
1

Strategier antibiotikaresistens
Patientsäkerhet och 

ledningsansvar

Göran Stiernstedt, SKL
18 november 2008



2

RESISTENS

•Rationell antibiotikaanvändning
• - antibiotikatrycket
• - rätt antibiotika
• Vårdhygien
• - Minska spridning
• Diagnostik
• - odla mera!
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ANTIBIOTIKA

•Incitament att avstå alt. expektera
•Incitament att sätta ut. 
•Vad styr förskrivaren? Hur påverkar vi 
förskrivaren? 

•Öppenvård – inte så rationellt som vi tror!
• - utbildning. Patientens förväntningar.
• - påverka patienten. ”Fint” att inte få

antibiotika



4

ANTIBIOTIKA 

•Öppenvård forts.
• - arbeta med antibiotika som andra 

läkemedel. 
• - kommittéer prioritera ab.
• - mäta förbrukning på alla nivåer. Ända 

ner till förskrivarnivå! Öppna jmf. på
organisationsnivåer.
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ANTIBIOTIKA
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ANTIBIOTIKA
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ANTIBIOTIKA
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ANTIBIOTIKA

•Slutenvård
• - delvis som öppenvård
• - prioritera i kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete
• - prioritera i effektivitetsarbete. 

Organisera vården så att det finns 
tillgång  till expertkonsulter. 
Ompröva/sätta ut/smalna av.
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HYGIEN

•Prioritera hygienfrågorna. Ledarfråga 
på alla nivåer. Läkarna!

•Organisera rätt. Rätt kompetens. 
•Incitament att utnyttja hygiens tjänster. 
Fri nyttighet?

•Kvalitetssystem. Mäta följsamhet
•Modernisera lokaler – på sikt stora 
investeringar
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HYGIEN

•Handlingsplaner vid utbrott. Ledningens 
engagemang. Beredd avsätta resurser.

•Öppna jämförelser.
•God hygien skall vara konkurrensfördel!
•Tillsynen viktig!
•Incitament – ersätt rätt. Vårdgivaren skall 
stå för komplikationer!

•Glöm inte patientens roll! Patienten 
effektiv kravställare!



11

DIAGNOSTIK

•Bekämpning kräver att man har 
utbredd diagnostik. Odla mera!

•Incitament att odla! Fri nyttighet i vissa 
lägen?

•Kompetens.
•Samordning av specialanalyser. Ibland 
att definiera som högspec. vård.
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SKL

•Satsa ännu mer och förbättra det vi 
redan gör.

• - öppna jämförelser.
• - patientsäkerhetsarbetet. Minska 

vårdrelaterade infektioner.
• - läkemedelsarbetet.
• - engagemanget i STRAMA.
• - ersättningssystem.
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SKL

•Tillsammans med andra aktörer ta fram en 
kommunikations- och informationsstrategi 
riktad mot allmänheten.

•Stödja utbildningsinsatser. Påverka yrkes-
och vidareutbildningars innehåll.

•Stödjande. Glöm inte kommunerna!
•Mer drivande!
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SKL

•Beredda prioritera resistensfrågan. 
Krävs att även andra aktörer gör det. 

•Tillsammans ska vi klara det!

•TACK!


