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Resistensutveckling är ett pedagogiskt svårt ämne



Somliga kan vara pedagogiskt svåra att nå

Individer som i sitt vardagsliv får 
bestämma mycket
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Lena Hallengren

Påverkan i sidled eller via linjen?
Både och!

SKR



Verktyg för återkoppling
• Infektionsverktyget
• Apoteksdata
• Journalgranskning manuellt och maskinellt

• Färska data
• Personliga data
• Enhetlighet, uthållighet och envetenhet
• Samarbete med linjeorganisation

Framgångsfaktorer för lyckosam återkoppling



• Förra året var det 22 tillfällen när barn på den här skolan cyklade hit utan hjälm!

• Förra veckan var det tre flickor i klass 3b som cyklade hit utan hjälm!

• Igår  cyklade ditt barn hit utan hjälm!

Återkoppling – gör det någon nytta?



• Projekt som påbörjades på SÄS 151118

• Metod
Veckovis återkoppling till chefer och läkare om aktuell förskrivning

• Bakgrund
Selexid och Furadantin är förstahandsmedel vid UVI utan feber
Kinoloner ska undvikas, såväl hos kvinnor som män
Asymtomatisk bakteriuri ska inte behandlas förutom vid graviditet och inför 
prostatakirurgi

• Målsättning: < 10%

Kinoloner vid UVI utan feber







Antal kinolonordinationer vid UVI utan feber



Anamnes
Patient som tidigare haft UVI vid två tillfällen. 
Behandlad med Selexid i april och augusti föregående år
Nu besvär av trängningar och miktionssveda

Bedömning
Blodprover ua. Urinsticka visar +4 för vita. 
Kompletterar med urinodling
Sätter in Ciprofloxacinx2 i 7 dagar
Får åka hem
Ingen planerad uppföljning men vb får hon söka igen på akuten eller vårdcentralen

Mail till förskrivare med kopia på anteckning utan personnummer

Hej!
Vi rekommenderar att man avstår får ciprofloxacin vid UVI utan feber. 

Hälsningar
Anders Lundqvist
Infektionskliniken
Strama
2585

Personlig återkoppling PÅ = SBSD







Projekt som påbörjades på Infektionskliniken januari 2017

Bakgrund Successiv ökning av piptaz-användning på SÄS i Borås sedan 2008
Bristsituation i världen
Ambition att minska användningen av bredspektrumantibiotika

Metod Månadsvis journalgranskning av alla som behandlats med piptaz
Månadsvis återkoppling till Infektionsklinikens läkare
Månadsvis diskussion med Infektionsklinikens läkare

Mål Minskad användning av total piptaz-användning
Ökad frekvens av byte till annat preparat vid första rond

Piptazgranskning på Infektionskliniken SÄS





Lycka till!


