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Stockholms läns läkemedelskommitté och Strama Stockholm
välkomnar till en fortbildningseftermiddag

Praktisk handläggning av övre och
nedre luftvägsinfektioner
Datum:
		

Tisdagen den 24 november 2015. Registrering kl 12.30
Seminarium kl 13.00 - 16.45

Plats:		
		

Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
T-bana Rådmansgatan, blå buss 2

Målgrupp:

Sjuksköterskor

Avgift:		
		

Kursen är kostnadsfri. Din anmälan är bindande men kan överlåtas till kollega.
Ej avbokad plats debiteras med 500 kr

Arrangör:

Stockholms läns läkemedelskommitté och Strama Stockholm

Anmälan:
Senast 18 november via www.janusinfo.se/fortbildning
		Bekräftelse kommer till din e-post!
Information: Skicka e-post till strama@sll.se

Stöd för evidensbaserad medicin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Praktisk handläggning av övre och nedre luftvägsinfektioner
Infektioner är den vanligaste orsaken till kontakt med sjukvården. Många infektioner som vi handlägger
både i primär- och slutenvården är självläkande. Idag sker en överförskrivning av antibiotika vid denna typ av
okomplicerade självläkande infektioner orsakade av virus eller bakterier.
Antibiotika har en avgörande betydelse vid livshotande bakteriella infektioner som meningit, sepsis och
pneumoni. Antibiotika är även oumbärligt vid till exempelortopedisk kirurgi och cancerbehandlingar som
innebär en ökad infektionsrisk.
Samhället står inför ett växande problem med resistenta bakterier som antibiotika inte biter på. Ökad antibiotikaanvändning driver utvecklingen av resistenta bakterier och vi kan heller inte bortse från de individuella riskerna. Vi måste hushålla med de antibiotika som finns idag för att kunna bevara dem som effektiva
läkemedel när de verkligen behövs. Nationella rekommendationer hjälper oss att inte förskriva antibiotika i
onödan. Fortfarande förskrivs tre till fyra av tio recept i onödan.
Samtalet är vårt viktigaste arbetsverktyg i mötet med patienten. Ett strukturerat samtal kan göra stor skillnad
för en säkrare medicinsk bedömning vid telefonrådgivning.
Detta seminarium erbjuder en evidensbaserad och bred medicinsk uppdatering av dina kunskaper om nyttan
av antibiotika, antibiotikaresistens och aktuella behandlingsrekommendationer. Du får också lära dig om ett
strukturerat samtals olika faser med praktiska exempel.

Varmt välkomna!
Eva Andersén Karlsson
Docent, överläkare,
Ordförande, Stockholms läns läkemedelskommitté

Astrid Lundevall
Överläkare, enhetschef
Strama Stockholm

Program
12.30

Tisdagen den 24 november 2015
Registrering sker vid entrén Spårvagnshallarna och kan ta lite tid.

13.00

Håller antibiotikasorterna på att ta slut?
Astrid Lundevall, överläkare, Strama Stockholm

13.20

Nedre luftvägar, akut bronkit och pneumoni
Carl Spindler, med dr, överläkare, infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

14.00

Övre luftvägar, sinuit, tonsillit och otit
Anna Granath, överläkare, öron-, näs- och hals-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

14.50

Paus med kaffe/te och smörgås

15.20

Telefonrådgivning – en viktig del av vården
Elisabeth Almgren Eriksson, sjuksköterska, 1177 Vårdguiden

16.30

Diskussion

16.45

Sammafattning och avslutning
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
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