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Bakgrund MIRA
Mål: Bevara möjligheten att effektivt använda 

antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor 

och djur

Folkhälsomyndighetens uppdrag: Övervaka, analysera 

och kommunicera antibiotikaförbrukningen
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Bakgrund MIRA

• Stort fokus på att minska överförskrivningen av antibiotika:
– Tidigare Stramas långsiktiga mål på 250 recept/1000 invånare och år

– Regeringens och SKL:s målformulering i patientsäkerhetsöverenskommelsen

• Lika viktigt att kunna utvärdera kvaliteten i antibiotikaförskrivningen 
och upptäcka eventuell underförskrivning av antibiotika.
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Antibiotikaförskrivningen har stadigt minskat
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Den kraftiga minskningen har medfört 
diskussioner om risk för eventuell 
underbehandling med antibiotika
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Återkommande oro om iGAS

Koppling till minskad antibiotikaanvändning?
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Förslag på mått och indikatorer som behövs för att 
myndigheten ska kunna mäta, analysera och följa 
antibiotikaförskrivningens kvalité avseende eventuell över- och 
underförskrivning. 

Mål med MIRA- projektet:
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Metod

2015-03-248

Nulägesanalys och önskelägesanalys: 
•Frågeformulär till Stramagrupper, andra experter och 
ESAC-net. 
•Litteraturgenomgång

Sammanställt konkreta förslag och arbetsprocess: 
•Expertmöte, Stramaråd, remiss
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Indikatorer och studier har kategoriserats

Underförskrivning Rationell 
förskrivning

Överförskrivning

3

2

1

kvalité

Klass 3: indikator mäter antibiotikaförbrukningen 
på ett mycket bra sätt och inkluderar ytterligare 
parametrar som symtom, diagnostik, följa 
patienter i vårdkedjan. Underbygger diagnos och 
motiverar insatt behandling i förhållande till 
nationella rekommendationer.

Klass 1: enkla mått och metoder, kan tas 
fram i samtliga landsting och på nationell 
nivå- t.ex. försäljningsstatistik av 
antibiotika: Andelen pcV av 
luftvägsantibiotika till barn

Klass 2: indikatorer krävs 
diagnoskopplad förskrivningsstatistik.  
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Prioriterade MIRA klass 2 och 3
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• Generell matris med indikatorer för:
o diagnosgrupper: LVI, UVI och HMI 

o specifika diagnoser: akut mediaotit, rinosinuit, övre luftvägsinfektion, 
faryngotonsillit, samhällsförvärvad pneumoni, sporadisk nedre UVI, 
pyelonefrit, impetigo, erysipelas, sårinfektioner. 

Klass 2- diagnoskopplade data

• Indikatorer för diagnostiska tester:

o Strep-A  test

o CRP

• Indikator för andel antibiotikaförskrivning utan diagnos 

• Indikatorer för att följa förhållandet diagnoser där AB ofta är 
rekommenderat jmf ej rekommenderat
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Källor- diagnoskopplade data

I dagsläget
- PRIS (Folkhälsomyndigheten har avtal)

Långsiktig lösning
-Infektionsverktyget (nationell plattform, infektioner utan AB)

-Samarbete med SKL (NSK primärvårdsgrupp, tidigare NPR)

-NPÖ- bygga nationellt system (möjligt?, rimligt?)

Landsting:

- PRIS

- Journalgranskning- pv-kvalité (SFAM)

- Automatiserade uttag från journaler



.Sid

Protokoll för klass 2 indikatorer

2015-03-2413

Nationellt protokoll (definitioner, ICD-10 koder…)

Pilotstudie maj-juni 2015 (Inbjudan mars 2015)

Publicering november 2015

Syfte: diagnoskopplade jämförbara data mellan landsting

Samarbete med Strama och SKL

Projektgrupp: Malin André, Karin Carlin, Olof Cronberg, Katarina Hedin, Jenny 
Hellman, Sigvard Mölstad, Thomas Neumark, Christer Norman, Christina Åhrén
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Utmaningar

Diagnosglidningar

Slask i nämnare

Jämför hela diagnosgrupper

Lathund för diagnoskoder

Besök som saknar diagnos i journalen

Indikatorer som tar med ab-förskrivning utan diagnos

14 2015-03-24
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Klass 3- Fokus underbehandling

Finns det tecken på underbehandling 
med antibiotika vid infektioner i 

primärvård? 

Och som följd då en eventuellt ökad 
förekomst av allvarliga infektioner?
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Mål- Klass 3 indikator

Nationellt system för att:

• Kontinuerligt övervaka förekomst av ovanliga men allvarliga 
infektioner

• Studera användning av antibiotika vid primärvårdsinfektioner 
och dess påverkan på förekomst av allvarliga infektioner
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Projekt tillsammans med SLL

2015-03-2417

Projektgrupp
Thomas Cars –Apotekare, SLL (projektledare SLL) 
Irene Eriksson –Epidemiolog, SLL 
Ahmed Farah – Statistiker, Folkhälsomyndigheten 
Anna Granath – Barnläkare, Karolinska Universitetssjukhuset 
Nasanin Hashemi – Statistiker, Folkhälsomyndigheten 
Jenny Hellman – Apotekare, Folkhälsomyndigheten (projektledare SLL)
Christer Norman – Allmänläkare, Folkhälsomyndigheten, SLL 
Anders Ternhag – Infektionsläkare Folkhälsomyndigheten, Karolinska Universitetssjukhuset 
Björn Wettermark –Apotekare, Docent vid KI, enhetschef Analys & Utvärdering SLL 
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Projektet består av två delar

1.Prospektiv populationsbaserad kohortstudie:
-följer individer med en primärvårdsdiagnos med syfte att studera 
eventuella komplikationer samt koppling till antibiotika i primärvård.

2.Deskriptiv del:
-prevalensen av Primärvårdsdiagnos samt komplikationer. 

18 2015-03-24

Primärvårdsdiagnos Komplikation

Otit Mastoidit
meningit 

Tonsillit peritonsillit
Halsabscess
reumatisk feber
IGAS

Sinuit Orbita abscess
Hjärnabscess
Pansinuit
etmoidit
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Född:19710101,

Anonymiserat ID

VC besök 

ex. Otit

Sjukhus: komplikation 

ex. mastoidit

Antibiotika? 
Def: inom 3 
dagar 

Olika 
dataregister,

NPÖ?

Max 31 dagar

Ex. för Otit; < 1år, 1-
12 år och >12 år

VC besök 

ex. Otit

Max 31 dagar

Episoder av primärvårdsdiagnoser

https://www.google.se/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/lycklig-pojke-fr-hand-drawn-tecknad-film-27736820.jpg&imgrefurl=http://se.dreamstime.com/arkivfoto-lycklig-pojke-fr-hand-drawn-tecknad-film-image27736820&docid=GEEChAXUAv0c7M&tbnid=g8towTbrBdrZOM:&w=1300&h=1390&ei=ddHnUqmxEKW44ASChoD4Bw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/lycklig-pojke-fr-hand-drawn-tecknad-film-27736820.jpg&imgrefurl=http://se.dreamstime.com/arkivfoto-lycklig-pojke-fr-hand-drawn-tecknad-film-image27736820&docid=GEEChAXUAv0c7M&tbnid=g8towTbrBdrZOM:&w=1300&h=1390&ei=ddHnUqmxEKW44ASChoD4Bw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Projekt i VAL-databasen

Källa SLLs VAL-databas (vårdanalysdatabasen);
Anonymiserad, 
Alla invånare i SLL, 
Besök i primär-, specialist- och sjukhusvård, 
Diagnoser utifrån ICD-10, 
Uthämtade recept (”Läkemedelsregistret”)
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-Hur många 
”primärvårdsdiagnoser” 
efterföljs av en ”Komplikation”? 
2007-2014

Primärvårdsdiagnos Komplikation

Otit Mastoidit
meningit 

Tonsillit peritonsillit
Halsabscess
Reumatisk feber
IGAS

Sinuit Orbita abscess
Hjärnabscess
Pansinuit
Etmoidit
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- Är risken större att få en 
”komplikation” om ej AB vid 
primärvårdsdiagnos?

Preliminära resultat
• I de flesta fall (meningit, peritonsillit, halsabscess, pansinuit, 

etmoidit) ses istället en liten större risk att få en komplikation om 
antibiotikabehandling vid primärvårdsdiagnos. 

• Svag motsats för IGAS och mastoidit.
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Slutsatser
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Utmaningar
Vi behöver data från fler län. Stockholm 20% av 
befolkningen. Högförskrivarlän, skillnader i läkartäthet osv…

Få antal fall-svårt att räkna statistik- Frågar om mer data från 
Socialstyrelsen (etiknämnden)

Väldigt få primärvårdsdiagnoser som leder till komplikation, de flesta 
komplikationer uppstår utan tidigare vårdbesök.

Ingen ökad risk för komplikation om du inte får antibiotika vid primärvård.

I de flesta fall (meningit, peritonsillit, halsabscess, pansinuit, etmoidit) ses 
en större risk att få komplikation om du får AB. Förklaring: De som får 
antibiotika är sjukare. (Svag motsats för IGAS och mastoidit).
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Källa: Övervakning av komplikationer som 
eventuell följd av underbehandling (klass 3)

2015-03-2424

SLL protokoll kan användas i fler landsting

Långsiktigt

Skapa ett nationellt system via NPÖ?
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Tack!
jenny.hellman@folkhalsomyndigheten.se


