienter (36 %) som normalviktiga. Vidare var det överrepresenterat 
fler patienter med ett BMI på >24,9 (övre gräns för normalvikt) totalt 92 patienter 
(61,3 %), jämfört med 58 patienter (38,7 %) med ett BMI på ≤24,9. Det förelåg också 
en stor viktvariation i studiepopulationen på mellan 41 – 141 kg, med ett genomsnitt på 
81,2 kg. Sett till vikt och BMI i urvalsgruppen är dessa faktorer grundläggande för 
beräkning och insättning av korrekt dygnsdos hos patienten. I tabell 18 framgick det att 
dygnsdosen för patienter med intermittent- såväl som kontinuerlig infusion hade ett 
medianvärde på 3 gram, vilket kan anses som lågt sett till studiedeltagarnas vikt och 
BMI. Snittet borde ha hamnat högre än 3 g/dygn, då denna dygnsdos främst är 
rekommenderad för normalviktiga patienter. Vidare doserades flest patienter i studien 
med 3 gram som satt dygnsdos, här med en fördelning på 43 patienter med 
intermittent infusion och 13 patienter med kontinuerlig infusion, enligt tabell 18. Det 
som också kunde observeras var att det förekom en stor spridning vad gäller dosering i 
urvalsgruppen (1.00 – 6.00 g) enligt tabell 18. Vilket tyder på att det förekommer 
dosjusteringar med hänsyn till vikt men det kan också förekommit andra orsaker till att 
dygnsdos hos enskilda patienter justerats bland de som ingick i studien. Oavsett detta 
tyder det på att dosjustering med hänsyn till vikt sker i liten utsträckning. 
 
Trots den frekventa användningen av vancomycin inom sjukvården, har få studier 
gjorts där man fokuserar på farmakokinetiken hos överviktiga (43,44). I denna 
patientgrupp föreligger flera fysiologiska förändringar som påverkar läkemedlets 
antimikrobiella farmakokinetik (43,44). Bland annat har överviktiga patienter en större 
distributionsvolym sett till ökad fettvävnad och muskelmassa jämfört med 
normalviktiga (43,44). Det föreligger också en ökad glomerulär filtrationshastighet och 
njurplasmaflöde hos denna patientgrupp (43,44). Samt en ökning av cirkulerande 
plasmaprotein som påverkar den fria läkemedelskoncentrationen i blodet (43,44). 
Dagens tillgängliga nomograms som används för dosering av vancomycin är 
huvudsakligen framtagna och utvecklade med hänsyn till normalviktiga (43,44). Det 
finns därför begränsad data tillgänglig som utvärderar doseringskraven för överviktiga. 
I denna studie har författaren dock inte vidare undersökt om det föreligger skillnad i 
den viktbaserade underhållsdos som krävs för att nå en lämplig terapeutisk 
vancomycinkoncentration.  
  
I denna undersökning uppmättes också andelen patienter som fick en laddningsdos av 
vancomycin administrerat vid uppstart. En laddningsdos rekommenderas alltid i första 
hand för att patienten snabbt ska komma upp i målkoncentration på 15 – 20 mg/l och 
för att minska risken för subterapeutiska koncentrationer vid vancomycin behandling 
(5, 22, 45). I studien framgick det att totalt 18 patienter (12 %) erhöll en laddningsdos 
på 25-30 mg/kg vid behandlingsstart med vancomycin. Detta är förhållandevis en 
mycket låg frekvens, jämfört med korrelerande studier inom området. I en kohortstudie 
från 2012 där man utvärderade optimal strategi för laddningsdos av vancomycin, var 
frekvensen av patienter i urvalsgruppen med en laddningsdos 58,3 % (46). Andelen till 
att frekvensen varit så låg i studien är svårt att uttala sig om. En trolig anledning kan 
vara att en stor del av urvalsgruppen tillhörde särskilda patientgrupper med fetma och 
nedsatt njurfunktion. Dessa patientgrupper kräver särskild försiktighet vid insättning 
och monitorering av vancomycin under behandlingstiden. 

5.3 Blododlingar och förekomst av mikrobiologisk indikation 
 
För totalt 129 patienter (86 %) av 150, dokumenterades minst ett taget blodprov strax 
före och under behandling med vancomycin inom den aktuella studieperioden. Hos 
totalt 67 patienter (51,9 %) där blodprov dokumenterats, påvisades mikrobiologisk 



31 

indikation. En andel på (24,8 %) av patienterna med registrerade blodprov påvisade 
patogen med en viss osäkerhet. Denna andel patogen sammanföll dock inom kategorin 
annan patogen påvisad, med anledning av att mikroberna vanligtvis enligt 
rekommendationer inte behandlas med vancomycin samt att indikerade patogen 
normalt inte härrör i den miljö där provet togs. En andel på (23,3 %) av patienterna 
med registrerat blodprov påvisade ingen patogen vid behandling med parenteralt 
administrerat vancomycin. I gruppen med påvisad patogen konstaterades flest fall av 
KNS (56,7 %) följt av: Enterococcus Faecium (23,9 %), Staphylococcus Aureus (10,4 %) 
och Propionibacterium Acnes (9 %). I gruppen där annan patogen påvisades (n=32) 
konstaterades flest fall av svamp (43,8 %), tätt följt av gramnegativa bakterier (40,6 %) 
och grampositiva bakterier (15,6 %). Prevalensen för olämplig användning av 
vancomycin, där patogen inte blivit påvisad eller där läkemedlet inte använts för rätt 
mikrob var i studien 48,1 %.  
 
Resultaten i denna studie kan sättas i relation till liknande undersökningar som 
genomförts inom området. I en studie från 1996 undersöktes den aktuella vancomcyin 
användningen vid ett universitetssjukhus i Kentucky där resultaten sattes i jämförelse 
med HICPAC: s riktlinjer (47). Av totalt 101 förskrivningar av vancomycin, bedömdes 
35 fall (34,6 %) som lämpliga ordinationer och 66 fall (65,3 %) som olämpliga enligt 
HICPAC:s rekommendationer (48). Av förskrivningarna som värderades som 
opassande tillämpades vancomycin som empirisk behandling hos 44 patienter (66,7 
%), kirurgiskt profylax hos 6 patienter (9,1 %), som förstagångsbehandling vid 
antibiotika associerad kolit hos 3 patienter (4,5 %), behandling vid hemodialys hos 1 
patient (1,5 %) eller för andra anledningar som inte rekommenderades av HICPAC för 
12 patienter (18,2 %) (47). I en annan studie från 2007, följdes totalt 132 utfärdade 
förskrivningar upp för vancomycin under 40 dagar (48). Prevalensen av antalet korrekt 
förskrivna läkemedel var 126 (95,4 %) och enbart 6 (4,6 %) av förskrivningarna för 
vancomycin bedömdes som olämpliga enligt HICPAC:s nuvarande rekommendationer 
(48). Av förskrivningarna som värderades som olämpliga användes vancomycin vid 
behandling av betalaktam känsliga patogen hos 3 patienter (50 %), empirisk 
behandling utan riskfaktor hos 1 patient (16,7 %), fortsatt empirisk behandling utan 
bevis för någon gram positiv infektion hos 1 patient (16,7 %), behandling vid blodprover 
som indikerar på positivt svar för CNS (infection of the central nervous system) hos 1 
patient (16,7 %)(48). I ytterligare en studie från 2007 observerades enbart 12 patienter 
(6 %) av totalt 200 studerade med behandling som överstämde med 
rekommendationerna för användning av vancomycin (49). Totalt 188 patienters (94 %) 
vancomycinbehandlingar kategoriserades som direkt olämpliga enligt HICPAC:s 
rekommendationer (49). Av förskrivningarna som värderades som direkt olämpliga var 
den vanligaste anledningen att vancomycin användes som empirisk behandling vid 
kirurgisk profylax samt att inga grampositiva bakterier påvisats vid mikrobiologiska 
tester (49). Då det tidigare inte har gjorts liknande studier i Sverige, kan denna studies 
resultat inte jämföras på nationell nivå. Författaren kan därför inte uttala sig om 
liknande resultat kan speglas i andra län i landet. 
 
En intressant iakttagelse i studien var att en andel på 30 patienter (24,8 %) fått 
parenteralt administrerat vancomycin för mikrober där läkemedlet inte har någon 
effekt. Dels användes läkemedlet vid behandling av svamp och gramnegativa bakterier. 
Detta kan klassificeras som en direkt felanvändning och onödig insättning, vilket i 
värsta fall kan leda till resistensutveckling. Att prevalensen för felaktig insättning varit 
så pass hög (24,8 %) har inte inom ramen för detta arbete analyserats nått djupare. 
Troliga orsaker kan dock vara att förskrivare vid tecken på infektion satt in läkemedlet 
innan svar från blodprov, gällande patogen, erhållits. En annan trolig orsak kan vara 
osäkerhet hos förskrivaren vid diagnostisering, exempelvis när blodprov vid olika 
tillfällen från samma patient visat på olika patogen, att läkemedlet satts in som 
kirurgiskt profylax eller att odlingsprover varit svårt att bedöma eftersom odlingarna 
blivit koloniserade med normalflora från patient vid provtagning. Detta är teorier från 
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författarens sida. Det krävs fler studier och djupare analyser för att hitta källan eller 
källorna till felanvändningen i dessa fall. 

5.4 Indikationer vid insättning av vancomycin 
 
I studien dokumenterades sammanlagt 8 olika insättningsorsaker för vancomycin. 
Samtliga indikationer var av postoperativ karaktär. Detta var ett förväntat 
studieresultat då alla patienter i urvalsgruppen genomgått någon form av kirurgiskt 
ingrepp med ett förvärvat operationssår under den aktuella studieperioden. Att 
insättningsorsaken för vancomycin varit postoperativ i samtliga fall beror sannolikt på 
att patogen vanligen koloniserar operationssår före och efter ett kirurgiskt ingrepp med 
risk för sårinfektion. Detta hänger troligtvis också samman med andra riskfaktorer som 
kan höja faran för infektion hos patienten exempelvis hög ålder, komorbiditet, fetma 
eller tidigare infektion. I denna studie var postoperativ infektion i sternum den 
indikationen med flest insättningar för vancomycin med 61 dokumenterade fall (40,7 
%), tätt följt av: oklar insättningsorsak 47 fall (31,3 %), postoperativ mediastenit 17 fall 
(11,3 %), protesendokardit 11 fall (7,3 %), CVK infektion 8 fall (5,3 %), 
aortaklaffendokardit 3 fall (2 %), pacemakerendokardit 2 fall (1,3 %) och 1 fall (0,7 %) 
med aortagraftinfektion. Ett något förvånande resultat i studien var den höga andelen 
på (31,3 %) där indikationen för insättning av vancomycin var oklar. Här har inga 
positiva odlingsvar eller förhöjda infektionsparametrar indikerats inte heller synlig 
svullnad eller avvikande sårläkning rapporterats i journalanteckningarna vid 
genomgång. En möjlig orsak till att vancomycin till trots utan insättningsorsak satts in 
kan vara att patienterna lider av samsjuklighet med någon form av svår systemsjukdom 
som påverkar kroppens förmåga till sårläkning (50). En annan trolig orsak kan vara att 
vissa patientgrupper såsom överviktiga eller personer med nedsatt immunförsvar, 
löper en större risk för att drabbas av infektioner efter ett kirurgiskt ingrepp (50). 
Således kan vancomycin blivit ordinerat som en preventiv åtgärd för att förhindra 
denna risk. Det är dock viktigt att notera att detta enbart är spekulationer från 
författarens håll. 
 
Att sätta denna studies resultat för indikation vid insättning av vancomycin i relation 
till liknande studier inom området är svårt. Detta då urvalsgruppen specifikt i denna 
studie varit behandlade vid verksamheten för thorax på SU, vilket är den enda 
instansen i länet som utövar lung- och hjärtkirurgi. Liknande studier har vad 
författaren kunnat finna inte blivit publicerade. Studiens resultat beträffande 
indikation vid insättning för vancomycin kan dock sättas i relation till undersökningar 
som utförts generellt på urvalsgupper inom IVA. I en studie från 2016 var den 
vanligaste insättningsorsaken för vancomycin CVK infektion (46 %), tätt följt av 
visceral infektion (15 %), implantat infektion (16 %), protesendokardit (6 %), 
osteomyelit (4 %), bakteriell meningitis (3 %), oklar insättningsorsak (9 %) (51). I en 
annan studie från 2009 sammanställdes sjukhusförvärvad pneumoni (28,6 %) som 
huvudindikation för insättning av vancomycin, därefter följt av empirisk användning 
vid allvarlig sepsis (32,3 %), infektioner i blodomloppet (18,8 %), kardiovaskulära 
infektioner (13,5 %) och intra abdominala infektioner (6,8 %) (52). I ytterligare en 
studie var de tre vanligaste insättningsorsakerna för behandling med vancomycin: hud- 
och mjukdelsinfektioner, följt av infektioner i blodomloppet och luftvägsinfektioner 
(22). I samtliga studier där resultat kunnat jämföras har hud- och mjukdelsinfektioner 
klassificeras som den indikation som flest patienter sammanföll inom. 
 
Om man sätter detta i relation till befintliga rekommendationer för parenteralt 
administrerat vancomycin från FASS. Så återges hud- och mjukdelsinfektioner, 
endokardit, osteomyelit samt pneumoni som rekommendationer indikationer vid 
insättning (41). 
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5.5 Serumkoncentrationer som förekommer vid koncentrations-
bestämning vid intermittent och kontinuerlig infusion av vancomycin 

I nuvarande rekommendationer framtaget för vancomycin föreskrivs att läkemedlets 
dalkoncentration i serum ska monitoreras för att bedöma effekten av läkemedlet i 
kroppen. Det målintervall som eftersträvas är serumkoncentrationer på 15-20 mg/l (15, 
20, 45). För att uppnå dessa värden och undvika subterapeutisk behandling 
rekommenderas doser för vancomycin på 15 – 20 mg/kg och en laddningsdos på 
mellan 25 – 30 mg/kg (15, 20, 45). I denna studie var det en andel på 34 % hos 
patienterna med intermittent infusion som uppnådde referensintervallet 15-20 mg/l 
och det tog i genomsnitt 4 separata doser innan referensvärdet var uppnått.  För den 
andel patienter (12 %) med intermittent infusion som inledde behandlingen med en 
laddningsdos på 2 gram uppnåddes referensintervallet redan efter dos 1 med 
vancomycin. I studien framkom det också att det efter 10 doser fortfarande var 
patienter som låg på värden under < 10 g/l, vilket ökar risken för resistensutveckling. 
För 36 % av patienterna med kontinuerlig infusion i studien uppnåddes 
referensintervallet. Det tog i genomsnitt 8 separata doser innan dalvärdet var inom 
referensintervallet.  För 13 % av totalt 45 patienter med kontinuerlig infusion gavs en 
laddningsdos vid start. Med en laddningsdos på 2 gram nådde samtliga patienter 
målintervallet redan efter dos 1. I likhet med patienter med intermittent infusion i 
studien, var det patienter som efter 10 doser fortfarande inte hade nått upp till 
målintervallet för vancomycin i serum. Man kan utifrån studiens resultat urskönja 
betydelsen av vad en välavvägd dos och en inledande laddningsdos har för effekt för att 
patienterna ska kunna uppnå terapeutiska serumkoncentrationer. 

Resultaten i denna studie visar betydelsen av vad en lämpligt anpassad dos har för att 
nå målkoncentrationer av vancomycin i serum. I en liknande studie från 2016, 
undersöktes effekten av hur tidiga dosjusteringar kan påverka utfallet av antalet 
patienter som uppnår referensintervallet för vancomycin (53). I studien observerades 
att patienter som får sin dos individualiserad redan vid behandlingsstart uppnår 
referensintervallet för läkemedlet i större utsträckning än patienter som enbart fått en 
standardiserad satt dos på 20 mg/kg för vancomycin (53). Effekten av laddningsdos 
har i likhet med denna studie också evaluerats. I en randomiserad studie från 2015 
studerades 99 patienter, varav 50 patienter fick en laddningsdos insatt på 30 mg/kg vid 
behandlingsstart och där 49 patienter fick en mer traditionellt utformad behandling 
utan insatt laddningsdos (54). Det som framkom i resultaten var att en större andel på 
(34 %) i gruppen med laddningsdos uppnådde terapeutiska koncentrationer i serum 
(15-20 mg/l) jämfört med (3 %) i gruppen utan insatt laddningsdos (54). 

I en retrospektivstudie från 2014 uppnådde enbart (9,2 %) av 596 studerande 
dalkoncentrationer för vancomycin i serum på 15 – 20 mg/L (53). Sammanlagt 541 
(90,8 %) uppmättes med en dalkoncentration utanför det förväntade intervallet (55). 
Fördelat på (22,2 %) < 5 mg/l, (39,8 %) 5 < 10 mg/l, (20,1 %) 10 < 15 och (8,7 %) > 20 
mg/l (55). I ytterligare en studie från 2013 studerades ratio för andelen patienter som 
uppnått målintervallet (15 – 20 mg/l) vid en kvalitetsgranskning av 30 dagars 
mortalitet för en urvalgrupp av patienter som behandlats för Staphylococcus Aureus 
(56). Resultat från studien visade att en andel på (54,4%) av totalt 182 patienter 
uppnådde önskad målkoncentration och (43,2 %) uppnådde inte önskad 
referensintervall (56). I studien kunde också en korrelation mellan AUC/MIC och 
mortalitet konstaterats det vill säga om referensintervallet för vancomycin uppnås i ett 
tidigt skede minskar risken för mortalitet (56). 

Att monitorera vancomycin i serum har i denna och liknande studier visat sig vara 
viktig för att patienten ska kunna erhålla ett kliniskt förväntad behandlingsresultat. 
Betydelsen av en individuell dosanpassning och insättning av laddningsdos är bland 
annat två avgörande faktorer för att målreferens för vancomycin ska uppnås. I denna 
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studie var det enbart 12 % i urvalsgruppen som erhöll en laddningsdos på 2 gram och 
bara 37,3 % av patienter fick en förordnad dygnsdos på 3 gram enligt rådande 
rekommendationer. Om detta ställs i relation till uppmätta dalkoncentration för 
vancomycin i serum för patienter med intermittent respektive kontinuerlig infusion så 
var det 34 % respektive 36 % av alla patienter i vardera grupp som nådde 
referensvärdet på 15 – 20 mg/l. Detta är förhållandevis väldigt låga värden vilket tyder 
på att en stor del av behandlingen är suboptimal. För patienter med intermittent 
infusion i studien, var det en andel på 36 % som erhöll serumkoncentrationer under 
rekommenderat referensintervall, fördelat på (12 % < 10 mg/l) och (24 % 10 – 15 mg/l). 
En andel på 30 % låg över det rekommenderade referensintervallet, fördelat på (25 % > 
20 – 30 mg/L) och (5 % > 30 mg/l). För patienter med kontinuerlig infusion i studien, 
var det en andel på 38 % som erhöll serumkoncentrationer under anbefallt 
referensintervall, fördelat på (12 % < 10 mg/l) och (26 % 10 – 15 mg/l). En andel på 26 
% låg över önskat målintervall, fördelat på (23 % > 20-30 mg/l) och (3 % > 30 mg/l). 
Att en så stor andel patienter hamnade utanför målintervallet ökar troligtvis risken för 
resistensutveckling på grund utav suboptimala koncentrationer under en längre tid. 
Eller ökad biverkningsrisk vid dalkoncentrationsvärden > 15 – 20 mg/l. I denna studie 
dokumenterades biverkningsfall i 33,3 %. En siffra som möjligtvis kan relateras till 
andel patienter med värden över referensintervallet för vancomycin i serum. För att 
säkerställa evidensen i detta påstående krävs dock fler påbyggande studier. 

5.6 Styrkor och svagheter med studien 
 
I denna studie valde författaren att utgå ifrån den vetenskapliga studieformen 
deskriptiv retrospektiv journalgranskning, med en kvantitativ ansats vid 
datainsamlingen. Genom att använda sig av ett retrospektivt tillvägagångssätt har 
materialitet i studien insamlats genom att blicka tillbaka och inhämta redan befintligt 
dokumenterat material från register- och journalhandlingar inom hälso- och 
sjukvården. En styrka i detta tillvägagångssätt är att stora mängder material erhållits 
under relativt kort tid och där processen inte varit lika resurskrävande och dyr som vid 
andra studiemodeller där ett prospektivt förfarande använts. Detta eftersom materialet 
redan finns dokumenterat och inte behöver samlas in från början. En annan aspekt är 
att materialet är inhämtat i journaler från en instans med hög trovärdighet och 
professionalism, vilket ses som en styrka i sig.  
 
I studien valdes en väldefinierad och omfattande urvalsgrupp ut med hjälp av generöst 
satta inklusionskriterier. Detta är en styrka då en bred variation och sammansättning i 
studiegruppen kunnat upprättas. Eftersom få patienter exkluderades, ger det också en 
styrka i att studieresultaten kan generaliseras till att gälla större delar av sjukvården i 
Västra Götaland, vilket skapar en hög extern validitet. Emellertid är studiepopulationen 
geografiskt begränsad i sin omfattning, då resultaten enbart har kommit att avse 
patienter behandlade inom sjukvården i VG-regionen. Detta kan ses som en svaghet då 
det inte går att amplifiera resultaten nationellt inom Sverige. Då riktlinjer och 
traditioner vid användning och monitorering av vancomycin med största sannolikhet 
skiljer sig åt mellan länen. I framtiden kan det komma att krävas fler studier i övriga 
län för att få en mer heltäckande nationellbild av vancomycinanvändningen. Emellertid 
finns det för närvarande ett fåtal publicerade studier som tar upp 
vancomycinanvändningen regionalt i Sverige. Studiens huvudsakliga styrka och bidrag 
är därför nya resultat inom fältet som på så sätt kan höja kunskapsläget. Väger man 
även in eventuella framtida studier på andra regioner kan det leda till att fler regionala 
skillnader kan ses på ordinationsstadiet samt visa på skillnader, som på så sätt kan 
effektivisera behandlingsrekommendationer för vancomycin. 
 
Författaren skapade en granskningsmall innan datainsamlingen till studien påbörjades 
(bilaga 3). Mallen fungerade som ett underlag för att underlätta dokumentationen och 
kvalitetssäkra insamlad data och därmed höja validiteten i studien. Ingen test-retest för 
att mäta reabiliteten utfördes i studien. Test-retest används för att mäta 
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studieresultatens jämnhet över tid vid flera upprepade mätningar (36). Det är därför 
svårt att bedöma stabiliteten i studien. Författaren bedömer dock risken för att 
resultaten skulle skilja sig nämnvärt vid en upprepad insamling från samma 
urvalsgrupp som mycket låg eftersom data är inhämtat från journalhandlingar. Då data 
i studien insamlats från ett stort urval patienter i studien (n=150) med ett stort 
spridningsmått vad gäller kön, ålder, tidsintervall och sjukdomstillstånd bedöms 
resultaten från studien vara av hög trovärdighet.  
 
En svaghet med studien är att tillförlitligheten och evidensgraden är något lägre för 
retrospektivt utformade studier i jämförelse med prospektiva. Vilket kan härledas till 
hur urvalet av studiegrupp utförs i de båda fallen. Då data insamlats från både 
elektroniska och skriftliga journaler i denna studie har det ibland saknats uppgifter 
som är av relevant karaktär för studien. Detta ses som en svaghet då dessa uppgifter 
sällan går att återskapa och rekonstruera i efterhand. En annan svaghet är att man 
förlitar sig på data hämtad direkt från journaler där andra personer lagt in uppgifter. 
Det finns därför risk för en direkt felkälla i den bemärkelse att man tolkar eller 
analyserar uppgifter på ett felaktigt sett. Då uppgifterna kommer från en 
dokumenterad källa med hög tillförlitlighet bör denna risk dock vara relativt låg. Ett 
stort problem är dock vid monitorering av läkemedelskoncentrationer inom 
sjukvården, många tänker inte på att koncentrationerna varierar över tid och hur 
viktigt det därför är med korrekt information om tidpunkter för provtagning och 
dosering. Där författaren ser störst risk för mindre noggrann dokumentering är 
tidpunkterna för när infusion gavs samt tidpunkt när serumkoncentrationsproverna 
togs för vancomycin i studien. Dokumenterande sjuksköterskor och förskrivares 
uppgifter om dosering kan man utgå ifrån är korrekta, dock kan man ana risk för att de 
ibland skrivit tidpunkter av slentrian eller med mindre exakthet. Främst är det för de 
patienter som får vancomycin administrerat via intermittent infusion det är inte en lika 
kritisk uppgift när det kommer till patienter med kontinuerlig infusion. Som granskare 
av data i journaler letar man i första hand efter dokumenterade uppgifter som är av 
intresse. En svaghet i detta är dock att man i efterhand inte kan bevisa om den 
dokumenterade uppgiften man använts sig av faktiskt stämmer och ägt rum i 
verkligheten. 
 
Vid start av denna studie fick patienter från kardiologiska enheten på SU uteslutas från 
datainsamlingen. Detta på grund utav begränsad studieomfattning och tidsbegränsning 
för arbetet. Detta kan ses som en svaghet, då en stor del av patienterna som får 
vancomycin administrerat inom sjukvården sammanfaller inom den kardiologiska 
enheten. Detta gjorde också att ingen jämförelse mellan patienter på thorax- och 
kardiologiska enheter kunde genomföras. En ytterligare svaghet som kanske inte är lika 
uppenbar vid första anblick men som framträtt under studiens gång. Är att arbetet 
hade stärkts av ytterligare en medförfattare med förskrivarbakgrund för vancomycin. 
Detta för att öka förståelsen och se problematiken ur en annan synvinkel och aspekt, 
vilket hade stärkt resultaten och analysen i studien. Men också minska risken för att 
felkällor i tolkningen. 

5.7 Förslag på vidare forskning 
 
I denna studie har resultaten bidragit till att fler frågor har aktualiserats inom rådande 
område, så som: hur utbredd är felanvändningen av vancomycin i primärvården i 
jämförelse med slutenvården? Vad är det som orsakar njurtoxiska symtom vid 
vancomycin användning (höga Cmax, AUC eller dalvärden)? Hur bra är Cockroft-Gault 
ekvationen på att uppskatta njurfunktionen och att ge lämpliga 
doseringsrekommendationer för vancomycin hos enskilda patienter?  Emellertid krävs 
fler studier i framtiden för att fastställa värdet och korrektheten i resultaten som 
framtagits. En ansats i kommande forskningsprojekt kan vara att liknande 
undersökningar vidareutvecklas och utfärdas i andra län i landet. Detta för att försöka 
fastställa gemensamma nämnare och olikheter på regionalnivå. Resultaten skulle 
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därefter kunna sammanställas och ge en sammanfattande statistik på nationell nivå 
gällande den aktuella vancomycinanvändningen i landet. Detta skulle ytterligare 
bredda kunskapen, och resultaten skulle på så sätt kunna leda fram till framtagning av 
nya konsensusriktlinjer för läkemedlet. Vidare hade en intressant aspekt att bygga 
vidare på varit att undersöka vilken betydelse infektionskonsulter har vid behandling 
av vancomycin inom vården. Förbättras initieringen och användningen av läkemedlet 
vid konsultation eller är användningen den samma? Detta skulle kunna genomföras 
som en prospektiv kohortstudie där en del av urvalsgruppen exponeras för en konsult 
och där en annan inte exponeras. För att därefter jämföra utfallet i hur många patienter 
i respektive grupp som har en rationell och god vancomycinbehandling enligt rådande 
rekommendationer. I ett annat forskningssammanhang skulle det vara intressant om 
en studie undersökte hur bra sambandet är mellan dalvärden och AUC mellan olika 
doseringsregimer för vancomycin samt förhållandet mellan njurfriska och njursjuka 
där vancomycin administreras. 
 
Studiepopulationen som valdes ut till detta projekt innefattades av generösa 
interindividuella skillnader beträffande ålder, vikt och samsjuklighet. Detta för att få en 
så heltäckande bild som möjligt av urvalsgruppen som får vancomycin administrerat. 
Eftersom det förekommer stora skillnader i tolerans, farmakokinetik, klinisk effekt och 
ålder för olika individer, hade det varit värdefullt om liknande studier valde att studera 
vancomycinanvändningen specifikt hos vissa enskilda patientgrupper. Tänker då 
främst på grupper såsom: pediatrisk- eller geriatrisk population, eller för vissa specifika 
kliniska situationer såsom patienter med fetma, brännskador eller annan kronisk 
sjukdom. Detta i syfte för att dokumentera om det föreligger några skillnader i 
användning och behandlingsrutiner för vancomycin både i och mellan olika 
patientgrupper. Vidare skulle nya forskningsprojekt inom området kunna använda sig 
av en annan studiemodell vid insamling av data. Istället för ett retrospektiv 
tillvägagångssätt, skulle en prospektiv datainsamlings metod användas. Detta för att 
höja evidensgraden för studien men också minska risken för felkällor.  
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6. Konklusion 

Författarens ansats har i denna studie varit att studera användningen av parenteralt 
administrerat vancomycin inom slutenvården. Syfte var att åskådliggöra och öka 
kunskapen om användningen av parenteralt administrerat vancomycin. En inblick har 
därför gjorts gällande koncentrationsbestämningar av vancomycin i serum, där det 
framkom att enbart 34 % av patienterna uppnådde terapeutisk målkoncentrationen i 
det önskvärda intervallet på 15 – 20 mg/l. För patienter där laddningsdos ordineras 
innan initial dosering för läkemedlet, uppnåddes referensintervallet redan efter dos 1. 
Den genomsnittliga dygnsdosen var i studien 3 gram, där (37,3 %) av 
studiepopulationen hade dosen (3 gram) som en ordinerad mängd i studien. Det 
förelåg en stor variation med avseende till ordinerad dygnsdos på (1-6 gram) och 
doseringsfrekvens. Att det förekom så pass stor spridning i ordinerad dygnsdos bör 
med största sannolikhet vara den enskilt största faktorn till att så få i studien uppnådde 
rekommenderat referensintervall för vancomycin. 
 
Om man ser till resultaten i denna studie, till sin helhet. Tyder det på att det inom 
slutenvården förekommer omotiverad användning av vancomycin, samt att patienter 
ibland får en för låg dygnsdos vid behandling vilket medför att förväntad effekt av 
läkemedlet inte uppnås. Detta har inom ramen för denna studie inte kunnat utvärderas 
och förklaras vidare. Med denna bakgrund finns det incitament för att vidare bedriva 
studier inom området och jobba för att minska den icke adekvata användningen av 
vancomycin inom slutenvården. Vilket i det längre perspektivet kan leda till 
framtagning av nya konsensus riktlinjer för vancomycin både på regional- såväl som på 
nationellnivå. 
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Bilaga 3 

 
Journalgranskningsmall 

Demografiska 
variabler      Patient ID:  Journal nr:  

 

Infusionsmodell: 

   
Ålder: Kön: 

   
Kroppsvikt/BMI: 

Längd:  

Vårdtid: 

Indikation behandling: 

Behandlingslängd: 
Mortalitet :   
Kontaktorsak: 

Huvuddiagnos: 

Bidiagnos: 

Doser/ dygnsdos 
(mg/kg/dygn): 

Doseringsfrekvens: 

Tid för infusion: 

Patogen påvisad: 

Resistensbestämning: 

Infektionskonsult 
tillfrågad: 

Anamnes : Tid för 
serumkoncentrationsprov : 

 

Vårdrelaterad infektion : Andra 
läkemedelsordnationer : 

 

 

  

Kliniska 
parametrar 

Klinisk 
kemiska 
laboratoriet:  

Ansvarig 
utgivare:  

 

MIC (mg/L): 

   
Kreatinin: Kreatinin clerance före/under/efter 

behandling: 

P-Krea :   
GFR (ml/min): 

 

Antal blododlingar tagna: 

   
Uppmätt serumkoncentration: Kategorisering av 

serumkoncentration: 
Mikrob påvisad: 
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Allmän 
information:   

Ansvarig 
utgivare:  

 

Verksamhet/klinik: 

   
Enhet/avdelning: Databaser: 

   
Datum och tidsangivelse: 

   
Observatör: Protokollförare: Övrig information: 

   
   

 

 

 

Underskrift : 
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Bilaga 4 

Sammanställningen för vilka patogen som påvisades i tagna blodprover som kategoriserades under 
gruppen (annan patogen påvisad) i studien. 

Annan patogen påvisad Antal fall påvisade (%) Kategorisering av 
mikrob 

Candida Albicans 11 (34,4 %) svamp 

Pseudomonas Aeruginosa  4 (12,5 %) Gramnegativ 

Jästsvamp 3 (9,4 %) Svamp 

Escherichia Coli  2 (6,25 %) Gramnegativ 

Proteus Mirabilis 2 (6,25 %) Gramnegativ 

Streptococcus Pneumoniae 2 (6,25 %) Grampositiv 

Klebsiella Pneumoniae 1 (3,1 %) Gramnegativ 

Bacillus Cerus 1 (3,1 %) Grampositiv 

Finegoldia Magna 1 (3,1 %) Grampositiv 

Enterobacter Clocae 1 (3,1 %) Gramnegativ 

Enterobacter Agglomerans 1 (3,1 %) Gramnegativ 

Mycoplasma Pneumoniae 1 (3,1 %) Grampositiv 

Acinetobacter 1 (3,1 %) Gramnegativ  

Chrysteobacterium 
Idologenes 

1 (3,1 %) Gramnegativ 

 
 
 
Sammanställning över data och kategorisering över mikrober som återfanns hos totalt 32 patienter (21,3 
%) i studien, och som vidare klassificerades inom gruppen (annan patogen påvisad).  

Kategorisering av mikrob Svamp Gramnegativa 
bakterier 

Grampositiv
a bakterier 

Antal fall registrerade  14 13 5 

Andel (%) inom gruppen – 
annan patogen påvisad 

 43,8  40,6 15,6 

Frekventaste patogenen i 
gruppen 

Candida Albicans Pseudomonas 
Aeruginosa 

Streptococcus 
Pneumoniae 
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Bilaga 5 

Sammanställande data över alla komorbiditet faktorer utöver primär diagnos och insättningsorsaken för 
alla vancomycinbehandlade patienter i studien. 

Diagnos Antal 
patienter  

Terapiområde Andel % 

Hypertoni 71 Hjärta/kärl 47,3  

Njursvikt 57 Nefrologi 38  

Förmaksflimmer 49 Hjärta/kärl 32,7  

Diabetes Mellitus typ 2 40 Endokrinologi 26,7  

Hjärtsvikt 30 Hjärta/kärl 20  

Förmaksfladder 23 Hjärta/kärl 15,3  

Hyperlipidemi 17 Hjärta/kärl 11,3  

KOL 15 Andningsvägar 10   

Depression 12 Neurologi 8  

Dyspne 10 Andningsvägar 6,7  

Cerebral infarkt 10 Hjärta/kärl 6,7  

Obesitas 9 Nutrition 6  

Astma 8 Andningsvägar 5,3  

Osteoporos 7 Endokrinologi 4,7  

Anemi 7 Blod 4,7  

Leversvikt 6 Mage/tarm 4  

Ulcerös kolit 5 Mage/tarm 3,3 

Migrän 5 Neurologi 3,3 

Hypotyreos 4 Endokrinologi 2,7  

Artrit 4 Rörelse/smärta 2,7  

Kronisk hepatit C 3 Mage/tarm 2  

Psoriasis 3 Hud 2  

Diskbråck 2 Rörelse/smärta 1,3 

Hypotermi 2 Endokrinologi 1,3 

Cystisk fibros 2 Andningsvägar 1,3 

Hudsutur 2 Hud 1,3 

Nefroskleros 2 Nefrologi 1,3 

Prostataförstoring 2 Nefrologi/urologi 1,3 

Delirium 2 Beroende 1,3 

Hyperthyroidea 2 Endokrinologi 1,3 
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Koxatros 1 Rörelse/smärta 0,7 

Bechrews sjukdom 1 Rörelse/smärta 0,7 

Wegeners granumolates 1 Nefrologi/urologi 0,7 

Sömnapnesyndrom 1 Andningsvägarna 0,7 

Retinopati 1 Öga 0,7 

Gikt 1 Nefrologi/urologi 0,7 

Myelodyplastiskt 
syndrom 

1 Blod 0,7 

Sjögrens syndrom 1 Rörelse/smärta 0,7 

Morbus Bechterew 1 Rörelse/smärta 0,7 

Vasoplegi 1 Hjärta/kärl 0,7 

Epilepsi 1 Neurologi 0,7 

MS 1 Neurologi 0,7 

Parkinson 1 Neurologi 0,7 
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Bilaga 6 

Sammanställande data över terapigrupperna där flest diagnoser inkategoriserades. 

Terapiområde    Antal patienter  Andel (%) 

Hjärt- och kärlsjukdom 123 82  

Nefrologi/ Urologi 63 42  

Endokrinologi 56 37,3 

Andningsvägar 36 24  

Neurologi/psykiatri 20 13,3 

Magsäck - Tarm 14 9,3 

Rörelseapparaten/smärta 10 6,7 

Nutrition 9 6  

Blod 8 5,3 

Hud 5 3,3 

Öga 2 1,3 

Beroendetillstånd 2 1,3 
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