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SVEnsk Bevakning av AntibiotikaResistens - ett system för 

övervakning av antibiotikaresistens hos bakterier och svamp 

• Frivilligt deltagande för laboratorier (15 anslutna)

• Folkhälsomyndigheten ombeds via personuppgiftsbiträdesavtal och 
samarbetsavtal att hjälpa till vid övervakning/analys

• Förslag för återrapportering av data presenterats för laboratorierna 
på Svebar nätverksmöte 30 nov. 2015

Tänkt process innan publicering

Varje laboratorium får godkänna och kommentera sina data/resultat
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Sammanställningar Svebar

• Sammanställning i tabellform (PDF)

• Underlag för att göra egna diagram (Excel)

• Färdiga och användbara diagram

• 1 gång per år

• Nationell rapport – Swedres-Svarm, Hemsida

• Rapport per laboratorium – Skickas ut till laboratoriet, Hemsida

• Fem senaste åren.

• 95% konfidensintervall ska ges för andelen R.

• Trendanalys
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Vad finns med i rapporten?

• I varje rapport:

• Tidsperiod 5 år

• Antal analyser per år

• Antal positiva analyser per år

• Artfördelning, 10 vanligaste arterna

• Andel känsliga och resistenta per art och antibiotika per år:

– AB vars antal resistensbestämda isolat utgör 90 % jämfört med 

medelvärdet av de sex vanligast resistensbestämda

– Minst 5 laboratorier (nationell)

– Lokala rapporter kan anpassas

• Samtidig resistens – 7 antibiotikagrupper

• Förkortningar antibiotika (JAC)
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• Arter: E. coli, K. pneumoniae, S. aureus, S. pneumoniae, E. 
faecalis, E. faecium, P. aeruginosa, A. baumanni

• Provmaterial: Blod, Urin, Sårsekret, Andra

• Samtidig resistens – Antibiotika förändras efter provmaterial och 
art

För blod , E.coli:
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Artfördelning - Blododlingar
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Nationell rapport- Antibiotikaresistensdata E.coli, 
blodisolat
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SÖ – Signifikant ökning
OF – Oförändrat
SM – Signifikant minskning
Logistisk regressionsanalys
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Samtidig resistens
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Övriga som arbetat med återkoppling från Svebar:

Ilias Galanis Biostatistiker

Olle Aspevall Samordningsansvarig

Hanna Billström Systemadministratör

Sonja Löfmark Systemadministratör

Gunnar Kahlmeter Utvecklingsansvarig, 

Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och 

Blekinge, Växjö

Tack för uppmärksamheten!


