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Syfte   

Denna riktlinje beskriver: 

• När antibiotikabehandling skall avbrytas p.g.a. reaktion 

• Vilka reaktioner vid antibiotikabehandling som skall utredas  

• När varningsmärkning av journal skall göras omgående 

• För mer bakgrundsfakta och utredningsgång var god se riktlinje med fördjupad 

information. 

 

     Bakgrund 

Ogynnsamma reaktioner i samband med antibiotikabehandling är vanliga. Dessa inkluderar 

allergiska reaktioner, överkänslighetsreaktioner, biverkningar och reaktioner som inte är 

orsakade av antibiotika, vilket är vanligast. Allvarlig allergi mot antibiotika är ovanligt. De 

flesta som i samband med antibiotikabehandling upplevt någon typ av misstänkt 

överkänslighetsreaktion har i själva verket haft symtom av den sjukdom som man avsåg att 

behandla. På grund av bristande kunskap och otillräcklig och ibland felaktig information är 

upplevd/rapporterad antibiotikaöverkänslighet avsevärt mycket vanligare än bekräftad 

överkänslighet och felaktig varningsmärkning av journal vanligt förekommande. 

Varningsmärkning vid den akuta handläggningen är bara indicerat vid svår allergisk reaktion 

(anafylaxi, uttalad urtikaria) eller serumsjuka. I övriga fall görs varningsmärkningen när 

sambandet är bekräftat efter uppföljning. Biverkningsrapportering kan oftast också ske vid 

uppföljningen. 

 

       Praktisk handläggning av reaktioner mot antibiotika 

1) Utslag utan klåda, magbesvär med illamående och diarré  

 

Mycket vanligt förekommande i samband med antibiotikabehandling men nästan 

aldrig orsakade av allergi.  

 

Utslag utan klåda förekommer särskilt ofta i samband med ampicillin- eller 

amoxicillinbehandling och är sällan kopplat till penicillinallergi.  

 

Fortsätt, om möjligt, pågående behandling. Ingen utredning krävs.  
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2) Utslag med klåda eller lindrig urtikaria 

Relativt vanligt. Avbryt behandlingen. Ompröva indikation för fortsatt 

antibiotikaterapi. Val av ersättningsantibiotika beror på vilket antibiotika som 

misstänkts ha orsakat reaktionen. Vid pc/semisyntetiska antibiotika kan makrolider 

eller senare generationer av cephalosporiner användas. Vid ersättning av övriga 

antibiotika används lämpligen antibiotika som inte tillhör samma grupp och som har 

rätt antibakteriell täckning. 

Även i denna grupp är äkta antibiotikaöverkänslighet ovanlig. Då detta i 

akutsammanhang är svårt att avgöra föreslås remiss till barnkunnig mottagning för 

uppföljning. 

 

3) Uttalad urtikaria med eller utan ansikts- och/eller ledsvullnad. 

Relativt ovanligt. Avbryt behandlingen. Ompröva indikation för fortsatt 

antibiotikaterapi. Val av ersättningsantibiotika beror på vilket antibiotika som 

misstänkts ha orsakat reaktionen. Vid pc/semisyntetiska antibiotika kan makrolider 

eller senare generationer av cephalosporiner användas. Vid ersättning av övriga 

antibiotika används lämpligen antibiotika som inte tillhör samma grupp och som har 

rätt antibakteriell täckning. 

S-Tryptas kan tas akut (15 min – 4 timmar efter uppkommen reaktion).  

Remiss för utredning på barnkunnig mottagning. 

Varningsmärk journalen.  

 

4) Erythema multiforme (EM)  

 

Relativt ovanligt. Uppträder oftast under senare delen av antibiotikakuren. 

Utseendet varierar men hudutslagen är ofta en form som påminner om en piltavla. 

EM beror ofta på infektionen i sig och är sällan läkemedelsorsakad.  

 

Fortsätt om möjligt pågående behandling. Om reaktionen misstänks vara 

antibiotikautlöst, handlägg då som vid punkt 3 med remiss till barnallergimottagning 

för uppföljning. 

 

5) Mukokutant syndrom (Stevens Johnsons syndrom)  
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Mycket ovanligt. Börjar ofta med erythema multiforme, sedan tillkommer 

slemhinneförändringar med blåsbildning på läppar, i munhåla, ögon eller underliv.  

 

Avbryt behandling! Överväg vårdnivå, dessa patienter är ofta intensivvårdsfall. 

Remiss till barnallergimottagning i efterförloppet.  

Varningsmärk journalen.  

  

6) Anafylaxi:  

 

Ovanligt. Akut tillstånd som kan leda till respiratorisk och cirkulatorisk svikt. Avbryt 

behandling. Behandla enligt riktlinje anafylaxi (se BLF-al, riktlinje D1/SFFA 2015). S-

Tryptas ska tas akut (15 min. till 4 timmar efter uppkommen reaktion). Remiss till 

barnallergimottagning. Varningsmärk journalen. 

 

7) Serumsjuka  

 

Ovanligt. Kan orsaka symtom som ledvärk, feber och hudutslag av urtikaria- eller 

vaskulittyp. Serumsjuka orsakas i princip uteslutande av 

penicillin/betalaktamantibiotika och uppträder oftast under senare delen av 

antibiotikakuren.  

 

Avbryt behandlingen! Patienten skall i fortsättningen inte ges penicillin. Vid 

konstaterad serumsjuka skall normalt samtliga beta-laktamantibiotika (penicilliner, 

cefalosporiner, karbapenemer och monobaktamer) undvikas.  

Remiss till barnallergimottagning för vidare information och handläggning. 

Varningsmärk journalen och biverkningsanmälan! 
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