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Till samtliga     
Vårdgivare inom tandvården i Stockholms län  
 
Inbjudan att medverka i en kartläggning av antibiotikaförskrivning inom tandvården i 
Stockholms län vecka 47 2013 
 
Stockholms län har bland den högsta antibiotikaförskrivningen i landet inom både sjukvård och 
tandvård utan att detta motsvaras av dokumenterat högre sjuklighet i behandlingskrävande bakteriella 
infektioner. I Stockholms län står tandvården för ca 7 procent av alla antibiotikarecept. Problemen 
med antibiotikaresistenta bakterier har blivit större och genom att bara använda antibiotika när det 
verkligen gör nytta är förhoppningen att resistensutvecklingen kan bromsas. Tyvärr vet vi för lite om 
vilka indikationer inom tandvården som resulterar i förskrivning av antibiotika och vilka preparat som 
väljs vid olika tillstånd.  
 
Strama Stockholm är en del av Stockholms läns landsting. Vårt uppdrag är att verka för minskad 
antibiotikaanvändning. Se gärna våra behandlingsrekommendationer för antibiotikabehandling i 
tandvården i appen ”Strama SLL”.  
 
”Vecka 47-studien” har genomförts ett par gånger på vårdcentraler och jourmottagningar, men också 
inom Folktandvården. Vi bjuder nu in samtliga tandläkarmottagningar i Stockholms län, offentliga och 
privata, att medverka i en kartläggning av antibiotikaförskrivningen inom tandvården. Resultaten 
kommer att återkopplas av Strama Stockholm och förhoppningsvis vara ett stöd i förbättringsarbetet. 
 
Undersökningen går till så att samtliga tandläkare vid deltagande enheter kryssar i ett enkelt protokoll 
för alla patienter som söker med infektionssymtom under hela vecka 47, jourpass inräknade.  
Efterkontroller av tidigare infektion inkluderas inte. Protokollet och instruktioner om hur det fylls i 
kommer att skickas ut till kontaktpersonen på respektive enhet inför studiestart.  
 
Ytterligare information kan fås på www.stramastockholm.se eller av Annika Hahlin, 
annika.hahlin@sll.se. 
 
Intresseanmälan för att delta i v47 studien mejlas senast 5 november 2013 till 
charlotta.jonsson-falk@sll.se med uppgifter om kontaktperson på enheten. 
 
Vi hoppas på bra uppslutning till denna intressanta studie! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Annika Hahlin, apotekare, telefon 08-737 39 33 
Charlotta Falk, sjuksköterska, telefon 08- 737 39 39 
Strama Stockholm 
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