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Minskad antibiotikaanvändning under 2009 

- Ett viktigt steg i rätt riktning 
 
Statistik från Strama visar att antibiotikaförskrivningen i öppenvården minskade i alla Sveriges län 
under 2009. Totalt sjönk förskrivningen med 7,4 procent 2009 jämfört med 2008. Den största 
minskningen på 16,7 procent ses hos barn 0-4 år.   
 
Under 2009 skrevs det totalt ut 392 antibiotikarecept per 1000 invånare i Sverige.  Fortfarande finns 
dock stora regionala skillnader. Västerbottens län som ligger lägst har en förskrivning på 311 
recept/1000 invånare och börjar därmed närma sig det mål som Strama föreslagit på 250 
recept/1000 invånare och år. Stockholms län toppar fortfarande listan med 430 recept/ 1000 
invånare.       
 
– Det är mycket glädjande att förskrivningen minskar då problemet med resistenta bakterier ökar i 
många länder inklusive Sverige. Mycket arbete återstår dock om vi ska nå Stramas föreslagna 250-
mål och därmed ligga i nivå med Nederländernas antibiotikaförskrivning, säger Christer Norman, 
allmänläkare på Strama.     
 
Antibiotikaförskrivningen till barn (0-4 år) har minskat kraftigt under 2007-2009 i alla län. Störst 
minskning sågs mellan 2008 och 2009. 
 
– Det här är ett viktigt steg i rätt riktning. Kanske kan förändringen delvis bero på att det bedrivits 
intensiva lokala utbildningsinsatser i Strama-grupper och i landstingens Läkemedelskommittéer . Det 
är också mycket betydelsefullt att resistensproblemet uppmärksammats politiskt och i media och 
därmed kommit allmänheten tillkänna, säger Otto Cars, ordförande i Strama. 
 
Den minskade antibiotikaförskrivningen ses framförallt hos antibiotikatyper som oftast används mot 
luftvägsinfektioner. Bland urinvägsantibiotika ser man en fortsatt minskning av kinoloner som är en 
typ av bredspektrumantibiotika. Detta är också positivt då det är en av de mest resistensdrivande 
typerna. Stockholms läns landsting har den största minskningen av kinolonförskrivningen. 
 
Stramas statistik bygger på försäljning av antibiotika på recept från alla apotek i Sverige.   
 
Hela kvartalsrapporten från Strama går att ta dela av på: www.strama.se 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Jesper Ericsson, överläkare Strama, tel: 08- 457 24 05 
 
Christer Norman, allmänläkare Strama, tel: 0739- 66 07 19 
 
Om Strama: Strama arbetar på uppdrag av regeringen för att bevara antibiotika som effektiva 
läkemedel vid bakteriella infektioner. För mer information se: www.strama.se 
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