
Säker i statistiken och självdeklarationen 
med Strama 2023-02-09

Strama Västra Götaland



Dagens agenda/upplägg

09.00 Presentation av kontaktläkaruppdraget och statistik

10.00 Kaffepaus

10.20 Gruppövning med frågor: 
Hemsidan, självdeklarationen, patientfall

11.40 Summering, frågor, avslutning
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1,7 miljoner invånare
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212 vårdcentraler i Västra Götaland
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Introduktion till kontaktläkaruppdraget

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4864-931547094-418/surrogate/Introduktion kontaktl%c3%a4karuppdrag.pdf


Kontaktläkarens uppgifter

Sprida information om behandlingsriktlinjerna



Behandlings-
riktlinjerna

Ladda ner pdf till datorns skrivbord! 
www.vgregion.se/strama

Strama Nationell i web-version

REKlistan

https://eir.softwerk.se/strama_nationell


Kontaktläkarens uppgifter

Sprida information om behandlingsriktlinjerna

Ha kännedom om aktuellt antibiotikaresistensläge för våra vanligaste 
patogener – Swedres-Swarm

Följa förskrivning av antibiotika inom enheten och informera om den på 
vårdcentralen: Utskick från Strama VG, Primärvårdskvalitet

Identifiera rutiner som kan bidra till onödig förskrivning och smittspridning 
samt medverka till att dessa rutiner förändras i samarbete med 
verksamhetschefen: Tipslistan!



Kontaktläkarens uppgifter forts.

Tillsammans med verksamhetschefen ansvara för att vårdcentralens årliga 
självdeklaration kommer in till Strama – leda RM

Delta i regelbundna möten i Stramas regi

-Stramadag för primärvård

-Lunch-webbinarier

-Workshops

Ta stöd från Strama VG



Strama måste facilitera den lokala processen!

Det handlar inte bara om doktorer
utan ALL personal, även chefer!

Kunskap

Stöttning

PåminnelserMaterial

Feedback

Strama bas, webbinarier, 

PVQ-utbildning, 1177, SÄBO, 

Plus, KUL, AT-ST m.m.

Pat-fall, filmer, 

quiz, powerpoints

You´ve got mail!



Stramas basutbildningar

 Trygg i triagering och telefon 

med Strama

 Bli en antibiotikasmart doktor!

 Säker i statistiken och 

självdeklarationen med Strama

 Primärvårdskvalitet med Strama



Stramas utbildningar

 Strama-uppdatera dig digitalt!

– Kvällsutbildning 18.30-20.30 för 
bemanningsläkare i primärvård

 Stramas lunchwebbinarier

– 3 gånger per termin

– 12.30-12.55

 Influensa – när ska vi ge antiviral 

behandling? - tisdag 17 januari

 Stramas självdeklaration 2023 -

onsdag 1 mars

 Epididymit - torsdag 30 mars

Strama Västra Götaland presenterar



Digital kort-Strama

www.menti.com

code: 6633 6741

Tonsillit

Akut mediaotit

Rinosinuit

Nedre luft-

vägsinfektioner

Borrelia

Impetigo

Paronyki

Angelägna 

patienter ?

Lokal bensårs-

infektion

http://www.menti.com/


Vårdhygien och Strama Västra Götaland 

inbjuder till workshop om infektioner hos 

äldre – med fokus på just ert äldreboende!

Tillsammans gör vi skillnad!



Stramas självdeklaration 2023 

Kartläggning av enhetens och de enskilda förskrivarnas 
följsamhet till behandlingsriktlinjerna
A1. Strama quiz 2023
A2. Reflektion över antibiotikaförskrivning
A3: Utvärdering av resultatet av förra årets fokusområde/n

A. Orienterande del B. Fokusområde/n

Välj fokusområde/n utifrån slutsatserna efter 
genomförd A-del. 
B1. Diskutera patientfall
B2. Genomför intern undervisning



A. Orienterande del
A. Orienterande del (A1, A2a-d och A3)

A1.  Strama quiz 2023

A2. Reflektion över enhetens antibiotikaförskrivning

• A2a. Totalförskrivning jämfört med övriga vårdcentraler

• A2b: Diagnoskopplade data 

• A2c: Antibiotikaprofil 

• A2d: Individuell förskrivning

A3. Utvärdering av resultatet av förra årets fokusområde/n



A2. Reflektion över enhetens antibiotikaförskrivning

A2a. Totalförskrivning jämfört med övriga vc

Strama VG:s statistikutskick 4 ggr/år, varje årstid

A2b: Diagnoskopplade data

Strama VG:s utskick (unik fil för din VC) och/eller Primärvårdskvalitet



A2. Reflektion över enhetens antibiotikaförskrivning

A2c: Antibiotikaprofil 

Strama VG:s utskick (unik fil för din VC)

A2d: Individuell förskrivning: MedRave (gärna funktionen Djupdykning): 

all antibiotika, specifikt preparat, specifik diagnos, tonsillitmodulen



Slutsatser A-delen:

Utifrån slutsatserna på RM efter genomförda A-moment, beskriv 
vilket/vilka fokusområde/n ni har valt att ägna er åt i B-delen och varför 
ni har valt detta/dessa områden i år.

A  B



Stramas självdeklaration 2023
B. Fokusområde/n (B1-B2)

B1. Patientfall 1

Minst ett fall, ni får ta fler förstås, ta gärna med ssk

B2. Intern undervisning

Presentationer, filmer, webbinarier, SBU trh-bilder, 

webb-utbildningarna Antibiotikasmart och/eller Sårsmart

Minst 5 deltagare: läk/ssk/BVC-personal/personal på SÄBO



B1. Patientfall
17 fallbeskrivningar                                18 minifall



B2. Intern undervisning
Antibiotikasmart, Sårsmart

Presentationer med handledarmanual 9-10 olika

Filmer 9 olika

Inspelade webbinarier 9-10 olika

SBU trh-bilder



Slutsatser efter B-delen

Sammanfatta diskussionerna i A- och B-delens moment och utvalt fokusområde/n. 
Hur går ni vidare? Hur kan ni följa upp vad de vidtagna åtgärderna ger för resultat, 
exempelvis till nästa års självdeklaration?

Uppgifter om er; antal anställda doktorer av olika kategorier, antal som deltagit i 
RM, hur många läkare resp ssk som deltagit i Stramas basutbildning de senaste tre 
åren, hur lång tid kontaktläkaren fått avsatt för sitt arbete m.m.

Önskemål till oss 



vgregion.se/strama





vgregion.se/strama



Stramas självdeklaration 2023 

Pausa-och spara-funktionen uppe till vänster.



Deadline

20 oktober 
2023



Vad händer sen? Bedömning

feedback

12 000 kronor samt 3.00 kronor/listningspoäng 



Vad händer sen? Bedömning

feedback

12 000 kronor samt 3.00 kronor/listningspoäng



Sammanställningen finns på vår hemsida

Förbättringsförslag

Tipslistan från Stramas självdeklarationer



Tipslistan!



Antibiotikastatistik

Samlad förskrivning
‒ Förskrivning till invånare i VGR (uthämtade recept/1000 invånare)

‒ VC förskrivning (arbetsplatskod) (uthämtade recept/100 listade patienter)

Individuell förskrivning
- Hämtar ni ut själva ur MedRave



Antibiotikastatistik

Förskrivning till invånare i VGR (uthämtade recept/1000 invånare)

‒ Alla antibiotikarecept som förskrivits till invånare skrivna i VGR

‒ Oberoende av var läkaren arbetar och inte bara de i VGR 

‒ Strama VG:s statistikutskick 4 ggr/år, varje årstid

‒ Förskrivningen i olika regioner i landet respektive kommuner i VGR kan jämföras

‒ Används för att beräkna 250-målet för hela regionen

‒ Total-antibiotika varje kvartal, LVI-antibiotika i årsstatistiken
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Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J01 exkl metenamin)
Recept/1000 invånare. Rullande 12 månadersperiod (jan - dec) 
Källa: E-hälsomyndigheten, Alla utfärdare

1 jan 2020 - 31 dec 2020 1 jan 2021 - 31 dec 2021 1 jan 2022 - 31 dec 2022

VGR 244 rec/1000 inv

37 2023-02-12



Antal antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin)

per 1000 invånare de senaste tolv månaderna 

t.o.m. september 2012: 404 

(Spridning: 492 – 315 recept /1000 inv. och år)

Antal antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin)

per 1000 invånare de senaste tolv månaderna 

t.o.m. november 2022: 240

(Spridning: 299 – 209 recept /1000 inv. och år)





Vem förskriver antibiotikarecept till personer 
folkbokförda i Västra Götaland?
Andel antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin) 2022 
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Öppenvårdsförsäljning Västra Götaland 

Antibiotika för systemiskt bruk (J01 exkl metenamin)
Recept/1000 invånare och månad
Källa: E-hälsomyndigheten, Insikt, Alla utfärdare

2019 2020 2021 2022





Antibiotikastatistik
VC förskrivning (arbetsplatskod) (uthämtade recept/100 listade patienter)

‒ Vårdcentralens samlade förskrivning under en viss tidsperiod (kvartal) 

‒ Alla patienter som sökt VC och fått recept, inte bara till listade patienter

‒ Nämnaren = ”storleksutjämnare”

‒ e-Hälsomyndigheten (INSIKT)

‒ Strama VG:s statistikutskick 4 ggr/år, varje årstid

‒ Förskrivningen för olika vårdcentraler kan jämföras











Förskrivningsdata via Primärvårdskvalitet/MedRave

Två instruktioner på vår webbsida:
• Primärvårdskvalitet 2023 anvisningar

• Diagnoskopplade data med måltal
• Benchmarking mot andra VC, landet i övrigt
• Inga individuella data

• Individuell antibiotikastatistik från MedRave 
inklusive tonsillitmodulen
• Ingen benchmarking mot andra VC

Fliken Självdeklaration 2023
www.vgregion.se/strama 

Förskrivna recept!



Jämförelse med andra VC  vid senaste registreringen

Jämförelse över tid med riket, respektive VGR, egna VC

Din VC

Indikatorer i Primärvårdskvalitet (MedRave) för flera VC
senaste 12 månaderna (t.o.m. jan 2023) 



Indikatorer i Primärvårdskvalitet (MedRave) för flera VC
senaste 12 månaderna (t.o.m. jan 2023) 

Senaste registreringen egna VC

Jämförelse över tid  egna VC
Blå=fått Ab
Grå=ej fått AB

Din VC

Medel VGR



Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet (MedRave) för flera VC
senaste 12 månaderna (t.o.m. jan 2023) 

Två olika översikter för  infektionsindikatorer

Uppdatering 
pågår



Antibiotikastatistik

• Individuell förskrivning (enskildes förskrivarkod)
• MedRave djupdykning

• MedRave (ej Primärvårdskvalitet)

• Faktiska recept/tidsperiod för varje enskild doktor



Förskrivarstatistik från MedRave (ej PrimärvårdsKvalitet)



Antal patienter behandlade med ett visst läkemedel vid din VC
MedRave, (ej PvK) utifrån vald tidsperiod

Läkemedel>djupdykning



Antal patienter med en viss diagnos vid din VC
MedRave, (ej PvK) utifrån vald tidsperiod

Diagnoser>djupdykning



Patienter med diagnos tonsillit 
Strep-A resultat i relation till AB-behandling  vid din VC

MedRave, (ej PvK) utifrån vald tidsperiod

Sjukdomar>Strep-A

N=32 patienter



strama.se



Kom ihåg: Stafettläkarkuvert

Strama-info till nya läkare

Regnbågshäfte

Patientinformationer

Faryngotonsillit lathund

Strama quiz bas

Musmattan

Har all personal fått grundläggande Strama-utbildning?
Finns det Regnbågshäften på varje rum?
Har vi patientinformationer upptryckta och affischer uppsatta?

Beställs via mail till 

adress.distributionscentrum@vgregion.se

mailto:adress.distributionscentrum@vgregion.se

