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Kommentarer till kvartalsrapport 1, 2016
Här kommer kommentarer till den nationella och värmländska kvartalsrapporten
beträffande antibiotika. Följande kan noteras:
Nationellt





Vi använder mindre antibiotika på recept än förra året vid samma tid men
andra lyckas betydligt bättre.
Värmland har förlorat förstaplatsen i Sverige då det gäller att ge våra småbarn
smalspektrumantibiotika vid luftvägsinfektioner. Detta beror på några
vårdcentralers kraftigt försämrade förskrivningsvanor. Ingenting talar för att
patienternas antibiotikabehov har ändrats.
Kinolonanvändningen har ökat något, men de flesta vårdcentraler har här bra
rutiner.

Värmland, öppenvårdsrecept






Stor förbättring på Filipstads Nya Vårdcentral, Vårdcentralen Eda och
Vårdcentralen Grums (här finns dock ändå en plump; se nedan). Detta visar
att en aktiv vårdcentralsledning kan lyckas.
Vårdcentralen Storfors och Vårdcentralen Vålberg går åt fel håll. Oförklarligt
så långt.
Vårdcentralen Filipstad, Vårdcentralen Rud, Vårdcentralen Kristinehamn,
Vintergatans Vårdcentral, Vårdcentralen Grums, Vårdcentralen Likenäs
Vårdcentral och Vårdcentralen Storfors är inte i närheten av önskvärd
förskrivning av antibiotika till barn med luftvägsinfektioner. Se till exempel
skillnaden mellan Vårdcentralen Filipstad och Filipstads Nya Vårdcentral
(där Strama tillsammans med vårdcentralsledningen gjorde en
utbildningsinsats i höstas).
Ett antal vårdcentraler (se diagram) har ett stort arbete kvar att göra.
Filipstads Nya Vårdcentral befinner sig fortfarande på fel halva men se på
förbättringen jämfört med tidigare. Bravo!
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Värmland, slutenvårdsrekvisitioner








I stort sett oförändrad användning.
Opererande specialiteter och Arvika minskar.
Medicin och opererande specialiteter ökar andelen smalspektrumantibiotika.
Bra!
Cefalosporinerna fortsätter att minska rakt av.
Fluorokinoloner minskar rakt av, enligt infektionsverktyget dock en del
frågetecken på urologen. Vår ordförande kommer att diskutera detta med
berörda vid speciell utbildningsinsats.
Pip Tazo ersätter cefalosporiner i enlighet med våra rekommendationer.
Bra trend för karbapenemer utom på Arvika sjukhus (Varför?)

Summering
Slutenvården går riktigt bra. Sannolikt också beroende på goda konsultinsatser från
Infektionskliniken. På vissa vårdcentraler mycket stor förbättringspotential.
Med vänlig hälsning
Olle Wik
Specialistläkare Strama och Infektionsmedicin

Ingemar Hallén,
Ordförande Strama Värmland
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