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Förord
Denna rapport är en första delrapport inom ramen för ett regeringsuppdrag att
vidareutveckla en modell för framtida kostnader av antibiotikaresistens, som gavs
till Folkhälsomyndigheten år 2015. Det är en fortsättning av ett tidigare uppdrag
där Folkhälsomyndigheten tog fram en mikrosimuleringsmodell för att kunna
prognosticera kostnader för anmälningspliktig antibiotikaresistens. I den här
delrapporten har framtida scenarier simulerats, där vi i Sverige år 2024 antas
hamna på den resistensnivå som några europeiska länder hade år 2014.
Resistensdata har tagits från European Antimicrobial Resistance Network (EARSNet) som administreras av den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. Det
var inte möjligt att inkludera data från alla länder som rapporterar till EARS-Net,
utan fyra länder med långvarig och stabil rapportering valdes ut för att representera
olika geografiska delar av Europa med olika resistenssituationer.
Bakteriers motståndskraft mot antibiotika utgör ett stort hot mot flera delar av den
moderna sjukvården och folkhälsan. Därför kan prognoser rörande framtida
kostnader av antibiotikaresistens användas för att vägleda prioriteringar och
fördelningar av sjukvårdens begränsade resurser.
Magdalena Prioux har varit projektledare för arbetet. I projektgruppen har Lisa
Brouwers, Ulrica Dohnhammar, Tobias Fasth, Sofie Larsson, Johan Struwe och
Anders Ternhag deltagit. Malin Grape, chef för enheten för antibiotika och
vårdhygien, har också varit delaktig i projektet, liksom Anders Tegnell, chef för
avdelningen för epidemiologi och utvärdering. Deltagarna i den referensgrupp som
varit knuten till projektet presenteras i bilaga 1.
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Förkortningar
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ABR

Antibiotikaresistens

AMR

Antimikrobiell resistens

CDC

Centers for Disease Control and prevention

EARS-Net

European Antimicrobial Resistance Surveillance Network

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control

ESBL

Enterobacteriaceae som producerar extended spectrum
betalactamase

ESBLCARBA

Enterobacteriaceae som producerar extended spectrum
betalactamase och även har förmåga att bryta ner antibiotika från
gruppen karbapenemer

KPP

Kostnad per patient

MIC

Minsta inhiberande koncentration

MRSA

Meticillinresistenta S. aureus

PNSP

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin

ResNet

Internetbaserat stödverktyg för att kvalitetssäkra
resistensbestämningar och nationella punktprevalensmätningar av
antibiotikaresistens

SKAR

Samhällsekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

UVI

Urinvägsinfektion

VRE

Vankomycinresistenta enterokocker

WHO

Världshälsoorganisationen

Sammanfattning
I den här delrapporten har Folkhälsomyndigheten simulerat framtida scenarier för
utveckling av de former av antibiotikaresistens som är anmälningspliktiga i
Sverige, utifrån antagandet att utvecklingen mellan 2008 och 2014 fortsätter i
samma takt eller att vi år 2024 når ändå upp i resistensnivåer som motsvarar de
som några europeiska länder hade år 2014. Vi har valt fyra länder med långvarig
och stabil rapportering till det europeiska resistensövervakningssystemet EARSNet för att representera olika delar av Europa med olika resistenssituation.
Vår simulering indikerar att Sverige år 2024 kommer ha 40 000 fall av
anmälningspliktig antibiotikaresistens, jämfört med dagens 14 000 fall om tidigare
observerad trend fortsätter oförändrat. Om Sverige istället får en utveckling till den
situation som 2014 rådde i Italien blir antalet fall istället 160 000. Motsvarande
siffror om utvecklingen i Sverige blir som den var 2014 i Storbritannien, Tyskland
eller Ungern blir 70 000, 60 000 respektive 100 000 fall. Baserat på den beräknade
utvecklingen för var och en av de olika resistensformerna har de direkta
kostnaderna dvs. de extra sjukvårdskostnaderna utöver standardsjukvård för fallen
beräknats.
Om vi i Sverige lyckas behålla den långsamma ökningstakt som vi hittills haft
kommer de extra sjukvårdskostnaderna till följd av antibiotikaresistens uppgå till 5
miljarder kronor fram till och med år 2024. Om vi istället når en resistensnivå 2024
likt den Italien hade år 2014, skulle sjukvårdskostnaderna fram till och med 2024
bli minst 25 miljarder kronor. Motsvarande siffror, om utvecklingen i Sverige blir
som den varit i Storbritannien, Tyskland och Ungern är 13, 10 respektive 18
miljarder kronor.
Det unika med vår modell är att den är baserad på verkliga data från vård av
existerande patienter. Dessutom har varje resistensform analyserats separat,
uppdelat på de vanligaste infektionerna de ger upphov till.
De viktigaste begränsningarna är att modellen bara innehåller antibiotikaresistens
som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och endast direkta kostnader för
den extra vård som tillkommer utöver standardsjukvård. Beräkningarna kan därför
ses som minimikostnader eftersom antibiotikaresistens förekommer hos många fler
bakterier än de som är anmälningspliktiga, även om de bakterier som ingår även i
framtiden sannolikt kommer stå för den dominerande delen av sjukdomsbördan.
Vidare saknas de indirekta kostnaderna i form av exempelvis extra insatser för
utbrottshantering och kostnader för produktionsbortfall, kostnader som kan bli
omfattande. En annan möjlig svaghet är våra antagande om hur utvecklingen över
tiden kommer ske, vi har antagit en linjär utveckling av resistensen från dagens
läge till slutnivån. Vidare finns problem relaterade till de data vi använt,
utvecklingen för alla infektionstyper baseras på data från blododlingar. Slutligen
har vi inte tagit hänsyn till att sjukvårdens struktur och rutiner skiljer sig åt mellan
länder.
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Med hjälp av simulering är det möjligt att modellera utvecklingen i alternativa
framtidsscenarier, för att beräkna antalet personer som kan komma att drabbas av
antibiotikaresistenta infektioner och kostnaderna som följer av detta. Prognoser av
framtida kostnader för antibiotikaresistens kan därför användas för att vägleda
prioritering och fördelning av sjukvårdens begränsande resurser inför framtiden,
och ge underlag för preventiva insatser. Nästa steg i projektet är att inkludera de
indirekta kostnaderna för att kunna uppskatta den totala kostnaden för samhället.

12

Summary
Future projections of health care costs
in Sweden due to antibiotic resistance
We have modeled future developments of the resistance situation in Sweden from
2015 to 2024. One scenario is that the Swedish trend from 2008-2014 will continue
during this period. In the other, more hypothetical, scenarios we have assumed that
the resistance level in Sweden in 2024 will be the same as the resistance levels
were in Italy, the UK, Germany or Hungary in 2014. The idea is to illustrate what
the consequences will be if Sweden in 2024 reaches the same resistance levels that
are currently seen in these countries.
Based on the individual development of each type of resistance (notifiable
according to the communicable diseases act) included in the model, we have
estimated the direct health care costs.
If Sweden can maintain the pace of resistance development from previous years
our model indicates that the costs for the included types of resistance until 2024
will amount to an additional SEK 5 billion. Our alternative scenarios show that if
Sweden in 2024 reaches the resistance level Italy had in 2014, it would cost an
additional SEK 25 billion by 2024. Similar figures based on the 2014 resistance
levels in the UK, Germany, and Hungary are SEK 13 billion, SEK 10 billion, and
SEK 18 billion, respectively.
Limitations in the model are that only notifiable resistance is included and that the
simulations only consider direct on-top costs. Antibiotic resistance exists in many
different forms and in more types of bacteria than those included in our current
model and the indirect costs due to antibiotic resistance are probably significant.
Thus, our simulated future projections of health care costs in Sweden due to
antibiotic resistance should be considered minimum costs of resistance.
We have applied an individual-based micro-simulation model to forecast the
economic consequences of antibiotic resistance. The simulation model is based on
actual data from a defined population and from national data registries. Each of the
included types of resistance and the infections they cause have been analyzed
separately. For Swedish national policy-making, it is important to quantify the
incremental costs attributable to antibiotic resistance so that economic arguments
supporting interventions can be formulated.
N.B. The title of the publication is translated from Swedish, however no full version of the publication has been
produced in English.
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Bakgrund
Antibiotikaresistens är ett globalt folkhälsoproblem
Antimikrobiell resistens (AMR) är förmågan hos mikroorganismer att motstå
antimikrobiell behandling som de tidigare varit känsliga mot. Antibiotikaresistens
(ABR) har inte bara en direkt inverkan på människors och djurs hälsa, på grund av
problem i behandling eller förebyggande av bakteriella infektionssjukdomar, utan
medför också en betydande direkt och indirekt ekonomisk kostnad för samhället
(1).
Antibiotikaresistens äventyrar behandlingen av vanliga infektionssjukdomar men
påverkar även annan vård. Modern sjukvård är beroende av fungerande antibiotika
vid behandlingar och som förebyggande vid ingrepp som innebär en ökad
infektionsrisk såsom cancerbehandlingar, transplantationer och operationer. Om
andelen resistenta bakterier ökar kan ingrepp som i dag uppfattas som
rutinsjukvård bli så riskfyllda att man i värsta fall inte längre vågar utföra dem, på
grund av att infektioner i samband med dem inte kan förebyggas eller behandlas.
I Sverige har resistensnivåerna för vanliga sjukdomsframkallande bakterier länge
varit låga i jämförelse med andra länder, men resistensläget försämras kontinuerligt
även hos oss. Resistensutveckling är ett naturligt fenomen, men som accelereras av
antibiotikaanvändning och smittspridning. Det är ett globalt problem och en viktig
utmaning för Sverige och resten av världen. Minskad utveckling och spridning av
antibiotikaresistens förutsätter såväl nationell som internationell samverkan över
olika sektorer. Inriktningen för vad som ska göras framgår av den globala
handlingsplan mot antimikrobiell resistens som WHO:s medlemsländer antagit (2).
Sveriges regering har nyligen publicerat en ny strategi över det svenska arbetet mot
antibiotikaresistens. I ett av strategins mål poängteras vikten av att sjukdomsbörda
och kostnader för antibiotikaresistens kan beräknas (3).

Ekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens
Ökningen och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier har konsekvenser för
alla. Effekterna på människors hälsa är sannolikt störst i fattiga länder, eftersom
spridningen av resistenta bakterier och andra sjukdomsalstrande bakterier
underlättas av bristande vårdhygien, förorenade vattentäkter, överbefolkade
stadsområden, militära konflikter etc. Nedsatt immunförsvar på grund av
undernäring och hiv gör också människor sårbara för bakteriella infektioner. Men
även i höginkomstländer går få människor genom livet utan att behöva antibiotika.
År 2009 publicerade den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, en rapport
med uppskattningen att cirka 25 000 personer i Europeiska unionen årligen dör till
följd av infektioner som är orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. De
multiresistenta bakterier som ingick i projektet ledde till infektioner som
uppskattades resultera i extra sjukvårdskostnader och produktivitetsförluster på
minst 1,5 miljarder euro varje år (4). På liknande sätt gjorde den amerikanska
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smittskyddsmyndigheten, CDC, en grov uppskattning att antibiotikaresistenta
bakterier (inklusive svampar) skulle orsaka 2 049 442 fall och 23 000 dödsfall per
år i USA, 2013 (5).
En systematisk litteraturgranskning publicerad av WHO visade att det finns
begränsat med vetenskaplig litteratur av tillräcklig kvalitet för att utvärdera
ekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens, huvudsakligen för MRSA.
Denna visar en signifikant förhöjd kostnad för patienter med MRSA jämfört med
patienter med infektioner orsakade av känsliga S. aureus, men inga kostnadsnivåer
(6).
Den brittiska utredningen ”The Review on Antimicrobial Resistance” har i
rapporten ”Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of
nations” (7) gjort simuleringar för framtiden. Inom uppdraget tolkades de
ekonomiska kostnaderna av AMR som dess påverkan på global BNP. Övriga
kostnader för samhället eller sjukvården togs inte i beaktande. De uppskattar att
global BNP år 2050 skulle vara 2,0–3,5 procent lägre och att 10 miljoner fler
människor än i dag skulle dö varje år till följd av resistens (7).

Den här rapporten
Den här rapporten beskriver en vidareutveckling av arbetet med den
simuleringsmodell som togs fram inom ramen för den första fasen av detta projekt,
det tidigare regeringsuppdraget: Samhällsekonomiska konsekvenser av
antibiotikaresistens (SKAR) (8). Där beräknades de extra kostnaderna för sjukvård,
antibiotika uthämtat på recept och smittspårningar pga. infektioner och bärarskap
med bakterier med resistens som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
Beräkningen gällde kostnaderna under ett år (2014) i Sverige.
För att belysa olika tänkbara framtidsscenarier har Folkhälsomyndigheten
vidareutvecklat modellen genom att använda data på resistensnivåer från andra
länder i Europa, som rapporterats in till den europeiska smittskyddsmyndigheten,
ECDC. EARS-Net är ett europeiskt nätverk av nationella övervakningssystem som
upprätthåller ett övervaknings- och informationssystem med europeiska
referensdata över antimikrobiell resistens (9). Det är det största offentligt
finansierade övervakningssystemet för antimikrobiell resistens inom EU. Sedan
nätverket startade i januari 1999 har de nationella laboratorierna samlat in
resistensdata för över 400 000 positiva blododlingar och vissa andra djupa
infektioner såsom hjärnhinneinflammation. Tabell 1 nedan visar de kombinationer
av bakterier och antibiotikaresistens som övervakas inom EARS-Net, samt de
kombinationer som är anmälningspliktiga i Sverige (fetstil) (9, 10).
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Tabell 1. Kombinationer av bakterier och antibiotikaresistens i EARS-Net
Bakterie

Antibiotika

Enterococcus faecalis

Aminopenicilliner

Enterococcus faecalis

Gentamicin

Enterococcus faecalis

Vankomycin

Enterococcus faecium

Aminopenicilliner

Enterococcus faecium

Gentamicin

Enterococcus faecium

Vankomycin

Escherichia coli

Tredje generationens cefalosporiner1

Escherichia coli

Aminoglykosider

Escherichia coli

Aminopenicilliner

Escherichia coli

Karbapenemer

Escherichia coli

Fluorokinoloner

Klebsiella pneumoniae

Tredje generationens cefalosporiner1

Klebsiella pneumoniae

Aminoglykosider

Klebsiella pneumoniae

Karbapenemer

Klebsiella pneumoniae

Fluorokinoloner

Klebsiella pneumoniae

Multipel resistens

Psudomonas aeruginosa

Amikacin

Psudomonas aeruginosa

Aminoglykosider

Psudomonas aeruginosa

Karbapenemer

Psudomonas aeruginosa

Ceftazidim

Psudomonas aeruginosa

Fluorokinoloner

Psudomonas aeruginosa

Piperacillin-tazobaktam

Staphylococcus aureus

Meticillin

Staphylococcus aureus

Rifampicin

Streptococcus pneumoniae

Makrolider

Streptococcus pneumoniae

Penicilliner

En ökad förekomst av resistenta bakterier i samhället och inom sjukvården medför
såväl direkta som indirekta kostnader (se tabell 2), eftersom fler och sjukare
patienter konsumerar mer vård samtidigt som de producerar mindre. För att kunna
använda sjukvårdens resurser effektivt är det därför önskvärt att få en uppfattning
av hur mycket infektioner med antibiotikaresistenta bakterier kan komma att kosta
det svenska samhället i framtiden.

1
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Markör för ESBL

Tabell 2. Direkta och indirekta kostnader för antibiotikaresistens
Vårdkostnader
Direkta kostnader

Samhällskostnader

Läkemedelskostnader

(behandlas i denna rapport)
Längre vårdtider
Smittspårning
Indirekta kostnader
(övervägs i framtida
kostnadsberäkningar)

Produktionsförlust
Andra indirekta
sjukvårdskostnader*

Andra indirekta kostnader**

*t.ex. uppskjuten behandling/operation, övertid personal, stängda vårdavdelningar, intagningsstopp
etc.
**t.ex. resekostnader till och från sjukhus
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Syfte
Syftet med den modellering som redovisas här har varit att uppskatta och
åskådliggöra sjukvårdskostnaderna för anmälningspliktig antibiotikaresistens vid
en framtida ökning av antibiotikaresistens i Sverige. De modellerade scenarierna
innebär att Sverige år 2024 når de nivåer av antibiotikaresistens som redan (2014)
finns i några länder i olika delar av Europa med långvarig och stabil rapportering
till EARS-Net (Italien, Storbritannien, Tyskland och Ungern). Resultaten
presenteras som antal personer drabbade av resistenta bakterier och de
sjukvårdskostnader som infektioner och bärarskap genererar.
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Metod
En mikrosimuleringsmodell har använts för att simulera framtida scenarier av
möjlig resistensutveckling (8). I modellen ingår endast de antibiotikaresistenta
bakterier som är anmälningspliktiga enligt den svenska smittskyddslagen.

Anmälningspliktiga bakterier
De bakterier med antibiotikaresistens som är anmälningspliktiga enligt
smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) är:
 Enterobacteriaceae som producerar extended spectrum betalactamase (ESBL)
 Enterobacteriaceae som producerar extended spectrum betalactamase som
även har förmåga att bryta ner antibiotika från gruppen karbapenemer
(ESBLCARBA)
 Meticillinresistenta S. aureus (MRSA)
 Vankomycinresistenta enterokocker (VRE)
 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP).
Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och
anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga. Av
de anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterierna är endast ESBL utan
förmåga att bryta ner karbapenemer inte smittspårningspliktig.
Laboratorier och behandlande eller obducerande läkare anmäler fallen till
landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För
Enterobacteriaceae som producerar ESBL är anmälningsplikten begränsad enligt
Folkhälsomyndighetens föreskrifter (11).
En mer ingående beskrivning av metoden finns i bilaga 2.
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Resultat
I detta kapitel presenteras resultaten från modelleringen av scenarier med ökade
nivåer av anmälningspliktig antibiotikaresistens i Sverige. Till en början visar vi
resultatet från scenariot i vilket den svenska trenden från åren 2008-2014 fortsätter
med samma utvecklingstakt fram till och med år 2024. Utfallet visas som antal fall
per år, se figur 1.
Figur 1. Framtidsprognos av antalet diagnosticerade fall med anmälningspliktig
antibiotikaresistens i Sverige baserat på observerad trend (2008-2014)
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Utfallet från simuleringarna nedan visas som antal fall per år samt de direkta
sjukvårdskostnaderna i relation till dessa. Figurerna visar utvecklingen per
resistenstyp, baserat på 30 simuleringar för att representera den ingående
osäkerheten. Vi presenterar ett genomsnitt av dessa 30 simuleringar för att minska
effekten av slumpmässiga variationer. Konfidensintervall för de olika
simuleringarna redovisas i bilaga 5.
Vi har i modellen simulerat ett antal olika framtidsscenarier. Den modellerade
ökningen i Sverige representerar en utveckling under 10 år (2015–2024) till de
nivåer av antibiotikaresistens som 2014 rapporterades i några europeiska länder.
Dessa scenarier kallas; Italiens resistensnivå 2014, Storbritanniens resistensnivå
2014, Tysklands resistensnivå 2014 och Ungerns resistensnivå 2014. Vi har även
skrivit fram den svenska resistensnivån baserat på trenderna för utvecklingen de
senaste åren (2008–2014) detta scenario kallar vi: Sveriges tidigare trend
framskriven.
Kostnaderna representerar de ytterligare direkta sjukvårds- och
antibiotikakostnader som antibiotikaresistens medför. Indirekta kostnader finns inte
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representerade. Kostnaderna utgörs till störst del av extra slutenvårdsdygn och
smittspårningar.

Beräknade sjukvårdskostnader för anmälningspliktig
antibiotikaresistens
De totala beräknade sjukvårdskostnaderna i alternativa scenarier för den svenska
utvecklingen presenteras i figur 2 och 3, som visar kostnaden för ett år (2024)
respektive de ackumulerande kostnaderna för perioden 2015–2024. De simulerade
totala sjukvårdskostnaderna för år 2024 beräknas för de olika scenarierna vara:
 0,7 miljarder kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 3,9 miljarder kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 1,7 miljarder kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 1,4 miljarder kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 2,5 miljarder kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
De simulerade ackumulerade totala sjukvårdskostnaderna för perioden 2014–2024
beräknas för de olika scenarierna vara:
 5 miljarder kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 28 miljarder kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 12 miljarder kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 10 miljarder kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 18 miljarder kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
Figur 2. Beräknade totala sjukvårdskostnader för anmälningspliktig antibiotikaresistens år
2024 i alternativa scenarier för den svenska utvecklingen.
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Figur 3. Beräknade ackumulerade totala sjukvårdskostnader för anmälningspliktig
antibiotikaresistens för perioden 2015–2024 i alternativa scenarier för den svenska
utvecklingen.
30 000

Kostnad i miljoner kronor

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Sveriges
tidigare trend
framskriven
ESBL

Italiens
Storbritanniens
Tysklands
resistensnivå resistensnivå resistensnivå
2014
2014
2014
CARBA

MRSA

VRE

Ungerns
resistensnivå
2014

PNSP

ESBL
Den svenska fördelningen av fall med ESBL kan ses i figur 4. Denna fördelning
gäller i alla de framtidsscenarier som redovisas nedan.
Figur 4. Den svenska fördelningen av fall med ESBL från olika odlingslokaler
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Bärare

Resultatet för antalet fall med ESBL i Sverige år 2024 enligt de olika scenarierna
visas i tabell 3. Tabellen visar fem olika scenarier, varav ett innebär att Sveriges
tidigare trend (2008-2014) fortsätter och resterande scenarier baseras på
resistensnivåer de valda länderna hade år 2014.
Om utvecklingen i Sverige fortsätter som den gjort under de senaste åren kommer
man landa på en nivå som liknar den rapporterade resistensnivån för Ungern år
2014. Detta är högre än de rapporterade resistensnivåerna år 2014 från både
Storbritannien och Tyskland, men fortfarande lägre än den från Italien.
Tabell 3. Simulerad utveckling i Sverige av antalet fall av ESBL år 2024. Tabellen visar fem
olika scenarier, varav ett innebär att Sveriges tidigare trend (2008-2014) fortsätter och
resterande scenarier baseras på resistensnivåer valda länder hade år 2014.

Sveriges tidigare
trend framskriven
Italiens resistensnivå
2014
Storbritanniens
resistensnivå 2014
Tysklands
resistensnivå 2014
Ungerns resistensnivå
2014

Urin

Blod

Sår

Bärare

Totalt

18 474

1 173

893

7 799

28 339

31 582

2 126

1 451

13 428

48 587

10 363

696

480

4 454

15 993

10 490

688

470

4 500

16 148

18 682

1 235

931

7 806

28 654

De beräknade sjukvårdskostnaderna som följer av de olika scenarierna presenteras i
figur 5 och 6, som visar kostnaden för ett år (2024) respektive de ackumulerande
kostnaderna för perioden 2015–2024. De simulerade sjukvårdskostnaderna för år
2024 beräknas för de olika scenarierna vara:
 385 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 665 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 218 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 220 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 392 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
De simulerade ackumulerade sjukvårdskostnaderna för perioden 2015–2024
beräknas för de olika scenarierna vara:
 3 032 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 4 960 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 1 845 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 1 867 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 3 046 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
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Figur 5. Beräknade sjukvårdskostnader för ESBL år 2024 i alternativa scenarier för den
svenska utvecklingen.
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Figur 6. Beräknade ackumulerade sjukvårdskostnader för ESBL för perioden 2015–2024 i
alternativa scenarier för den svenska utvecklingen.
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ESBLCARBA
Den svenska fördelningen av fall med ESBLCARBA kan ses i figur 7. Denna
fördelning gäller i alla de framtidsscenarier som redovisas nedan.
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Figur 7. Den svenska fördelningen av fall med ESBLCARBA från olika odlingslokaler
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Resultatet för antalet fall med ESBLCARBA i Sverige år 2024 enligt de olika
scenarierna visas i tabell 4. Tabellen visar fem olika scenarier, varav ett innebär att
Sveriges tidigare trend (2008-2014) fortsätter. Resterande scenarier baseras på
resistensnivåer valda länder hade år 2014.
Om utvecklingen i Sverige fortsätter som den gjort under de senaste åren kommer
man hamna på en resistensnivå som är högre än de rapporterade resistensnivåerna
år 2014 från både Storbritannien, Tyskland och Ungern, men fortfarande lägre än
den rapporterade från Italien.
Tabell 4. Simulerad utveckling i Sverige av antalet fall av ESBLCARBA år 2024. Tabellen visar
fem olika scenarier, varav ett innebär att Sveriges tidigare trend (2008-2014) fortsätter och
resterande scenarier baseras på resistensnivåer valda länder hade år 2014.

Sveriges tidigare trend
framskriven
Italiens resistensnivå
2014
Storbritanniens
resistensnivå 2014
Tysklands resistensnivå
2014
Ungerns resistensnivå
2014

Urin

Blod

Sår

Bärare

Totalt

674

48

23

311

1 056

6 050

425

271

2 613

9 359

200

14

4

79

297

184

8

3

67

262

256

18

8

95

377

De beräknade sjukvårdskostnaderna som följer av de olika scenarierna presenteras i
figur 8 och 9, som visar kostnaden för ett år (2024) respektive de ackumulerande
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kostnaderna för perioden 2015–2024. De simulerade sjukvårdskostnaderna för år
2024 beräknas för de olika scenarierna vara:
 37 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 329 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 11 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 9 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 14 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
De simulerade ackumulerade sjukvårdskostnaderna för perioden 2014–2024
beräknas för de olika scenarierna vara:
 274 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 2 380 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 77 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 69 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 103 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
Figur 8. Beräknade sjukvårdskostnader för ESBLCARBA år 2024 i alternativa scenarier för
den svenska utvecklingen.
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Figur 9. Beräknade ackumulerade sjukvårdskostnader för ESBLCARBA för perioden 2015–
2024 i alternativa scenarier för den svenska utvecklingen.
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MRSA
Den svenska fördelningen av fall med MRSA kan ses i figur 10. Denna fördelning
gäller i alla de framtidsscenarier som redovisas nedan.
Figur 10. Den svenska fördelningen av fall med MRSA från olika odlingslokaler
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Resultatet för antalet fall med MRSA i Sverige år 2024 enligt de olika scenarierna
visas i tabell 5. Tabellen visar fem olika scenarier, varav ett innebär att Sveriges
tidigare trend (2008-2014) fortsätter. Resterande scenarier baseras på
resistensnivåer valda länder hade år 2014.
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Om utvecklingen i Sverige fortsätter som den gjort under de senaste åren kommer
man hamna på en resistensnivå 2024 som fortfarande är betydligt lägre än de
rapporterade resistensnivåerna år 2014 från de valda länderna.
Tabell 5. Simulerad utveckling i Sverige av antalet fall av MRSA år 2024. Tabellen visar fem
olika scenarier, varav ett innebär att Sveriges tidigare trend (2008-2014) fortsätter och
resterande scenarier baseras på resistensnivåer från valda länder år 2014.

Sveriges tidigare trend
framskriven
Italiens resistensnivå
2014
Storbritanniens
resistensnivå 2014
Tysklands resistensnivå
2014
Ungerns resistensnivå
2014

Sår

Blod

Bärare

Totalt

2 601

79

5 766

8 446

29 668

842

66 003

96 513

9 838

302

21 899

32 039

10 416

288

23 031

33 735

20 376

607

45 500

66 483

De beräknade sjukvårdskostnaderna som följer av de olika scenarierna presenteras i
figur 11 och 12, som visar kostnaden för ett år (2024) respektive de ackumulerande
kostnaderna för perioden 2015–2024. De simulerade sjukvårdskostnaderna för år
2024 beräknas för de olika scenarierna vara:
 232 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 2 643 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 878 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 924 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 1 822 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
De simulerade ackumulerade sjukvårdskostnaderna för perioden 2014–2024
beräknas för de olika scenarierna vara:
 1 858 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 19 159 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 6 512 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 6 804 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 13 222 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
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Figur 11. Beräknade sjukvårdskostnader för MSRA år 2024 i alternativa scenarier för den
svenska utvecklingen.
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Figur 12. Beräknade ackumulerade sjukvårdskostnader för MRSA för perioden 2015–2024 i
alternativa scenarier för den svenska utvecklingen.

Kostnad i miljoner kronor

25 000
19 159

20 000

15 000

13 222

10 000
6 512

6 804

Storbritanniens
resistensnivå
2014

Tysklands
resistensnivå
2014

5 000
1 858
0
Sveriges tidigare
Italiens
trend
resistensnivå
framskriven
2014

Ungerns
resistensnivå
2014

VRE
Den svenska fördelningen av fall med VRE kan ses i figur 13. Denna fördelning
gäller i alla de framtidsscenarier som redovisas nedan.
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Figur 13. Den svenska fördelningen av fall med VRE från olika odlingslokaler
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Resultatet för antalet fall med VRE i Sverige år 2024 enligt de olika scenerierna
visas i tabell 6. Tabellen visar fem olika scenarier, varav ett innebär att Sveriges
tidigare trend (2008-2014) fortsätter. Resterande scenarier baseras på
resistensnivåer valda länder hade år 2014.
Om utvecklingen i Sverige fortsätter som den gjort under de senaste åren kommer
man hamna på en resistensnivå 2024 som fortfarande är betydligt lägre än de
rapporterade resistensnivåerna från övriga länder år 2014.
Tabell 6. Simulerad utveckling i Sverige av antalet fall av VRE år 2024. Tabellen visar fem
olika scenarier, varav ett innebär att Sveriges tidigare trend (2008-2014) fortsätter och
resterande scenarier baseras på resistensnivåer valda länder hade år 2014.

Sveriges tidigare trend
framskriven
Italiens resistensnivå
2014
Storbritanniens
resistensnivå 2014
Tysklands resistensnivå
2014
Ungerns resistensnivå
2014

Urin/sår

Blod

Bärare

Totalt

48

4

431

483

775

135

7 414

8 324

1 882

274

18 882

21 038

907

131

7 586

8 624

725

99

7 002

7 826

De beräknade sjukvårdskostnaderna som följer av de olika scenarierna presenteras i
figur 14 och 15, som visar kostnaden för ett år (2024) respektive de ackumulerande
kostnaderna för perioden 2015–2024. De simulerade sjukvårdskostnaderna för år
2024 beräknas för de olika scenarierna vara:
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 14 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 250 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 623 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 265 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 233 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014

De simulerade ackumulerade sjukvårdskostnaderna för perioden 2014–2024
beräknas för de olika scenarierna vara:
 149 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 1 635 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 4 429 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 1 729 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 1 516 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
Figur 14. Beräknade sjukvårdskostnader för VRE år 2024 i alternativa scenarier för den
svenska utvecklingen.
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Figur 15. Beräknade ackumulerade sjukvårdskostnader för VRE för perioden 2015–2024 i
alternativa scenarier för den svenska utvecklingen.
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PNSP
Den svenska fördelningen av fall med PNSP kan ses i figur 16. Denna fördelning
gäller i alla de framtidsscenarier som redovisas nedan.
Figur 16. Den svenska fördelningen av fall med VRE från olika odlingslokaler
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Resultatet för antalet fall med PNSP i Sverige år 2024 enligt de olika scenarierna
visas i tabell 7. Tabellen visar fem olika scenarier, varav ett innebär att Sveriges
tidigare trend (2008-2014) fortsätter. Resterande scenarier baseras på
resistensnivåer valda länder hade år 2014.
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Om utvecklingen i Sverige fortsätter som den gjort under de senaste åren kommer
man hamna på en nivå 2024 likt den rapporterade resistensnivån 2014 från Italien.
Detta är högre än rapporterade resistensnivåer 2014 från både Storbritannien,
Tyskland och Ungern.
Tabell 7. Simulerad utveckling i Sverige av antalet fall av PNSP år 2024. Tabellen visar fem
olika scenarier, varav ett innebär att Sveriges trend (2008-2014) fortsätter och resterande
scenarier baseras på resistensnivåer från valda länder år 2014.

Sveriges tidigare trend
framskriven
Italiens resistensnivå
2014
Storbritanniens
resistensnivå 2014
Tysklands resistensnivå
2014
Ungerns resistensnivå
2014

Pneumoni

Blod

Bärare

Totalt

7

2

123

132

8

11

110

129

3

1

41

45

4

0

33

37

2

2

95

99

De beräknade sjukvårdskostnaderna som följer av de olika scenarierna presenteras i
figur 17 och 18, som visar kostnaden för ett år (2024) respektive de ackumulerande
kostnaderna för perioden 2015–2024. De simulerade sjukvårdskostnaderna för år
2024 beräknas för de olika scenarierna vara:
 1,5 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 1,7 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 0,5 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 0,4 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 1,1 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
De simulerade ackumulerade sjukvårdskostnaderna för perioden 2014–2024
beräknas för de olika scenarierna vara:
 35 miljoner kronor för Sveriges tidigare trend framskriven
 33 miljoner kronor för utveckling till Italiens resistensnivå 2014
 24 miljoner kronor för utveckling till Storbritanniens resistensnivå 2014
 25 miljoner kronor för utveckling till Tysklands resistensnivå 2014
 29 miljoner kronor för utveckling till Ungerns resistensnivå 2014
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Figur 17. Beräknade sjukvårdskostnader för PNSP år 2024 i alternativa scenarier för den
svenska utvecklingen.
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Figur 18. Beräknade ackumulerade sjukvårdskostnader för PNSP för perioden 2015–2024 i
alternativa scenarier för den svenska utvecklingen.
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Diskussion
Modellerade framtidsscenarier
visar på ökade sjukvårdskostnader
Vi har i den här rapporten redovisat framtida simuleringar för den svenska
utvecklingen av antibiotikaresistens. Vi har skapat olika scenarier, i ett av dem
kommer Sverige år 2024 fortsatt har en resistensutveckling likt den vi tidigare haft,
i de andra scenarierna har vi istället nått en resistensnivå som motsvarar den som
några valda europeiska länder hade år 2014. Våra simuleringar visar att
framskrivningen av Sveriges resistensnivåer baserade på trenden från 2008–2014
gav lägst kostnader jämfört med övriga scenarier. Om vi i Sverige lyckas behålla
den långsamma utvecklingstakt som vi hittills haft kommer antibiotikaresistens
fram till och med 2024 att belasta sjukvården med 5 miljarder kronor extra. Med en
svensk utveckling mot en resistensnivå likt den Italien hade år 2014 skulle vi fram
till och med år 2024 istället få en ökad kostnad med minst 25 miljarder kronor.
Motsvarande siffror om resistensutvecklingen i Sverige blir som den 2014 var i
Storbritannien, Tyskland och Ungern är 13, 10 respektive 18 miljarder kronor.
Vi har i arbetet använt oss av mikrosimulering för att uppskatta de extra
sjukvårdskostnader som uppstår till följd av antibiotikaresistens som är
anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Styrkan med arbetet som redovisas i
den här rapporten är att vi skapat en modell som är baserad på verkliga data i så
stor utsträckning det är möjligt. Varje resistensform med de vanligaste
infektionerna de ger upphov till är även representerade var för sig. Vår modell och
våra scenarier bygger alltså på rapporterade data, till skillnad från tidigare
modelleringar som t.ex. i rapporten ”Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for
the health and wealth of nations” (7) som innehåller många teoretiska antaganden.

Begränsningar med modellen
Scenarierna i modellen baseras på dagens vårdstrukturer och vårdkedjor.
Antagandet är alltså att patienter med resistenta bakterier i framtiden hanteras på
samma sätt som i dag, vilket troligen inte skulle vara fallet om resistensnivåerna
ökar väsentligt. Vid högre resistensnivåer blir det vårdtekniskt mer komplicerat att
bedriva samma vård, vilket troligtvis leder till att resistenskostnaderna också blir
större i framtiden. Specifika förhållanden såsom miljöfaktorer, läkemedelsrutiner,
eventuella pågående utbrott och endemisk situation påverkar både gruppers risk att
drabbas av antibiotikaresistens och det lokala utfallet av olika vårdåtgärder. Dessa
förhållanden fångas dock inte i modellen.
Vi har antagit att trenden för resistensutveckling är linjär. Detta kan vara en
svaghet i modellen då man tidigare påvisat att resistensutveckling snarast verkar
vara exponentiell, särskilt när resistenta bakterier får spridning i sjukhusmiljö.
Även för smitta i samhället är det möjligt att situationen är mer komplex än vår
linjära utveckling, men baserat på de trender som vi sett i Sverige under senare år
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verkade detta alternativ mest rimligt. En annan svaghet är begränsningar i
grunddata. Vi har enbart använt jämförelser av data från blodinfektioner som kan
spegla väldigt isolerande problem, t.ex. spridning av resistenta bakterier på
intensivvårdsavdelningar, vilket inte är detsamma som spridning i samhället. Vi vet
inte heller hur benägenheten att ta odling vid olika infektioner ser ut i de olika
länderna eller vilket patientunderlag resistensnivåerna är baserade på.
Andra begränsningar är desamma som i den första delen av detta projekt (8)
eftersom det fortfarande handlar om samma modell. Infektioner med resistenta
bakterier har jämförts med infektioner som orsakas av motsvarande bakterier som
är känsliga för antibiotika, eller med motsvarande standardvård. Kostnaderna
representerar alltså enbart den del av vården som tillkommer utöver
standardsjukvård. Endast de direkta kostnaderna dvs. sjukvårdskostnaderna har
beräknats. Förutom ökad konsumtion av hälso- och sjukvård genererar infektioner
med antibiotikaresistenta bakterier troligtvis även omfattande indirekta kostnader
pga. produktionsbortfall som sjukfrånvaro och sjukpension. De är i dagsläget inte
inkluderade i beräkningarna, men modellen är förberedd att kunna inkludera dem i
ett nästa steg.

Fortsatt behov av vidareutvecklade kostnadsprognoser
Antibiotikaresistens är en stor utmaning för modern sjukvård och medicinska
framsteg eftersom befintliga antibiotika håller på att förlora sin effekt samtidigt
som det finns få nya behandlingsalternativ under utveckling. Ökade resistensnivåer
kommer orsaka ökad sjuklighet, dödsfall och eskalerade sjukvårdskostnader. För
nationella beslutsfattare är det viktigt att kvantifiera de extra kostnader som
uppkommer till följd av resistens så att man kan ta fram ekonomiska argument som
stöder motåtgärder.
Bakteriers motståndskraft mot antibiotika utgör ett stort hot mot flera delar av den
moderna sjukvården och folkhälsan. Prognoser som rör framtida kostnader för
antibiotikaresistens kan därför användas för att vägleda framtida prioriteringar och
fördelningar av sjukvårdens begränsande resurser. Modellen gör det möjligt att
påvisa utvecklingen i alternativa framtidsscenarier, både gällande antalet personer
som drabbas av antibiotikaresistenta infektioner och kostnaderna som följer av
detta. Eftersom risken att drabbas av en resistent bakterie av något slag är
modellerad per kön och ålder (baserat på uppgifter från inrapporterade fall i SMINet), skulle vår modell också kunna användas för att undersöka hur
konsekvenserna av antibiotikaresistens fördelar sig mellan olika grupper i
befolkningen.
De i denna rapport beräknade kostnadsökningarna förutsätter att dagens
förebyggande arbete fortsätter oförändrat även i framtiden och har applicerats på
alla scenarier.
Det finns många typer av antibiotikaresistens och de förekommer hos många andra
bakterier än de som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Eftersom vi i
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vår modell endast inkluderat anmälningspliktig antibiotikaresistens, kan man anta
att det rör sig om minimikostnader för resistensproblematiken i stort.
Vi kan slutligen konstatera att antibiotikaresistens leder till onödig användning av
resurser inom sjukvården pga. förlängda vårdtider, kostnader för smittspårningar
etc., resurser som skulle kunna göra större nytta någon annanstans. Därför är det
viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla beräkningsmodellen.
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Bilaga 2
Simuleringsmetod
Mikrosimuleringsmodeller kännetecknas av att individerna i modellen
representeras var för sig med en årlig uppdatering av egenskaper. Modeller av detta
slag kräver data på individnivå, så kallad mikrodata. Modellen som används i
projektet kallas SESIM och har utvecklats vid Regeringskansliet (12) och baseras
på ett representativt urval av ca 300 000 personer i befolkningen. SESIM har
tidigare använts i bl.a. ett projekt där det svenska folkets framtida behov av hälsooch sjukvård analyserades utifrån olika hypoteser om hälsosamt åldrande.
Modellversionen som denna studie baserades på kallas SESIM-LEV och en
beskrivning finns i figur 19.
Figur 19. Den sekventiella strukturen och de sju modulerna i SESIM-LEV
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Vår färdiga modellversion omfattar infektioner med antibiotikaresistenta bakterier
och tillhörande vårdkonsumtion och kallas för SESIM-LEVABR. I
vidareutvecklingen av SESIM lades individers vårdkonsumtion till, uttryckt i
volymtermer. I modellen drabbas varje år ett antal individer av antibiotikaresistenta
bakterier, vilket orsakar extra sjukvårdsinsatser. De sammantagna insatserna
representerar konsekvenserna av antibiotikaresistens ur ett
vårdkonsumtionsperspektiv. Modellen inkluderar både personer som har
infektioner samt personer som upptäcks via smittspårning. Kostnaderna för den
vårdkonsumtion som beror på antibiotikaresistens räknas samman i ett
efterföljande steg utanför modellen.

Vårdkonsumtion och kostnader
När en individ i modellen drabbas av antibiotikaresistens ett visst år ökas
individens vårdkonsumtion (primärvård, specialiserad öppenvård, slutenvård och
förskrivning av antibiotika). Vidare registreras kostnader för odlingar och
smittspårning. Kostnaderna är enbart i direkt relation till sjukdomsepisoden eller
upptäckt av fallen, och bärare har enbart kostnad för smittspårning (gäller inte
ESBL utan förmåga att bryta ner karbapenemer) och antibiotika uthämtat på recept.
De olika typerna av vårdkonsumtion har försetts med ett genomsnittligt pris per
besök eller vårddygn. Kostnaderna har tagits från Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) databas Kostnad per patient (KPP). Databasen används för att
beräkna sjukvårdens kostnader per vårdtillfälle och patient. Klinikers fasta
kostnader fördelas på alla patienter som en grundkostnad för varje vårddygn och
besök, medan rörliga kostnader, exempelvis för operation, intensivvård,
laboratorieanalyser, röntgen eller material, läggs direkt på den patient som har
använt tjänsten eller resursen. För kostnader i primärvård har vi använt
Socialstyrelsens öppna jämförelser. För ytterligare information om kostnader och
vårdkonsumtion, se bilaga 3 samt den tidigare rapporten (8).
Den tekniska utvecklingen av läkemedel, teknik och metoder innebär nya
behandlingsmöjligheter, och för att ta hänsyn till dem har vi antagit en
kostnadsökning med 0,8 procent årligen (13). Kostnaderna som appliceras på den
simulerade framtida vårdkonsumtionen har diskonterats med 3 procent årligen, i
enlighet med de rekommendationer som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ger i sina allmänna råd om ekonomisk utvärdering, TLVAR 2015:1 (14).

Data för modellerade nivåer av antibiotikaresistens
För att modellera scenarier med framtida ökad antibiotikaresistens i Sverige har vi
hämtat referensnivåer från några europeiska länder med långvarig och stabil
rapportering samt olika geografisk spridning och olika resistensnivåer: Italien,
Storbritannien, Tyskland och Ungern. Vi valde att basera scenarierna på faktiska
situationer i Europa i stället för att göra fiktiva antaganden.
Data för de bakterier som ingår i modellen (S. pneumoniae, S. aureus, E. faecalis,
E. faecium, E. coli och K. pneumoniae, se bilaga 4) har hämtats från rapporteringen
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till ECDC:s nätverk för antibiotikaresistens, EARS-Net, för 2014. Där finns
uppgifter om rapporterat antal isolat samt andelen som är känsliga, intermediärt
känsliga och resistenta. Sveriges rapportering till EARS-Net är baserad på data från
15 laboratorier, och representerar cirka 80 procent av den svenska befolkningen.
I EARS-Net är varje bakterie presenterad var för sig, med andelen känsliga,
intermediärt känsliga och resistenta isolat angivet för aktuellt antibiotikum. I
modellen SESIM-LEVABR representeras dock resistens per resistenstyp (t.ex. ESBL
eller VRE) och inte uppdelat på de bakterier som påverkas av resistensformen. För
vissa resistenstyper ingår mer än en bakterie, och för att kunna anpassa data till
modellen har resistensandelarna viktats samman utifrån fördelningen av
bakterierna för den specifika resistensformen i Sverige (se under ESBL,
ESBLCARBA och VRE).

Anpassning av data från EARS-Net till SESIM-LEVABR
I modellen SESIM-LEVABR ingår det faktiska antalet fall av antibiotikaresistens
som rapporterats enligt smittskyddslagen. Riskerna för individerna att drabbas av
resistenta bakterier, i form av bärarskap eller infektion, baseras på data över
anmälda fall inklusive uppgifter om ålder, kön och odlingslokal. För ytterligare
information, se den tidigare rapporten (8).
Årsrapporten för EARS-Net innehåller endast data från positiva blododlingar och
vissa andra djupa infektioner såsom hjärnhinneinflammation, och inga uppgifter
om provtagningsrutiner, patientunderlaget eller fördelningen av fall mellan
personer av olika ålder och kön. Därför har vi gjort följande antaganden för att
kunna använda de andra ländernas resistensnivåer som referenser i modelleringen
av framtida svenska scenarier:
 Uppräkningen av nivån av resistens är baserad på relationen mellan andelen
resistenta isolat i Sverige och jämförelselandet. Detta gör det möjligt att
relatera länder med olika stora befolkningar och olika täckningsgrad i
rapporteringen till EARS-Net.
 Jämförelseländernas nivåer av resistens hos olika bakterier i blododlingar har
använts för att öka de modellerade riskerna hos motsvarande bakterier även i
andra odlingslokaler (urin, sår, lungor och bärarskap).
Vi har gjort en kontrollerande jämförelse av de svenska data som rapporterats till
EARS-Net med data i ResNet (som innehåller uppgifter om andra provlokaler än
blod, t.ex. sår och urin) och ser överlag en acceptabel överensstämmelse mellan
resistensnivån hos olika bakterier i blod och resistensnivåerna hos samma bakterier
i andra odlingslokaler; se tabell 8 (15).
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Tabell 8. 2014 års data för Sverige rapporterade till EARS-Net och ResNet
Resistensform/Bakterie

Resistensnivå

Resistensnivå

Odlingslokal

EARS-Net (blod)

ResNet

ResNet

ESBL – E. coli

5,6 %

5,7 %

Urin

ESBL – K. pneumoniae

4,5 %

2,6 %

Urin

MRSA

1,0 %

1,4 %

Sår

PNSP

7,9 %

9,6 %

Nasofarynx

De modellerade scenarierna innebär att Sveriges nivåer av antibiotikaresistens hos
de ingående bakterierna räknas upp under en period om 10 år, från 2015 till 2024.
Slutnivåerna för scenarierna är satta till den resistensnivå som jämförelseländerna
enligt EARS-Net rapporterade år 2014. I uppräkningen har vi antagit en linjär
utveckling, från Sveriges situation år 2014 till slutnivån, det vill säga den nivå som
rådde i respektive jämförelseland. Det innebär att samma proportionella ökning
eller minskning av resistensen sker för alla typer av infektioner och bärarskap för
den aktuella resistensformen. Alternativt hade man kunnat anta en exponentiell
utveckling som också kan vara fallet, särskilt när resistenta bakterier får spridning i
sjukhusmiljö, se figur 20. I Sverige har vi dock framför allt smitta i samhället och
tittar man på tidigare trender har ökningar skett mer gradvis.
Figur 20. Linjär och exponentiell utveckling
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Ökad konsumtion av vård till följd av antibiotikaresistens i SESIM-LEVABR
representerar svenska förhållanden (med avseende på vilka personer som drabbas
och vilka konsekvenserna blir), och modelleringen innebär därför att risken att
drabbas av olika typer av antibiotikaresistens i framtiden kommer fördelas enligt
det mönster som råder i dag.
Scenarierna i modellen baseras på dagens vårdstruktur och vårdkedjor, och därför
antar vi att patienter med resistenta bakterier kommer att hanteras på samma sätt
framöver som i dagsläget. Det är möjligt att ökande resistensnivåer skulle leda till
en annan hantering, men vid simulering av framtiden är det brukligt att hålla så
många faktorer som möjligt oförändrade för att tydligare kunna se konsekvenserna
av att variera de parametrar man primärt undersöker, i detta fall förekomsten av
antibiotikaresistens. Miljöfaktorer, läkemedelsrutiner, eventuella pågående utbrott
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och endemisk situation påverkar också såväl gruppers risk att drabbas av
antibiotikaresistens som det lokala utfallet av olika vårdåtgärder. Sådana specifika
förhållanden fångas inte heller i modellen.
Metoden för att modellera framtida scenarier för antibiotikaresistens i Sverige kan
sammanfattas på följande sätt:
 Modellen SESIM-LEVABR omfattar konsekvenser av antibiotikaresistens i
form av ökad konsumtion av öppenvård och slutenvård samt ökad
provtagning, högre läkemedelskostnader och mer smittspårning.
Modellbefolkningens risk att drabbas av någon typ av resistent bakterie är
beräknad på det faktiska antalet fall som rapporterats.
 Den svenska resistensnivån har skrivits fram baserat på trenderna under de
senaste åren (2008–2014).
 Riskerna i modellen är uppräknade i ett antal framtidsscenarier. Den
modellerade ökningen i Sverige representerar en utveckling mellan åren 2015
till 2024 till de nivåer av antibiotikaresistens som några europeiska länder
rapporterade år 2014.
 Data från jämförelseländerna har hämtats ur EARS-Net. Relationen mellan
andelen resistenta bakterier i Sverige och de olika länderna används för att
multiplicera de risker som redan lagts in i modellen och på så sätt skapa
scenarier med andra nivåer av antibiotikaresistens i Sverige. Vi har antagit att
vägen till slutnivån är linjär.
Nedan följer detaljerade beskrivningar av modelleringen för respektive typ av
antibiotikaresistens.

ESBL
Sedan anmälningsplikt infördes 2007 har antalet fall av ESBL ökat varje år i
Sverige, och av totalt 9 146 fall år 2014 utgjordes majoriteten av E. coli med 8 161
fall (89 procent) medan 668 fall (7 procent) gällde K. pneumoniae (15). Det
innebär att dessa bakterier tillsammans utgjorde 96 procent av ESBL-fallen. För
jämförelsen med andra länder i studien viktades andelarna först upp till 100
procent, och sedan beräknades relationen mellan andelen resistenta E. coli
respektive K. pneumoniae jämfört med Sverige (se tabell 4 och 5) (9). Slutligen
viktades andelarna i tabell 9 och 10 efter förekomst av respektive bakterie i
Sverige. Tabell 11 visar de slutgiltiga proportionerna som användes för att räkna
upp den modellerade risken att drabbas av ESBL.
En studie från Kanada visar ingen skillnad i dödlighet eller sjuklighet mellan
ESBL-infektioner orsakade av E. coli respektive K. pneumoniae. Vi har därför
antagit att skillnaden i fördelning mellan de två bakterierna för de olika länderna
inte borde påverka resultatet om vi använder Sveriges fördelning vid andra länders
resistensnivåer (16).
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Tabell 9. Data för ESBL – E. coli från EARS-Net
Land

Andel resistens mot 3:e
gen. cefalosporiner 2014

Faktor högre än Sverige

Sverige

5,6

1,0

Italien

28,7

5,1

Storbritannien

10,3

1,8

Tyskland

10,5

1,9

Ungern

16,4

2,9

Tabell 10. Data för ESBL – K. pneumoniae från EARS-Net
Land

Andel resistens mot 3:e
gen. cefalosporiner 2014

Faktor högre än Sverige

Sverige

4,5

1,0

Italien

56,5

12,6

9,3

2,1

Tyskland

12,7

2,8

Ungern

35,6

7,9

Storbritannien

Tabell 11. ESBL totalt dvs. för både E. coli och K. pneumoniae
Land

Faktor högre än Sverige

Italien

5,7

Storbritannien

1,9

Tyskland

1,9

Ungern

3,3

ESBLCARBA
Antalet rapporterade fall av ESBLCARBA i Sverige är fortfarande mycket lågt i
relation det till totala antalet fall av ESBL, men det har sedan 2007 ökat varje år, se
tabell 12 (15). År 2014 anmäldes totalt 46 fall med ESBLCARBA, varav 28 fall av K.
pneumoniae (61 procent) och 15 fall av E. coli (33 procent). Det innebär att dessa
bakterier tillsammans utgjorde 94 procent av ESBLCARBA-fallen. För jämförelsen
med andra länder viktades andelarna först upp till 100 procent, och sedan
beräknades relationen mellan andelen karbapenemresistenta E. coli respektive K.
pneumoniae i de olika länderna jämfört med Sverige (se tabell 13 och 14).
Slutligen viktades andelarna samman. Tabell 15 visar de slutgiltiga proportionerna,
vilka användes för att räkna upp den modellerade risken att drabbas av ESBLCARBA.

47

Tabell 12. Antal fall av ESBLCARBA i Sverige
År

Antal

2007

2

2008

4

2009

4

2010

9

2011

16

2012

23

2013

40

2014
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Tabell 13. Data för ESBLCARBA – E. coli från EARS-Net
Land

Andel resistens 2014

Sverige

Faktor högre än Sverige
0,03*

1,0

Italien

0,2

6,7

Storbritannien

0,1

3,3

Tyskland

0,1

3,3

0,1*

3,3

Ungern
*Senaste värdet under rapporteringen som inte var = 0

Tabell 14. Data för ESBLCARBA – K. pneumoniae från EARS-Net
Land

Andel resistens 2014

Faktor högre än Sverige

Sverige

0,1*

1,0

Italien

32,9

329,0

Storbritannien

0,8

8,0

Tyskland

0,7

7,0

Ungern

1,1

11,0

*Senaste värdet under rapporteringen som inte var = 0

Tabell 15. ESBLCARBA totalt dvs. för både E. coli och K. pneumoniae
Land
Italien

Faktor högre än Sverige
216,2

Storbritannien

6,4

Tyskland

5,7

Ungern

8,3

MRSA
År 2014 gällde hälften av alla rapporterade MRSA-fall (1 452 av 2 921 fall) i
Sverige personer som smittats inom landet. Samhällsförvärvade infektioner
dominerade bland de inhemska fallen med 1 100 av de 1 452 fallen (76 procent)
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(15). Sjukvårdssmitta var betydligt vanligare bland importerade fall (28 procent) än
bland inhemska fall (8 procent) (15).
I Sverige betraktas MRSA framför allt som en samhällssmitta, medan det i några
av de valda länderna framför allt anses vara en smitta inom vården (15, 17, 18).
Detta kan dock till viss del bero på olika provtagningsrutiner för de olika länderna.
I scenarierna för MRSA ökades de modellerade riskerna med de proportioner som
visas i tabell 16.
Tabell 16. Data för MRSA från EARS-Net
Land

Andel resistens 2014

Faktor högre än Sverige

Sverige

1,0

1,0

Italien

33,6

33,6

Storbritannien

11,3

11,3

Tyskland

11,8

11,8

Ungern

23,1

23,1

VRE
Vankomycinresistenta enterokocker är en viktig orsak till vårdrelaterade
infektioner i många delar av världen, vanligtvis involverande högriskpopulationer
såsom immunosupprimerade patienter och intensivvårdspatienter (15). En stor
andel av fallen upptäcks vid kartläggning av smittspridning inom vården. År 2014
anmäldes 402 fall, varav 330 stycken (82 procent) rapporterades som inhemska. Av
dessa uppstod 311 fall (94 procent) till följd av smittspridning inom vården. Bland
de utlandssmittade fallen (17 procent) var 91 procent en följd av smitta inom
vården (15).
År 2014 rapporterades 394 av de 402 svenska VRE-fallen som E. faecium (98
procent) och resterande 9 fall (2 procent) rapporterades som E. faecalis. En
liknande fördelning mellan dessa arter rapporteras från Storbritannien och
Tyskland (18, 19). Även här har nivån av resistens hos de olika bakterierna i
jämförelseländerna relaterats till de svenska nivåerna (se tabell 17 och 18).
Värdena har sedan vägts samman utifrån förekomst av respektive bakterie i
Sverige. Tabell 19 visar de slutgiltiga proportionerna som användes för att räkna
upp de modellerade riskerna att drabbas av VRE.
Tabell 17. Data för VRE – E. faecalis från EARS-Net
Land

Andel resistens 2014

Faktor högre än Sverige

Sverige

0,2*

1,0

Italien

0,8

4,0

Storbritannien

3,2

16,0

Tyskland

0,5*

2,5

Ungern

0,2*

1,0

* Senaste värdet under rapporteringen som inte var = 0
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Tabell 18. Data för VRE – E. faecium från EARS-Net
Land

Andel resistens 2014

Faktor högre än Sverige

Sverige

0,4

1,0

Italien

8,5

21,3

21,3

53,3

Tyskland

9,1

22,8

Ungern

8,5

21,3

Storbritannien

Tabell 19. Data för VRE totalt dvs. för både E. faecalis och E. faecium
Land

Faktor högre än Sverige

Italien

20,9

Storbritannien

52,5

Tyskland

22,3

Ungern

20,8

VRE är framför allt utbrottsrelaterat inom sjukvården i Sverige, och även i andra
länder i Europa. Till skillnad från de andra resistensformerna har vi för VRE lagt in
en årlig risk för utbrott i modellen (8). Det har gjorts enligt följande:
 varje år är det 20 procents risk för ett utbrott av VRE
 efter ett utbrott kan inte nya utbrott ske de två följande åren
 en basrisk som bygger på utbrottsfria år har identifierats, risken förhöjs för att
skapa utbrott (med en storlek som motsvarar observerat antal fall)
 utbrottsår höjs riskerna avsevärt; för blod är den 17,5 gånger större än
basrisken, för urin är den 7 gånger större och för bärarskap är den 3,5 gånger
större
 år två är riskerna fortsatt förhöjda med 55 procent av utbrottsårets risker, år tre
har de sjunkit till 15 procent av utbrottsårets risker, fjärde året används
basriskerna igen och nya utbrott kan ske

PNSP
I Sverige har antalet anmälda fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för
penicillin minskat kraftigt sedan den nya falldefinitionen infördes i maj 2012, se
tabell 20. Den nya falldefinitionen innebär att endast PNSP med en MIC av
penicillin G på > 1 mg/L är anmälningspliktig, till skillnad från den tidigare
rekommendationen med MIC ≥ 0,5 mg/L. Majoriteten av fallen oberoende av år
(34 procent år 2014) hittas i åldersgruppen 0–4 år (15).
Ett vaccin mot pneumokocker infördes i det svenska allmänna
barnvaccinationsprogrammet den 1 januari 2009, vilket har påverkat antalet fall av
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PNSP. Under 2010 ersattes det konjugerade pneumokockvaccinet innehållande 7
serotyper (7-valent) med vacciner innehållande 10 eller 13 serotyper (10-valent
respektive 13-valent vaccin) (20).
Tabell 20. Antal fall av PNSP i Sverige
År

Antal

2008

562

2009

446

2010

408

2011

313

2012

238

2013

53

2014

70

I scenarierna för PNSP ökades eller minskades de modellerade riskerna med de
proportioner som visas i tabell 21.
Tabell 21. Data för PNSP från EARS-Net
Land

Andel intermediära och
resistenta 2014

Faktor högre eller lägre än Sverige

Sverige

7,9

1,0

Italien

14,8

1,9

Storbritannien

5,1

0,7

Tyskland

4,4

0,6

11,7

1,5

Ungern
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VOLYMER KÄNSLIGA

VOLYMER FALL

Andel "on top"

SmittSmitt- spårning
Öppen Primär spårning odlings Extra Sluten Öppen Primär Extra Slutenv Öppen Primärv Smittsp Extra Sluten Öppen Primär SmittExtra
Slutenv vårds vårds personal kostnad antibio vårdsd vårds vårds antibio årdsdyg vårds årds
årning antibio vårdsd vårds vårds spårning antibio
årdsdyg besök besök kostnad (x n)
tika
ygn besök besök tika
n
besök besök (n)
tika
ygn
besök besök totalt
tika
n (SEK) (SEK) (SEK) (SEK)
(SEK)
(SEK) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (SEK)
(SEK)
10 292 3 454 1 463
0
0
162
0
0
1
0
1,97
0,5
1,5
0
1 1,97
0,5
0,5
0
162
10 292 3 454 1 463
0
0
274
6,7
0
0
0 12,76
0
0
0
1 6,06
0
0
0
274
10 292 3 454 1 463
0
0
173
0
0
3,7
0
0
0
4,87
0
1
0
0 1,17
0
173
10 292 3 454 1 463
0
0
106
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
106
10 292 3 454 1 463
7 500
1 792
162
0
0
1
0
3,97
0,5
1,5
3
1 3,97
0,5
0,5
12 876
162
11 452 3 454 1 463
7 500
1 792
274
6,7
0
0
0 14,76
0
0
3
1 8,06
0
0
12 876
274
10 292 3 454 1 463
7 500
1 792
173
0
0
3,7
0
0
2
4,87
3
1
0
2 1,17
12 876
173
10 292 3 454 1 463
7 500
1 792
106
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
12 876
106
10 292 3 454 1 463
7 500
3 254
223
0
1,20 2,37
0
0 3,31
4,84
7
1
0 2,11 2,47
30 278
223
10 292 3 454 1 463
7 500
3 254
87
6,7
0
0
0 13,28
0
1
7
1 6,58
0
1
30 278
87
10 292 3 454 1 463
7 500
3 254
210
0
0
0
0
0
0
1
7
1
0
0
1
30 278
210
10 292 3 454 1 463
7 500
1 824
154
1,2
0,40
0,5
0
2,09 0,91
1,17
2,5
1 0,89 0,51 0,67
12 060
154
10 292 3 454 1 463
7 500
1 824
217
6,7
0
0
0
9,59
0
1
7
1 2,89
0
1
20 268
217
10 292 3 454 1 463
7 500
1 824
144
0
0
0
0
0
0
1
2,5
1
0
0
1
12 060
144
10 292 3 454 1 463
7 500
2 265
99 7,81
2,69 7,31
0 15,24 3,69
5,36
11
1 7,43
1
0
32 415
99
10 292 3 454 1 463
7 500
2 265
57
6,7
0
0
0 15,20
0
0
11
1
8,5
0
0
32 415
57
10 292 3 454 1 463
7 500
2 265
146
0
0
0
0
0
0
0
11
1
0
0
0
32 415
146

KOSTNAD

Källa: SKL (KPP-databasen), Socialstyrelsen (öppna jämförelser, patientregistret, läkemedelsregistret), Mikrobiologen Akademiska sjukhuset Uppsala, Folkhäslomyndigheten (SMI-Net), Stockholms läns landsting, Landstinget i Värmland

ESBL Urin
ESBL Blod
ESBL Sår
ESBL Bärarskap
ESBL CARBA Urin
ESBL CARBA Blod
ESBL CARBA Sår
ESBL CARBA Bärarskap
MRSA Sår
MRSA Blod
MRSA Bärarskap
PNSP Pneumoni
PNSP Blod
PNSP Bärarskap
VRE Sår/Urin
VRE Blod
VRE Bärarskap

Bakterie och Lokal

Bilaga 3

Kostnad och konsumtion av vård och läkemedel (8)

Bilaga 4
E. coli
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54

55

56

57

58

K. pneumoniae

59

60

61

62

63

S. aureus

64

65

66

E. faecium

67

68

E. faecalis

69

70

S. pneumoniae

71

72

73

Bilaga 5
Konfidensintervall

74

75

76

77

78

79

I den här delrapporten har Folkhälsomyndigheten gjort framtidsprognoser för sjukvårdskostnader
för anmälningspliktig antibiotikaresistens i Sverige vid en framtida ökning av antibiotikaresistens.
Vi har simulerat framtida scenarier utifrån antagandet att Sverige år 2024 kommer ha en
resistensnivå som motsvarar den som några europeiska länder hade år 2014. Resultaten
presenteras som antal personer drabbade av resistenta bakterier, samt de extra
sjukvårdskostnader som infektioner och bärarskap med antibiotikaresistenta bakterier leder till.
Tanken är att rapporten ska att öka kunskapen om vad kostnader för antibiotikaresistens för
sjukvården kan komma att bli i framtiden om vi skulle hamna på dessa nivåer. Rapporten ska
även kunna användas för att vägleda prioritering och fördelning av sjukvårdens resurser inför
framtiden för att de ska kunna användas så effektivt som möjligt.
Målgrupper är personer som arbetar med antibiotikaresistens, samt politiker både nationellt och
kommunalt. De är direkt berörda av resultaten och kan förhoppningsvis få användning av dem i
sina analyser, prognoser och beslut i det dagliga arbetet.

-----------------------------------------------Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör
myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa
och skydda mot hälsohot.
Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
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