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Vad är Strama?

Samverkan mot antibiotikaresistens



Varför minska 
antibiotikaanvändningen?



Antibiotikasorterna börjar ta slut……



Modern sjukvård kräver antibiotika



Antibiotikaresistens

Många vanliga bakterier har blir alltmer 
motståndskraftiga mot antibiotika (resistens)

Ju mer antibiotika vi använder desto fortare går 
denna utveckling

Sverige har ännu så länge ett gynnsamt läge –
men vi importerar resistenta bakterier från andra 
länder



Nyttan med penicillin







Viktigt att minska användningen av 
antibiotika

Ju mer antibiotika vi använder desto 
fortare går denna utveckling



.Sid 2020-11-2012

Kommentar: Antibiotikaförsäljningen mätt i recept/1000 invånare minskade med 18 % under tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019. 
Under den senaste 12-månadersperioden minskade den totala antibiotikaförsäljningen (J01 exkl. metenamin) på recept med 12 % jämfört med samma 
period året innan från 287 till 252 recept/1000 invånare och år. 

Den röda linjen indikerar Stramas nationella mål inom öppenvård på 250 recept/1000 invånare och år
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Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, per region, alla åldrar
Recept/1000 invånare och 12-månadersperiod
Källa: Insikt, eHälsomyndigheten
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Uthämtade antibiotikarecept* till barn 0-6 år i respektive kommun 
2017-10 - 2020-09

Källa: Concise, e-hälsomyndigheten

2017-10 - 2018-09

2018-10 - 2019-09

2019-10 - 2020-09-38 % jan - sept  2020

Antalet antibiotikarecept till barn 0-6 år i Region Stockholm har minskat med 38 % jan-sept 2020 jämfört 
med samma period 2019. Detta beror på pandemin med covid -19. Under andra kvartalet 2020 sågs en 
minskning med hela 65 % jämfört med samma kvartal 2019. Under tredje kvartalet var minskningen 30 % 
jämfört med samma kvartal 2019. Senaste 2 åren har uthämtade antibiotikarecept till barn 0-6 år minskat 
med 36 %. Det finns inga säkra medicinska förklaringar till de stora skillnaderna mellan olika kommuner. 
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Uthämtade typer av antibiotikarecept per 1000 invånare i 
Region Stockholm per månad de senaste 5 åren

Källa: Concise, eHälsomyndigheten

Luftvägsantibiotika

Urinvägsantibiotika

Hud- och  mjukdelsantibiotika

De senaste 5 åren har särskilt recept på luftvägsantibiotika minskat. Under andra kvartalet 2020 i samband med 
pandemin minskade luftvägsantibiotika med 44 %, urinvägsantibiotika med 13 % och hud- och 
mjukdelsantibiotika med 21 % jämfört med samma kvartal 2019. Under tredje kvartalet 2020 har uthämtade 
antibiotikarecept ökat något, men ligger fortfarande under tidigare nivåer. Jämfört med samma kvartal 2019 har 
luftvägsantibiotika minskat med 30 %, urinvägsantibiotika med 9 % och hud- och mjukdelsantibiotika med 15 %.





Drygt 20 % 

ESBL-bärare!



2007

Vårdhygien hjälper!

2017

EARS-Net, Data från blododlingsisolat ECDC, nov 2018

MRSA-positiva odlingar
Det går att bryta utvecklingen



Är det en infektion?

Är det en bakteriell infektion?

Bör den behandlas med antibiotika? 

När ska antibiotika ges?



Använd antibiotika rätt!



Grundprinciper

Inte i onödan! 

Bara när det gör verklig nytta

Så smalt spektrum som möjligt

Peroralt om möjligt



Vad görs?



zcCompany



zcCompany



zcCompany



För patienter och allmänhet

svenska, 
arabiska, 
engelska, 

finska, sorani, 
somaliska, 
spanska



Stockholms kampanj 2015



Stockholms kampanj 2020







Nationell kampanj



FN och WHO visar ledarskap

© World Health Organization 2015
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Tillbaka till vardagen……



Alla vill vara friska på förskolan-
-och slippa antibiotika



Förhindra smittspridning-mycket kan göras med 
enkla medel

Förskolans personal har en viktig roll!

• Kunskap, inlärning och spridning till kollegor

• Etablering av goda rutiner i hygienarbetet



Hygienansvariga

Många förskolor har hygienansvariga
(som är våra ”ambassadörer”)  

Tar fram och håller ordning på rutiner
Håller frågan aktuell
Fortbildar sina arbetskamrater



Men...............

om sjuka barn kommer till
förskolan………………



Är det svårt (!) att stoppa 
smittspridningen..…

https://www.youtube.com/watch?v=HIUEaK2llEc&feat
ure=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=HIUEaK2llEc&feature=youtu.be


Vardag på förskolan



Barnen drabbas ofta av förkylningar
Vad är normalt?



Program efter fikapaus



När det hopar sig……



Sammanfattning och slutsatser



Sverige har en barnomsorg 
(förskolan) med hög kvalitet!



Slutsatser forts…

• Många barn på liten yta ökar infektionsrisken 

• Tydliga hygienrutiner blir extra viktiga

• Tänk på - olika rutiner i vardag och vid utbrott



Slutsatser forts…..

Egenkontroll är, förutom ett lagkrav, ett 
kvalitetssystem och viktigt att förskolans 
personal både får ekonomiska och tidsmässiga 
möjligheter att starta upp detta arbete.



Checklistor!

Checklistor för hygien och städning hittar ni på 
vår hemsida stramastockholm.se

under fliken informationsmaterial



Webbutbildning för allmänheten





Förbättringsområden

• Tydliga och nedskrivna 
hygienrutiner

• Hygienansvarig/a?

• Städningsansvarig/a?

• Fortbildning av personal viktig



Tack för oss!

Lycka till som våra ambassadörer
och med ert arbete att förhindra
onödig smittspridning!



Goda rutiner var det!

https://www.youtube.com/watch?v=CZsTKPd1IZA

https://www.youtube.com/watch?v=CZsTKPd1IZA
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