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Sökväg i Concise för Stramas mål för antibiotikaanvändning inom 

öppen vård 

 
Antibiotikaförsäljningen varierar mycket under åren och dessa mål är föreslagna för 12-

månadersperioder. 

 

 

Mål 1. Den totala förskrivningen av antibiotika i Sverige bör år 2014 inte 

överstiga 250 recept per tusen invånare och år.  
 

Målet avser den nationella nivån. Det är inte applicerbart på en individuell vårdenhet men kan 

däremot utgöra en måttstock på länsnivå. 

 

 ”Ingång” i Concise; Förskrivning (dvs. öppenvård, allt som förskrivs på recept) 

 Alla försäljningssätt (inkluderar läkemedel uthämtade på dos och recept) 

 J01 exkl. J01XX05 (Antibakteriella medel för systemiskt bruk exklusive metenamin) 

 Mätetal: Varurader/ TIN (Varurader per 1000 invånare). 1 varurad =1 recept. 

(Varurad= Antalet transaktioner där en debitering eller kreditering skett. En 

transaktion utgår från en receptpost på ett recept eller en rad på ett 

ordinationskort/rekvisition eller en kassarad i egenvården. Om två förpackningar av 

olika storlek måste expedieras för att motsvara det som förskrivits på en receptpost 

eller ordinerats/rekvirerats på en rad resulterar det i 2 varurader.) 

 Alla åldrar 

 Alla kön 

 Riket eller per län. För att söka varurader per län välj län under dimension patient. 

(Dimensionen Patient bygger på patientens folkbokföringsort vid receptuttaget och 

härleds ur personnumret.) 
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Mål 2. 80 procent av antibiotika mot luftvägsinfektion till barn 0 till 6 år 

bör vara penicillin V.   
 

Målet saknar direkt koppling till förskrivningsorsak, men är indirekt kopplat till diagnos 

eftersom det baseras på apotekens försäljningsdata av typiska ”luftvägspreparat” (se nedan). 
 

 ”Ingång” i Concise; Förskrivning (dvs. öppenvård, allt som förskrivs på recept) 

 Alla försäljningssätt (inkluderar läkemedel uthämtade på dos och recept) 

 Luftvägsantibiotika: pcV (J01 CE02), amoxicillin (J01CA04), amoxicillin-

klavulansyra (J01 CR02), makrolider (J01 FA), cefalosporiner (J01 DB-DE)  

 Mätetal: Varurader. 1 varurad = 1 recept. (Varurad= Antalet transaktioner där en 

debitering eller kreditering skett. En transaktion utgår från en receptpost på ett recept 

eller en rad på ett ordinationskort/rekvisition eller en kassarad i egenvården. Om två 

förpackningar av olika storlek måste expedieras för att motsvara det som förskrivits på 

en receptpost eller ordinerats/rekvirerats på en rad resulterar det i 2 varurader.) 

 Ålder: barn 0-6 år 

 Alla kön 

 Riket eller per län. För att söka varurader per län välj län under dimension patient. 

(Dimensionen Patient bygger på patientens folkbokföringsort vid receptuttaget och 

härleds ur personnumret.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sökväg i Concise den 14 december 2010 
Stramas mål för antibiotikaanvändning inom öppen vård  

 

Mål 3. Andelen förskrivna kinolonrecept bör utgöra max 10 procent av 

förskrivna antibiotika mot urinvägsinfektion till kvinnor 18 till 79 år. 
 

Målet saknar direkt koppling till förskrivningsorsak, men är indirekt kopplat till diagnos 

eftersom det baseras på apotekens försäljningsdata av typiska ”uvi-preparat” (se nedan). 

 

 ”Ingång” i Concise; Förskrivning (dvs. öppenvård, allt som förskrivs på recept) 

 Alla försäljningssätt (inkluderar läkemedel uthämtade på dos och recept) 

 Urinvägsantibiotika: pivmecillinam (J01 CA08), nitrofurantoin (J01 XE01), 

trimetoprim (J01 EA01) och fluorokinoloner (J01 MA 02+06) 

 Mätetal: Varurader. 1 varurad = 1 recept. (Varurad= Antalet transaktioner där en 

debitering eller kreditering skett. En transaktion utgår från en receptpost på ett recept 

eller en rad på ett ordinationskort/rekvisition eller en kassarad i egenvården. Om två 

förpackningar av olika storlek måste expedieras för att motsvara det som förskrivits på 

en receptpost eller ordinerats/rekvirerats på en rad resulterar det i 2 varurader.) 

 Ålder: 18-79 år 

 Kön: Kvinnor 

 Riket eller per län. För att söka varurader per län välj län under dimension patient. 

(Dimensionen Patient bygger på patientens folkbokföringsort vid receptuttaget och 

härleds ur personnumret.) 


