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Sammanfattning  
 
Västra Götaland fortsätter att minska förskrivningen av antibiotika på recept, mycket tack 
vare det arbete som utförts inom primärvården. Primärvården står för närmare 80 % av den 
minskade förskrivningen även i år. Den totala minskningen om 3,1 % (från 321 till 311 
recept/1000 invånare och år) är bland de största i landet och omfattar framför allt 
antibiotika som används mot luftvägsinfektioner. Västra Götaland tillhör därmed de 10 
regioner/landsting med lägst förskrivning i landet. Överlag ses en minskning över tid utan 
påtagliga skillnader mellan kön och åldersgrupper. Förskrivningen till äldre är fortsatt 
jämförelsevis hög. Spridningen i antal recept per kommuninvånare har minskat men är 
fortfarande stor mellan kommunerna. Herrljunga och Lidköping kommun ligger strax under 
målet på 250 recept/1000 invånare och år. Högst förskrivning sker till invånarna i Åmåls 
kommun (385 recept/1000 inv. och år). Stora skillnader ses också mellan olika vårdcentralers 

förskrivning. Noterbart är att genomförd minskning inte står i relation till hur hög 
förskrivningen var året innan. 

Över 1000 läkare fördelat på 171/199 (86 %) av primärvårdens vårdcentraler har granskat 
förskrivningen ihop med kollegorna vid minst ett reflekterande möte. Av dessa har över 
hälften (106 st.) av vårdcentralerna valt att granska journalanteckningar, företrädesvis 
luftvägsdiagnoser och diskutera dessa i anslutning till mötet. Över 2000 infektionsbesök har 
granskats, i medel 15 besök/vårdcentral med en spridning på 4-150 journaler/enhet. 
Metoden var ny för året och bemöttes genomgående positivt av de som använt den. Av fem 
valbara moment valde majoriteten att göra en quiz med patientfall, utarbetad av Regionala 
Strama. Drygt 700 läkare har gjort quizen, med positiva genmälen. Färre antal enheter valde 
mer omfattande moment som undervisning av medarbetare. Dessutom har minst två 
patientfall framtagna av Regionala Strama diskuterats. Flertalet har valt fall med diagnoser 

som tagits upp vid vårens heldagsutbildning för kontaktläkare och andra intresserade inom 
öppen vård.   

För att understödja Strama-arbetet har Regionala Stramas allmänläkare fortsatt att besöka 
vårdcentraler inklusive jourcentraler, företrädesvis i samband med APT. Alla regionens 
vårdcentraler har besökts minst en gång under de gångna åren och minst 60 % av 
medarbetarna har nåtts av budskapet. I enstaka fall har mer omfattande insatser genomförts 
med stöd av Strama, exempelvis i Karlsborg med mycket gott utfall.  

Ett stort antal halvdagsutbildningar med fokus på telefonrådgivning vid infektioner för 
sjuksköterskor i primärvården respektive handläggning av infektioner hos äldre för 
vårdpersonal på särskilda boenden har genomförts i samarbete med regionens 
vårdhygienenheter. Sedan hösten 2014 har närmare 800 respektive 1000 personer deltagit 
och ca 60 % av vårdcentralerna anger att en eller flera sjuksköterskor har närvarat.  

De 171 vårdcentraler som inkommit med en godkänd självdeklaration till Regionala Strama 
har premierats ekonomiskt. Beskrivning av vidtagna samt fortsatta förbättringsåtgärder för 
att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna överensstämmer i mångt och mycket med de 
från tidigare år. De mest framträdande är punktade nedan. Resultaten ger god vägledning för 
det fortsatta Strama-arbetet med att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna och 
därmed minska onödig antibiotikaförskrivning och resistensutveckling.  
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Framträdande slutsatser vid analys av självdeklarationerna 

 
 Reflekterande möten på arbetsplatsen med kollegial diskussion om följsamhet till 

behandlingsriktlinjerna och patientfall ses fortsatt som ett bra arbetssätt.   
 Journalgranskning av infektionsbesök och efterföljande reflektion i grupp har fått 

mycket positivt gensvar och genererat ringar på vattnet. Flera enheter avser fortsätta 
med metoden även för andra diagnosområden.   

 Återkoppling av den individuella och enhetens förskrivning i jämförelse med andras 
förskrivning är viktig. Tillgång till diagnoskopplade data efterfrågas. 

 Återkommande utskick av patientfall och kvartalsstatistik från Regionala Strama 
fungerar som väckarklocka att kontinuerligt ta tag i Strama-arbetet lokalt.   

 Tillgång till flera olika uppgifter i självdeklarationen att välja bland uppskattades med 
möjlighet att genomföra en eller flera av dessa spritt över året. Stramas quiz baserat 

på patientfall var särskilt uppskattad. 
 Vikten av samsyn på enheten och ett samstämmigt budskap till patienterna från alla 

personalkategorier betonas. All personal måste vidareutbildas och inkluderas i 
Strama-arbetet. Gemensam lokal vidareutbildning skapar ökad trygghet och 
effektivitet. 

 Strukturen och logistiken på vårdcentralen påverkar förskrivningen i stor utsträckning 
exempelvis har flera enheter upphört med drop-in-mottagningar direkt till läkare, 
andra har skapat sjuksköterskeledda infektionsmottagningar. 

 Särskilda insatser behöver vidtas för att öka följsamheten till riktlinjerna för de 
vårdcentraler som frekvent bemannas med tillfälliga vikarier.   

 Ständig omsättning av personal kräver fortsatta utbildningsinsatser av såväl 
Regionala Strama som lokalt på vårdcentralen. 

 Kontaktläkarna har generellt lite tid avsatt för sitt uppdrag vilket begränsar 
möjligheten att bedriva mer omfattande förbättringsarbete. 
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Bakgrund  

I den nationella patientsäkerhetssatsningen (2010-2014) ställdes krav på att förskrivningen av 

antibiotika på recept skulle minska mot ett långsiktigt mål på 250 recept/1000 invånare och år samt 

att läkare verksamma inom primärvården skulle reflektera över sin individuella 

antibiotikaförskrivning. Förskrivningen skulle ställas i relation till behandlingsriktlinjer för infektioner i 

öppen vård och till hur förskrivningen såg ut inom den egna verksamheten, i regionen och i riket. För 

att fortsatt stimulera detta arbete beslutade Västra Götalandsregionen för tredje året i rad att 

ekonomiskt premiera de vårdcentraler som aktivt verkade för att detta mål uppnåddes. De 

vårdcentraler som har avtal med Västra Götalandsregionen och under hösten 2015 har genomfört 

och rapporterat samtliga åtaganden till Regionala Strama via en självdeklaration erhöll 12 000 kronor 

samt 2,50 kronor/listningspoäng.  

 

Strama-arbetets utformning på vårdcentralen   

Vårdcentralen ska utse en kontaktläkare till Strama, som stadigvarande arbetar på enheten och med 

uppdrag att befrämja Strama-arbetet på enheten. Individuella förskrivardata för minst tre månaders 

förskrivning antingen rekvirerade via eHälsomyndigheten eller uthämtade via medrave4 ska 

distribueras till alla legitimerade läkare på enheten. Nytt för i år var att individuella förskrivardata 

som alternativ kunde studeras via journalgranskning av infektionsbesök. Dessutom krävdes att 

ytterligare ett av fem valbara moment skulle genomföras vid sidan av nedanstående reflekterande 

möte.  

Under ledning av kontaktläkaren och verksamhetschefen ska läkarna vid minst ett reflekterande 

möte granska och diskutera sina individuella och enhetens samlade förskrivning i jämförelse med 

andra enheters förskrivning och den i regionen och landet.  Förskrivningen ska diskuteras i relation 

till aktuella behandlingsriktlinjer utgående från patientfall. Till hjälp inför det reflekterande mötet 

distribuerar Regionala Strama kvartalsvis aktuell nationell och regional förskrivarstatistik med 

jämförelser ner på vårdcentralsnivå samt patientfall med handledarmanualer.  

Efter det reflekterande mötet ansvarar vårdcentralchefen med stöd av kontaktläkaren för att en 

självdeklaration inkommer till Strama. Självdeklarationen utgör en rapport om genomfört 

förbättringsarbete och utbildningsaktiviteter under föregående år samt en analys av enhetens 

antibiotikaförskrivning med förslag till ytterligare förbättringsåtgärder för att öka följsamheten till 

behandlingsriktlinjerna på den enskilda enheten. Varje vårdcentral får snar återkoppling på sin 

självdeklaration från Regionala Strama. 

 

Regionala Stramas riktade insatser mot vårdcentralerna 

Stöd till vårdcentralerna 

Regionala Stramas uppgift är att kontinuerligt understödja Strama-arbetet på vårdcentralerna och 

verka för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna. Nytt för i år är att en förenklad metod för 

granskning av journalanteckningar i grupp har införts som del i självdeklarationsarbetet samt att flera 

nya valbara moment introducerats. Således har en quiz utarbetats, samt powerpointpresentationer 

med handledarmanualer att använda vid undervisning av personal på vårdcentralen. Nya patientfall 

med handledarmanualer samt jämförande kvartalsstatistik över enheternas förskrivning skickas 

regelbundet ut till kontaktläkare och vårdcentralcheferna.       
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Utbildningar 

Flera riktade halvdags-utbildningar tillsammans med regionens vårdhygienenheter har och kommer 

fortsatt att erbjudas sjuksköterskor på olika platser i regionen. Utbildningarna har fokus på 

telefonrådgivning vid infektioner för sjuksköterskor i primärvården respektive handläggning av 

infektioner hos äldre för vårdpersonal på särskilda boenden. Sedan hösten 2014 har sju tillfällen 

erbjudits av vardera utbildningen med sammanlagt drygt 800 respektive 1000 deltagare.  Vid sidan av 

de vidareutbildningar som erbjuds kontaktläkarna och intresserade kollegor finns nu sedan hösten 

2015 även basutbildning i behandlingsriktlinjer för läkare inom primärvården.   

 

Besök på vårdcentral 

Regionala Strama har fortsatt att besöka regionens vårdcentraler och informera personal, 

företrädesvis i samband med APT, om uppdaterade behandlingsriktlinjer samt om det hot som den 

allt mer tilltagande antibiotikaresistensen utgör. I enstaka fall har mer omfattande insatser 

genomfört på högförskrivande enheter med mycket gott resultat. Karlsborg är ett sådant glädjande 

exempel. Därtill har utbildningsinsatser till personal på jourcentraler genomförts under året.  

 

 

Analys av förskrivarstatistik och självdeklarationer  

Förskrivarstatistik 

Analysmetod 

Regionala Strama har följt upp förskrivningsstatistik dels för individuella vårdcentraler (baserat på 

vårdcentralens arbetsplatskod) och dels på kommun- och regionnivå (baserat på 

folkbokföring/personnummer för den som hämtat ut receptet) med e-Hälsomyndighetens statistik-

system (Concise) som källa. Den förstnämnda relateras till antal listade patienter och den sistnämnda 

till antal kommuninvånare. Förskrivningen för den individuella vårdcentralen innefattar alla 

antibiotikarecept, inte bara de till enhetens listade patienter. Den påverkas av flera faktorer såsom 

säsong, variation i antal besök av olistade patienter m.m. Plötsliga större förändringar i 

förskrivningsstatistik för en vårdcentral ses bland annat vid ändrat bruk av förskrivarkoder samt 

under perioder med stor andel nylistade patienter.   

 

Resultat 

Förskrivning av antibiotika på recept under det gångna året i Västra Götaland har inte minskat lika 

påtaglig som under de år patientsäkerhetssatsningen pågick, en gemensam trend för hela landet. 

Minskningen under 2015, från 321 till 311 recept/1000 invånare år, d.v.s. 3,1 % är trots det den 

tredje största i landet. Västra Götaland tillhör nu de 10 regioner/landsting som förskriver minst 

antibiotika, d.v.s. påtagligt under riksgenomsnittet på 323 recept/1000 invånare och år. Liksom 

tidigare år står primärvården för större andelen (80 %) av den totala minskningen. Störst minskning 

sågs för penicillin V samt övriga luftvägsantibiotika (doxycyclin m.fl.). Minskningen ses för patienter 

inom alla åldersgrupper och för båda könen. Noterbart är att förskrivning till äldre fortsatt är 

jämförelsevis hög. 

 

Stora skillnader kvarstår dock mellan kommunerna i regionen. Förskrivningen är högst i Åmål (385 

recept/1000 invånare) och lägst i Herrljunga och Lidköping som båda nått strax under målet i 
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patientsäkerhetssatsningen på 250 recept/1000 invånare och år. I Tidaholm har förskrivningen ökat 

mest följt av Bollebygd och Töreboda. I Karlsborg, som i flera år legat mycket högt, har riktade 

insatser genomförts under året med stöd av Regionala Strama. Det resulterade, glädjande nog, i 

störst minskning (107 recept/1000 invånare) i regionen under året. Störst minskning därefter sågs i 

Lilla Edet och Färgelanda (61 respektive 45 recept/1000 invånare och år). Graden av minskning är 

inte kopplad till hög utgångsförskrivning. Även i kommuner med låg förskrivning året innan ses en 

minskning.   

Flertalet vårdcentraler har under det gångna året minskat sin förskrivning varje kvartal jämfört med 

samma kvartal föregående år. För kvartal 4 2015 minskade 138/199 vårdcentraler sin förskrivning 

jämfört med motsvarande period 2014. Variationen mellan vårdcentralerna i regionen är fortfarande 

stor men den varierar också med säsong beroende på bland annat söktryck och cirkulerande 

infektioner. Noterbart är att genomförd minskning inte står i relation till hur hög förskrivningen var 

året innan. Inte sällan har vårdcentraler med redan låg förskrivning lyckats minska sin förskrivning 

ytterligare medan de högförskrivande fortsatt förskriver mycket.    

 

 

Vårdcentralernas självdeklaration avseende Stramaarbetet  

Ny självdeklaration 

Årets självdeklaration hade en ny utformning och nya moment ingick. Vid det reflekterande mötet 

kunde journalgranskning väljas som alternativ till att granska individuella förskrivardata enligt ovan. 

Vid sidan av aktiviteter knutna till det reflekterande mötet skulle ett av fem valbara moment 

genomföras. Vårdcentralerna skulle också rapportera vilka av de utbildningsaktiviteter som Regionala 

Strama erbjuder som personalen deltagit i.   

 

Analysmetod 

Regionala Strama har granskat och återkopplat på samtliga självdeklarationer. Svaren på varje 

delfråga i självdeklarationen har grupperats i kategorier så att de vanligast förekommande svaren 

med gemensam innebörd kunnat tas fram. Fokus i årets deklaration har varit analys av 

vårdcentralernas samlade följsamhet till behandlingsriktlinjerna samt vidtagna och föreslagna 

förbättringsåtgärder för att öka densamma. Konkreta tips på förbättringsåtgärder för 

vårdcentralerna finns bilagda oberoende av hur frekvent de förekommer (Bilaga 1). Viktigt att notera 

är att resultaten är en sammanställning av vårdcentralernas uppfattning utifrån deras egen analys.  

 

Resultat 

Godkänd självdeklaration  

Majoriteten av regionens 199 vårdcentraler har inkommit med en självdeklaration, varav så gott som 

samtliga godkändes (171) - en dryg tredjedel först efter komplettering. Rapporterna omfattade allt 

från enstaka rader på varje fråga till mycket utförliga svar. Regionala Strama har bedömt att cirka 

27 % av rapporterna höll en mycket hög kvalitet, 63% var av god kvalitet och resterande 8 % var 

summariska, utan större regionala skillnader.  Skaraborg hade den största andelen med hög kvalitet 

men också störst andel summariska rapporter.  

 

Varje vårdcentral ska ha en kontaktläkare till Strama. Den tid som avsätts för kontaktläkarens 

Stramaarbete är mycket varierande, allt från enstaka timmar/år (<4), tid inom det 
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administrativa/medicinsk rådgivaruppdraget upp till 30 tim/år (0,5-1h/vecka).  Flera har mindre än 1 

tim/månad viket naturligtvis begränsar möjligheten att genomföra förbättringsåtgärder.  

 

Reflekterande möte om förskrivarmönster och diskussion av patientfall  

Drygt 80 %, d.v.s. över 1000 läkare anställda inom primärvården har deltagit i minst ett reflekterande 

möte under året. Även långtidsvikarier deltog i samma omfattning.  Nästan alla möten (90 %) 

genomfördes under september-oktober trots att självdeklarationen fanns tillgänglig sedan maj 2015.  

Inga påtagliga skillnader noterades i regionen. 

Över hälften (106) av vårdcentralerna valde att granska journalanteckningar, företrädesvis 

luftvägsdiagnoser och diskutera dessa i anslutning till mötet. Journalanteckningar från minst tre 

besök per förskrivare skulle granskas vilket medfört att över 2000 infektionsbesök granskats, i medel 

15 besök per vårdcentral med en spridning på 4-150 journaler per enhet. Det nya arbetssättet har 

fått genomgående positivt gensvar, genererat ringar på vattnet och många enheter avser fortsätta 

med metoden även för andra diagnosområden. Drygt hälften av enheterna valde att ta fram 

individuella förskrivardata via e-hälsomyndigheten (60 %) eller medrave4 (40 %).   

 

Minst två patientfall skulle diskuteras närmare vid mötet, varav flertalet valt att diskutera akut 

exacerbation av KOL, akut bronkit, borrelia och bensårsbehandling. Dessa diagnoser belystes 

närmare vid den heldagsutbildning för kontaktläkare som erbjöds under våren. Patientfallen som 

skickas ut 2-3 gånger per år är uppskattade och fungerar även som incitament att återkommande 

aktivera Stramaarbetet på enheten.    

Valbara moment  

Ett av flera valbara moment skulle genomföras varav majoriteten valde att göra en quiz med 

patientfall, utarbetad av Regionala Strama. Således har drygt 700 läkare gjort quizen, vilken var 

uppskattad. Färre antal enheter valde mer omfattande moment som undervisning av annan 

personal, genomförande av antibiotikasmart (ett nationellt webbkörkort) eller granskning av vikariers 

förskrivarmönster och kunskaper. Möjligheten att välja mellan olika moment uppskattades och ny 

quiz efterfrågas.  

 

Vårdcentralens analys av den egna förskrivningen och Stramaarbete  

Flertalet vårdcentraler kommer till samma slutsatser som tidigare år och betonar vikten av ett 

ständigt och återkommande Strama-arbete och att all personal inkluderas i arbetet. Att ”alla pratar 

samma språk” och ger kongruent information till patienterna kan inte nog betonas. Således lyfts 

vikten av att såväl patient som personal är välinformerad. Flera enheter använder numera frekvent 

Folkhälsomyndighetens patientinformationer vid vanliga infektioner som finns på flera språk.   

 

Strukturella skäl såsom bemanning, personalomsättning, kontinuitet mm dominerar som förklaring 

till hög respektive låg förskrivning. Ett stort antal besök av olistade patienter, särskilt turister 

förklarar ofta säsongsvis hög förskrivning. Ett högt ohälsotal hos de listade liksom hög ålder hos 

befolkningen kan också ligga bakom en högre förskrivning liksom hög andel av såväl listade som 

olistade drop-in patienter. Flera vårdcentraler har därför valt att upphöra med otriagerad drop-in 

verksamhet.  
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Genomförda och nya föreslagna förbättringsåtgärder 

De vårdcentraler som har minskat sin förskrivning framhåller att man arbetat strukturerat med 

handläggning av infektionspatienter och involverat all personal. Flera lyfter att alla 

personalkategorier, inte minst sjuksköterskorna, behöver utbildas inom Strama-området. Dessutom 

noterar flera vårdcentraler att en ökad samsyn hos alla personalkategorier och gemensamma 

möten/utbildningstillfällen/falldiskussioner för läkare och sjuksköterskor har skapat en ökad trygghet 

och effektivitet vid handläggandet, inte minst vid telefonrådgivning.  

Vikten av inledande triagering av sjuksköterska utgående från tydliga riktlinjer/PM betonas av flera 

enheter. Man bedömer att triageringen minskar antalet ”onödiga” läkarbesök för lindriga infektioner. 

Flera har dessutom infört sjuksköterskeledd infektionsmottagning under året.  

 

De reflekterande mötena och momenten kopplade till självdeklarationen uppskattas och majoriteten 

avser att fortsätta med dessa. Flera har reflekterat över att de olika momenten kan genomföras spritt 

över året och därmed ge en återkommande påminnelse och uppdatering om Stramafrågor. Flera 

vårdcentraler har tagit till sig kunskap runt de patientfall som distribuerats och de har genomfört 

eller avser genomföra förbättringsåtgärder i linje med dessa.  

Behov av ökade åtgärder riktade mot så kallade ”stafettläkare” lyfts även i år. Man betonar vikten av 

att dessa måste delta i enhetens utbildningsaktiviteter och det är glädjande att över 80 % av 

långtidsvikarierna deltog i enhetens reflekterande möte. En tydligare kravspecifikation vid 

upphandling av bemanning med stafettläkare samt en riktad utbildning till dessa efterfrågas.  

För en mer omfattande redogörelse av vårdcentralernas förslag på förbättringsåtgärder för att öka 

följsamheten till behandlingsriktlinjerna hänvisas till bilaga 1.  

 

Medverkan i utbildningsaktiviteter som Regionala Strama erbjuder.  

Över 100 kontaktläkare har medverkat vid de tre utbildningstillfällen som Regionala Strama erbjudit 

de senaste två åren. Samtidigt har endast 30 % av kontaktläkarna deltagit vid alla tre utbildningarna, 

vilket delvis kan förklaras av stor omsättning på positionen.      
Drygt 60 % av vårdcentralerna har låtit en eller flera sjuksköterskor delta i någon av de riktad 
utbildningar som erbjudits sjuksköterskor inom primärvården på olika ställen i regionen sedan hösten 
2014.  
 
 

Bilaga 1.  Citat och vårdcentralernas slutsatser från Stramas självdeklaration 2015 
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Bilaga 1 

Citat och vårdcentralernas slutsatser från Stramas självdeklaration 2015 

 

Reflektioner kring Strama-arbetet 

Information och kunskap är källan till all korrekt behandling. Ju bättre informerade patienterna är, 
desto lättare blir läkararbetet och desto lättare blir det att behandla rätt. Likadant är det med 
kunskap också för övriga personalkategorier - informerar de rätt och tryggt, blir det lättare att 
behandla rätt också som läkare.  
 
Ha Regnbågshäftet lätt tillgängligt hela tiden! Trots att man tycker att man är väl insatt i riktlinjerna 
är det lätt att glömma detaljer. Speciellt AOM-rekommendationerna är svåra att komma ihåg! 
 
Vi har goda kunskaper om riktlinjer, men ibland gör oro att man överbehandlar. Genom att vara mer 
alert på allmäntillstånd och vitalparametrar och följa upp patienter (återbesök/tel-kontakt) kan man 
känna en större diagnostisk trygghet och på så sätt undvika onödiga antibiotikabehandlingar. 
 
Nya läkare betyder ett ständigt omtuggande av Strama-principerna. Fortsätt alltså att skicka oss 
patientfall. Det är då det blir av att vi tar ett omtag. 
 
Vi involverade även sköterskorna vid patientfallsdiskussionen vilket var lärorikt för båda parter och 
ledde till ett ökat samförstånd mellan läkare och sjuksköterskor vilket är viktigt. 
 
Det är bra med en deklaration som trycker på att jobba med förskrivning och hantering av 
infektionssjukdomar, bra grund för förbättringsarbete, skapar ringar på vattnet i verksamheten. 
Det är bra med flera olika alternativ i självdeklarationen. De olika förslagen ger också tips på vad man 
kan göra under året som uppföljning även om man inte måste redovisa till Strama. 
 
Det positiva är att man tagit sig tid tillsammans och reflekterat, diskuterat och skapat gemensam 
policy för enheten. 
 
Det är viktigt att förstå hur svår telefonrådgivning är. Viktigt att läkarna följer behandlingsriktlinjer 
och inte skriver ut antibiotika på lösa grunder då detta undergräver förtroendet för 
sjuksköterskebedömningar när sjuksköterskan informerat om att antibiotika troligen inte behövs. 
 
Utan stringens går det att röra till borreliaområdet ordentligt! 
Avdramatisera mycoplasma! Den är oftast självläkande! 
Vi tänker olika men har för det mesta en god följsamhet till riktlinjerna. Vi behöver dock bli bättre på 
att dokumentera varför det görs avsteg från riktlinjerna. 
 
Vi behöver konsultera varandra oftare vid ambivalens. 
För att få rätt på Antibiotikasmart måste man vara mer restriktiv än i sin kliniska praxis ---> då måste 
man nog ändra lite i sin kliniska praxis 
 

Genomförda förbättringsåtgärder 
Under journalgranskningen gick vi gemensamt igenom vad som är viktigt att dokumentera i 
journalen, vad som ska ingå i status, vilka prover som behöver tas och diskuterade om 
diagnossättning. Bra grund för det fortsatta arbetet! 
 
Vi har numera återkommande repetitioner av Regnbågshäftet i grupp.  
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Vi har utvecklat rutiner för omhändertagande av patienter med akuta infektionsåkommor. Man 
lyckas erbjuda tid samma dag för de flesta patienter, vilket leder till färre besök på jourcentralen. 
 
Vi har satsat på noggrann info till patienter om tillståndets spontanförlopp och delar mycket oftare ut 
skriftliga patientinformationer med syfte att förhindra onödiga besök på jourcentraler, t ex akut 
bronkit-patienter. 
 
Stramas informationsplakat väl synliga i väntrum och på läkarexpeditioner. Råd vid olika infektioner 
finns lättillgängliga i broschyrställ i väntrum. Nytt talesätt: ”Idag ska du slippa antibiotika!” 
Wi-Fi finns nu i väntrummet, patienter uppmanas att ladda ner appen ”Antibiotika eller inte?” 
 
Flera vårdcentraler har etablerat en sjuksköterskemottagning för infektionspatienter där man ger råd 
efter Stramas riktlinjer. 
 
På initiativ från BVC-sköterskor har vi börjat med "infektionskurser" för föräldragrupperna: När ska 
föräldrar söka med sina barn? Vad bör de oroa sig för och när kan eventuell behandling vara aktuell? 
 
Läkare som arbetar på äldreboenden har jobbat ihop med sjuksköterskorna där för att få ned 
antibiotikaförskrivningen. 
 
Pågående ST-arbete kring tonsilliter, vårdcentralen deltar dessutom i en tonsillit-studie. 

 

Planerade förbättringsåtgärder/Nya idéer 
Vi ska försöka få hit våra återkommande vikarier vid nästa Strama-möte. Alla våra vikarier ska göra 
quizen och antibiotikasmart, informeras om Stramas hemsida och sen ska vi följa upp förskrivningen.  
Även hyrläkare bör ta del av utbildningar och diskussion kring patientfall 
 
Informera samtliga nyanställda sjuksköterskor om riktlinjer. Det är önskvärt att även sjuksköterskor i 
större utsträckning deltar i Strama-utbildningar. 
 
Boka bensår på läkartid! Öka kontinuiteten både på sjuksköterske- och läkarsidan. Använd 
sårwebben mer! 
 
Vi ska förbättra möjligheten att undersöka trumhinnans rörlighet vid otitmisstanke. 
Vi måste sätta rätt diagnoskod vid akut bronkit, så att vi kan följa upp. 
Centorkriterierna behöver dokumenteras i journalen. 
 
Mycket givande med journalgranskning! Vi kommer att ha det som stående punkt på läkarmötena. 
 
Det behöver finnas ett forum för interkollegiala diskussioner där alla läkare närvarar. Andra 
personalgrupper på vårdcentralen behöver också inkluderas. 
 
Vi behöver bli tydligare på att det är graden av symtom som ska styra behandlingen av cystit hos 
icke-gravida kvinnor. 
 
Vi ska använda mer EpiDuo och skriva fler hud-remisser vid acne.   
Kortfattat informationsblad om borrelia till stafettläkare.  
Handläggning av akut mediaotit som inplastat kort (precis som tonsillitkorten med centorkriterierna).  

 
 


