
Välkomna till vårmöte för 
Smittskydds-/Stramaansvariga 2022!



Program

Hur kan vi påverka patienten? Vilken metod och 
retorik fungerar?

Antibiotikaanvändningen det senaste året

14.45-15.15 Fika

Nyheter från Strama Stockholm

Nyheter från Smittskydd Stockholm

16.45 Avslutning





Olika människors 
drivkrafter för mer hållbart 

antibiotikabeteende



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Vad får människor att vilja använda 
antibiotika på ett hållbart sätt?



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Kunskapen om antibiotika varierar 
4 av 10 har en felaktig bild, övertro eller vet för lite för att svara



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

2 av 10 tycker absolut att antibiotikaresistens kan bli ett stort 
problem för dem själva eller för deras familj



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Vilka står för merparten av 
över- och felanvändningen 

av antibiotika?



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Y-värden

OROLIGA
ENGAGERADE
pop 10%, vol 11%

LUGNA
UTHÅLLIGA

pop 19%, vol 13%
MEDVETNA

HÄLSOSAMMA
pop 19%, vol 17%

UPPTAGNA
SMIDIGHETSSÖKARE

pop 22%, vol 23%

Jag tycker det 
bara finns 
fördelar för 
kroppen med att 
ta antibiotika.

BUBBLANS STORLEK
= ANDEL AV 
POPULATIONEN

Befolkningen kan delas in i sex grupper med olika inställning och 
beteende när det gäller antibiotika

OROLIGA
LÖSNINGS-

ORIENTERADE
pop 12%, vol 19%

NÖJDA
FÖLJSAMMA

pop 15%, vol 13%

Källa: Kvantitativ undersökning, ”Segmentering och 
målgruppsval för mer hållbar antibiotikaanvändning”, 
2021, 4 338 respondenter 16-74 år varav segmenteringen 
baseras på 97% (4 201 respondenter). Resterande ingår ej; 
2%-enheter (96 respondenter) inte känner till antibiotika 
och 1% (41 respondenter) har svarat att de tagit 
antibiotika av livsavgörande skäl.

Jag litar på att läkaren gör en 
korrekt bedömning och ger den 
behandling som är bäst för mig.



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Y-värden

OROLIGA
ENGAGERADE
pop 10%, vol 11%

LUGNA
UTHÅLLIGA

pop 19%, vol 13%
MEDVETNA

HÄLSOSAMMA
pop 19%, vol 17%

UPPTAGNA
SMIDIGHETSSÖKARE

pop 22%, vol 23%

Jag vet oftast 
själv när jag 
behöver 
antibiotika.

…tycker i högst grad att de vet själva när de behöver antibiotika

OROLIGA
LÖSNINGS-

ORIENTERADE
pop 12%, vol 19%

NÖJDA
FÖLJSAMMA

pop 15%, vol 13%

Jag litar på att läkaren gör en 
korrekt bedömning och ger den 
behandling som är bäst för mig.



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Y-värden

OROLIGA
ENGAGERADE
pop 10%, vol 11%

LUGNA
UTHÅLLIGA

pop 19%, vol 13%

MEDVETNA
HÄLSOSAMMA
pop 19%, vol 17%

NÖJDA
FÖLJSAMMA

pop 15%, vol 13%

UPPTAGNA
SMIDIGHETSSÖKARE

pop 22%, vol 23%

Jag överdriver 
ibland mina 
symptom för att 
få den hjälp jag 
behöver.

Jag litar på att läkaren gör en 
korrekt bedömning och ger den 
behandling som är bäst för mig.

Mest benägna att ibland överdriva för att få den hjälp de behöver

OROLIGA
LÖSNINGS-

ORIENTERADE
pop 12%, vol 19%



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Vad hindrar önskvärt beteende?



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Antibiotika upplevs ha många omedelbara fördelar när man är sjuk
- eventuella nackdelar är obetydliga och kortvariga, max någon vecka

• Upplevda rationella fördelar
• Förkorta sjukdomstid (symtomfri 

på 36h)
• Återgå till vanligt liv
• Slippa återbesök

• Eventuella nackdelar
• Magont, diarré
• Immunförsvaret försvagas tillfälligt
• Svamp
• Illamående
• Komma ihåg 

?

Upplevda emotionella fördelar
• Mindre lidande
• Stilla oro 
• Kontroll 
• Trygghet
• Bekräftelse
• Belöning



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Användarna känner till resistens men tycker att ”det gäller inte mig,
det beror på och drabbar andra”

De som inte 
tar hela 
kuren

De som 
använder 

för mycket

Läkare som 
förskriver

Andra, 
någon 

annanstans
I framtiden



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Antibiotika upplevs vara helt riskfritt för individen själv!

”Nackdelar? Jag kan inte komma på 
något som är negativt med antibiotika 

för den enskilde.”
Djupintervju dec, 2020

?

Försumbara biverkningar
i någon vecka

efter kuren

?

Resistens 
långt in i framtiden



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Vad motiverar fler att vilja avstå  
när det inte krävs för att bli frisk?



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Många av budskapen som används för att främja önskvärt beteende 
handlar om resistens och samhällsnyttan



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Antibiotikas effekter på den egna hälsan under kommande månader 
och år upplevs mer relevant än konsekvenserna för samhället



Danielle Kvammen Consulting AB
7 okt, 2021

Viktiga motivatorer till önskvärt beteende

FÅ REDA PÅ 
NÄR AB INTE BEHÖVS 

FÖR ATT BLI FRISK

KÄNNA TILL 
RISKER MED AB

FÖR EGNA HÄLSAN
NÄRMASTE MÅN-ÅR

TRYGG I KONTAKT 
MED VÅRDEN

LIVET FUNGERAR 
BÄTTRE I LÄNGDEN 

NÄR HÄLSAN GYNNAS



Så hur förklarar vi för patienten? 
Vilka nackdelar finns det för den 
enskilde med antibiotika? Hur 

övertygar vi långsiktigt den som 
starkt önskar antibiotika? Hur 

skapar vi trygghet för den som är 
orolig?



Hur kan vi förklara och skapa trygghet långsiktigt?



Hur kan vi förklara och skapa trygghet långsiktigt?



Använd antibiotika rätt!

Rädda liv

Resistensutveckling

Förhindra 
komplikationer



Livräddande, stor effekt
• hjärnhinneinflammation
• sepsis (blodförgiftning)
• lunginflammation med pneumokocker
• rosfeber
• njurbäckeninflammation

Symtomlindrande
• uttalad nedre UVI
• uttalad halsfluss
• bakteriell bihåleinflammation med svåra symtom

Mycket liten effekt
• lindrig-måttlig bihåleinflammation
• öroninflammation 1 - 12 år
• luftrörskatarr, även med bakterier

Minskar komplikationer
• hudborrelia
• sexuellt överförda infektioner 

Ingen effekt
• halsfluss med virus
• förkylning





Antibiotikaförbrukning i 
Region Stockholm -

samt digital förskrivning från HLM 2022-03-24

Annika Hahlin
Leg. apotekare



2021 sågs en minskning med 3 % av uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Sverige jämfört med 2020. 
Minskningen skedde i alla åldersgrupper förutom hos små barn (+11 %). Pandemin med covid-19 påverkade stort.
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Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och år för olika 

åldersgrupper i Sverige 1987-2021
Källa: Apoteket AB och eHälsomyndigheten
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I Stockholms län: 
Minskning med 45 % senaste 10 åren 

• Motsvarar 300 000 färre antibiotikarecept per år till 
befolkningen 2021 jämfört med 2011.
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Total antibiotikaförsäljning mätt som Definierade dygnsdoser (DDD) 
per 1000 invånare och dag i Region Stockholm 2016-2021

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

J01 exkl metenamin

Den totala antibiotikaförsäljningen mätt som Definierade dygnsdoser (DDD) per 1000 invånare och dag omfattar 
försäljning både på recept och rekvisition och har stadigt minskat sedan 2016 i Region Stockholm. 2021 sågs en 
minskning med 3,4 % i total försäljning mätt som DDD/1000 invånare och dag. (En fullständig nationell jämförelse är 
inte möjlig eftersom vissa regioner inte rapporterar in komplett rekvisitionsförsäljning.)
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Uthämtade antibiotikarecept* per 1000 invånare och region 2018-2021
Källa: Concise, e-Hälsomyndigheten

2018

2019

2020

2021

Linjen indikerar det nationella patient-
säkerhetsmålet om max 250 recept

* J01 exkl metenamin

2021 sågs en minskning med 4,2 % av uthämtade antibiotikarecept i Region Stockholm jämfört med 2020. Det 
motsvarade 20 000 färre antibiotikarecept på ett år. På nationell nivå minskade uthämtade antibiotikarecept med 3,0 %. 
Stockholm ligger nu på 228 uthämtade recept per 1000 invånare och år. Rikssnittet är 230. Gotland ligger högst med 
254 och Västerbotten lägst med 189 recept. Pandemin har haft stor påverkan på uthämtade antibiotikarecept och 
sedan 2019 ses en minskning med 23 % i Region Stockholm och med 19 % på nationell nivå.
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Uthämtade antibiotikarecept* per 1000 invånare och år 

i respektive kommun 2018 - 2021
Källa: Concise, e-Hälsomyndigheten 2018

2019

2020

2021

* J01 exkl metenamin

Region Stockholm: - 4,2 % senaste året

Uthämtade antibiotikarecept minskade med totalt 4,2 % i Region Stockholm under 2021 jämfört med 2020. 
Pandemin har påverkat stort. Störst minskning sågs under 2021 i Sigtuna (-9 %) samt Haninge (-8 %). 
Skillnaderna mellan olika kommuner är mindre nu än tidigare år. 
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Uthämtade antibiotikarecept till invånare i Region Stockholm per månad 
2016 - 2021-02

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

J01 exkl metenamin

Utbrott av covid-19

Sedan flera år har uthämtade antibiotikarecept till invånare i Region Stockholm minskat stadigt. Under våren 2020 sågs 
en kraftig minskning i samband med utbrottet av pandemin. Under hösten 2021 har uthämtade antibiotikarecept ökat 
rejält, men ligger fortfarande på en nivå betydligt lägre än innan pandemin. Under 2021 minskade uthämtade 
antibiotikarecept i Region Stockholm med 4,2 % jämfört med 2020. 
Det är oklart hur nivån på uthämtade antibiotikarecept kommer att påverkas då pandemin är över.
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Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och månad 
2016 - 2021-02 i Region Stockholm

Källa: Concise, eHälsomyndigheten Luftvägsantibiotika

Urinvägsantibiotika

Hud- och  mjukdelsantibiotika

"Aknepreparat"

Utbrott av covid-19

Sedan 2016 är det framförallt luftvägsantibiotika som minskat till invånare i Region Stockholm och minskningen 
var särskilt kraftig i samband med utbrottet av pandemin. Övriga antibiotikatyper har minskat i långsammare takt. 
Under hösten 2021, i samband med återgång till mer normalt beteende, ökade luftvägsantibiotika rejält. Under 
hela 2021 minskade luftvägsantibiotika med 7,0 %, urinvägsantibiotika med 1,2 %, hud- och mjukdelsantibiotika 
med 3,0 % och aknepreparat med 0,7 % jämfört med 2020.
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Uthämtade antibiotikarecept* per åldersgrupp (enligt WHO) och år
i Region Stockholm 

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

2018

2019

2020

2021

*J01 exkl metenamin

Uthämtade antibiotikarecept minskade totalt med 4,2 % i Region Stockholm under 2021. För de yngsta och 
äldsta åldersgrupperna ses en ökning jämfört med 2020. För barn 0-4 år var ökningen 8,4 % och för äldre än 85 
år var ökningen 2,6 % under 2021. 
Pandemin har påverkat uthämtade antibiotikarecept, särskilt till barn, kraftigt. 
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Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och åldersgrupp 
i Region Stockholm 2021

Källa: Concise, e-hälsomyndigheten

"Aknepreparat"

Hud- och  mjukdelsantibiotika

Urinvägsantibiotika

Luftvägsantibiotika

De allra äldsta invånarna hämtar ut flest antibiotikarecept per 1000 invånare och åldersgrupp. 
Luftvägsantibiotika dominerar bland små barn medan drygt hälften av alla antibiotikarecept till de äldsta 
utgörs av urinvägsantibiotika. De äldsta får även mycket hud- och mjukdelsantibiotika per person. 
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Uthämtade antibiotikarecept per åldersgrupp i Region Stockholm 2021
Källa: Concise, e-hälsomyndigheten

"Aknepreparat"
Hud- och  mjukdelsantibiotika
Urinvägsantibiotika
Luftvägsantibiotika

Sett till totala antalet uthämtade antibiotikarecept får små barn inte längre flest recept. Luftvägsantibiotika 
dominerar inte som tidigare och utgjorde under 2021 cirka 44 % av alla uthämtade antibiotikarecept jämfört 
med 52 % under 2019. Under 2021 utgjorde urinvägsantibiotika 33% av alla antibiotikarecept, hud- och 
mjukdelsantibiotika 19 % och aknepreparat 4 %. De allra äldsta åldersgrupperna innehåller färre individer 
och därför blir antalet antibiotikarecept till dem heller inte så många.
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Uthämtade antibiotikarecept* till barn 0-6 år i respektive region 
2018 - 2021

Källa: Concise, e-Hälsomyndigheten

2018

2019

2020

2021

* J01 exkl metenamin

I Sverige: - 41 % på 2 år 
+ 4,9 % senaste året

Uthämtade antibiotikarecept till barn 0-6 år i Region Stockholm ökade med 1,7 % under 2021 jämfört med 
2020. På nationell nivå sågs en ökning med 4,9 %. Sedan 2019 ses en minskning med 43 % i Region 
Stockholm och med 41 % på nationell nivå. Det finns inga säkra medicinska förklaringar till de i vissa fall 
stora skillnaderna mellan regionerna.
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Andel PcV av uthämtade luftvägsantibiotika* till barn 0-6 år per kommun 
2019 - 2021

Källa: Concise, e-Hälsomyndigheten 2019

2020

2021Linjen indikerar det nationella
målvärdet

*Som luftvägsantibiotika räknas PcV, amoxicillin, amoxicillin med klavulansyra, cefalosporiner och erytromycin

Andelen PcV av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år i Region Stockholm minskade till 67,0 % under 2021 jämfört med 
69,2 % under 2020. Den totala användningen av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år ökade med 6,6 % under 2021 och 
då är det ett observandum att andelen PcV, som har smalt spektrum, minskar. Man får också beakta att den totala 
användningen av luftvägsantibiotika hos barn 0-6 år minskat med 43 % sedan 2019 .



Under 2021 ses lägre andel av antibiotikarecepten från vårdcentraler jämfört med 2020 (38 %). Något 
högre andel ses särskilt från utomlänsförskrivare. Antalet uthämtade antibiotikarecept till invånare i Region 
Stockholm minskade totalt med 20 000 recept under 2021 jämfört med 2020. 

Vårdcentraler
35%

Akutsjukhus
19%

Privatläkare
12%

Närakuter
8%

Tandläkare
8%

Nätdoktorer
7%

Geritarik, SÄBO, 
företagshälsovård m.m.

6%

Utomläns
5%

Var fick stockholmarna sina antibiotikarecept* ifrån 2021?
Källa: Concise, eHälsomyndigheten

*J01 exkl metenamin

N ≈ 545 000 recept



Uppföljning av digital 
förskrivning 

- en nöt som Strama gärna vill knäcka!



Nationella Strama har arbetat 
länge med frågan



Stramas nya rapport för uppföljning av 
digital förskrivning inom regionens 
uppdrag 

• Baserar sig på:

• Besökstyp 9 - distanskontakt 
• KVÅ-kod: UX007 Videomöte



Digital förskrivning från HLM

• Drygt 61 000 antibiotikarecept förskrivna vid 
”videomöte” under 2021

• 34 000 av dessa kan kopplas till vanlig 
infektionsdiagnos – ca 55 %

• Totalt 191 000 antibiotikarecept från HLM  Ca 1/3 
digitalt!
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Uthämtade antibiotikarecept; digital förskrivning från HLM vid vanliga 
infektioner 2021

Källa: Region Stockholm
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Vanliga infektioner; uthämtade antibiotikarecept vid digital förskrivning 
från HLM 2021

Källa: Region Stockholm



Uthämtade antibiotika uppdelat på diagnos från HLM: 
Vy från  Stramas rapport



Diagnoser med förskrivna antibiotika från HLM: 
Vy från  Stramas rapport



Tack för mig!

• strama@regionstockholm.se

• stramastockholm.se

mailto:strama@regionstockholm.se
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Anmälningspliktig antibiotikaresistens i Region Stockholm 2000-2021 
Källa: Folkhälsomyndigheten
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Självdeklarationer statistik

2020

 170 godkända (80,2%)

 6 ej godkända (2,8%)

 36 ej inskickade (17%)

Totalt 212 vårdcentraler

Norrtälje ej inräknat

2021

 164 godkända (78%)

 2 ej godkända (1%)

 45 ej inskickade (17%)

Totalt 211 vårdcentraler



Reflektioner 2021

 Pandemin:

- Svårt att få tid med vaccinationer och 
vårdskuld

- Svårt att få ihop personal pga högre frånvaro 

 Generellt mycket välgjorda arbeten!



Självdeklaration 2022

Ligger snart på Vårdgivarguiden

Skickas in senast 31 januari 2023

Verksamhetschef och Stramaansvariga har viktiga roller

Majoriteten av personalen på vårdcentralen ska delta

2022-12-14

Strama Stockholm

53



Nyheter 2022

 Återigen ersättning för besök från Strama och 
Informationsläkarna/apotekarna:

- 2 besök per år ger 4 kronor per listad patient

 Självdeklarationen ingår även i Norrtäljes avtal

 Ytterligare en del i Självdeklarationen

 Antibiotikasmarta husläkarmottagningar



Självdeklaration – Nytt

 Godkänd del 1 och del 2 ger tillsammans 4 kronor 
per listad i målrelaterad ersättning. 

 Tillägg del 3

 Verksamhetschef, MAL och/eller Smittskydds-
Stramaansvariga

 Godkänd del 3 ger ytterligare 4 kronor per listad 
men endast under förutsättning att både del 1 och 
2 är korrekt utförda



Antibiotikasmart® vårdcentral

 Godkänd del 1,2 och 3 i självdeklarationen

 Besök från Strama Stockholm samma år



Ny dosering av erytromycin

 Erytromycinkapsalarna finns inte längre

 Erytromycintabletter ersätter men har annan 
dosering

 500 mg x 4 alternativt 1 g x 2 

 Vuxna vid pc-allergi av typ 1 med diagnosen AOM 

 Barn > 40 kg vid pc-allergi av typ 1 med diagnosen 
AOM eller pneumoni



Fel i Kloka Listan 2022 (tryckt version)

Ska stå:

 Akut otitis media samt pneumoni hos barn:

- Ery -Max 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 500 mg x 4 )
mixtur/granulat till oral suspension

 Febril uvi hos vuxna:

Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim + sulfametoxazol ** 160 mg/800 mg x 2 i 
10 dygn (kvinnor), 10–14 dygn (män)



Restonotering av amoxicillin

 Amoxicillin-tabletter 750 mg finns tillgängliga och 
nu ska även 500 mg, 30 st finnas

 Fortfarande problem med tablettförpackningar på 
375 mg och 1 g samt vissa mixturer.

 Svårt att få överblick, många leverantörer och 
förpackningsstorlekar, olika besked.



Vad kan vi ersätta amoxicillin med?

 KOL-patienter: doxycyklin

 Pneumoni hos barn < 5 år: pcV

 Otit-recidiv: trimetoprim-sulfametoxazol

Vid restnoteringar av antibiotika, titta på janusinfo.





Våra webbaserade utbildningar







Heldagsseminarium om antibiotikaresistens 
för sjuksköterskor i primärvården – 6/4

• Sjuksköterskor har en viktig roll i arbetet med att 
motverka resistensspridning.

• Lika viktig roll inom arbetet med att minska 
onödig antibiotika.

• Hur jobbar sjuksköterskor i världen med 
antibiotikaresistens?

• Hur kan en sjuksköterskeledd 
infektionsmottagning se ut?





2020



2022?

Kopplad till antibiotikans biverkan 
hos människan

Ta inte antibiotika om du inte 
behöver.
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