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Sammanfattning

Rekvisition och ordinationer i Infektionsverktyget 

Antibiotikatrycket är fortsatt högt inom slutenvården. Sjukhusen i VGR ökar sin användning 

av antibiotika till inneliggande patienter. Detta trots att alla sjukhus, utom SÄS, har mindre 

antal vårdtillfällen med behandling för en infektion.

SU fortsätter att ha en hög användning av cefalosporiner och karbapenemer. 

Inget sjukhus nådde senaste kvartalet målet om 55 % användning primärt av penicillin vid 

samhällsförvärvad pneumoni. Närmast var Alingsås med 54% och SÄS med 53%. SU 

utmärker sig genom en låg användning av penicillin vid samhällsförvärvad pneumoni (28%).

Trots rapporter om allvarliga biverkningar samt stigande resistenstal ökar användningen av 

fluorokinoloner till inneliggande patienter på flera sjukhus, dock inte alla. Kungälv når som 

enda sjukhus målet om högst 10% andel ciprofloxacin vid afebrila urinvägsinfektioner.

Recept

Användningen av antibiotika på recept fortsätter att minska på de flesta sjukhus i regionen. I 

motsats till inneliggande användning, minskar receptförskrivningen av fluorokinoloner, där 

dock fortfarande Kungälvs sjukhus förskriver flest recept per vårdtillfällen och läkarbesök.

Bakgrund

Vid tolkning av aktuell statistik bör hänsyn tas till osäkerhet i nämnardata, dvs vårddygn, 

vårdtillfällen och vårdkontakter. 

Rapporten tar inte hänsyn till olika patient- och diagnossammansättning för sjukhus i VGR.

Störst förutsättningar för korrekt analys och identifikation av begränsningar i presenterad 

information finns på respektive sjukhus.



Innehåll

Statistiken omfattar: 

Samtliga sjukhus inom förvaltningarna Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Skaraborgs sjukhus 

(SkaS) och NU-sjukvården samt Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. (Psykiatriska enheter är exkluderade).

Bilder:

Bild 4: Rekvisition antibiotika totalt (parenteralt + peroralt), DDD/100 vårddygn

Bild 5: Andel vårdtillfällen med antibiotika ordinerade för behandling

Bild 6: Rekvisition parenterala penicilliner, DDD/100 vårddygn

Bild 7: Andel av samhällsförvärvade pneumonier som initialt behandlas med penicillin

Bild 8: Rekvisition av parenterala cefalosporiner, DDD/100 vårddygn

Bild 9: Rekvisition av piperacillin/tazobactam, DDD/100 vårddygn

Bild 10: Andel penicilliner i.v av penicilliner iv + cefalosporiner iv + piperacillin/tazobactam iv

Bild 11: Relativ fördelning av ordinationer av 5 betalaktamantibiotika

Bild 12: Rekvisition perorala fluorokinoloner, DDD/100 vårddygn

Bild 13: Andel av alla afebrila UVI som initialt behandlas med ciprofloxacin

Bild 14: Rekvisition perorala tetracykliner, DDD/100 vårddygn

Bild 15: Antibiotikarecept per 1000 invånare och år i Västra Götaland

Bild 16: Receptförskrivning fluorokinoloner, varurader/100 vårdtillfällen + vårdkontakter



DDD = Defined Daily Dose













Måltal: ≥ 70 %











Antibiotikarecept per 1000 invånare och år

i Västra Götaland

Förskrivet av: juli 2017 - juni 2018 juli 2018 - juni 2019

Närhälsan 80,5 73,7

Privata VC 62,0 56,9

Övrigt Vårdval VGPV (jourcentraler) 34,2 31,5

Vårdval VGPV (vårdcentraler och jourcentraler) 176,7 162,1

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 27,3 26,4

Skaraborgs Sjukhus 10,2 10,3

NU-sjukvården 9,8 9,4

Södra Älvsborgs Sjukhus 8,6 8,6

Kungälvs Sjukhus 2,6 2,5

Alingsås Lasarett 1,6 1,7

Frölunda Specialistsjukhus, Lundby sjukhus och Angereds Närsjukhus 1,9 1,8

Sjukhus VGR 62,0 60,6

Folktandvården 7,8 7,7

Privat tandvård 8,2 7,8

Tandvård VGR 16,0 15,5

Övriga VGR 22,1 22,1

Övriga riket 15,3 16,2

Totalsumma antal recept per 1000 invånare i VGR 292,0 276,6



Kungälv förskriver 

många kinolonrecept.


