
 

 

Västra Götalandsregionens uppsatta antibiotikamål i 2021 års patientsäkerhetsarbete 

I årets patientsäkerhetsplan för Västra Götaland förväntas läkare verksamma inom primärvården 
reflektera över sin antibiotikaförskrivning ställt i relation till behandlingsriktlinjer för infektioner i 
öppen vård och till hur förskrivningen ser ut inom den egna verksamheten, i regionen och i riket.  

Strama Västra Götaland och VG primärvård har därför fastställt nedanstående punkter för 
vårdcentralerna inom VG Primärvård för perioden 1 januari till 15 oktober 2021. 
Verksamhetschefen ansvarar för att samtliga moment kommer till stånd i samråd med 
kontaktläkaren. 

1. Kontaktläkare till Strama ska vara utsedd och kontaktuppgifter lämnade till Strama. 
Kontaktläkaren ska regelbundet arbeta på den aktuella vårdcentralen, ha kännedom om 
lokala förhållanden och dessutom ha erforderlig tid avsatt för sitt uppdrag. 
 

2. Minst ett reflekterande möte avseende verksamhetens och individuella läkares förskrivning 
utifrån underlag framtaget i punkt 3 ska ha genomförts under ovanstående period. Mötet ska 
även innefatta diskussion runt tre patientfall framtagna av Strama avseende infektioner i 
öppen vård. Förutom verksamhetschef och fast anställda läkare bör läkare under utbildning 
samt tillfälligt anställda läkare delta i mötet. Verksamhetschefen ansvarar för att mötet 
kommer till stånd. 
 

3. Underlag för diskussion av individuella förskrivardata ska inhämtas antingen genom MedRave 
eller via eHälsomyndigheten för det senaste året alternativt genomförs journalgranskning. 
Journalanteckningar för alla förskrivare på vårdcentralen som deltar i det reflekterande mötet 
ska då ingå i granskningen, som avser följsamhet till behandlingsriktlinjerna. Utifrån VC:s antal 
listade patienter granskas följande antal journaler:  

 VC med mindre än 6000 listade patienter minst 10 journaler 

 VC med 6000–12000 listade patienter minst 15 journaler 

 VC med mer än 12 000 listade patienter minst 20 journaler 

Samtliga läkare ska involveras i granskningen, förslagsvis i grupp. Se bilagor för förslag på 
tillvägagångssätt. Verksamhetschefen ansvarar för att underlaget finns tillgängligt. 

4. Stramas självdeklaration är utformad som en webbenkät och besvaras senast 15 oktober 
2021. Se särskild mall för tillvägagångsätt och som underlag för arbetet. Samtliga moment 
under kategori A ska vara genomförda samt minst ett moment under kategori B och ett 
moment under kategori C för godkänd självdeklaration inklusive kortfattade beskrivningar av 
slutsatser efter varje genomfört moment samt sammanfattande förslag på eventuella 
förbättringsåtgärder utifrån slutsatserna i de genomförda delmomenten. Verksamhetschefen 
ansvarar för rapporten i samråd med kontaktläkaren. Länken till web-enkäten och 
självdeklarations-mallen finns att hämta på www.vgregion.se/strama under fliken 
Självdeklaration. 

Vårdcentraler som genomför ovanstående uppgifter och kvalificerar sig för ersättning kommer att 
erhålla 12 000 kr samt 3 kr/listningspoäng.  Utbetalning sker via VG Primärvårds 
ersättningssystem i december 2021. Listningspoäng beräknas på vid beräkningstillfället senast 
kända uppgifter.  
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