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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖRSBESLUT 

2017-05-12 Dnr LS2017-0040 

Beslut nr: 03/2017 

Föredragande: Mats Ericsson 

Beslutande: Åsa Himmelsköld 

Samråd har skett med: 

Ärende och beslut: Uppdragsbeskrivning för Antibiotikaansvariga läkare inom 
slutenvården 

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut 

Bakgrund 

September 2014 fick TfChefsläkare Göran Gunther uppdrag att utreda Stramas organisation 
och placering i Landstinget Uppsala län, samt att se över organisationen för styrgruppen för 
smittskydd och vårdhygien. Dessutom ingick i uppdraget att beskriva hur det så kallade 10-
punktsprogrammet, skulle införas i verksamheten. 

Baserad på denna utredning fattade landstingsdirektören beslut (CK 2015-0004, HSS 2015-
0175) som bland annat innefattade nedanstående punkter: 

• Att, för införandet av 10-punktsprogrammet införs läkemedels/antibiotikaansvariga 

läkare i öppen och sluten vård. Organisationen ska vara funktionell och begriplig. 

• Att, verksamhetschef får ett direkt och tydligt uppdrag av förvaltningschef att 

genomföra åtgärder under rubrikerna i 10-punktprogrammet; förhindra 
smittspridning, minska behovet av antibiotika, optimera bakteriologisk diagnostik 

och använda antibiotika rationellt, samt att rapportera detta i tertialbokslut 2 och 
årsredovisning (bilaga 6). 

• Att, i slutenvården aktiveras och tydliggörs det tidigare befintliga systemet med 
antibiotikaansvariga läkare vid varje verksamhetsområde. Om antibiotika- och 
läkemedelsansvarig ska vara samma person är en verksamhetsfråga. 

För att tydliggöra uppdraget innehåll och mandat har Strama Uppsala län i samråd med 
chefsläkare på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utformat följande 
uppdragsbeskrivning. 
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Antibiotikaansvarig läkare skall: 

• Fungera som en kontaktperson mellan Strama och den egna kliniken. 
• Ansvara för återkoppling till verksamheten avseende antibiotikaförbrukning och 

följsamhet till gällande behandlingsrekommendationer på enheten. 
• Vara uppdaterad i gällande rekommendationer från RAF, Strama Uppsala län och 

Nationell kompetensgrupp Strama. 

• Medverka till att nyanställda läkare och medarbetare får information om var de lokala 
instruktionerna angående antibiotikaanvändning finns att tillgå. 

• Tillsammans med infektionsläkare/Strama vara med i utformning och uppdatering av 
verksamhetsområdets riktlinjer som rör antibiotika, t ex antibiotikaprofylax. 

• I samarbete med superanvändare för infektionsverktyget ta fram och ge förslag till 
mätbara mål för antibiotikaanvändning på den egna enheten. 

• Ansvara för journalgranskning av relevant karaktär, tex. markörbaserad 
journalgranskning (MJG) för enheten för att validera data från infektionsverktyget. 

Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar att 

• I enlighet med tidigare beslut skall det inom varje verksamhetsområde inom 
slutenvården finnas utsedda antibiotikaansvariga läkare där så är relevant dvs. 
inom enheter som har en signifikant antibiotikaförskrivning. 

• De antibiotikaansvariga läkarna ska följa ovanstående uppdragsbeskrivning och 
de ska vid behov rapportera och samarbete med ansvariga inom Strama. 

• Beslutet gäller omgående men ska utvärderas årligen i samband med 
årsrapporten från Strama som delgives Hälso- och sjukvårdsdirektören. 

• Finansiering sker inom befintlig budget. 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Bilaga: 
Uppdragsbeskrivning för Antibiotikaansvariga läkare inom slutenvården 

Delges: 
Sjukhusstyrelsens ordförande 
Sjukhusstyrelsens sekreterare 
Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset 
Chefsläkare Akademiska sjukhuset 
Sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping 
Chefsläkare Lasarettet i Enköping 
Kommunikationschef 
Resurscentrum Region Uppsala, förvaltningsdirektör 
Hälsa- och habilitering, förvaltningsdirektör 
ekonomiservice@region:uppsala.se 
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Uppdragsbeskrivning för Antibiotikaansvariga läkare inom slutenvården 

Landstingsdirektören har fattat beslut (CK 2015-0004, HSS 2015-0175) om 
införande av 10-punktsprogrammet för minskad antibiotikaresistens i sluten vård 
samt införande av antibiotikaansvariga läkare: I och med detta får 
verksamhetschefen ett tydligt uppdrag av förvaltningschef att genomföra åtgärder 
inom 10-punktsprogrammet; att förhindra smittspridning, minska behovet av 
antibiotika, optimera bakteriologisk diagnostik, använda antibiotika rationellt samt 
rapportera detta i tertialbokslut 2 och årsrapport. Inom slutenvården ska det 
tillsättas en antibiotikaansvarig läkare inom varje verksamhetsområde. 

För att tydliggöra uppdraget som antibiotikaansvarig läkare har Strama Uppsala län 
i samråd med chefsläkare på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett 
utformat denna uppdragsbeskrivning. 

Antibiotikaansvarig läkare ska: 

• Fungera som en kontaktperson mellan Strama och den egna kliniken 
• Ansvara för återkoppling till verksamheten avseende antibiotikaförbrukning 

och följsamhet till gällande behandlingsrekommendationer på enheten 
• Vara uppdaterad i gällande rekommendationer från RAF (Referensgruppen 

för antibiotikafrågor på Läkarsällskapet), Strama Uppsala län och Nationell 
kompetensgrupp Strama 

• Medverka till att nyanställda läkare och medarbetare får information om var 
de lokala instrnktionerna angående antibiotikaanvändning finns att tillgå 

• Tillsammans med infektionsläkare/Strama vara med i utformning och 
uppdatering av verksamhetsområdets riktlinjer som rör antibiotika, t ex 
antibiotikaprofylax 

• I samarbete med superanvändare för infektionsverktyget ta fram och ge 
förslag till mätbara mål för antibiotikaanvändning på den egna enheten 

• Ansvara för joumalgranskning av relevant karaktär, t ex. markörbaserad 
journalgranskning (MJG) för enheten för att validera data från 
infektionsverktyget 
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