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Hur ska vi klara uppdraget?  

Vart tredje recept bort! 

• Genom kvalitetsstyrning nå det kvantitativa målet –  

   250 recept/1000 invånare 

  

• Ökad följsamhet till rekommendationer minskar     

  förskrivningen! 

 

• Patientsäkerhet måste bli ett uppdrag i  

  ledningssystemet! 

 

• Funktionsuppdrag – med resurser till Strama-gruppen 

 

• Alla verksamheter måste ges ett Strama uppdrag! 

 

  

 



Fem framgångsfaktorer för att nå målen 

• Tillåta läkaren reflektera över sin egen förskrivning 

• Minska osäkerheten om handläggning av 

luftvägsinfektioner 

• Utbilda om adekvat förskrivning 

• Underlätta patientfokuserad vård 

• Åtgärden ska vara till gagn för läkaren, acceptabel och 

praktisk 

 

 J Antimicrob Chemother. 2011 Oct;66(10):2215-23 

Tonkin-Crine S et al. 



Vilka åtgärder behöver vidtas? 

10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens! 



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

A. Minska behovet av antibiotika 

 Smittspridning – VRI, Rutiner, Riskfaktorer, 

 ”Kompetens”! SKLs åtgärdspaket 

B. Förbättra det diagnostiska arbetet 

 Odling före behandling, Remisser, Värdera fynd 



Frågor före antibiotikareceptet! 

• Vem är du? 

• Fått antibiotika senaste halvåret? 

• Legat på sjukhus nyligen? 

• Är det en vårdrelaterad infektion? 

• Varit utomlands? 

• Vårdats utomlands? 



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

A. Minska behovet av antibiotika 

 Smittspridning – VRI, Rutiner, Riskfaktorer, 

 ”Kompetens”! SKLs åtgärdspaket 

B. Förbättra det diagnostiska arbetet 

 Odling före behandling, Remisser, Värdera fynd 

C. Använda antibiotika rationellt 

 Följa terapiriktlinjer, rätt dos, behandlingstid, profylax 

 Stoppdag - finns indikationen kvar?  



www.regionhalland.se/Strama Stramas ”Verktygslåda” 
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Antibiotikaförskrivning (J01 exkl methenamine) olika åldersgrupper, öppen vård i Sverige 
Källa: Socialstyrelsen och Apoteken service 

0 - 4 år

5 - 14 år

15 - 64 år

65 - 99 år



Rör det mig? 

Varför följer vi inte evidensen och 

t.ex. klädregler? 

 …eller 

mig? 





Ingen ska behöva få antibiotika i onödan! 


