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ÖVERVAKA!
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BEHOVET AV 
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Nationella och lokala 
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Svensk handlingsplan mot 

antibiotikaresistens
HSL 060701: ”God hygienisk standard”

Anne-Marie Bruno, Halmstad



Under den senaste 12-månadersperioden var den totala antibiotikaförsäljningen  386 recept/ 1000 invånare, vilket var 4% lägre jämfört 
med samma månader föregående år. Antibiotikaförsäljningen har minskat i alla län och Södermanland och Jämtland är de län som har
störst procentuell minskning i denna jämförelse. Antibiotikaförsäljningen under den senaste 12-månadersperioden varierar från 310 till 
417 recept/ 1000 invånare mellan det högsta och lägsta länet. 
Den röda linjen indikerar Stramas nationella mål på 250 recept/1000 invånare och år. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

R
ec

ep
t/

1
0

0
0

 in
vå

n
ar

e
Antibiotika (J01 exkl. metenamin) per län, alla åldrar

Recept/1000 invånare och 12-månadersperiod
Källa: Apotekens Service AB, Concise
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5 ggr skillnad??

Tolka korrekt!

2 ggr skillnad!?

Utmana i dialog!

Relevanta lokala data som berör!

Vårdcentralers förskrivning till barn 0-6 år, Halland 2010



Uthämtade antibiotika per åldersgrupp i SLL 2010
Källa: Concise, Apotekens Service AB
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Hud- och mjukdelsantibiotika

Urinvägsantibiotika

Luftvägsantibiotika 



Vilka åtgärder behöver vidtas?
10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens!

A. Minska behovet av antibiotika

Smittspridning – VRI, Rutiner, Riskfaktorer, 

”Kompetens”!

B. Förbättra det diagnostiska arbetet

Odling före behandling, Remisser, Värdera fynd

C. Använda antibiotika rationellt

Följa terapiriktlinjer, rätt profylax, dos, 

Stoppdag - finns indikationen kvar? 



Södra Älvsborgs Sjukhus

Klokt Antibiotikaval

Klokt antibiotikaval +

Sjukhusets Antibiotika och 

Infektionsuppföljningssystem (SAI)

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås

Anders Lundqvist



Påverkan – är att nå fram och inte bara ut

och sker bäst via olika vägar!

Artiklar i tex Läkartidningen
Intervjuer i tidningar

Fick-guidelines 

till alla läkare

Expert workshop producerar 

guidelines tillsammans med 

LMV

Diskussioner på vårdcentraler Kontinuerlig information och 

dialog om förskrivningsmönster 

på Stramas webb-sida

www.strama.se



Strama-BVC

Utbildningsmaterial för nyblivna föräldrar att 

användas i föräldrautbildningen på BVC



www.Strama.se

Stramas ”åtgärdspaket”



Rör det mig?

…eller 

mig?



”Budskap på väg” VLT
Världshälsodagen 7/4

Antibiotikaresistenta bakterier fortsatt hot

mot hälsa - även i Skåne



Vi behöver beröra!

Underlag behövs för                          

- ökad kunskap

- vilja att förändra

- mäta om vi lyckas 

- återkoppling 

- dialog

- för att nå fram och inte bara ut



Livräddande, stor effekt
• Hjärnhinneinflammation

• Blodförgiftning

• Stor lunginflammation

• Utbredd rosfeber

• Svår njurbäckeninflammation

Ingen effekt
• Förkylning

• Halsinfektion utan Streptokocker

• Luftrörskatarr, oberoende av orsak

• Vanlig hosta

Symtomlindrande
• Blåskatarr

• Uttalad halsfluss med Streptokocker

Ej säker/liten effekt
• Bihåleinflammation

• Lindrig halsfluss med Streptok.

• Öroninflammation 1-12 år

Minskar komplikationer
• Borrelia infektion (hudutslag)

• Sexuellt överförda infektioner

• Öroninflammation <1 år

• Vissa sårinfektioner 

Antibiotikas effekt – när är det onödigt?



De med eftergymnasial utbildning är i högre uträckning positiva till att avstå från 

antibiotika än dem som har grundskola som högsta avslutad utbildning, 82 procent mot 

71 procent. Personer i yrkesverksam ålder (30–59) tenderar att vara mer positivt inställda 

än övriga ålderkategorier.

Källa: Vårdbarometern



Det kvantitativa målet för antibiotika 

2014 nås när vi följer evidensen

Målet för 2011 

• Motsvarar 1,9 till 4,0 % av hela förskrivningen

Målen för 2012 - 2014

• Motsvarar 5,8 till 12 % av hela förskrivningen 

varje år 



Förutsättningar för det lokala 

Strama-arbetet

Strama-gruppen ska ha ett tydligt uppdrag 
och mandat från landstingsledningen

Tydligt avsatta ekonomiska resurser som 
täcker arbetstid, aktiviteter och egen 

fortbildning inom ämnet

Lokala data avseende resistens och 
förbrukning måste vara lätt tillgängliga för 

grupperna



 Ordförande Utvecklingsdirektör
 Sekreterare Stramakoordinator
 Vice ordf Chefläkare patientsäkerhet
 Stramaläkare Infektionsläkare 
 Strama-e-portal Systemägare
 Sjukhusvård Centrumchef
 Primärvård Närsjukvårdsdirektör
 Privatvård VC, Proxima (ortopedi, 3 VC 

Norrköping)

Förslag Styrgrupp Strama Östergötland



Ingen ska behöva få antibiotika i onödan!


