
Svenska HALT 2018 

Webbinarium

Vad är HALT och varför mäter vi?



-den bästa infektionen är den som aldrig blir av



Varför är antibiotikaresistens så viktigt?

Vi vill ge bästa behandling till patienten
-Det handlar om patientsäkerhet

Vi måste minska risken för och konsekvenserna av 
resistensutveckling

• Hög resistens ger:

• Högre sjuklighet

• Högre dödlighet

• Ökade kostnader



Stramas huvudbudskap

Patientens rätt till bästa infektions-
behandling i en sjukvård som 

motverkar antibiotikaresistens



Mäta

AnalyseraAgera



Länk till rapporten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fc7841bf1f594cdfad14981c28b7c780/svenska-halt-i-korthet-2017.pdf


Anmälningspliktig antibiotikaresistens
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Den största importen av resistens via våra turistresor



Befolkningen är medveten och engagerad



Har vi koll på antibiotikaresistensen i Sverige?

Källa: Folkhälsomyndigheten 2018

Framtida kostnader för antibiotikaresistens, Folkhälsomyndigheten 2018

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/framtida-kostnader-for-antibiotikaresistens/


+16 miljarder kr

Framtida kostnader för antibiotikaresistens, Folkhälsomyndigheten 2018

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/framtida-kostnader-for-antibiotikaresistens/


Hur påverkar vi förekomsten av resistens?

• Minskat antibiotikatryck 

• Minskad smittspridning A
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Volym användning av antibiotika



Swedres 2017

Antibiotika och ålder

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2ec8ee5ab1674c75beec834ff903ec43/swedres-svarm-2017-18003.pdf


Swedres 2017

Antibiotika och ålder
Män Kvinnor

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2ec8ee5ab1674c75beec834ff903ec43/swedres-svarm-2017-18003.pdf


Resistens och ålder

Swedres 2017

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2ec8ee5ab1674c75beec834ff903ec43/swedres-svarm-2017-18003.pdf


Fördelar vs nackdelar

Symtomlindring
Minskar komplikationer
Livräddande

Rubbar normalfloran
Allergiska reaktioner
Diarré – Clostridium difficile
Antibiotikaresistens



Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations. 2014.

Individ vs befolkningsperspektiv



Länk till dokumentet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4fba1964484742a2990e32cb876f2886/faktablad_samband_forsaljning_antibiotika_och_clostr_diff.pdf




Mål

• Förebygga vårdrelaterade infektioner 

• Bästa behandling vid infektion 

• Motverka smittspridning 

• Motverka antibiotikaresistens 



Källa: Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/31592b03ea224dbaac4518d22f1101cd/rad-och-fakta-om-antibiotika-bakterier-i-urinen.pdf


Kommande folder om bakterier i urinen hos äldre 
från VGR, men för hela landet



sarsmart.se



Nationella Stramas verksamhetsplan 2018

• Att mer än 90 % av landets kommuner genomför årlig mätning av 
vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning på särskilda 
boenden, exempelvis via Svenska HALT

• Att kommunerna tar fram en handlingsplan/använder resultaten från 
mätningarna för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.



Mäta

AnalyseraAgera



Tillsammans mot antibiotikaresistens


