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Utmaningen

Bristande tillgänglighet på antibiotika och 

felanvändning av antibiotika leder till ökad 

resistens, biverkningar och ökade 

samhällskostnader – en utmanande labyrint!



Problemet 

• Bristande tillgänglighet; 

– Sårbara leveranskedjor och ökning av restnoteringar

– Låga ekonomiska incitament 

– Förhöjda samhällskostnader (exvis iv behandling isf oral)

• Icke rationell användning; 

– Lågt intresse i optimeringsstudier för “gamla” antibiotika 

– Pga bristande tillgänglighet måste suboptimala alternativ 
användas

– Svårt att nationellt implementera ny evidens 

Oberoende dialog mellan nyckelaktörer saknas!



Lösningen

PLATINEA – en oberoende och öppen 

samverkans-plattform över sektorer; 

- Vård

- Industri

- Myndigheter

- Akademi/Institut



• AIMday Infectious Diseases, November 2016

• Steg 1 UDI, VINNOVA: April-December 2017 (UU, LiU, 

UAS, Meda/Mylan)

• Från 4 till 15 parter…FoHM med, sedan alla andra…. 

• 3 heldagsmöten och Steg 2 UDI VINNOVA ansökan

• Finansiering 2019-20: 10 MSEK (Vinnova), 11 MSEK (in-

kind deltagare)

PLATINEA, så började det…



15 Aktörer

• Akademi/Institut

– Uppsala Universitet

– Linköpings Universitet

– Karolinska Institutet

– Göteborgs Universitet

– RISE

• Myndighet

– Folkhälsomyndigheten

• Övriga

– Apotekarsocieteten

• Vård

– Akademiska Sjukhuset

– Skånes 

Universitetssjukhus

– Strama 

– Karolinska Sjukhuset

• Industri

– Mylan

– MSD

– Recipharm

– LIF



”Bevara värdet av existerande antibiotika för 
kommande generationer"
PLATINEA - samverkansplattform med syfte att 
förbättra tillgänglighet och användning av 
antibiotika



PLATINEA hanterar 4 gränssnitt runt antibiotika
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PLATINEA:s modell

AP5: Projektledning



AP1: Kontinuerlig behovsinventering 

• WP-ledare: J. Järhult, C. Hedlund, J. Ohlson

• 4 parter: UAS, FoHM, Mylan, ApS

– Nationell enkät för identifiering av kunskapsluckor

– Hantera akuta brister 

– Kartlägga rutiner för brister hos företag 

– Expertpanel för; 

1. förbättra informationsrutiner

2. föreslag på alternativa behandlingar vid brist



AP2: Optimeringsstudier för 

förbättrad antibiotikaanvändning

• WP-ledare: E. Nielsen

• 3 parter: LiU, UU, KI 

P1: Optimal exponering (effekt/resistens) av betalaktamer och 

vankomycin (preklinisk)

P2: Individanpassad antibiotikadosering till kritiskt sjuka IVA-

patienter

P3: Samband mellan antibiotikaexponering (vankomycin) och 

njurtoxicitet

P4: Nya metoder för dosering och monitorering (baserat på 

P1-P3) 



AP3: Interventionsstudier

• WP-ledare: T. Tängdén

• 5 parter: Strama, UU, KS/A. Lindgren, KI, SUS 

P1: Breddinförande av antibiotikaronder

P2: Kartläggning av förskrivning av antibiotika och 

insatsbehov vid barnkliniker.

P3:Utvärdering av interventioner för rationell användning 

av antibiotika på sjukhus.

P4:Optimerad dosering för att uppnå adekvata 

koncentrationer

P5: 24h diagnostik av blododlingar



AP4: Leveranskedjor

WP-ledare: H. Hanberger

9 parter: LiU, GU, UU, RISE, APS, LIF, Mylan, MSD, Recipharm

- Inventering tillgänglighetsfaktorer

- Fallstudier om utvalda leveranskedjor

- Analys av fallstudier

- Utveckling av generella och fall-specifika åtgärder



Långsiktiga effekter

KONTINUERLIG DIALOG 

RUNT PRIORITERING AV 

STUDIER MED 

EXISTERANDE 

ANTIBIOTIKA

NYA METODER OCH 

BEHANDLINGSRIKT-

LINJER 

IMPLEMENTERAS 

NATIONELLT

FÖREBYGGA 

TILLGÄNGLIGHETS-

RISKER SAMT 

EFFEKTIVT HANTERA 

BRISTSITUATIONER



Tack!

Nyfikna på att veta mer om PLATINEA?

Kontakta; Enrico.Baraldi@angstrom.uu.se 

Cecilia.Nilsson@uuinnovation.uu.se









Step 3 Results 2021-2025

-Updated priority list every second year  

-New process to handle shortages in place 
(in collaboration with MPA, healthcare & industry)

-National implementation of methods tested in Step 2 

-Built implementation competence & routines

-Evidence/methods from 10 preclin. & 3 clin. projects

-Clinical guidelines and planned further projects

-Simulations of supply chains, economic analyses

-Measures from Step 2 implemented

-Permanent platform: need-driven studies and          
link optimization-implementation

-International collaboration: availability + clin. projects

WP1: need 
inventory

WP2: use 
optimization

WP3: 
implementation

WP4: 
availability

WP5: coordinate



Effects after Steg 3 (2025-)

-PLATINEA is a permanent platform for availability, optimized 
use and further development of antibiotics

-A portfolio of clinical & preclinical projects, incl. new formulations 
and indications (WP2)

-Diffusion of WP2’s optimized treatments to healthcare

-Tested & implemented WP2’s guidelines from Step 3 (WP3)

-Prevented or well-managed short-term shortages  (WP1)

-Reduced long-term supply risks (WP4)

-Capability to perform antibiotics projects in collaborations with 
academia, healthcare, authorities & industry, also internationally


