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Strama Värmland, kommentarer till kvartalsrapport 3
Vi har just nu ett skifte på vår apotekartjänst och har inte kunnat bifoga data från
slutenvården den här gången. Vår rapport blir därför något knapphändigare än
vanligt.
Allmänmedicin

• Totalförskrivningen toppas som senast av Vårdcentralen Likenäs och Töcksforspraktiken.
Vad gäller Likenäs är läget en aning komplicerat. Vi har ju tidigare förklarat den höga
förskrivningen där med att man tagit om hand många utomlänspatienter under skidsäsongen i Branäs. Det visar sig nu enligt Läkemedelsenheten inte stämma. Bara
patienter hemmahörande i Värmland bokförs på Likenäs konto under förutsättning att
man söker vård på Vårdcentralen Likenäs. Detta betyder att man sannolikt tar emot en
del patienter från andra värmländska kommuner men att patienter från exempelvis
Danmark, Skåne och Göteborg inte finns med i statistiken. Vi tror därför att man även
bortsett från detta ligger högre i antibiotikaförskrivning än vad som motiveras av
gällande riktlinjer. För detta talar också den ökning av totalmängden antibiotika som
förskrivits jämfört med föregående år. I Likenäs har ju en kraftig ökning skett. Vi ska
försöka att reda ut detta ännu bättre i kommande rapporter.
• I övrigt noteras att man ligger mycket lågt på vårdcentralerna i Karlstad med omnejd.
Detta trots stort antal äldre (Gripen) och många barn (Skåre och Skoghall). Det är
alltså så att de boende i Karlstad med omnejd och Arvika fortfarande får färre kurer
antibiotika än boende i glesbygd.
• Allt är dock inte sämre på vårdcentraler i glesbygden. I Årjäng och Filipstad arbetar man
mycket med smalspektrum då man behandlar mindre barn. Mängderna är stora men
inriktningen korrekt. Många når också upp till målet 80 procent smalspektrum, dock inte
vårdcentralerna i Kil, Grums och Munkfors. Detta är annars Värmlands paradgren där vi
länge varit bäst i landet.
• Om inte om varit hade man kunnat kora Vårdcentralen Kronoparken till något av en
optimal användare av antibiotikaterapi. Men här kommer en oförklarlig plump i protokollet. Det har skett en dramatisk ökning av ciprofloxacinanvändningen vid UVI hos
kvinnor (näst intill femdubbling) på Vårdcentralen Kronoparken. Här måste det finnas
någon form av förklaring som ledningen snarast bör bena ut. Även Filipstad, Årjäng och
Hagfors ligger högt. Sunne, Skåre, Kil och Likenäs använder lite kinoloner och bidrar
därmed till att förebygga resistensutvecklingen, vilket är mycket bra.

Med vänlig hälsning
Olle Wik
Senior Överläkare Infektionskliniken
Konsultläkare Strama Värmland
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Hus 2, plan 1

054-19 13 02/11

054-61 64 15

smittskydd@liv.se

