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Abstract 

Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae cause 
severe clinical consequences in terms of prolonged durations of treatment, higher 
health care-associated costs and an increased mortality among patients with systemic 
infections.  In multiple publications, both original articles and reviews, the use of 
quinolones has been proposed as a potential risk factor behind infections with these 
multi-resistant bacteria. This notion is shared by the Public Health Agency of Sweden, 
who also pointed out the importance of closely following the development of the local 
resistance situation in order to fully assess the clinical relevance concerning this 
possible relationship.   
 
The present study originated as a quality control and continuous improvement activity 
within the Communicable Diseases Unit at Norrbotten County Council. The purpose 
was to investigate possible risk associations between the use of quinolones and urinary 
tract infections (UTIs) caused by ESBL-producing strains of Escherichia coli and 
Klebsiella pneumoniae within the local population of Norrbotten County. 
 
A total of 322 cases with ESBL-positive urine culture isolates of E. coli or K. 
pneumoniae during 2012-2015 were identified and compared to a control group 
consisting of 322 randomly selected ESBL-negative urine culture isolates involving the 
same bacteria from the same time period. The present study thus had a retrospective 
case-control design. The primary variable investigated was previous use of quinolones 
and duration of quinolone treatment within one year of the respective urine culture 
tests. In addition, several secondary variables, such as age, gender, co-morbidities and 
exposure to other types of antibiotics were also studied in relation to the risk of 
developing ESBL-positive UTIs. 
 
In an unadjusted univariate analysis of odds ratios (OR) and confidence intervals (CI), 
quinolone exposure (OR 1.79, 95 % CI 1.40-3.61, p=0.004), male gender (OR 1.79, 95% 
CI 1.22-2.63, p=0.003) and age (OR 0.99, 95% CI 0.98-0.99, p<0.001) were 
significantly associated with risk of ESBL-positive UTIs. The OR remained essentially 
unchanged even after adjustment for age and gender. In a final regression model, that 
successively included and adjusted the odds ratio for all other included variables, the 
OR regarding quinolone exposure was still statistically significant and the lowest 
observed OR was 1.55 (95% CI 1.02-2.36, p=0.042). In comparison to the control 
group, the ESBL-positive isolates exhibited an almost ten-fold higher prevalence of 
ciprofloxacin resistance (p<0,001). 
 
In summary, the high prevalence of ciprofloxacin resistant isolates among the ESBL-
positive cases, combined with the significant amount of earlier quinolone exposure 
among these patients, strengthens the thesis that earlier exposure to quinolones is a 
risk factor for UTIs with ESBL-producing E. coli and K. pneumoniae. Other classes of 
antibiotics were not significantly associated with an increased risk of acquiring UTIs 
with these multi-resistant bacteria. Together with earlier publications within the field, 
this result can be viewed as another argument towards a more restrictive use of 
quinolones. 
 
Key words: ESBL, Enterobacteriaceae, quinolones, case-control study, UTIs 
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Sammanfattning 

Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-producerande Enterobacteriaceae medför 
svåra kliniska konsekvenser i form av förlängda behandlingstider, ökade 
vårdkostnader, samt en ökad dödlighet vid systemiska infektioner. I ett flertal 
publikationer, såväl originalartiklar som översiktsstudier, har kinoloner lyfts fram som 
en trolig riskfaktor för infektioner med dessa multiresistenta bakterier. Denna möjliga 
risk har även framförts av Folkhälsomyndigheten som dock samtidigt har förtydligat att 
även den lokala resistenssituationen måste beaktas för att fullt ut kunna bedöma 
relevansen av detta  eventuella orsakssamband.  
 
Den här studien genomfördes som ett internt uppföljnings- och utvärderingsarbete vid 
Smittskyddsenheten inom Region Norrbotten. Syftet med studien var att undersöka om 
det på lokal nivå finns stöd för ett möjligt risksamband mellan tidigare 
kinolonexponering och urinvägsinfektioner (UVI) med ESBL-producerande stammar 
av Escherichia coli och Klebsiella pneumoiae. 
 
I denna retrospektiva fall-kontrollstudie inkluderades totalt 322 ESBL-positiva 
urinodlingar (U-odlingar) med E. coli och K. pneumoniae från åren 2012-2015 som 
jämfördes med 322 slumpmässigt utvalda ESBL-negativa U-odlingar med samma 
bakterier från motsvarande period. Primärt undersöktes kinolonexponering och längd 
av kinolonbehandling under året innan provsvarsdatum. Därutöver undersöktes ett 
flertal sekundära variabler såsom ålder, kön, co-morbiditeter, vårdform, samt 
exponering för andra grupper av antibiotika.  
 
I en univariat analys för beräkning av ojusterade oddskvoter (OR) med tillhörande 
konfidensintervall (KI) avseende ESBL-positiva UVI konstaterades statistiskt 
signifikanta OR för kinolonexponering (1,79, 95 % KI 1,40-3,61, p=0,004), manligt kön 
(1,79, 95% KI 1,22-2,63, p=0,003) och ålder (0,99, 95% KI 0,98-0,99, p<0,001). 
Ålders- och könsjustering hade ingen nämnvärd effekt på OR i denna 
regressionsmodell. Även när sekundära variabler stegvis inkluderades till analysen 
kvarstod OR gällande tidigare kinolonexponering som signifikant och som lägst erhölls 
OR 1,55 (95% KI 1,02-2,36, p=0,042). Jämfört med kontrollgruppen var prevalensen av 
ciprofloxacinresistenta isolat nära tio gånger större bland de ESBL-positiva U-
odlingarna (p<0,001). 
 
Den höga prevalensen av ciprofloxacinresistens bland ESBL-fallen i kombination med 
anamnestiska uppgifter om högre grad av kinolonexponering hos dessa patienter 
stärker sammantaget misstanken att tidigare kinolonexponering kan representera en 
riskfaktor för UVI med ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae. Övriga 
antibiotikaklasser visade ingen signifikant ökad risk för UVI med dessa multiresistenta 
bakterier. Fynden i detta arbete utgör tillsammans med tidigare publikationer inom 
området viktiga argument för att inom Region Norrbotten tillämpa en mer restriktiv 
användning av kinoloner. 
   
 
Nyckelord: ESBL, Enterobacteriaceae, fall-kontrollstudie, kinoloner, UVI 
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Förkortningar och förklaringar 

ESBL  Extended Spectrum Beta-Lactamases. Betalaktamaser med 
utökat spektrum som generellt anses omfatta olika enzymer som 
ger fenotypisk resistens mot 1:a, 2:a och 3:e generationens 
cefalosporiner. 

 
ESBLA   En underkategori av ESBL. Karaktärisering sker genom hämning 

med klavulansyra. 
 
ESBLM En underkategori av ESBL. Karaktärisering kan vanligtvis ske 

genom hämning med kloxacillin. 
 
ESBLCARBA En kategori av ESBL med ökad plasmidburen förmåga att bryta 

ned karbapenemer.   
 
EUCAST  European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. En 

europeisk kommitté som ger ut standardiserade brytpunkter för 
resistensbestämning av olika bakteriearter.  

 
KI Konfidensintervall. Ett intervall som anger värdet på en viss 

populationsparameter med en bestämd sannolikhet. 
 
H0 Nollhypotes. En utgångspunkt vid hypotesprövningar som 

vanligtvis anger att det inte föreligger någon verklig skillnad i en 
större population, exempelvis vid jämförelser av två mindre 
grupper inom populationen. 

 
OR Oddskvot. Kvoten mellan oddsen för exponering/egenskap bland 

personer med respektive utan en sjukdom/egenskap. 
 
UTI   Urinary Tract Infection 
 
UVI   Urinvägsinfektion 



 
 

vi 

 



 
 

vii 

Innehållsförteckning 

Abstract .................................................................................................................... i 

Sammanfattning ...................................................................................................... iii 

Förkortningar och förklaringar .................................................................................. v 

Innehållsförteckning ............................................................................................... vii 

Introduktion ............................................................................................................. 1 
Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män ......................................................................... 1 
Bakterier och antibiotikaresistens .................................................................................... 1 
Multiresistenta tarmbakterier med ESBL .......................................................................... 2 
Förekomsten av ESBL inom Region Norrbotten ................................................................. 3 
Riskfaktorer för ESBL-positiva infektioner ......................................................................... 3 
Kinoloner, deras användningsområde och resistensproblematik ....................................... 4 
Möjligt samband mellan ESBL och kinolonresistens .......................................................... 4 
Bakgrund till denna studie ............................................................................................... 5 

Syfte ........................................................................................................................ 5 

Specifika mål & frågeställningar................................................................................ 5 

Metod ...................................................................................................................... 6 
Övergripande studiedesign .............................................................................................. 6 
Statistisk bearbetning av data .......................................................................................... 8 
Etiska överväganden ........................................................................................................ 9 

Resultat .................................................................................................................. 10 
Univariat analys av möjliga prediktorer för ESBL-positiva UVI ......................................... 10 
Kinolonexponering och demografiska skillnader ............................................................. 10 
Multipel logistisk regression ........................................................................................... 13 

Diskussion .............................................................................................................. 14 
Studiedesign, population, studerade variabler och analysmetoder .................................. 14 
Analys av möjliga riskfaktorer för ESBL-positiva UVI........................................................ 17 

Slutsats .................................................................................................................. 21 

Tack ....................................................................................................................... 21 

Referenser ............................................................................................................. 22 

Appendix ................................................................................................................ 25 
 



 
 

viii 

 
Blank page



1 
 

Introduktion 

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män 
 
Urinvägsinfektion (UVI) är ett samlingsnamn för olika typer av bakteriella infektioner 
som drabbar urinvägarna [1]. UVI orsakas vanligtvis av tarmbakterier tillhörande 
familjen Enterobacteriaceae, främst Escherichia coli som konstateras vid över 75 % av 
alla urinvägsinfektioner inom den svenska vården [2]. Vid sekundära UVI förekommer 
ofta andra arter av Enterobacteriaceae, exempelvis Klebsiella pneumoniae. 
Diagnosticeringen av UVI utgår från en indelning i cystit som drabbar urinblåsan och 
de nedre urinvägarna samt akut pyleonefrit som drabbar de övre urinvägarna med 
större påverkan på allmäntillståndet [1]. Därutöver indelas sjukdomen även i 
komplicerad UVI som anses bero på funktionella avvikelser i urinvägarna med ökad 
risk för bakteriekolonisation, samt kategorierna asymtomatisk bakteriuri och 
recidiverande UVI. Den sistnämnda diagnosen definieras som minst två konstaterade 
UVI under sex månader, alternativt minst tre UVI under en ettårsperiod. 
 
UVI uppvisar betydande skillnader mellan de båda könen gällande patofysiologi, 
incidens och behandling. Bland kvinnor drabbas alla ålderskategorier och infektionerna 
består i majoritet av sporadiska, spontant övergående episoder av akut cystit [2]. Bland 
män är sjukdomen däremot mer ovanligt, vilket delvis hänger samman med att de 
manliga urinvägarna på grund av urinrörets längd och avståndet från rectum har fler 
naturliga barriärer mot olika tarmbakterier [3]. UVI bland män yngre än 50 år är 
särskilt ovanligt och är i dessa fall främst kopplad till anatomiska abnormaliteter i 
prostatan, vilket dessutom försvårar möjligheterna till farmakologisk behandling [3, 4]. 
Av ovanstående anledning bör UVI hos män nästan uteslutande diagnosticeras som 
komplicerade. 
 
Vid febril UVI med nedsatt allmäntillstånd rekommenderas behandling med 
ciprofloxacin, ett antibiotikum som kan ge relativt höga läkemedelskoncentrationer i 
prostata [4]. Fullständig eradikering av bakterier erhålls dock sällan och behandling 
med ciprofloxacin bör därför ej användas vid frånvaro av feberpåverkan . Behandlingen 
av cystit hos kvinnor utgörs i första hand av kortare kurer (cirka fem dagar) med 
pivmecillinam eller nitrofurantoin [5]. Längre behandling med 
bredspektrumantibiotika, exempelvis ciprofloxacin och ceftibuten, förespråkas vid 
allvarligare tillstånd som akut pyleonefrit. 

Bakterier och antibiotikaresistens 
 
I en nyligen publicerad sammanställning över antibiotikaresistens framgår det att 
problematiken idag mer eller mindre omfattar alla antibiotikaklasser av kliniskt värde 
[6]. Resistensen är ofta en kombination av ett flertal olika mekanismer såsom 
hydrolyserande enzymer, efflux-system, försämrad membranpermeabilitet, samt 
strukturella förändringar av såväl läkemedlet som dess målproteiner.  
 
Mångfalden av resistensmekanismer och dess bakomliggande gener är i grund och 
botten ett resultat av ett det naturliga urvalet som påverkat bakterierna under flera 
miljoner år. Som exempel finns det anmärkningsvärda grottfynd av stammar med 
Lechuguilla Cave som har uppvisat resistens mot upp till 14 kommersiellt tillgängliga 
antibiotika trots att stammarna inte hade varit exponerade för omvärlden under Fyra 
miljoner år [7]. 
 
Samtidigt som förekomsten av resistensgener till synes har varit en del av bakteriernas 
naturliga försvar genom evolutionen går det inte heller att bortse från 
antibiotikaanvändningens roll för den ökande resistensutvecklingen. Det har sedan 
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tidigare konstaterats att äldre stammar, isolerade innan antibiotika blev en integrerad 
del av den moderna sjukvården, i stor utsträckning är fria från den plasmidburna 
resistens som har kännetecknat många bakteriearter under senare år [8]. Plasmider är 
små överförbara DNA-molekyler som kan tas upp av andra bakterier och av den 
orsaken betraktas denna delning av resistensgener, i jämförelse med kromosomalt 
kodad resistens, som särskilt problematisk ur spridningssynpunkt. 
 
Även betraktat ur ett kortare tidsperspektiv har prevalensen av multiresistenta 
stammar tillhörande E. coli och andra vanliga patogener ökat signifikant under de 
senaste åren [9]. Antibiotikaresistens nämns även av World Health Organization som 
ett globalt problem vars uppkomst och acceleration till stor del hänger samman med  
antibiotikaanvändningen, vilken innefattar en betydande överanvändning och 
felanvändning bland både människor och djur [10]. Som exempel nämns bland annat 
ordinationerna av verkningslösa antibiotikakurer mot virusorsakade infektioner. 
Sammantaget kan antibiotikaresistens beskrivas som ett komplext fenomen som får 
stor klinisk påverkan. En restriktivare antibiotikaanvändning är ett av många viktiga 
verktyg för att minska de negativa effekterna av multiresistenta bakterier inom den 
moderna sjukvården. 

Multiresistenta tarmbakterier med ESBL  
 
Extended-Spectrum Beta-Lactamases (ESBL) är en benämning för olika bakteriella 
hydrolyserande enzymer som ger ett utökat resistensspektrum mot majoriteten av de 
betalaktamantibiotika som används inom den moderna sjukvården [11]. Gruppen av 
ESBL kan klassificeras utifrån olika system med ett flertal tillhörande undergrupper 
och den exakta definitionen av begreppet ESBL kan därför variera beroende på 
sammanhang. Generellt anses dock termen ESBL inkludera de betalaktamaser som ger 
bakteriell resistens mot olika typer av betalaktamantibiotika såsom penicilliner, 
aztreonam, samt 1:a, 2:a och 3:e generationens cefalosporiner. Till de sistnämnda 
räknas bland annat viktiga parenterala behandlingsalternativ som ceftazidim, 
cefotaxim och ceftriaxon [12].  
 
Folkhälsomyndigheten har valt en egen klassificering av ESBL med en indelning i 
underkategorierna ESBLA och ESBLM, varav den sistnämnda utgörs av plasmidburna 
varianter av ampicillinase C [13]. Dessa kategorier är framförallt av betydelse vid valet 
av diagnosticeringsmetod då ESBLA inhiberas av klavulansyra till skillnad från ESBLM 
som inte hämmas av klavulansyra men stället av kloxacillin.  
 
Vidare särskiljer Folkhälsomyndigheten en ytterligare variant av ESBL som är av stor 
klinisk betydelse. Denna enzymkategori benämns ESBLCARBA och innebär förenklat en 
ökad plasmidöverförd motståndskraft mot karbapenemer, vilka utgör en kategori av 
betalaktamantibiotika som generellt är verksam mot Enterobacteriaceae som endast 
uttrycker ESBLA eller ESBLM. Förekomst av ESBL har dokumenterats bland flera olika 

Enterobacteriaceae, men främst brukar de påträffas hos E. coli och K. pneumoniae 11, 

13. Som nämnts ovan är dessa arter även bland de vanligaste patogenerna vid UVI [1].  
 
De kliniska konsekvenserna av infektioner med ESBL-producerande E. coli och K. 
pneumoniae har undersökts i en omfattande översiktsstudie och den sammanvägda 
slutsatsen var att förekomsten av ESBL leder till såväl ökade vårdkostnader som 
förlängda behandlingstider [14]. Dessutom har en ökad dödlighet konstaterats vid 
svårare systemiska infektioner som en följd av att bakteriernas resistensmönster 
kraftigt begränsar möjligheten till behandling med cefalosporiner [15]. 
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Förekomsten av ESBL inom Region Norrbotten 
 
Sedan år 2007 har ESBL-positiva odlingar inom Norrbottens län rapporterats till 
Smittskyddsenheten vid Region Norrbotten, tidigare Norrbottens läns landsting, efter 
att fall med bärarskap av ESBL-producerande bakterier vid denna tidpunkt blev 

anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen 16. Sedan dess har antalet anmälda fall 
stadigt ökat fram till år 2016 då den hittills högsta incidensen registrerades (Figur 1). 
Denna oroande trend är i linje med den generella utvecklingen inom riket där 
incidensen av ESBL-fall mer än fyrdubblades under samma tidsperiod [17]. 
 

 
Figur 1. Den ökande årsvisa incidensen av rapporterade fall med ESBL-producerande bakterier inom 
Region Norrbotten under tidsperioden 2007- oktober 2016 

 
Utöver förlängda behandlingstider och en försämrad prognos för den enskilde 
patienten innebär förekomsten av ESBL även konkreta praktiska problem ur ett 
vårdhygieniskt perspektiv. Handläggning av patienter med infektioner eller bärarskap 
av ESBL ska enligt de lokala vårdhygienrutinerna inom Region Norrbotten baseras på 
en individuell riskbedömning. Beroende på riskfaktorer som diarré, inkontinens, 
kateterisering och öppna sår blir det ofta aktuellt med resurskrävande åtgärder som 
enskilda patientrum, egna hygienutrymmen, samt begränsningar vad gäller intag av 
måltider eller övrig vistelse i gemensamma ytor inom avdelningen.    

Riskfaktorer för ESBL-positiva infektioner 
 
Ett flertal riskfaktorer har associerats med bärarskap och infektioner med ESBL-
producerande Enterobacteriaceae. I en översiktsstudie nämns framförallt att tidigare 
sjukhusvistelse med användning av kateter eller annan invasiv utrustning kan ge en 
signifikant ökad risk för ESBL-positiva infektioner [11]. I detta sammanhang anses 
även vårdhygieniska rutiner betydelsefulla då den fysiska kontakten med 
vårdpersonalen kan bidra till smittspridningen från patienter med infektioner och 
bärarskap av ESBL.  
 
Prevalensen av bakterier med ESBL kan variera avsevärt mellan olika länder och 
regioner [11]. Även inom ett och samma land kan förekomsten av ESBL-fall uppvisa 
stora lokala skillnader mellan olika sjukhus. Som en förklaring till dessa 
resistensepidemiologiska variationer har mer frekventa vårdkontakter med ett ökande  
antal internationella resenärer, som följd av både ökad turism och migration, lyfts fram 

som en orsak till spridningen av olika multiresistenta Enterobacteriaceae 18. Bland 
annat har en prospektiv nationell studie har visat att ungefär 25 % av alla svenska 
resenärer som reser utanför Norden återvänder som bärare av ESBL-producerande 
tarmbakterier [19] 
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En annan identifierad riskfaktor i sammanhanget är patienternas tidigare användning 
av antibiotika. I en relativt ny översiktsstudie konstateras såväl antibiotikaklass, 

behandlingsfrekvens och behandlingslängd spela en viktig roll 20. Som exempel 
förutsätter definitionen av ESBL som tidigare nämnts att den aktuella stammen är 
resistent mot ett flertal cefalosporiner och därmed kan risken för snabb 
resistensutveckling följaktligen öka vid exponering för denna antibiotikaklass då 

konkurrerande icke-resistenta stammar eventuellt kan slås ut av behandlingen 11.   
 
Samtliga av ovan nämnda riskfaktorer har uppmärksammats nationellt och listas även i 
Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag avseende ESBL-producerande 
tarmbakterier [13, 21]. Som andra exempel på riskfaktorer för bärarskap och 
infektioner med ESBL-producerande Enterobacteriaceae nämns i denna rapport även 
hög ålder (>60 år), diabetes, samt recidiverande UVI. Vidare finns det i relativt nya 
resultat från franska sjukhus indikationer på att tidigare ESBL-bärare är under 
signifikant större risk att även i framtiden koloniseras av nämnda bakterier [22]. 

Kinoloner, deras användningsområde och resistensproblematik  
 
Kinoloner utgör en antibiotikaklass som inkluderar den tidigare nämnda 
läkemedelssubstansen ciprofloxacin, samt även levofloxacin och moxifloxacin [12]. 
Kinoloner utövar sin antibakteriella effekt genom att hämma gyras och topoisomeras 
II, båda essentiella enzymer i den bakteriella DNA-syntesen [23]. Kinolonresistens kan 
i korthet uppstå genom flera olika mekanismer. Förändring av läkemedlets 
målproteiner är av störst klinisk betydelse, men även andra mekanismer som efflux-
system, poriner och ökad läkemedelsmetabolism kan bidra till resistensen mot 
kinoloner.  
 
Bland kinolonerna är ciprofloxacin det mest frekvent använda och väldokumenterade 
behandlingsalternativet och har en baktericid verkan mot flertalet gramnegativa 
patogener [12]. Inom den svenska sjukvården används ciprofloxacin för närvarande 
bland annat vid behandling av övre UVI, komplicerade luftvägsinfektioner, samt 
meningokockorsakad sepsis. På grund av en tilltagande problematik med 
resistensutveckling mot kinoloner bland olika bakteriearter förespråkas idag en alltmer 
restriktiv användning av denna klass med viktiga bredspektrumantibiotika. 

Möjligt samband mellan ESBL och kinolonresistens 
 
En kombination av resistens mot kinoloner och förekomst av ESBL har dokumenterats 
hos såväl E. coli som K. pneumoniae [24, 25]. Gener associerade med ESBL respektive 
kinolonresistens har konstaterats förekomma på samma plasmider, vilket därmed ger 
ytterligare stöd för att de olika resistensmekanismerna kan spridas samtidigt [26]. På 
grund av ovanstående resistensmönster har en ytterligare slutsats varit att frekvent 
användning av ciprofloxacin potentiellt kan selektera fram ESBL-positiva stammar och 
således öka risken för svårbehandlade infektioner med dessa multiresistenta bakterier. 
Denna teori har delvis bekräftats genom olika typer av observationsstudier avseende ett 
möjligt risksamband mellan användningen av kinoloner och förekomst av UVI med 
ESBL-producerande tarmbakterier [27-29].  
 
Det oroande i kombinationen av ESBL och kinolonresistens kompliceras ytterligare av 
det faktum att läkemedlet ciprofloxacin ofta används i samband med UVI, i synnerhet 

bland män 4, 12. I jämförelser mellan olika typer av isolat har förekomsten av ESBL-
positivitet vidare visat sig särskilt hög bland U-odlingar där andelen resistenta isolat 
var dubbelt så stor som motsvarande andel isolat från andra biologiska prov [30]. 
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Även rapporten från Folkhälsomyndigheten belyser att kinolonanvändning är en möjlig 
riskfaktor för bärarskap och infektioner med ESBL-producerande tarmbakterier [13]. 
Myndigheten är samtidigt tydlig med att de identifierade riskfaktorerna främst baseras 
på utländska studier och att det därav finns osäkerheter över deras kliniska relevans för 
den svenska sjukvården. Av denna anledning rekommenderas att även den lokala 
resistenssituationen beaktas vid utformning och tillämpning av riktlinjer och annan 
information gällande antibiotikaanvändning.    

Bakgrund till denna studie 
 
Även inom Region Norrbotten finns en omfattande användning av kinoloner som kan 
vara en bidragande orsak till den snabba ökningen av ESBL-fall inom denna landsdel. 
På grund av lokala skillnader avseende prevalens, resistensepidemiologi, demografi och 
vårdrutiner är det svårt att avgöra generaliserbarheten av resultaten från tidigare 
studier i andra populationer och dra slutsatser hur utveckling och spridning av ESBL 
inom Norrbottens län kan förebyggas. Därför är det av värde för smittskyddsarbetet 
inom Region Norrbotten att konkret följa upp antibiotikahistoriken vid konstaterade 
UVI i den lokala patientpopulationen och därigenom eventuellt kunna styrka ett 
misstänkt samband mellan användningen av kinoloner och det snabbt ökande antalet 
ESBL-fall som har observerats under det senaste årtiondet. 
 
Resultatet av denna studie kan ge beslutsstöd huruvida en mer restriktiv användning av 
framförallt ciprofloxacin bör rekommenderas i samband med revidering av lokala 
antibiotikarekommendationer och andra typer av intern vårdrelaterad information. 
Detta kan på sikt bidra till en förbättring av kvalitén i det förebyggande 
smittskyddsarbetet inom Region Norrbotten. 
 
 

Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka om det på lokal nivå inom Region Norrbotten 
finns ett samband mellan tidigare exponering för kinoloner och efterföljande UVI med 
ESBL-producerande stammar av E. coli och K. pneumoniae.  
 
 

Specifika mål & frågeställningar 

Det specifika målet med detta arbete är det att utifrån tillgängliga journaldata inom 
Region Norrbotten från perioden 2012-2015 ta fram ett statistiskt underlag som visar 
ifall det finns stöd för ett samband mellan tidigare exponering för kinoloner och risk för 
senare UVI med ESBL-producerande bakterier.  
 
Följande konkreta frågeställningar ska belysas: 
 

 Är förekomsten av ESBL vid UVI vanligare hos patienter som under det 
föregående året har exponerats för kinoloner? 

 Finns det ett samband mellan förekomst av ESBL-positiva UVI och andra 
möjliga riskfaktorer såsom demografiska variabler, co-morbiditeter, eller 
exponering för andra grupper av antibiotika under motsvarande tidsperiod? 

 Hur skiljer sig resistensmönstret mot ciprofloxacin bland de ESBL-positiva 
isolaten jämfört med odlingar från ESBL-negativa UVI? 
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Metod 

Övergripande studiedesign 
 
Den relativa risken för ESBL-positiv UVI jämfört med ESBL-negativ UVI med och utan 
tidigare exponering för kinoloner undersöktes genom en retrospektiv fall-
kontrollstudie. Utfallet ESBL-positivitet definierades som en U-odling med visad 
förekomst av ESBL-producerande stammar av antingen E. coli eller K. pneumoniae. 
Primärt studerades exponering för kinoloner, både som kategorisk variabel och antal 
behandlingsdagar, under de 12 månader som föregick det positiva U-odlingssvaret. I 
denna kartläggning inkluderades exponering för kinoloner vid vårdtillfällen inom såväl 
öppenvård som slutenvård. 
 
Studiens fallgrupp utgjordes av patienter med ESBL-positiva U-odlingssvar för E. coli 
eller K. pneumoniae som under perioden maj 2012 – december 2015 hade registrerats 
hos Smittskyddsenheten inom Region Norrbotten. E. coli eller K. pneumoniae förekom 
hos >90% av alla rapporterade ESBL-fall under denna tidsperiod. Studien begränsades 
därmed till 309 av totalt 456 registrerade fall av ESBL samt ytterligare ett av tre 
anmälda fall med ESBLCARBA (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Schematisk illustration över urvalet av fall- respektive kontrollgrupp.   

 
Fallet med ESBLCARBA analyserades tillsammans med de övriga ESBL-fallen i denna 
rapport. Vidare inkluderades även 12 fall av ESBL med registreringsdatum från början 
av 2016 som hade isolerats under slutet av 2015. Sammanfattningsvis omfattade denna 
studie således 322 fall av konstaterad ESBL-positiv UVI. 
 
Kontrollgruppen baserades på samtliga positiva U-odlingar med antingen E. coli eller 
K. pneumoniae, sammanlagt 32 528 prover,  som mellan maj 2012 – december 2015 
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som hade registrerats inom Region Norrbotten vid Kliniskt mikrobiologiska 
laboratoriet. Hos dessa prover hade ingen förekomst av ESBL konstaterats. Dessa U-
odlingar sorterades årsvis och genom ett slumpmässigt urval erhölls lika många 
kontroller som antalet ESBL-fall för respektive år (Figur 2). Sammanlagt inkluderade 
studien 637 olika patienter1.  
 
Vidare undersöktes ett flertal demografiska data och övriga variabler (Tabell 1) hos 
patienterna för att möjliggöra en bättre tolkning av resultatet och kunna upptäcka 
eventuella skensamband (confounders), samt minska risken för olika systematiska fel 
(bias) kopplat till urval och metod. Dessa sekundära variabler utgjordes i huvudsak av 
kön, ålder, typ av bakterie, samt co-morbiditeter som diabetes, recidiverande UVI och 
slutenvårdsbehandling. I det här sammanhanget definierades slutenvårdsbehandling 
som minst en natts övernattning på en vårdavdelning under det senaste året innan 
provtagningsdatumet för U-odlingen. Kriterierna för en recidiverande UVI var minst en 
ytterligare antibiotikabehandlad UVI eller prostatit under det föregående halvåret 
innan provtagningsdatumet för U-odlingen, alternativt förekomst av minst två tidigare 
fall av nämnda indikationer som föranlett antibiotikabehandling under det senaste året 
innan provet isolerades.  
 
Tabell 1. Studerade variabler som inkluderas i den statistiska analysen.  

Primära variabler 

Exponering för kinoloner under de senaste 12 månaderna  

Antal dagar med kinolonbehandling under de senaste 12 månaderna 

Sekundära variabler 

Manligt kön 

Ålder som kontinuerlig variabel 

Infektion med E. coli 

Slutenvårdsbehandling (≥ 1 natt under de senaste 12 månaderna) 

Recidiverande UVI 

Diabetes mellitus typ 1 och 2 

Ciprofloxacinresistens 

Övrig antibiotikaanvändning under de senaste 12 månaderna 

- Urinvägsantibiotika (pivmecillinam, nitrofurantoin, trimetoprim +/- sulfametoxazol) 

- Cefalosporiner 

- Övriga betalaktamantibiotika (penicilliner och karbapenemer) 

- Övriga (imidazolderivat, makrolider, glykopeptider, vankomycin, kolistin, aminoglykosider 
och tetracykliner) 

 
I likhet med exponeringen för kinoloner undersöktes även all övrig 
antibiotikaanvändning inom sluten- och öppenvård under året innan det aktuella 
provtagningsdatumet för U-odlingen. De olika förekommande läkemedelssubstanserna 
kategoriserades med utgångspunkt i tillhörande antibiotikaklasser och 
användningsområden. Vanliga behandlingsalternativ vid UVI undersöktes som en 
separat grupp, likaså samtliga typer av cefalosporiner. All övrig betalaktamantibiotika 
utgjorde en egen kategori som förenklat bestod av olika typer av penicilliner och 
karbapenemer. Avslutningsvis registrerades resistensdata avseende ciprofloxacin i de 
fall denna information fanns tillgänglig.  Resistensbestämningen av isolaten baserades 
på brytpunkter enligt European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST). 

                                                        
1 På grund av att ESBL-positiva U-odlingar från samma patient hade registrerats vid upprepade tillfällen 
utjordes de 322 fallen av 319 olika patienter. Vid urvalet av kontroller valdes tre patienter ut två gånger på 
grund av U-odlingar som hade registrerats vid olika tidpunkter. De 322 kontrollerna utgjordes således av 
319 olika patienter. Vidare förekom en patient som både fall och kontroll. 
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Statistisk bearbetning av data 
 
Den statistiska analysen utfördes med statistikbearbetningsprogrammet IBM SPSS 
Statistics 24. Ojusterade oddskvoter (OR), det vill säga kvoten mellan oddsen för 
exponering/egenskap bland personer med respektive utan ESBL-positiv UVI, med 95-
procentiga konfidensintervall (KI) beräknades för samtliga variabler (Tabell 1) var för 
sig genom binär logistisk regression. Detta var en förenklad univariat analys av 
multipel logistisk regression vilken beskrivs mer ingående nedan. Erhållna KI (95%) för 
respektive OR användes vid hypotesprövning på signifikansnivån 0,05, en metod som 
är vanligt förekommande vid epidemiologiska studier [31]. Ett KI (95%) som inte 
inkluderar talet 1 visade i detta hänseende att det med 95% sannolikhet finns en verklig 
skillnad avseende OR mellan grupperna, det vill säga en liknande slutsats som kan dras 
av ett p-värde <0,05 i andra signifikanstest. Vid de olika hypotesprövningarna var 
nollhypotesen (H0) att OR inte skilde sig mellan ESBL-fall och kontroller. Vidare 
undersöktes kinolonexponering samt ciprofloxacinresistens genom ett tvåsidigt 
Pearson´s χ²-test, en metod som kan undersöka ifall det finns signifikanta skillnader 
mellan två grupper avseende kategoriska variabler [32]. Vid detta test var H0 att det 
inte förekom någon skillnad mellan grupperna. 
 
Kontrollgruppens medelålder signifikansprövades med ett tvåsidigt one-sample t-test, 
vilket är en metod för att undersöka om medelvärdet för ett urval skiljer sig från ett 
förbestämt värde [33]. Detta förbestämda värde utgjordes av medelåldern hos ESBL-
fallen som i sammanhanget inte betraktades som ett slumpmässigt urval. Även vid 
detta test tillämpades signifikansnivån 0,05 och H0 var att medelåldern hos patienter 
med ESBL-negativa UVI var densamma som medelåldern för de konstaterade ESBL-
fallen. 
 
OR och KI (95%) justerade för kön och ålder beräknades för respektive variabel med 
hjälp av multipel logistisk regressionsanalys. Detta är i korthet en statistisk metod som 
kan tillämpas för att undersöka effekten av flera oberoende variabler på en beroende 
diktonom variabel, det vill säga en kategorisk variabel med två möjliga utfall [34, 35]. 
En multipel logistisk regressionsmodell formuleras enligt nedan där Y representerar 
den beroende variabeln, medan X1-n symboliserar de olika oberoende variablerna, 
tillika misstänkta riskfaktorerna som påverkar Y: 
 

ln[Y/(1−Y)]= b
0
+b

1
X

1
+b

2
X

2
…b

n
X

n
 

 
Symbolerna b1-n är regressionskoefficienter, vilka på logaritmisk väg kan uttryckas som 
OR tillhörande respektive potentiell riskfaktor. Metoden kan användas oavsett om de 
oberoende variablerna är kategoriska eller kontinuerliga [34, 35]. I denna studie 
tillämpades en regressionsmodell, beskriven i litteraturen, som dessutom inkluderade 
interaktioner mellan de oberoende variablerna [36]. I ovanstående exempel skulle en 
sådan interaktionstern kunna uttryckas som exempelvis bmX1X2. 
 
Signifikanta interaktioner med kön och ålder undersöktes, en interaktionsterm åt 
gången, för respektive variabel.  Slutligen undersöktes OR för ESBL-positiv UVI efter 
kinolonexponering i en multipel logistisk regressionsmodell där övriga variabler 
successivt adderades med utgångspunkt i högsta OR från föregående regressionsanalys. 
Även i detta fall undersöktes förekomsten av statistiskt signifikanta interaktioner 
mellan oberoende variabler. Vid signifikansbedömningen av justerade OR var H0 att 
det inte förelåg något samband mellan respektive variabel och utfallet ESBL-positiv 
UVI. I analysen av eventuella interaktioner var H0 att det inte fanns någon interaktion 
mellan de två variabler som vars möjliga samvariation undersöktes. I den multipla 
logistiska regressionsanalysen baserades hypotesprövningarna endast på KI (95%). Vid 
regressionsanalyserna genererade programvaran genom Wald´s test även p-värden 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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motsvarande beräknade KI för respektive studerad variabel. Dessa p-värden 
sammanställdes även om de inte primärt tillämpades vid hypotesprövningarna.  

Etiska överväganden 
 
Denna studie genomfördes inom Smittskyddsenheten och Region Norrbotten som ett 
internt uppföljnings- och utvärderingsarbete på uppdrag av smittskyddsläkaren. 
Arbetet ansågs falla inom ramen för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Någon 
ansökan om etisk godkännande till den regionala etikprövningsnämnden bedömdes 
därför inte vara nödvändig då studien inte primärt bedrevs som ett forskningsarbete 
med avsikt att publicera resultatet i vetenskaplig tidskrift. Behovet av etikprövning 
diskuterades även muntligen med den lokala etikprövningsnämndens kontaktperson 
Tanya Gyldén 2016-09-21 och projektet bedömdes av henne, utifrån tillgänglig 
information, inte uppenbart avvika från nämndens gällande praxis att 
myndighetsinterna utvärderingsarbeten utan publiceringsavsikt ej omfattas av kravet 
om etikprövning [37]. 
 
Vidare kommunicerades behovet av etisk granskning med Region Norrbottens 
beredningsråd för journalåtkomst i syfte forskning. Under rådets sammanträde 2016-
04-06 bedömdes studien även av beredningsrådet som ett internt kvalitets-
/utvärderingsarbete under förutsättning att resultaten ej skulle publiceras i 
vetenskaplig tidskrift. Därmed fann även beredningsrådet att någon ytterligare etisk 
prövning inte behövdes för projektet. Hälso- och sjukvårdsenheten inom Region 
Norrbotten handlade sedan ärendet utifrån Patientdatalagen (2008:355) och beviljade 
journalåtkomst för studien. Behörigheten omfattade journalanteckningar, 
läkemedelshistorik, laboratoriesvar, vårdkontakter, och läkemedel vid vårdtillfälle för 
samtliga kliniker inom Region Norrbotten, undantaget psykiatriska enheter.  
 
De patienter som berördes av journalgranskningen kontaktades ej i samband med 
studien. All redovisning och statistisk bearbetning av data var anonymiserad. 
Hantering av personuppgifter och sekretess bedrevs i övrigt enligt de rutiner som 
normalt tillämpas inom Smittskyddsenheten och Region Norrbotten. De patienter som 
omfattades av journalgranskningen undersöktes som tidigare nämnts endast 
retrospektivt och utsattes varken för interventioner eller förändrade behandlingar. Det 
är dock inte uteslutet att de berörda patienterna i framtiden kan komma att dra nytta 
av lärdomarna från denna studie i form av reviderade behandlingsrekommendationer. 
Det är även värt att lyfta fram det faktum att en stor andel UVI, exempelvis mer än 30% 
av UVI hos kvinnor, recidiverar inom sex månader [1]. Detta innebär att den studerade 
populationen i viss bemärkelse kunde anses utgöra en möjlig riskgrupp avseende 
ESBL-positiva UVI. 
 
Bland de etiska frågeställningarna bör även genusfrågan belysas då fördelningen av 
studerade män och kvinnor förmodligen skulle komma att skilja sig från de patienter 
som i praktiken kan bli aktuella för eventuell kinolonbehandling. Som exempel är 
ciprofloxacin enligt de lokala antibiotikarekommendationer inom Region Norrbotten 
främst ett rekommenderat behandlingsalternativ vid febril UVI hos män. I praktiken 
förekommer dock även förskrivning av ciprofloxacin till kvinnor och båda könen kunde 
därmed förväntas dra rimlig nytta av detta utvärderingsarbete, om än inte i lika stor 
omfattning. Eventuella könsskillnader avseende infektioner med ESBL-producerande 
tarmbakterier ansågs därmed värdefulla att kartlägga eftersom 
behandlingsrekommendationerna som tidigare nämnts faktiskt skiljer mellan män och 
kvinnor. 
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Resultat 

Vårduppgifter inom Region Norrbotten kunde inhämtas för samtliga 637 patienter i 
studien. Av ESBL-fallen hade 86 personer dessutom angett registrering hos privata 
vårdgivare. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 66 personer. 

Univariat analys av möjliga prediktorer för ESBL-positiva UVI 
 
Beräkningen av justerade OR med tillhörande KI för respektive studerad variabel 
visade ett flertal möjliga riskfaktorer där det fanns statistiskt signifikanta OR (Tabell 2).   
 
Tabell 2. Möjliga prediktorer för UVI med ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae inom Region 
Norrbotten. Redovisade OR och KI är ojusterade för övriga variabler. Inom parentes anges andelen av 
samtliga fall respektive kontroller. Variabler med statistiskt signifikanta OR och p-värden är skuggade. 
Inkluderade variabler avser året innan provsvarsdatum för aktuell U-odling. 

Variabel ESBL-fall (%) Kontroller (%) OR (95% KI) p 

Kinoloner  
(kategorisk variabel) 

77 (23,9) 48 (14,9) 1,79 (1,20-2,68) 0,004 

Kinoloner (antal dagar)  - - 1,04 (1,01-1,06) 0,006 

Ciprofloxacinresistens 155 (51,8)1 19 (5,9)2 17,11 (10,21-28,67) <0,001 

Infektion med E. coli 304 (94,4) 291 (90,4) 1,80 (0,99-3,29) 0,056 

Manligt kön 84 (26,1) 53 (16,5) 1,79 (1,22-2,63) 0,003 

Betalaktamantibiotika 92 (28,6) 76 (23,6) 1,295 (0,91-1,84) 0,152 

Övriga antibiotika 61 (18,9) 51 (15,8) 1,24 (0,83-1,87) 0,299 

Cefalosporiner 32 (9,9) 31 (9,6) 1,04 (0,62-1,74) 0,894 

Ålder - - 0,99 (0,98-0,99) <0,001 

Recidiverande UVI 135 (41,9) 114 (35,4) 0,76 (0,55-1,04) 0,090 

Diabetes  50 (15,5) 65 (20,2) 0,73 (0,48-1,09) 0,124 

Urinvägsantibiotika2 116 (36,0) 149 (46,3) 0,65 (0,48-0,90) 0,008 

Slutenvårdsbehandling  
(≥1 natt) 

106 (32,9) 138 (42,9) 0,65 (0,48-0,90) 0,009 

1 Bland ESBL-fallen saknades resistensdata för 21 isolat. Vidare var två ESBL-positiva U-odlingar 
klassificerade som intermediärt resistenta mot ciprofloxacin enligt brytpunkter från EUCAST. En U-odling 
med intermediär resistens påträffades även i kontrollgruppen. 2 Pivmecillinam, nitrofurantoin, 
trimetoprim +/- sulfametoxazol.  

 
Förutom kinolonexponering i egenskap av såväl kategorisk variabel som kontinuerlig 
variabel, det vill säga antal behandlingsdagar med kinoloner, erhölls signifikanta OR>1 
(för vilka KI ej inkluderar 1) även för manlig kön. I likhet med ålder som kontinuerlig 
variabel var OR<1 och statistiskt signifikant bland flertalet av de på förhand potentiella 
riskfaktorerna (Tabell 2). Detta var bland annat fallet för slutenvård och tidigare 
exponering för urinvägsantibiotika. 

Kinolonexponering och demografiska skillnader 
 
Andelen kinolonexponerade patienter var större bland ESBL-fallen jämfört med 
kontrollgruppen och utgjorde totalt cirka en femtedel av samtliga studiedeltagare 
(Tabell 3). Pearson´s χ²-test visade att skillnaden mellan fall- och kontrollgrupp var 
statistiskt signifikant (p=0,004). Motsvarande jämförelse av ciprofloxacinresistens 
visade att andelen resistenta isolat (Tabell 4) var nästan tio gånger större bland de 
ESBL-positiva odlingarna (p<0,001).  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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Tabell 3. Fördelningen av kinolonexponerade patienter bland ESBL-fall och kontroller. 

  Kinolonexponerad Ej exponerad Totalt 

ESBL-positiv UVI 
Antal  77 245 322 
Andel (%) 23,9 76,1 100 

ESBL-negativ UVI 
Antal  48 274 322 

Andel (%)  14,9 85,1 100 

Totalt 
Antal  125 519 644 

Andel (%) 19,4 80,6 100 

 
Tabell 4. Fördelningen av isolat med resistens mot ciprofloxacin bland U-odlingar med respektive utan 
förekomst av ESBL. Isolaten är klassificerade som resistenta (R) eller känsliga (S) mot ciprofloxacin enligt 
gränsvärden från EUCAST. Tre isolat med intermediär resistens, samt 21 ESBL-fall med utelämnade 
resistensdata är ej inkluderade. 

  R S Totalt 

ESBL-positiv UVI 
Antal  155 144 299 

Andel av ESBL-fallen (%) 51,8 48,2 100 

ESBL-negativ UVI 
Antal  19 302 321 
Andel av ESBL-fallen (%) 5,9 94,1 100 

Totalt 
Antal  174 446 620 
Andel av ESBL-fallen (%) 28,1 71,9 100 

 
Vidare var antalet behandlingsdagar med kinoloner, varav >95% bestod av 
ciprofloxacin, i medel 3,6 dagar/ESBL-fall samt 1,9 dagar/kontroll. 
 
Medelåldern för ESBL-fallen var 55,2 år (95% KI 52,5-57,8 år) med standardavvikelsen 
24,4 år. Åldersmedianen bland ESBL-fallen var 60 år. Dessa mått var högre hos 
kontrollgruppen där medelåldern uppgick till 62,7 år (95% KI 60,0-65,3 år) med 
standardavvikelsen 24,2 år. Medianvärdet för åldern hos kontrollerna var 69 år. 
Medelåldern hos kontrollgruppen skilde sig signifikant från 55,2 år (P<0,001). 
Åldersskillnaderna kan även åskådliggöras grafiskt (Figur 3). Sammanfattningsvis 
bestod patienterna äldre än 60 år i majoritet av personer med konstaterat ESBL-
negativ UVI medan de yngre ålderskategorierna 0-60 år till större del utgjordes av 
ESBL-fall. 
 

 
Figur 3. Antalet ESBL-fall och kontrollpersoner med ESBL-negativ UVI fördelade på ålderskategorier. 
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I en jämförelse mellan könen var åldersspridningen betydligt större hos kvinnor och 
uppvisade såväl lägre nedre kvartil som större kvartilavstånd hos båda könen (Figur 4). 
Bland de manliga ESBL-fallen var den nedre ålderskvartilen 53,8 år och den övre 
kvartilen 78,8 år. Motsvarande värden bland männen i kontrollgruppen var 61,0 år 
respektive 84,0 år. Den nedre kvartilen hos de kvinnliga ESBL-fallen var 28,8 år medan 
den övre kvartilen uppgick till 73,3 år. Bland kvinnorna i kontrollgruppen var de båda 
kvartilerna något högre, 45,5 år respektive 81,0 år. 
 

 
Figur 4. Låddiagram med ålderskvartiler för män och kvinnor fördelat på ESBL-positiva fall respektive 
ESBL-negativa kontroller. De utdragna linjerna representerar spridningen av övriga observerade värden 
undantaget extremvärden som ligger mer än 1,5 kvartilavstånd utanför den nedre respektive övre kvartilen. 

 
Ytterligare skillnader mellan könen fanns bland patienterna med tidigare 
kinolonhistorik. Andelen kinolonexponerade män var större än andelen 
kinolonexponerade kvinnor (Tabell 5). Denna skillnad observerades hos båda 
grupperna, men skillnaden var mer tydlig för ESBL-fallen där andelen exponerade män 
dessutom var mer än dubbelt så stor som andelen män bland kontrollerna. Dessa 
skillnader kunde även åskådliggöras grafiskt (Figur 5). 
 
Tabell 5. Kinolonexponerade ESBL-fall och kontroller fördelade på kön.  
 

  Kinolonexponerad Ej exponerad Totalt 

ESBL-
positiv 
UVI 

Män 
Antal  40 44 84 
Andel (%) 47,6 52,4 100 

Kvinnor 
Antal 37 201 238 
Andel (%) 15,5 84,5 100 

ESBL-
negativ 
UVI 

Män 
Antal  14 39 63 
Andel (%) 22,2 77,8 100 

Kvinnor 
Antal 34 235 269 
Andel (%) 12,6 87,4 100 

Totalt 
Antal  125 519 644 

Andel (%) 19,4 80,6 100 
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Figur 5. Andelen kinolonexponerade fall och kontroller fördelade på kön. I diagrammen anges även det 
totala antalet exponerade män respektive kvinnor bland fall och kontroller. 

Multipel logistisk regression 
 
I en multipel logistisk regressionsanalys var den ålders- och könsjusterade OR för 
ESBL-positiv UVI efter kinolonexponering 1,81 (95% KI 1,19-2,80) och därmed 
marginellt högre i förhållande till den första ojusterade analysen (Tabell 5 och Tabell 
6). OR var fortfarande statistiskt signifikant. I likhet med dessa resultat blev OR 
avseende övriga studerade variabler överlag något högre när denna analysmodell 
tillämpades. Inga signifikanta interaktionstermer konstaterades med undantag för en 
samvariation mellan betalaktamantibiotika och ålder, det vill säga att användning av 
betalaktamantibiotika var associerad med en högre ålder hos patienten. OR för denna 
interaktion var 1,02 (95% KI 1,00-1,03) per år åldersskillnad. Samtliga resultat från 
denna analys finns sammanfattade i Appendix. 
 
Tabell 6. Möjliga predisponerande faktorer för ESBL-positiv UVI inom Region Norrbotten. OR är 
justerade för manligt kön och ålder genom multipel logistisk regression. Variabler med statistiskt 
signifikanta OR och p-värden är skuggade. Inkluderade variabler avser året innan provsvarsdatum för 
aktuell U-odling. 

Variabel OR (95% KI) P 

Kinoloner (kategorisk variabel) 1,81 (1,19-2,80) 0,006 

Kinoloner (antal behandlingsdagar) 1,03 (1,01-1,06) 0,016 

Manligt kön 2,08 (1,40-3,09) <0,001 
Infektion med E. coli 1,87 (1,00-1,87) 0,052 
Övriga antibiotika 1,33 (0,87-2,02) 0,185 
Betalaktamantibiotika 1,33 (0,92-1,91) 0,128 
Cefalosporiner 0,99 (0,58-1,68) 0,960 

Ålder 0,99 (0,98-0,99) <0,001 

Diabetes  0,82 (0,53-1,25) 0,356 
Recidiverande UVI 0,79 (0,57-1,10) 0,159 

Urinvägsantibiotika* 0,70 (0,51-0,97) 0,034 

Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 0,69 (0,49-0,98) 0,036 
* Pivmecillinam, nitrofurantoin, trimetoprim +/- sulfametoxazol 
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OR för ESBL-positiv UVI efter kinolonexponering som kategorisk variabel sjönk som 
mest ned till 1,55 (95% KI 1,02-2,36) när övriga studerade variabler, undantaget antal 
dagar med kinolonbehandling, med OR>1 från föregående modell (Tabell 6) stegvis 
adderades i en ny regressionsanalys (Tabell 7). 
 
Tabell 7.  Möjliga prediktorer för UVI med ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae inom Region 
Norrbotten. Tabellen visar OR, justerade för övriga ingående variabler genom multipel logistisk regression, 
för potentiella riskfaktorer med OR>1 i föregående regressionsmodell (Tabell 6). Variabler med statistiskt 
signifikanta OR och p-värden är skuggade. Inkluderade variabler avser året innan provsvarsdatum för 
aktuell U-odling. 

Variabel OR (95% KI) P 

Kinolonexponering (kategorisk variabel) 1,55 (1,02-2,36) 0,042 

Infektion med E. coli 2,28 (1,21-4,28) 0,010 

Manligt kön 1,70 (1,13-2,56) 0,011 

Betalaktamantibiotika 1,23 (0,84-1,79) 0,288 

Övriga antibiotika 1,150 (0,75-1,78) 0,528 

 
När samtliga studerade variabler (Tabell 8) hade inkluderats erhölls OR 2,25 (95% KI 
1,40-3,61) för ESBL-positiv UVI efter kinolonexponering. I likhet med föregående 
regressionsmodell förekom en signifikant interaktion mellan betalaktamexponering 
och ålder samt mellan urinvägsantibiotika och slutenvårdsbehandling. OR för dessa 
interaktioner var 1,02 (95% KI 1,01-1,04) respektive 0,28 (95% KI 0,11-0,71). OR och 
95% KI erhållna från denna regressionsanalys redovisas i Appendix. 
 
Tabell 8. Möjliga prediktorer för UVI med ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae inom Region 
Norrbotten. Tabellen visar OR, justerade för samtliga ingående variabler genom multipel logistisk 
regression. Variabler med statistiskt signifikanta OR och p-värden är skuggade. Inkluderade variabler 
avser året innan provsvarsdatum för aktuell U-odling. 

Variabel OR (95% KI) P 

Kinolonexponering (kategorisk variabel) 2,25 (1,40-3,61) 0,001 

Manligt kön 1,92 (1,25-2,95) 0,003 

Infektion med E. coli  1,85 (0,97-3,54) 0,062 

Betalaktamantibiotika 1,55 (1,03-2,34) 0,036 

Övriga antibiotika 1,27 (0,81-1,99) 0,304 

Cefalosporiner 1,03 (0,57-1,88) 0,915 

Ålder 0,99 (0,98-0,99) <0,001 

Diabetes  0,84 (0,54-1,30) 0,427 

Urinvägsantibiotika* 0,80 (0,48-1,34) 0,402 

Recidiverande UVI 0,76 (0,44-1,31) 0,330 
Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 0,60 (0,41-0,88) 0,010 

* Pivmecillinam, nitrofurantoin, trimetoprim +/- sulfametoxazol 
 
 

Diskussion 

I denna studie av patienter inom Region Norrbotten observerades ett samband mellan 
tidigare exponering för kinoloner och UVI med ESBL-producerande stammar av E. coli 
och K. pneumoniae. Likaså konstaterades signifikanta demografiska skillnader mellan 
studiens fall- respektive kontrollgrupp avseende ålder och kön.  

Studiedesign, population, studerade variabler och analysmetoder 
 
Den aktuella studien genomfördes som en retrospektiv fall-kontrollstudie. En 
prospektiv kohortstudie hade troligen varit ett bättre tillvägagångssätt för att följa upp 
kinolonbehandlingens effekter avseende risken för att senare utveckla ESBL-positiva 
UVI. En relativ låg incidens av ESBL-positiva UVI i befolkningen, i detta fall 
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uppskattad till omkring en procent av samtliga konstaterade UVI inom Norrbotten, 
innebär dock att en kohortstudie skulle ha varit tvungen att baseras på ett relativt stort 

patientunderlag jämfört med en fall- kontrollstudie 38, 39. I den sistnämnda studien 
ger dessutom OR en godtagbar approximation av den relativa risken [39]. Slutligen har 
studiedesignen till stor del formats och begränsats av de förutsättningar som erbjöds 
gällande tillgången och omfattning av personuppgifter från berörda vårdenheter inom 
Region Norrbotten. 
 
Trots att det inom Region Norrbotten har rapporterats förekomst av ESBL sedan 2007 
begränsades studien till att endast inkludera anmälningar som registrerades under 
åren 2012-2015. Denna begränsning var en följd av att data från kontrollgruppen för 
statistisk bearbetning endast fanns tillgängliga från och med april 2012. För att minska 
inverkan av eventuella variationer över tid, exempelvis förändrade 
behandlingsrekommendationer och demografiska förändringar, beslutades att fall- och 
kontrollgrupp skulle undersökas från samma tidsperiod. Vidare inkluderades inga 
ESBL-fall med provdatum från 2016 då det senaste årets flyktingström bedömdes 
kunna introducera bias och försvåra tolkningen av resultaten eftersom denna 
personkategori troligtvis skiljer sig gällande ESBL-bärarskap samtidigt som de saknar 
tidigare journalhistorik inom Region Norrbotten. I nyligen publicerade resistensdata 
uppvisar både E. coli och K. pneumoniae en tydlig nord-sydlig gradient avseende 
resistens mot ciprofloxacin, med störst andel resistenta isolat i länder som exempelvis 
Bulgarien, Grekland, Italien och Rumänien, uppgifter som till viss del stärker 
ovanstående teori [9]. Denna förmodade inverkan av de senaste årens ökande 
migration låg även till grund för övervägandet att matcha antalet fall och kontroller för 
respektive år. 
 
En styrka med den tillämpade studiedesignen är att samtliga fall av ESBL-positiva U-
odlingar under den aktuella perioden kunde inkluderas. Fallgruppen kan därmed antas 
vara mycket representativ för ESBL-positiva UVI mellan maj 2012 och december 2015, 
undantaget en möjlig inverkan av utebliven rapportering. Vid urvalet av studiens 
fallgrupp exkluderades samtliga ESBL-fall som hade konstaterats i samband med andra 
provtagningar än U-odlingar, exempelvis feces-prover. Eftersom syftet med denna 
studie var att undersöka ett eventuellt relativt risksamband för infektioner hade denna 
typ av isolat som endast indikerar bärarskap varit missvisande.  
  
Osäkerheten över studiens generaliserbarhet bedöms istället främst vara kopplade till 
huruvida den utvalda kontrollgruppen verkligen är representativ för en typisk ESBL-
negativ UVI inom Region Norrbotten. Representativiteten bedömdes dock inte vara 
någon större felkälla med hänsyn till den randomiserade urvalsmetoden och antalet 
inkluderade patienter. Någon ytterligare analys resultatens generaliserbarhet utanför 
det egna landstinget bedöms dock inte aktuellt med hänsyn till projektets tidsram samt 
att denna studie primärt bedrevs som ett verksamhetsinternt projekt. 
 
Förutom kinolonexponering har ett flertal övriga riskfaktorer, till exempel 
slutenvårdsbehandling, diskuterats i samband med infektioner orsakade av ESBL-
producerande Enterobacteriaceae [11, 13, 20, 27, 29]. Därför inkluderades förutom 
kinolonexponering även ett flertal andra potentiella riskfaktorer som sekundära 
variabler i studien. Dessa variabler studerades i syfte att undersöka och justera för 
inverkan möjliga skensamband, så kallade confounders. Valet att utöka studien till att 
även inkludera övrig antibiotikaanvändning, samsjuklighet och demografi i analysen 
kunde vidare motiveras med att dessa variabler i hög grad bedömdes relevanta vid 
framtagandet av olika typer av förskrivarstöd och behandlingsrekommendationer 
gällande ciprofloxacin. I antibiotikarekommendationer, vilka kan skilja sig mellan 
könen, rangordnas som regel de olika behandlingsalternativen med hänsyn till faktorer 
som effekt och risk för resistensutveckling. Därför ansågs det relevant att även 
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inkludera andra potentiella behandlingsalternativ i analysen, såsom övriga 
urinvägsantibiotika. 
 
Valet av antalet sekundära variablerna kan diskuteras och det fanns goda argument för 
att fler möjliga riskfaktorer för infektioner med ESBL-producerande 
Enterobacteriaceae borde ha inkluderats i studien. Exempelvis nämns utlandsvistelse 
som en betydande riskfaktor i en svensk studie samt flertalet internationella 
översiktsartiklar [11, 13, 18, 19]. Likaså är kateterisering en riskfaktor som rapporterats 
i olika sammanhang [11, 13, 20, 27, 29]. Beslutet att inte inkludera dessa variabler i 
analysen grundades främst i svårigheten att inhämta nödvändig information. Uppgifter 
om kateter och andra invasiva procedurer kan förvisso teoretiskt spåras genom 
journalanteckningar, men denna typ av patientuppgifter bedömdes på ett tidigt 
stadium som alltför bristfällig för att inkluderas i datainsamlingen. Av samma 
anledning kartlades ej antal behandlingsdagar för andra antibiotika än kinoloner.  
Kateter och annan invasiv utrustning är dock förmodligen till stor del kopplad till andra 
mer övergripande riskfaktorer, till exempel samsjuklighet, och kan därmed i viss 
utsträckning förmodas ha beaktats indirekt genom studiens kartläggning av ålder och 
vårdform.  
 
Angående de tillämpade statistiska metoderna framgår Pearson´s χ²-test som ett 
lämpligt val av test för att undersöka andelsskillnader mellan två grupper [32]. Likaså 
beskrivs one sample t-test som en vanligt tillämpad metod för att signifikanstesta 
medelvärdet för ett urval mot ett förbestämt värde [33]. Valet att betrakta ESBL-fallens 
medelålder som ett bestämt värde behandlas ovan i diskussionen kring 
representativiteten hos fall-  respektive kontrollgrupp. OR med tillhörande KI 
inkluderades för att få ett bra kompletterande spridningsmått på eventuella skillnader, 
men även för att kunna testa signifikansen avseende kontinuerliga variabler som ålder 
och behandlingsdagar med kinoloner.  
 
Som komplement till univariat analys av respektive variabel användes multipel logistisk 
regression. Valet av denna metod grundades främst i behovet av att kunna undersöka 
en beroende variabel med diktonomt utfall, det vill säga ESBL-positiv UVI eller ej, i 
förhållande till såväl kategoriska som kontinuerliga oberoende variabler. 
Osäkerheterna kring metodens validitet är främst kopplade till att valet av ingående 
variabler kan få mycket stor betydelse för utfallet [34, 35]. Som exempel var det redan 
på förhand givet att alla potentiella riskfaktorer för ESBL-positiv UVI inte skulle kunna 
inkluderas i analysen. För att i viss utsträckning ta hänsyn till dessa kända svagheter 
med analysmetoden undersöktes och jämfördes resultaten från flera olika 
regressionsmodeller, varav den sistnämnda stegvis adderade sekundära variabler för 
att se förändringen av OR gällande kinolonexponering. Av samma anledning 
undersöktes förekomsten av signifikanta interaktioner mellan de ingående variablerna. 
Det bör slutligen även nämnas att det vid multipel logistisk regression kan finnas skäl 
att undersöka linjäriteten mellan den naturliga logaritmen för OR och kontinuerliga 
variabler som ålder [33]. Istället valdes att lägga mer fokus på att undersöka 
åldersskillnaderna med deskriptiv statistik, vilket bedömdes som enklare ur 
tolkningssynpunkt. 
 
Trots förekomsten av osäkerheter med metoden sågs multipel logistisk 
regressionsanalys på förhand som ett intressant komplement till den första analysen av 
ojusterade OR, även om resultaten från dessa analyser skulle behöva tolkas med 
restriktivitet. Vidare var målsättningen endast att finna en tillämpbar metod med 
hänsyn till studiens ändamål, typen av studerade variabler, samt tillgängliga resurser 
vad gäller programvara och statistisk rådgivning. Det gjordes därmed inte någon 
systematiskt kartläggning och jämförelse av flera olika metoder. Som tidigare nämnts i 
metodbeskrivningen behövdes de p-värden som genererades vid regressionsanalyserna 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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inte för hypotesprövningar som istället baserades på erhållna KI. Nämnda p-värden 
inkluderades dock bland redovisade data för att öka generaliserbarheten i resultaten.  
 
En annan viktig aspekt ur statistisk synpunkt är att antalet studerade variabler och ett 
ökat antal medföljande hypotesprövningar av naturliga skäl ökar sannolikheten för att 
felaktigt konstatera rent slumpmässiga skillnader, så kallade typ-I-fel [40]. 
Sammanfattningsvis kan valet av sekundära variabler summeras som en kombination 
av de faktorer som på förhand misstänktes ha en trolig koppling till både 
kinolonanvändning och ESBL-positiv UVI, tillförlitligheten i tillgängliga data, samt 
möjligheten att inhämta dessa nödvändiga uppgifter.  

Analys av möjliga riskfaktorer för ESBL-positiva UVI 
 
I flertalet översiktsstudier och originalartiklar har tidigare exponering för kinoloner 
lyfts fram som en av de tydligaste riskfaktorerna för infektioner med ESBL-

producerande Enterobacteriaceae 11, 13, 27. Med hänsyn till den aktuella 
studiedesignen går det förvissa att undersöka om det finns ett statistiskt samband, men 
det är samtidigt inte möjligt att dra några säkra slutsatser angående kausalsamband, 
alltså om UVI med ESBL-positiva stammar av E. coli och K. pneumoniae verkligen 
beror på patientens kinolonanvändning. Denna osäkerhet kring verkliga 
kausalsamband bedöms framförallt vara kopplad till inverkan av confounders, såväl 
bland de inkluderade sekundära variablerna som andra medvetet exkluderade 
riskfaktorer. De sistnämnda berörs vidare i en följande diskussion kring möjliga 
felkällor. Dssutom går det inte heller att utesluta dolda riskfaktorer, tillika potentiella 
confounders, som varken denna studie eller tidigare publikationer har lyckats 
uppmärksamma. Trots dessa osäkerheter går det ända att konstatera att 
kinolonexponering, både som kategorisk variabel och antal behandlingsdagar, med 
största sannolikhet faktiskt skiljer sig mellan studiens ESBL-fall och kontrollgrupp med 
hänsyn till beräknade OR och KI. Visserligen skiljde sig resultaten mellan de olika 
regressionsanalyserna, men oavsett modell varierade OR endast inom spannet 1,5-2,3. 
OR var dessutom i samtliga modeller signifikant med ett värde vars kliniska relevans 
inte utan vidare kan avfärdas. Konfidensintervallet avseende kinolonexponering i 
nämnda analyser varierade mellan cirka 1,0 och 3,5. Värdet på OR ligger med mycket 
stor sannolikhet (95%) inom dessa värden, förmodligen snarare i den nedre delen av 
intervallet med hänsyn till att den slutgiltiga regressionsmodellen innehåller variabler 
där rimligheten hos erhållna OR kan ifrågasättas. Dessa sekundära variabler behandlas 
längre ner i denna diskussionsdel.  
 
Hur mycket själva behandlingslängden med kinoloner påverkar den relativa risken för 
senare ESBL-positiva UVI är däremot svårare att analysera. Det går i varje fall att 
konstatera att analysen av kinolonexponering inte ger motstridiga resultat beroende på 
om den undersöks som kategorisk respektive kontinuerlig variabel. 
 
Figur 4 och 5 illustrerar att personerna som drabbas av ESBL-positiv UVI förenklat kan 
beskrivas som en yngre population med större andel män i jämförelse med 
patientgruppen med den typiska ESBL-negativa varianten av motsvarande infektion. 
Vidare framgår det även visuellt av Figur 5 att antalet exponerade män i fallgruppen 
inte enbart är större i absoluta tal, utan även att andelen män med tidigare 
kinolonexponering faktiskt är synbart större jämfört med andelen män i 
kontrollgruppen. Den skeva fördelningen av antal män mellan grupperna innebär dock 
att den redovisade andelen exponerade män bland ESBL-fallen förmodligen har större 
validitet jämfört med motsvarande andel män i kontrollgruppen. 
 
Som tidigare nämnts klassificeras UVI hos yngre män i regel som komplicerade 
infektioner som ofta karaktäriseras av en mer eller mindre kronisk bakterieinfektion av 
prostata [3, 4]. Vidare rekommenderar nationella behandlingsrekommendationer 
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ciprofloxacin som förstahandsval vid febril UVI hos män [4]. Därmed finns det en 
rimlig förklaring till den större andelen kinolonexponerade patienter i fallgruppen, men 
även en grund för indikationsbias då såväl tidigare behandlingar med ciprofloxacin 
som förekomsten av ESBL-producerande Enterobacteriaceae förmodligen hänger 
samman med patofysiologin vid UVI bland yngre män samt egenskaperna hos de 
bakteriestammar som orsakar dessa infektioner. Som exempel var andelen E. coli 
större bland ESBL-fallen jämfört med kontrollgruppen. Det kan med andra ord vara 
svårt att avgöra ifall förekomsten av ESBL är en följd av antibiotikabehandlingen eller 
istället är ett resultat av infektionens natur hos män yngre än 50 år. 
Regressionsanalysen med justering avseende kön och ålder indikerar inte att ålder och 
kön skulle ha haft någon avgörande påverkan på den uppskattade risken avseende 
kinolonexponering. Dock bör det framhävas att det med största sannolikhet 
förekommer någon form av samband gällande behandlingshistoriken och de nämnda 
patofysiologiska skillnaderna kopplat till kön och ålder. En annan närbesläktad 
förklaringsmodell till gruppernas skillnader avseende ålder och kinolonexponering, 
samt att behandling inom slutna vårdavdelningar dessutom framstod som vanligare 
bland kontrollerna, är att förskrivningen av dessa läkemedel kan vara mer restriktiv 
inom just slutenvården. Med andra ord kan resultaten ge vissa indikationer på en 
möjlig öppenvårdsproblematik med felaktig förskrivning och överanvändning av 
kinoloner. Överlag kan en framtida studie av särskilda subpopulationer, exempelvis 
män, kan vara en möjlighet att hitta starkare stöd för ett eventuellt kausalsamband 
mellan kinolonexponering och ESBL-positiva UVI. 
 
Antibiotikaanvändning, i synnerhet cefalosporiner, har på samma sätt som 
kinolonexponering framhållits som en riskfaktor för ESBL-positiva infektioner [11, 13, 
20, 29]. Vad gäller cefalosporinexponering och övriga sekundära variabler var dessa 
inte lika starka prediktorer för ESBL-positiv UVI jämfört med kinolonexponering, kön 
och ålder. Andelen individer exponerade för cefalosporiner, samt andra betalaktamer 
och övrig antibiotika var förvisso inte oväntat något större bland ESBL-fallen, men OR 
var ej statistiskt signifikanta. Överlag var beräknade OR samstämmiga i samtliga 
regressionsanalyser, vilket talar för den studerade modellens validitet avseende risk för 
ESBL-positiv UVI. Vidare konstaterades inga signifikanta interaktioner med övriga 
inkluderade variabler, undantaget kategorin betalaktamantibiotika.  I det sistnämnda 
fallet bör redovisade OR därför tolkas med särskild försiktighet då en interaktion med 
ålder är trolig, det vill säga att åldern kan vara en confounder i sammanhanget. 
Sammantaget undersökte de tillämpade regressionsanalyserna långt ifrån alla tänkbara 
samvariationer som i slutändan kunde ha påverkat erhållna OR. Samtliga möjliga och 
tänkbara interaktioner kan med andra ord inte uteslutas och det går endast att 
konstatera att de till synes inte verkar ha haft någon avgörande betydelse för de 
erhållna resultaten. 
 
Som framgår av Tabell 2 förekom ett antal av de på förhand postulerade riskfaktorerna 
i större utsträckning i kontrollgruppen. För ålder, slutenvård och urinvägsantibiotika 
var OR dessutom statistiskt signifikanta. Dock finns det ingen uppenbar teoretisk 
förklaring till att exempelvis slutenvård skulle kunna ha en skyddande effekt mot 
ESBL-positiva UVI. Detta går dessutom rakt emot tidigare slutsatser inom området [11, 
13, 20-22]. En rimligare tolkning av dessa relativt låga OR kan istället vara att 
kontrollgruppen verkar bestå av en äldre och mer multisjuk population med fler 
vårdtillfällen inom slutenvården. Alternativt kan skillnaden vara ett rent slumpmässigt 
fynd. Som ytterligare exempel har hög ålder nämnts som en riskfaktor för UVI orsakad 
av ESBL-producerande Enterobacteriaceae i översiktsstudier från såväl 
Folkhälsomyndigheten som Paterson et al. [11, 13]. Med utgångspunkt i dessa 
iakttagelser bedömdes det på förhand inte otänkbart att andelen äldre ESBL-fall med 
recidiverande UVI och omfattande antibiotikahistorik skulle få större genomslag i 
statistiken och försvåra tolkningen av kinolonexponering som eventuell riskfaktor i 
sammanhanget. Som nämnts ovan visade det sig att den eventuella förekomsten av 
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indikationsbias troligare är kopplad till patientgruppen av medelålders män. Som 
tidigare nämnts kan UVI klassificeras i olika underkategorier [1]. Eftersom fall och 
kontroller endast valdes ut från positiva U-odlingar utan ytterligare diagnosindelning 
är det svårt att fullt ut avgöra vilken typ av UVI som karaktäriserade respektive grupp. 
Det är till exempel inte otänkbart att många män har förskrivits ciprofloxacin mot rena 
prostatabesvär utan någon egentlig allmänpåverkan, trots att detta inte är i linje med 
de generella behandlingsrekommendationerna avseende UVI hos män [4]. 
 
Ovanstående iakttagelser bekräftar följaktligen vikten av att tydliggöra och skilja på 
viktiga begrepp i diskussionen kring riskfaktorer för infektioner med ESBL-
producerande Enterobactericeae. Resultatet från denna studie indikerar att många av 
de riskfaktorer som bland annat sammanfattas i Folkhälsomyndighetens 
kunskapsunderlag snarare bör betraktas som riskfaktorer i absolut mening [13]. Ett 
antal riskfaktorer som omnämns i denna rapport påverkar möjligtvis främst den 
övergripande risken att drabbas av UVI orsakad av E.coli eller K.pneumoniae, 
oberoende av om det rör sig ESBL-positiva stammar eller ej. Denna tolkning gäller 
dock inte kinolonexponering där det tvärtom verkar finnas ett visst stöd för en relativ 
riskökning avseende den ESBL-positiva varianten av UVI.   
 
Andelen ciprofloxacinresistenta isolat har i internationella studier visat sig vara 
avsevärt högre hos ESBL-producerande Enterobacteriaceae jämfört med ESBL-
negativa stammar av nämnda bakterier, vilket i sin tur har genererat en teoretiskt 
rimlig förklaringsmodell till varför kinoloner kan öka risken för bärarskap och 
infektioner med ESBL [24, 25]. Vidare kan resistensepidemiologin hos bland isolaten 
inom Region Norrbotten i viss mening ge ytterligare stöd för denna teori då mer än 
hälften av alla ESBL-positiva isolat hade klassificerats som resistenta mot 
ciprofloxacin. Här bör det nämnas att andelen resistenta isolat var något lägre jämfört 
med en nationell kartläggning från 2011, i vilken >60% av samtliga odlingar av E. coli 
och K. pneumoniae hade klassificerats som resistenta, men andelen 
ciprofloxacinresistenta isolat var fortfarande i övervägande majoritet [17]. Isolatens 
resistensdata bör dock ej betraktas som en riskfaktor i traditionell mening. Däremot 
erbjuder denna information som nämnts ovan en teoretisk rimlig förklaring till de 
observerade skillnaderna mellan kinoloner och andra antibiotikaklasser när det gäller 
risk för utveckling av ESBL-positiva UVI. 
 
Trots att denna studie primärt genomfördes i syfte att öka kunskapen om den lokala 
populationen är det ändå av värda att betrakta den externa validiteten av fynden. Den 
undersökta risken för ESBL-positiv UVI efter kinolonexponering kan till synes förefalla 
lägre jämfört med internationella studier. Som exempel har OR 7,32 (95% KI 1,58-
34,01, p=0,011) avseende kinolonexponering och infektioner med ESBL-producerande 
E. coli rapporterats från Kang et al. i en sydkoreansk studie med liknande fall- 
kontrolldesign [27]. Samtidigt finns det andra publicerade sydkoreanska resultat av Lee 
et al. där tidigare användning av kinoloner inte signifikant skiljde sig mellan fall av UVI 
med respektive utan förekomst av ESBL (p=0,340) [29]. Vidare visade den sistnämnda 
studien en prevalens av ESBL-positiva UVI bland samtliga UVI-patienter som uppgick 
till 12,6 %. Detta kan jämföras med situationen inom Region Norrbotten där 469 ESBL-
fall motsvarades av över 32 000 registrerade ESBL-negativa U-odlingar under 
motsvarande period. Dessa varierande resultat understryker ytterligare behovet och 
värdet av att kartlägga av den egna patientgruppen, men även att närmare undersöka 
den möjliga risken för underrapportering i det föreliggande materialet.   
 
Som nämnts tidigare i diskussionen kring antalet studerade variabler fanns det inte 
möjlighet att inom ramen för detta arbete kartlägga studiepopulationens resehistorik 
och andra eventuella skillnader kopplade till utlandsvistelse. I en svensk originalartikel 
samt en större översiktsstudie har just resor och utlandsvistelse framförts som en 
riskfaktor avseende bärarskap med ESBL-producerande Enterobacteriaceae [18, 19]. 
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Även om dessa studier undersökte risken för bärarskap bör ju samtidigt en ökad 
prevalens av ESBL-bärare kunna öka incidensen av ESBL-positiva UVI i populationen. 
ESBL-fallen inom Region Norrbotten utgjordes överlag av betydligt yngre patienter 
jämfört med kontrollgruppen. Denna åldersskillnad kan även ha ett möjligt samband 
med studiedeltagarnas resvanor då personer i medelåldern rimligtvis reser mer jämfört 
med äldre multisjuka människor. Det är relativt troligt att de resultat som rapporterats 
av Tangden et al., i vilka cirka en fjärdedel av alla svenska resenärer som besökte 
destinationer utanför Norden blev bärare av ESBL-producerande Enterobacteriaceae, 
även gäller för den lokala populationen [19]. Trots att utlandsvistelse i första hand 
förmodas vara kopplat till bärarskap av ESBL-producerande tarmbakterier är det 
därför inte otänkbart att även denna potentiella riskfaktor kan ha bidragit till de 
senaste årens ökningen av ESBL-positiva UVI inom Region Norrbotten. Dock saknades 
tillgång till data om utlandsvistelser och hur mycket avsaknaden av denna information 
skulle ha påverkat den uppskattade risken för ESBL-positiva UVI efter 
kinolonexponering är svårt att avgöra. Det finns inte nödvändigtvis en direkt koppling 
mellan utlandsvistelse och kinolonexponering, men en betydande samvariation är 
samtidigt inte heller otänkbar. En mindre restriktiv förskrivning av kinoloner i andra 
länder är möjlig, vilket till och med kan innebära att redovisade OR avseende 
kinolonexponering hade varit ännu större ifall även utländska recept hade inkluderats i 
studien. 
 
En omständighet som bör beaktas vid tolkningen av resultatet är det faktum att många 
patienter även hade uppgifter om vårdtillfällen och utskriva läkemedel registrerade hos 
andra vårdgivare. Denna information fanns endast tillgängliga i Region Norrbottens 
journalsystem under förutsättning att patienten hade lämnat samtycke till 
sammanhållen journalföring. Detta innebar att i synnerhet uppgifterna avseende 
antibiotikaexponering och recidiverande UVI inte fullt ut var registrerade, vilket i sin 
tur kan ha inneburit en underrapportering av data. Även om det inte finns någon 
uppenbar anledning att till att dessa uppgifter skulle skilja sig avsevärt mellan fall- och 
kontrollgrupp kan det inte helt uteslutas att detta till en viss grad har påverkat utfallet 
av analysen. I relation till de tidigare nämnda åldersskillnaderna mellan grupperna är 
det inte otänkbart att yngre personer skulle vara mer benägna att söka privata 
vårdgivare utanför Region Norrbottens verksamhet jämfört med en äldre generation.  
 
Avslutningsvis bör det även förtydligas att statistiken över ESBL-fall inom Region 
Norrbotten endast representerar de labprover som faktiskt rapporteras in till 
Smittskyddsenheten. I praktiken utförs inte heller U-odlingar vid alla misstänkt fall av 
UVI. Den redovisade incidensen (Figur 1) bygger således troligen på en viss 
underrapportering och den sanna incidensen är med stor sannolikhet större. Sedan 
förekomst av ESBL blev anmälningspliktig 2007 kan det ökande antalet fall i viss 
mening återspegla vårdenheternas ökade fokus på ESBL-problematiken och därigenom 
en starkare benägenhet att anmäla dessa patienter. Eftersom denna studie undersökte 
risken för ESBL-positiv UVI istället för bärarskap bedöms denna underrapportering 
vara av mindre betydelse för de slutsatser som kan dras av studien. Kliniskt 
mikrobiologiska laboratoriet vid Region Norrbotten har under aktuella år systematiskt 
odlat och resistensbestämt urologiska isolat från hela Region Norrbotten, samt enligt 
särskilda rutiner följt upp misstänkta ESBL-positiva stammar av Enterobacteriaceae. 
En inverkan av eventuell underrapportering bör inte uteslutas, men bedöms samtidigt 
främst vara kopplad till fall av bärarskap av ESBL-producerande Enterobacteriaceae. 
 
Sammantaget bedöms det generellt svårt att tolka de beräknade OR ur ett kliniskt 
perspektiv. Bredden på KI är delvis en återspegling av en statistisk osäkerhet kopplad 
till det relativt låga totala antalet observationer och begränsar ytterligare möjligheten 
att dra slutsatser kring de erhållna resultatens kliniska relevans. Istället för att exakt 
försöka kvantifiera risken för ESBL-positiva UVI efter kinolonexponering bör man vid 
tolkning av resultaten istället främst fokusera på att denna exponering faktiskt verkar 
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vara den relativt sett starkaste potentiella prediktorn för ESBL-positiva UVI jämfört 
med majoriteten av de övriga misstänkta och studerade riskfaktorerna. 
 
 

Slutsats 

Bland UVI med E. coli och K. pneumoniae framstod tidigare kinolonexponering 
tillsammans med manligt kön och lägre ålder som misstänkta riskfaktorer för ESBL-
positiva infektioner. Skillnaderna jämfört med kontrollgruppen var statistiskt 
signifikanta, men på grund av studiens design samt osäkerheter kopplade till de 
statistiska analysmetoderna kan confounders och underrapportering inte uteslutas och 
resultaten måste därav tolkas med försiktighet.  
 
Tidigare exponering för cefalosporiner och övriga antibiotika framstod inte som lika 
starka riskfaktorer i sammanhanget, men det kan inte helt uteslutas att exponering för 
andra antibiotika än kinoloner kan öka risken för senare ESBL-positiva UVI. Övriga 
potentiella riskfaktorer såsom tidigare slutenvårdsbehandling var mer svårtolkade. 
Eventuella skillnader kan döljas som följd av att kontrollgruppen representerades av en 
äldre och möjligen mer multisjuk population. 
 
Resistensmönstret hos ESBL-positiva isolat skilde sig avsevärt från stammar med icke-
ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae. Den höga prevalensen av 
ciprofloxacinresistens bland ESBL-fallen tillsammans med antibiotikahistoriken hos 
den lokala patientpopulationen stärker sammantaget misstanken om att speciellt  
tidigare kinolonexponering kan vara bland de viktigaste riskfaktorerna för senare 
utveckling av ESBL-positiva UVI. Detta kan ses som ytterligare argument för att 
tillämpa en mer restriktiv användning av kinoloner inom Region Norrbotten. 
 
 

Tack 

Jag vill först och främst tacka Anders Nystedt, som i egenskap av extern handledare och 
smittskyddsläkare har möjliggjort denna studie, samt Jörn Schneede som har bidragit 
med många värdefulla synpunkter under arbetets gång. Vidare vill jag även rikta ett 
stort tack till övriga berörda personer som är verksamma inom Region Norrbotten vid  
Smittskyddsenheten, Läkemedelsenheten, Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet, samt 
enheten för Forskning och Utveckling. 



22 
 

Referenser 

1. Sandberg T, Hansson S, Nyman J. Urinvägsinfektioner. läkemedelsboken.se. 
Läkemedelsverket. Hämtat från: https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-

urologi/urinvagsinfektioner.html uppdaterad 2015-08-27, citerad 2016-10-14 
 

2. Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor – behandlingsrekommendation. 
Läkemedelsverket. Hämtad från: https://lakemedelsverket.se/upload/halso-

och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/UVI_rek%5b1%5d.pdf senast 

granskad 2013-12-03, citerad 2017-01-20 
 

3. Brusch JL. Urinary Tract Infection in Males. Emedicine.medscape.com. 
Hämtad från: http://emedicine.medscape.com/article/231574-overview 

uppdaterad 2016-10-24, citerad 2017-01-18 
 

4. Sandberg T. Urinvägsinfektion, män. internetmedicin.se. Hämtad från: 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=455 uppdaterad 2016-04-06, 

citerad 2017-01-18 
 

5. Sandberg T. Urinvägsinfektion, kvinnor. internetmedicin.se. Hämtad från: 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=451 uppdaterad 2016-05-18, 

citerad 2017-01-18 
 

6. Blair JM, Webber MA, Baylay AJ, Ogbolu DO, Piddock LJ. Molecular 
mechanisms of antibiotic resistance. Nat Rev Microbiol. 2015 Jan; 13(1): sida 
42-51. 
 

7. Bhullar K, Waglechner N, Pawlowski A, Koteva K, Banks ED, et al. Antibiotic 
Resistance Is Prevalent in an Isolated Cave Microbiome. 2012. PLoS ONE 7(4): 
e34953. doi:10.1371/journal.pone.0034953 

8. Hughes VM, Datta N. Conjugative plasmids in bacteria of the ‘pre- antibiotic’ 
era. Nature. 1983; 302: sida 725–726.   

9. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2014. Annual report of the 
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) 
[Internet]. European Centre for Disease Prevention and Control; 2015 [citerad 
2016-12-07]. Hämtad från: 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/antimicrobial-resistance-
europe-2014.pdf 
 

10. Antimicrobial resistance. World Health Organization. Hämtad från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/ uppdaterad 2016-09, 

citerad 2017-02-06 
 

11. Paterson DL, Bonomo RA. Extended-spectrum beta-lactamases: a clinical 
update. Clin Microbiol Rev. 2005 Oct; 18(4): sida 657-686. 

 
12. Hanberger H. Antibiotika vuxna, läkemedel. Internetmedicin.se. Hämtad från: 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=493 uppdaterad 2015-09-05, 

citerad 2016-10-23 
 

13. Tegnell A, editor. ESBL-producerande tarmbakterier [Internet]. 
Folkhälsomyndigheten. 2:a upplagan. 2014 [citerad 2016-10-24]. Hämtad från: 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/urinvagsinfektioner.html
https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/urinvagsinfektioner.html
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/UVI_rek%5b1%5d.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/UVI_rek%5b1%5d.pdf
http://emedicine.medscape.com/article/231574-overview
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=455
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=451
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/antimicrobial-resistance-europe-2014.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/antimicrobial-resistance-europe-2014.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=493


23 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17838/ESBL-
producerande%20tarmbakterier.pdf  

 
14. Giske CG, Monnet DL, Cars O, Carmeli Y. Clinical and economic impact of 

common multidrug-resistant gram-negative bacilli. Antimicrob Agents 
Chemother. 2008 Mar; 52(3): sida 813-21.  
 

15. Melzner M, Petersen I. Mortality following bacteraemic infection caused by 
extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producing E. coli compared to non-
ESBL producing E. coli. J Infect. 2007 Sep; 55(3): sida 254-259. 

 
16. SFS 2004:168. Smittskyddslagen. 

 
17. Åhrén C. ESBL-bildabde multiresistenta tarmbakterier. Internetmedicin.se. 

Hämtad från http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2586 uppdaterad 

2015-06-12, citerad 2016-11-03 
 

18. Van der Bij AK, Pitout JD. The role of international travel in the worldwide 
spread of multiresistant Enterobacteriaceae. Antimicrob. Chemother. 2012 Sep; 
67 (9): sida 2090-2100. 

 
19. Tangden T,  Cars O,  Melhus A, Löwdin E.  Foreign travel is a major risk factor 

for colonization with Escherichia coli producing CTX-M-type extended-
spectrum β-lactamases: a prospective study with Swedish volunteers, 
Antimicrob Agents Chemother. 2010 Sep; 54(9): sida 3564-3565 

 
20. Ben-Ami R, Rodríguez-Baño J, Arslan H, Pitout JD, Quentin C, Calbo ES, Azap 

OK, et al. A multinational survey of risk factors for infection with extended-
spectrum beta-lactamase-producing Entero- bacteriaceae in nonhospitalized 
patients. Clin Infect Dis. 2009; 49(5): sida 682–690. 

 
21. Hallgren H, Gustavsson I, Ripa T. ESBL – växande resistensproblem. 

Läkartidningen. 2007 Dec; 51-52(104): sida 3883-3885. 
 

22. Denis B, Lafaurie M, Donay JL, Fontaine JP, Oksenhendler E, Raffoux E, et al. 
Prevalence, risk factors, and impact on clinical outcome of extended-spectrum 
beta-lactamase-producing Escherichia coli bacteraemia: a five-year study. Int J 
Infect Dis. 2015 Oct; 39: sida 1-6. 

 
23. Mechanism of Quinolone Action and Resistance. Aldred KJ, Kerns RJ, Osheroff 

N. Biochemistry. 2014 Mar; 53(10): sida 1565–1574. 
 

24. Paterson DL, Mulazimoglu L, Casellas JM, Ko WC, Goossens H, Von Gottberg 
A, Mohapatra S, et al. Epidemiology of ciprofloxacin resistance and its 
relationship to extended-spectrum beta-lactamase production in Klebsiella 
pneumoniae isolates causing bacteremia. Clin Infect Dis. 2000 Mar; 30(3): sida 
473-478. 

 
25. Tolun V, Küçükbasmaci O, Törümküney-Akbulut D, Catal C, Anğ-Küçüker M, 

Anğ O. Relationship between ciprofloxacin resistance and extended-spectrum β-
lactamase production in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains. 
Clin Microbiol Infect. 2004 Jan; 10(1): sida 72-75. 

 

26. Literak I, Dolejska M, Janoszowska D, Hrusakova J, Meissner W, Rzyska H, 
Bzoma S & Cizek A (2010) Antibiotic- resistant Escherichia coli bacteria, 
including strains with genes encoding the extended-spectrum beta-lactamase 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17838/ESBL-producerande%20tarmbakterier.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17838/ESBL-producerande%20tarmbakterier.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18070961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18070961
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3985860/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paterson%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10722430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mulazimoglu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10722430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casellas%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10722430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ko%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10722430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goossens%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10722430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Von%20Gottberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10722430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Von%20Gottberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10722430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohapatra%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10722430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tolun%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14706090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCkbasmaci%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14706090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=T%C3%B6r%C3%BCmk%C3%BCney-Akbulut%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14706090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Catal%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14706090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=An%C4%9F-K%C3%BC%C3%A7%C3%BCker%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14706090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=An%C4%9F%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14706090


24 
 

and QnrS, in waterbirds on the Baltic Sea coast of Poland. Appl Environ 
Microbiol. 2010; 76: sida 8126–8134.  

 
27. Kang CI, Wi YM, Lee MY, Ko KS, Chung DR, Peck KR, Lee NY, Song JH. Epide- 

miology and Risk Factors of Community Onset Infections Caused by Extended-
Spectrum β-Lactamase-Producing Escherichia coli Strains. J Clin Microbiol. 
2012; 50(2): sida 312–317. 

 
28. Garnica M, Nouér SA, Pellegrino FL, Moreira BM, Maiolino A, Nucci M. 

Ciprofloxacin prophylaxis in high risk neutropenic patients: effects on 
outcomes, antimicrobial therapy and resistance. BMC Infect Dis. 2013 Jul;13: 
sida 356. 

 
29. Lee DS, Lee CB, Lee SJ. Prevalence and risk factors of Extended-Beta-lactamase 

producing uropathogens in patiens with Urinary Tract Infections. Korean J 
Urol. 2010 Jul; 57(7): sida 492-497. 

 
30. Bonkat G, Müller G, Braissant O, Frei R, Tschudin-Suter S, Rieken M et al. 

Increasing prevalence of ciprofloxacin resistance in extended-spectrum-β-
lactamase-producing Escherichia coli urinary isolates. World J Urol. 2013 Dec; 
31(6): sida 1427-1432. 

 
31. Ejlertsson G. Statistik för hälsovetenskaperna. Andra upplagan. 

Studentlitteratur. 2012: sida 145-149. 
 

32. Wahlgren L. SPSS – steg för steg. Tredje upplagan. Studentlitteratur. 2012: sida 
120-123. 

 
33. Wahlgren L. SPSS – steg för steg. Tredje upplagan. Studentlitteratur. 2012: sida 

106-108. 
 

34. Multiple logistic regression analysis. Biostathandbook.com. Hämtad från: 

http://www.biostathandbook.com/multiplelogistic.html uppdaterad 2015-07-

20, citerad 2017-02-06 
 

35. Multiple logistic regression analysis. Boston University School of Public Health. 
Hämtad från: http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-

Modules/BS/BS704_Multivariable/BS704_Multivariable8.html uppdaterad 

2013-01-17, citerad 2017-02-09 
 

36.  Alexopoulos EC. Hippokratia. 2010 Dec; 14(Suppl 1): sida 23–28. 
 

37. Centrala etikprövningsnämndens praxis när det gäller forskningsbegreppet 
[Internet]. Centrala etikprövningsnämnden. Hämtad från: 
http://www.epn.se/media/1101/cepn_praxis_forskningsbegreppet.pdf 

 
38. Viera AJ. Odds Ratios and Risk ratios: What´s the difference and why does it 

matter? Southern Medical Journal. 2008 Jul; 101(7): sida 730-734. 
 

39. Strom BL, editor. Textbook of Pharmacoepidemiology. Andra upplagan. Wiley 
Blackwell. 2013: sida 190. 

 
40. Strom BL, editor. Textbook of Pharmacoepidemiology. Andra upplagan. Wiley 

Blackwell. 2013: sida 30-31. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23358791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23358791
http://www.biostathandbook.com/multiplelogistic.html
http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/BS/BS704_Multivariable/BS704_Multivariable8.html
http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/BS/BS704_Multivariable/BS704_Multivariable8.html
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Appendix  

Tabell 9. Interaktionstermer med ålder och kön för respektive studerad variabel från den 
multipla logistiska regressionsanalys som presenteras i Tabell 6. Variabler med statistiskt 
signifikanta OR och p-värden är skuggade. Inkluderade variabler avser året innan 
provsvarsdatum för aktuell U-odling som definierade ESBL-fall respektive kontroll. 

Variabel Interaktion-Kön P Interaktion-ålder P 

Kinolonexponering (kategorisk variabel) 1,84 (0,74-4,57) 0,187 1,00 (0,98-1,03) 0,797 

Kinoloner (antal behandlingsdagar) 0,99 (0,94-1,04) 0,635 1,00 (1,00-1,00) 0,306 
Manligt kön - - 1,00 (0,98-1,02) 0,944 

Infektion med E. coli 0,53 (0,14-1,94) 0,337 1,03 (0,99-1,07) 0,125 

Övriga antibiotika 1,07 (0,39-2,94) 0,898 0,99 (0,97-1,01) 0,354 
Betalaktamantibiotika 1,27 (0,55-2,98) 0,576 1,02 (1,00-1,03) 0,022 
Cefalosporiner 0,92 (0,28-2,98) 0,889 1,00 (0,98-1,02) 0,815 

Ålder 1,00 (0,98-1,02) 0,944 - - 

Diabetes  1,26 (0,50-3,18) 0,628 0,99 (0,97-1,02) 0,823 

Recidiverande UVI 1,86 (0,83-4,15) 0,132 1,01 (0,99-1,02) 0,280 

Urinvägsantibiotika* 1,17 (0,52-2,61) 0,707 1,01 (1,00-1,02) 0,234 

Slutenvård (≥1 natt) 1,03 (0,46-2,29) 0,939 1,00 (0,99-1,02) 0,745 
* Pivmecillinam, nitrofurantoin, trimetoprim +/- sulfametoxazol 
 

Tabell 10. Interaktionstermer mellan samtliga ingående variabler i den multipla logistiska 
regressionsanalys som presenteras i Tabell 8. I samtliga fall avses kinolonexponering som 
kategorisk variabel. 

Variabler Interaktion (95% KI) P 

Kinolonexponering - Manligt kön 1,84 (0,72-4,69) 0,201 
Kinolonexponering - Infektion med E. coli 2,07 (0,49-8,67) 0,321 
Kinolonexponering - Betalaktamantibiotika 1,32 (0,54-3,24) 0,545 
Kinolonexponering - Övriga antibiotika 0,63 (0,24-1,68) 0,353 
Kinolonexponering - Cefalosporiner 2,10 (0,64-6,94) 0,224 

Kinolonexponering - Ålder 1,00 (0,98-1,03) 0,930 

Kinolonexponering - Diabetes 0,53 (0,20-1,46) 0,222 

Kinolonexponering - Urinvägsantibiotika* 0,87 (0,35-2,16) 0,757 
Kinolonexponering - Recidiverande UVI 1,14 (0,43-3,00) 0,792 
Kinolonexponering - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 1,80 (0,76-4,28) 0,185 
Manligt kön - Infektion med E. coli 0,45 (0,12-1,72) 0,242 

Manligt kön - Betalaktamantibiotika 1,48 (0,62-3,58) 0,380 

Manligt kön - Övriga antibiotika 1,24 (0,43-3,57) 0,686 

Manligt kön - Cefalosporiner 1,07 (0,32-3,62) 0,917 
Manligt kön - Ålder 1,00 (0,98-1,02) 0,778 
Manligt kön - Diabetes 1,18 (0,45-3,07) 0,736 
Manligt kön - Urinvägsantibiotika* 1,01 (0,44-2,33) 0,978 
Manligt kön - Recidiverande UVI 1,36 (0,58-3,15) 0,479 
Manligt kön - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 1,17 (0,51-2,69) 0,710 
Infektion med E. coli - Betalaktamantibiotika 1,76 (0,49-6,33) 0,388 
Infektion med E. coli - Övriga antibiotika 2,89 (0,67-12,53) 0,156 
Infektion med E. coli - Cefalosporiner 0,71 (0,12-4,37) 0,711 
Infektion med E. coli - Ålder 1,03 (0,99-1,08) 0,111 
Infektion med E. coli - Diabetes 1,02 (0,20-5,20) 0,983 
Infektion med E. coli - Urinvägsantibiotika* 2,77 (0,75-10,24) 0,127 
Infektion med E. coli - Recidiverande UVI 6,07 (1,52-24,25) 0,011 
Infektion med E. coli - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 0,86 (0,24-3,14) 0,822 
Betalaktamantibiotika - Övriga antibiotika 0,42 (0,17-1,03) 0,059 
Betalaktamantibiotika - Cefalosporiner 0,45 (0,14-1,43) 0,176 
Betalaktamantibiotika - Ålder 1,02 (1,01-1,04) 0,010 
Betalaktamantibiotika - Diabetes 1,11 (0,44-2,83) 0,822 
Betalaktamantibiotika - Urinvägsantibiotika* 0,60 (0,28-1,28) 0,184 
Betalaktamantibiotika - Recidiverande UVI 0,91 (0,43-1,95) 0,816 
Betalaktamantibiotika - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 1,86 (0,84-4,10) 0,124 
Övriga antibiotika - Cefalosporiner 0,46 (0,14-1,49) 0,194 
Övriga antibiotika - Ålder 0,99 (0,97-1,01) 0,375 
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Övriga antibiotika - Diabetes 0,70 (0,23-2,13) 0,527 
Övriga antibiotika - Urinvägsantibiotika* 0,69 (0,29-1,64) 0,399 
Övriga antibiotika - Recidiverande UVI 0,76 (0,32-1,81) 0,531 
Övriga antibiotika - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 0,28 (0,11-0,71) 0,007 
Cefalosporiner - Ålder 1,00 (0,98-1,02) 0,995 
Cefalosporiner - Diabetes 2,11 (0,56-7,91) 0,269 
Cefalosporiner - Urinvägsantibiotika* 1,99 (0,62-6,34) 0,246 
Cefalosporiner - Recidiverande UVI 1,60 (0,50-5,09) 0,426 
Cefalosporiner - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 0,62 (0,12-3,08) 0,556 
Ålder - Diabetes 0,99 (0,96-1,02) 0,549 

Ålder - Urinvägsantibiotika* 1,01 (0,99-1,02) 0,368 

Ålder - Recidiverande UVI 1,01 (0,99-1,02) 0,460 
Ålder - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 1,00 (0,99-1,02) 0,953 
Diabetes - Urinvägsantibiotika* 1,52 (0,65-3,58) 0,339 
Diabetes - Recidiverande UVI 1,01 (0,43-2,40) 0,984 
Diabetes - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 1,19 (0,50-2,82) 0,699 
Urinvägsantibiotika* - Recidiverande UVI 0,80 (0,27-2,34) 0,679 
Urinvägsantibiotika* - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 1,26 (0,63-2,52) 0,518 

Recidiverande UVI - Slutenvårdsbehandling (≥1 natt) 2,02 (1,00-4,06) 0,049 
* Pivmecillinam, nitrofurantoin, trimetoprim +/- sulfametoxazol
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