
 

Pressmeddelande från Strama 2009-04-21: 

Stora skillnader i fria återbesök för patienter i olika landsting

De flesta vanliga infektioner som luftrörskatarr och lindrig halsfluss läker ut av sig själva utan 
antibiotika. Patienter som inte fått antibiotika och inte blivit bättre bör erbjudas ett kostnadsfritt 
återbesök. En kartläggning visar dock att denna möjlighet endast finns i knappt hälften av alla 
landsting.

För att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier är det viktigt att stoppa all onödig 
antibiotikaanvändning. Strama menar att kostnadsfria återbesök för en ny bedömning av de 
infektionspatienter som inte får antibiotika vid första läkarbesöket är en viktig åtgärd. Detta både för att 
minska risken för onödiga antibiotikabehandlingar och biverkningar. Inom en vecka har många 
infektioner spontanläkt och ett återbesök blir då överflödigt. 

– Vi tror att det är ett bra stöd för doktorerna, som inte behöver känna förväntanskrav på antibiotika 
från patienten. Patienten kan också känna sig trygg med möjligheten att, om det behövs, få 
återkomma utan extra kostnader, säger Johan Struwe, överläkare vid Strama. 

En kartläggning visar att endast 9 av landets 21 landsting erbjuder fria återbesök inom fem till sju 
dagar. Dessa gäller för vuxna patienter över 20 år som inte fått antibiotika vid det första besöket för en 
luftvägsinfektion och som inte blivit påtagligt bättre. 

Fritt återbesök vid misstänkt bakteriell luftvägsinfektion om antibiotika inte förskrivits

Landsting 2003 2009 Kommentar
Stockholm Nej Nej Beslut om införande from årsskiftet fattas troligen i november 
Uppsala Ja Ja Inom 5 dagar vid akut luftvägsinfektion 
Sörmland Nej Nej   
Östergötland Nej Nej   
Jönköping Ja Ja Inom 5 dagar vid övre luftvägsinfektion 
Kronoberg Ja inom 7 dagar Nej   
Kalmar Ja inom 5 dagar Nej   
Gotland Ja Ja Inom 5 dagar vid akut luftvägsinfektion 
Blekinge Nej Nej   
Skåne Ja inom 7 dagar Nej   
Halland Ja Ja Inom 5 dagar vid luftvägsinfektion 
Västra Götaland Ja Ja Inom 7 dagar vid svårbedömd luftvägsinfektion 
Värmland Nej Nej   
Örebro Ja Ja ”Fritt återbesök vid antibiotikaförskrivning i tveksamma fall” 
Västmanland Nej Nej   
Dalarna Nej Nej   
Gävleborg Ja Ja Inom 7 dagar vid icke specificerad infektion 
Västernorrland Nej Nej   
Jämtland Ja Ja Inom 5 dagar vid luftvägsinfektion 
Västerbotten Nej Nej   
Norrbotten Ja Ja Inom 7 dagar vid akut luftvägsinfektion 



För barn och ungdomar under 20 år gäller i flertalet landsting att de inte betalar någon avgift i öppen 
hälso- och sjukvård. 

Kontaktinformation:Johan Struwe, Överläkare Strama tel: 08 457 2392 eller 0707-75 04 10  
Peter Ulleryd, Strama, Bitr smittskyddsläkare Västra Götaland tel: 033 - 616 29 00  

Om Strama: Nätverket Strama arbetar på regeringens uppdrag för att antibiotika ska användas på rätt 
sätt. Målet är att minska problemet med resistenta bakterier. För mer information se: www.strama.se

http://www.strama.se/

