1

Smittskydd Värmland
Handläggare

Direkttelefon

Olle Wik/MR

054-19 13 03

Datum

Vår beteckning

2018-04-25

10223.18.A1

Ert datum

Er beteckning

Kommentarer till kvartalsrapport 1 2018
över antibiotikaförskrivningen i Värmland
Här kommer en analys av årets första kvartalsrapport för antibiotikaanvändningen inom Landstinget i Värmland. Se även den nationella kvartalsrapporten,
där man ser att minskningen av antibiotikaförskrivningen fortsätter i Sverige.
Man kan också se att Värmland fortfarande är på bättre delen, men att de
högförskrivande enheterna skiljer ut sig markant.
Allmänmedicin
Beträffande total förskrivning noteras Likenäs. Här råder speciella förhållanden
med tanke på vintersäsongen i Branäs.
I övrigt kända mönster; Töcksforspraktiken som fortsatt storförskrivare. I andra
änden noteras att en nykomling Vårdcentralen Kasernhöjden sällat sig till
lågförskrivarna (bravo!), dominerade av vårdcentralerna inne i Karlstad samt
Hammarö.
Profilen hög andel PcV till barn ser på de flesta håll bra ut men det finns
undantag. Även här bra profil från Vårdcentralen Kasernhöjden – Bravo igen!
PÅ UVI-sidan en helt oacceptabelt hög andel ciprofloxacin i Hagfors/
Ekshärad och på Vårdcentralen Rud. Än en gång proffsig förskrivningsprofil
på Vårdcentralen Kasernhöjden.
Sluten vård
Totalt sett mycket små förändringar.
På de flesta håll hygglig andel smalspektrum PcV och PcG i förhållande till
den totala antibiotikaförskrivningen.
Något hög andel cefalosporiner på barn annars mycket måttlig användning.
Kraftig ökning av kinoloner inom geriatriken, vilket borde analyseras närmare.
Användningen av pip tazo sker i enlighet med våra rekommendationer i stort
sett.
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På IVA och inom hematologin en relativt kraftig ökning av karbapenemer.
Detta bör underkastas en noggrann analys från infektionsklinikens sida.
Vi måste verkligen vårda dessa preparat så att vi inte selekterar fram karbapenemasbildande stammar.
Med vänlig hälsning

Olle Wik
Senior överläkare Infektionsmedicin
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