
Välkomna till Strama Stockholms 
vårmöte nr 2

2021-04-15



Dagens agenda:

 Uppföljning antibiotikaförskrivning

 Smittskydds-/Stramauppdraget

 Gruppdiskussioner 

 Årets självdeklaration

 Kort paus

 Primärvårdskvalitet

 Nya och gamla webbutbildningar
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Uhämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och månad i
Region Stockholm 2016 - 2021-03

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

J01 exkl metenamin

Utbrott av covid-19

Uthämtade antibiotikarecept till invånare i Region Stockholms hade innan pandemin med covid-19 en långsamt nedåtgående 
trend, men denna snabbades på betydligt av pandemin. Första kvartalet 2021 var nivån på uthämtade antibiotikarecept per 
1000 invånare 33 % lägre än samma kvartal 2020. Det var först i april 2020 som några större effekter av pandemin sågs på 
uthämtade antibiotikarecept. Senaste 12 månaderna har uthämtade antibiotikarecept totalt minskat med 26 %.
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Uthämtade antibiotikarecept* per 1000 invånare och region 
2018-04 - 2021-03

Källa: Concise, e-Hälsomyndigheten 2018-04 - 2019-03

2019-04 - 2020-03

2020-04 - 2021-03
Linjen indikerar det nationella patient-
säkerhetsmålet om max 250 recept

* J01 exkl metenamin

Uthämtade antibiotikarecept till invånare i Stockholms län minskade med hela 33 % första kvartalet 2021 jämfört med samma 
kvartal 2020. På nationell nivå sågs en minskning på 31 %. Stockholm ligger nu på 213 uthämtade antibiotikarecept per 1000 
invånare och 12-månadersperiod, vilket för första gången är under rikssnittet (215 recept). Alla regioner uppnår det nationella 
målet på max 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Pandemin med covid-19 har påverkat data kraftigt.
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Uthämtade antibiotikarecept* per 1000 invånare och åldersgrupp i Region 
Stockholm 2018-04 - 2021-03

Källa: Concise, e-Hälsomyndigheten

2018-04 - 2019-03

2019-04 - 2020-03

2020-04 - 2021-03

* J01 exkl metenamin

Uthämtade antibiotikarecept har de senaste 12 månaderna minskat särskilt kraftigt till små, men även lite 
större barn. För barn 0-4 år ses en minskning med hela 62 % senaste 12 månaderna. För vuxna ses 
generellt minskningar på runt 20 %, men hos de allra äldsta (85+) ses en något lägre minskning på 14 %.
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Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och månad i
Region Stockholm för olika sorters antibiotika 2019 - 2021-03

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

Luftvägsantibiotika

Urinvägsantibiotika

Hud- och  mjukdelsantibiotika

"Akneprpearat"

Under tiden med pandemin är det framförallt luftvägsantibiotika som minskat till invånare i Region Stockholm. 
Det hämtas nu ut nästan lika många recept på urinvägsantibiotika som på luftvägsantibiotika. Första kvartalet 
2021 hade luftvägsantibiotika minskat med hela 42 %, urinvägsantibiotika med 9 %, hud- och mjukdelsantibiotika 
med 16 % och aknepreparat ökat med 3,7 % jämfört med samma kvartal 2020.
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Uthämtade luftvägsantibiotika per månad i Region Stockholm 
2016 - 2021-03

Källa: Concise, e-hälsomyndigheten

Fenoximetylpenicillin (J01CE02) Doxycyklin (J01AA02)
Amoxicillin (J01CA04) Amoxicillin och enzymhämmare (J01CR02)
Erytromycin (J01FA01) Cefalosporiner (J01DB-E)

Uthämtade luftvägsantibiotika har påverkats kraftigt av pandemin. Ett år påverkat av pandemin har gjort att 
luftvägsantibiotika totalt minskat med 42 % jämfört med föregående år. Senaste året minskade fenoximetylpenicillin 
(PcV) med 44 %, doxycyklin med 42 %, amoxicillin med 44 %, amoxicillin med klavulansyra med 29 %, erytromycin
med 6 % och cefalosporiner med 2 % . 



Smittskydd-/Stramaansvarig

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5lmannen
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Alla husläkarmottagningar ska ha en lokalt 
Smittskydds- och Stramaansvarig läkare

De vårdcentraler som har >5000 listade 
patienter ska även ha en lokalt Smittskydds-
och Stramaansvarig sjuksköterska



Gå grundkursen och delta i vår- och 
höstmöten

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:M%C3%B8te_i_Norges_Godtemplar_Ungdomsforbund,_1913.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Läs våra nyhetsbrev

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Newspaper_Cover.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Sprid kunskap och information



Hjälpa Smittskyddet vid 
eventuella utbrott i området





Vad gör jag på min mottagning? Har 
vi hjälpt till vid ett utbrott? Hur gick
det till? – 10 minuters diskussion

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC

https://stevetechblogcom.wordpress.com/2018/12/02/my-dream-classroom/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Självdeklaration avseende 
husläkarmottagningens arbete för 
en klok och återhållsam 
antibiotikaanvändning



Förbered och led genomgången 
av vårdcentralens självdeklaration



Välj patientfall på 
stramastockholm.se



Ta fram 10 patientjournaler

• Gå in via Medrave och sök på diagnos
• Be läkare och sköterskor att ta fram sina 1-2 

senaste fall med vald diagnos
• Undvik att peka ut någon, det kan vara bra att 

avidentifiera och ta bort vem som har handlagt 
patienten.



• Diskutera patientfallet och dess frågor i 
personalgruppen 

• Vid indelning i grupper, ha tvärproffesionella
grupper

• Gå igenom mottagningens egna journaler. Vad var 
bra? Vad kunde göras bättre?

• Vad tar vi med oss av detta?
• Fyll i web-formuläret och skicka in



Vad är syftet med 
självdeklarationen?

• Få tid till internutbildning och reflektion – med 
ersättning

• Lära av varandra – skapa en välfungerande 
vårdkedja på mottagningen

• Skapa nya rutiner/ förbättra existerande

Viktigt att alla mottagningar gör sin egen 
självdeklaration!



Självdeklarationer statistik

2019

 206 vårdcentraler totalt

 109 godkända (53,6%)

 5 ej godkända (2,4%)

 92 ej inskickade (44,5%)

2020

 212 vårdcentraler totalt

 170 godkända (80,2%)

 6 ej godkända (2,8%)

 36 ej inskickade (17%)



Vi hade ett givande och lärorikt 
möte då både läkare och 
sjuksköterskor kunde resonera och 
diskutera tillsammans.

Det är bra att granska journaler och 
diskutera! Det har dock varit svårt att få 
ihop det i år pga pandemin.

Fallet var bra, men gärna en Powerpoint där 
innehållet i slidsen inte är för mycket text. Vi 
önskar också att informationsapotekaren 
fortsätter att komma då det tillför mycket till 
verksamheten.



Reflektioner 2020

• Pandemiår = svårt att få tid samt att samlas
• Övervägande positiv respons
• Hög kvalitet
• Alla ska delta; majoriteten av läkarna och 

majoriteten av sjuksköterskorna, gärna även andra 
yrkeskategorier



Primärvårdskvalitet på vårmötet

2021-04-15



primarvardskvalitet.skl.se



Exempel på användning

• Uppföljning med Strama
• Uppföljning av den egna mottagningen
• ST-arbeten, förbättringsarbeten mm

Data måste diskuteras och tolkas, säger inte rakt av 
om något är bra eller dåligt.









contact@medrave.com

För att 
• Skaffa Medrave om ni inte redan har det
• Ansluta till Primärvårdskvalitet
• Bli synlig för andra i Primärvårdskvalitet
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196 vårdcentraler: Akut mediaotit, andel antibiotikabehandlade i åldrarna 1-12 år
2020

Källa: PrimärvårdsKvalitet
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196 vårdcentraler: Antibiotikabehandlad akut mediaotit, andel pcV i åldrarna 1-12 år
2020

Källa: PrimärvårdsKvalitet
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169 hlm i Region Stockholm: Akut bronkit, andel antibiotikabehandlade
Källa: PrimärvårdsKvalitet

2018-02--2019-01

Mål: < 10 %
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196 vårdcentraler: Akut bronkit, andel antibiotikabehandlade
2020

Källa: PrimärvårdsKvalitet

Mål < 10%
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195 hlm i Region Stockholm: Pneumoni, andel pcV
2020

Källa: Primärvårdskvalitet

Mål: minst 70%
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196 hlm i Region Stockholm: Antibiotikabehandlad faryngotonsillit, andel pcV
2020

Källa: PrimärvårdsKvalitet
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196 vårdcentraler: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med negativt Strep-A test
2020

Källa: PrimärvårdsKvalitet
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195 hlm i Region Stockholm: Akut cystit kvinnor, andel förstahandsantibiotika
2020

Källa: Primärvårdskvalitet
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194 hlm i Region Stockholm: Akut cystit män, andel förstahandsantibiotika
2020

Källa: Primärvårdskvalitet
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195 hlm i Region Stockholm: Rinosinuit, andel antibiotikabehandlade
2020

Källa: Primärvårdskvalitet
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195 hlm i Region Stockholm: Rinosinuit, andel pcV
2020

Källa: Primärvårdskvalitet



Webbutbildningar













Mikrobiotan – Hur viktig är den 
för oss egentligen?



Filmer
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