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Sammanfattning 
Strama-gruppen har under stora delar av 2021 arbetat med covid-19 vilket medfört att delar av 
det som planerats inte har kunnat utföras under året. Infektionsläkarna har inte tagit ut så 
mycket Strama-tid som planerat utan arbetat sin mesta tid på infektionskliniken. En av Stramas 
allmänläkare fick återgå till sitt arbete på Uppsala Närakut och Stramas andra allmänläkare, 
apotekare och sjuksköterska har bistått Smittskyddsenheten i arbetet med covid-19. 

Under 2021 minskade antibiotikaanvändningen i Uppsala län från 231 till 216 expedierade 
recept per 1000 invånare och år. Detta motsvarar en minskning med 6 %. Försäljningen 
minskade i alla kommuner i länet. Stramas förskrivningsmål för öppenvården 2021 var att 
primärvården som helhet (VC, HLM och jourmottagningar) skulle nå det nationellt uppsatta 
målvärdet alternativt närma sig målvärdet jämfört med föregående år för dessa 
infektionsindikatorer i Primärvårdskvalitet (PVQ): 

• Andelen fall av akut bronkit som antibiotikabehandlats 

• Andelen antibiotikabehandlade fall av mediaotit, sinuit, pneumoni och akut cystit som 
behandlats med den substans som rekommenderas i första hand. 

Samtliga mål uppnåddes. 

Liksom användningen av antibiotika minskade även antalet rapporterade fall av 
anmälningspliktig antibiotikaresistens i länet under covid-19-pandemin. 

Antalet fall av infektion med ESBL-producerande (Extended Spectrum Beta Lactamases) 
bakterier per 100 000 invånare var 24 % lägre i Region Uppsala under 2021 än under 
föregående år. Under 2021 anmäldes 5 fall av ESBLCARBA i länet jämfört med 7 fall året innan. 
Incidensen av MRSA (Meticillinresistent Staphylococcus aureus) minskade med 13 % jämfört 
med föregående år. Fem fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) 
anmäldes i länet och inte ett enda fall av VRE (vankomycinresistenta enterokocker). 

Under året har Strama Region Uppsala sammanställt och spridit data över 
antibiotikaanvändning och anmälningspliktig antibiotikaresistens inom Region Uppsala. Strama 
har även samarbetat med Läkemedelskommittén, Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien samt 
bidragit till nationellt Strama-arbete. 

Inom öppenvården i länet har Strama haft informationsmöten med länets vårdcentraler och 
Aleris Uppsala Närakut. Strama har även främjat vårdcentralernas användning av 
Primärvårdskvalitet, utvecklat uppdraget för vårdcentralernas lokalt smittskydds- och 
antibiotikaansvariga läkare och sjuksköterskor, samarbetat med Smittskyddsenheten i projektet 
FRISK i förskolan, medverkat vid utbildning för läkare och sjuksköterskor på särskilda boenden, 
samt hållit föredrag och föreläsningar på olika instanser i länet. 

Sedan 2020 har Region Uppsala avsatt centrala medel för att kunna utföra antibiotikaronder på 
Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. På grund av Covid-19 har antibiotikaronder 
behövt pausas vissa perioder 2021. Under våren bedrevs antibiotikaronder på 
akutvårdsavdelningen 30C, kardiologen 50F och Lasarettet i Enköpings verksamhetsområde 
medicin. Under hösten fortsatte antibiotikaronderna på akutvårdsavdelning 30C, 
medicinavdelning 30E och Lasarettet i Enköpings verksamhetsområde medicin. 

Inför 2021 utformade Strama en Rondmall för antibiotikaronder (se bilaga 2) som bland annat 
fungerar som underlag för uppföljning av antibiotikarondernas effekt. En sammanställning av 
ifyllda rondmallar visade att infektionsläkarna rekommenderat någon form av förändring av 
antibiotikaterapin i 55 % av antibiotikaordinationerna.   
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Ytterligare uppföljning av antibiotikaronderna har skett genom en enkät riktad till läkarna på 
mottagande avdelningar i syfte att ta reda på deras åsikter och upplevelser av ronderna samt att 
se om något behövde ändras i upplägget. Alla tillfrågade ansåg att ronderna var värdefulla, 
lärorika och att de hade ett utbildningsvärde samt att de hade påverkat läkarnas fortsatta 
antibiotikaförskrivning. Alla svarade även att de önskade att antibiotikaronderna skulle fortsätta 
framöver. 
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1. Mått och mål 
1.1 Förskrivningsmål för öppenvården 
 
Under 2021 minskade antibiotikaanvändningen i Uppsala län från 231 till 216 expedierade 
recept per 1000 invånare och år. Se figur 1. Detta motsvarar en minskning med 6 %. 
Försäljningen minskade i alla kommuner i länet. Se figur 2. 

Figur 1. Antibiotikaförsäljning* via recept till patienter i Uppsala län, recept per 1000 invånare och år. 
*ATC-grupp J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exklusive Hiprex. Källa: eHälsomyndigheten. 

 
Figur 2. Antibiotikaförsäljning* via recept till invånare i de olika kommunerna i Uppsala län, recept per 
1000 invånare och år. Ålders- och könsstandardiserade data. *ATC-grupp J01 Antibakteriella medel för 
systemiskt bruk exklusive Hiprex. Källa: eHälsomyndigheten. 
 
Antibiotikaanvändningen i olika åldersgrupper visas i figur 3. Vanligast var preparat ur gruppen 
luftvägsantibiotika och det är även här den största minskningen syns under tiden med covid-19.  
Se figur 4. 
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Figur 3. Antalet expedierade antibiotikarecept* per 1000 invånare i olika åldersgrupper i Uppsala län. 
*ATC-grupp J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exklusive Hiprex. Källa: eHälsomyndigheten 
 

 
Figur 4. Expedierade recept av olika antibiotikagrupper för systemiskt bruk till invånare i Uppsala län. 
Luftvägsantibiotika: pcV, amoxicillin, amoxi-klav, cefalosporiner, makrolier och doxycyklin. 
Urinvägsantibiotika: pivmecillinam, nitrofurantoin, trimetoprim och kinoloner. Hud- & 
mjukdelsantibiotika: flukloxacillin och klindamycin samt lokala antibiotikapreparat. Akne-antibiotika: 
lymecyklin, oxitetracyklin och tetracyklin. Källa: eHälsomyndigheten. 
 
Jämfört med föregående år minskade antibiotikaförskrivningen mätt i expedierade recept per 
1000 invånare med 11 % i primärvården, 5 % på Akademiska sjukhuset, 10 % inom tandvården 
samt 8 % på Lasarettet i Enköping. Siffran för länets närakuter och jourmottagningar var i stort 
sett oförändrad jämfört med föregående år och bland förskrivare från andra län ökade den med 
5 %. I den gruppen ingår även rent digitala vårdgivare med arbetsplatskod utanför Region 
Uppsala. Se Figur 5. 
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Figur 5. Antibiotikaförsäljning via recept (ATC-grupp J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk 
exklusive Hiprex) till invånare i Uppsala län, fördelat på arbetsplats där förskrivningen skett. Källa: 
eHälsomyndigheten. *exkl jourmottagningarna i Tierp, Östhammar o Enköping. **Uppsala Närakut samt 
jourmottagningarna i Tierp, Östhammar o Enköping. ***Här ingår digitala vårdgivare med arbetsplatskod 
i andra län. ****exkl VC, privata tandläkare o Uppsala Närakut. 

Stramas förskrivningsmål för öppenvården 2021 var kopplade till Primärvårdskvalitets (PVQs) 
infektionsindikatorer. För indikatorerna nedan skulle primärvården som helhet (VC, HLM och 
jourmottagningar) nå det nationellt uppsatta målvärdet alternativt närma sig målvärdet jämfört 
med föregående år. Samtliga mål uppnåddes. Se översikt i tabell 1 samt trender i figur 6, 7 och 8. 

Tabell 1. 
Indikator ur PVQ Nationellt mål Stramas mål uppfyllt 2021 
Andel antibiotikabehandlade   
Inf 24 Andel episoder med akut bronkit som 
behandlats med antibiotika 

< 10 % 
 

Ja, minskning från 26 % till 19 
% jmf m föregående år. 

Andel antibiotikabehandlade som fått 
förstahandsantibiotika 

  

Inf 04 Andel episoder med antibiotikabehandlad 
akut mediaotit (AOM) som behandlats med 
förstahandsantibiotika (PcV) 

> 80 % 
 

Ja, nationellt mål uppnått, 88 %. 

Inf 11 Andel episoder med antibiotikabehandlad 
akut rinosinuit som behandlats med 
förstahandsantibiotika (PcV) 

> 80 % 
 

Ja, ökning från 65 % till 69 % 
jmf m föregående år. 

Inf 21 Andel episoder med antibiotikabehandlad 
pneumoni som behandlats med 
förstahandsantibiotika (PcV) 

> 70 % 
 

Ja, ökning från 49 % till 52 % 
jmf m föregående år. 

Inf 28 Andel episoder med antibiotikabehandlad 
akut cystit som behandlats med 
förstahandsantibiotika (kvinnor ≥15 år) 

> 80 % 
 

Ja, nationellt mål uppnått, 95 %. 

Inf 30 Andel episoder med antibiotikabehandlad 
akut cystit som behandlats med 
förstahandsantibiotika (män) 

> 50 % 
 

Ja, nationellt mål uppnått, 76 %. 
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Figur 6. Andel antibiotikabehandlade akuta bronkiter på vårdcentraler och jourmottagningar inom 
primärvården i länet. Källa: Primärvårdskvalitet, SAS-rapporten PVQ infektion 

Vid fall av bihåleinflammation (sinuit), öroninflammation (otit) och lunginflammation 
(pneumoni) som bedöms vara antibiotikakrävande är penicillin V rekommenderat i första hand. 
Denna substans har smalt antibakteriellt spektrum.  

Figur 7. Andel penicillin V vid antibiotikabehandling av luftvägsinfektioner på vårdcentraler och 
jourmottagningar inom primärvården i länet. Källa: Primärvårdskvalitet, SAS-rapporten PVQ infektion 

Pivmecillinam eller nitrofurantoin är rekommenderade förstahandsval vid fall av okomplicerad 
nedre urinvägsinfektion som bedöms i behov av antibiotika.  
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Figur 8. Andel av de antibiotikabehandlade nedre urinvägsinfektionerna som behandlats med 
pivmecillinam eller nitrofurantoin på vårdcentraler och jourmottagningar inom primärvården i länet. 
Källa: Primärvårdskvalitet, SAS-rapporten PVQ infektion 

1.2 Förskrivningsmål för slutenvården 
Ett av Stramas förskrivningsmål för slutenvården under 2021 var att minska användningen av 
bredspektrumsubstanserna cefalosporiner, kinoloner och piperacillin-tazobaktam. 
Karbapenemanvändningen skulle inte öka. Ett annat mål var att användningen av 
smalspektrumsubstanserna bensylpenicillin (pcG) och penicillin V (pcV) skulle öka vid 
samhällsförvärvad lunginflammation. Covid-19 har påverkat förskrivningen i slutenvården 
vilket ska tas i beaktande vid genomgång av måluppfyllnaden för respektive mål. Se nedan hur 
målen nåddes inom respektive förvaltning.  

1.2.1 Akademiska sjukhuset 
På Akademiska sjukhuset ökade antalet ordinationer av cefalosporiner med 6 %, karbapenemer 
med 4 % och piperacillin-tazobaktam med 1 % jämfört med föregående år. Antalet 
kinolonordinationer minskade med 4 %. Se figur 9. 
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Figur 9. Antalet ordinationer av vissa antibiotikasubstanser på Akademiska sjukhuset 2020 och 2021. 
Källa: Infektionsverktyget 

Andelen samhällsförvärvade lunginflammationer som behandlades med 
smalspektrumsubstanserna bensylpenicillin eller penicillin V (första och efterföljande 
ordination) var 14 % under 2021 enligt data ur Infektionsverktyget. Detta är en ökning jämfört 
med föregående år då andelen låg på 13 %.  

På Akademiska sjukhuset uppnåddes alltså förskrivningsmålen med avseende på kinoloner samt 
val av antibiotikasubstans vid samhällsförvärvad pneumoni. Däremot uppnåddes inte målen 
avseende cefalosporiner, piperacillin-tazobaktam och karbapenemer. Covid-19 har påverkat 
förskrivningen i slutenvården vilket ska tas i beaktande vid analys av dessa data. 

1.2.2 Lasarettet i Enköping 
På Lasarettet i Enköping ökade antalet ordinationer av cefalosporiner med 11 %, karbapenemer 
med 48 % och piperacillin-tazobaktam med 35 % jämfört med föregående år. Antalet 
kinolonordinationer minskade med 7 %. Se figur 10. 

Figur 10. Antalet ordinationer av vissa antibiotikasubstanser på Lasarettet i Enköping 2020 och 2021. 
Källa: Infektionsverktyget 

Andelen samhällsförvärvade lunginflammationer som behandlades med 
smalspektrumsubstanserna bensylpenicillin eller penicillin V (första och efterföljande 
ordination) var 14 % under 2021 enligt data ur Infektionsverktyget. Siffran var densamma 
under föregående år. 

På Lasarettet i Enköping uppnåddes alltså förskrivningsmålen med avseende på kinoloner samt 
val av antibiotikasubstans vid samhällsförvärvad pneumoni. Däremot uppnåddes inte målen 
avseende cefalosporiner, piperacillin-tazobaktam och karbapenemer. Covid-19 har påverkat 
förskrivningen i slutenvården vilket ska tas i beaktande vid analys av dessa data. Eftersom 
Lasarettet i Enköping är en relativt liten förvaltning kan ett fåtal ordinationer ha stor effekt på 
statistiken. 

1.3 Anmälningspliktig antibiotikaresistens 
Liksom användningen av antibiotika minskade även antalet rapporterade fall av 
anmälningspliktig antibiotikaresistens i länet under covid-19-pandemin. 
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Antalet fall av infektion med ESBL-producerande (Extended Spectrum Beta Lactamases) 
bakterier per 100 000 invånare var 24 % lägre i Region Uppsala under 2021 än under 
föregående år. Under 2021 anmäldes 5 fall av ESBLCARBA i länet jämfört med 7 fall året innan. 
Incidensen av MRSA (Meticillinresistent Staphylococcus aureus) minskade med 13 % under 2021 
jämfört med föregående år. Fem fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin 
(PNSP) anmäldes i länet och inte ett enda fall av VRE (vankomycinresistenta enterokocker). Se 
figurerna 11 – 15. 

Figur 11. Inrapporterade fall av infektion med ESBL-producerande bakterier per 100 000 invånare och år 
i Uppsala län respektive hela riket. Källa: Folkhälsomyndigheten. 
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Figur 12. Inrapporterade fall av infektion med ESBLCARBA-producerande bakterier per 100 000 invånare 
och år i Uppsala län respektive hela riket. Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 

Figur 13. Antal inrapporterade fall av MRSA per 100 000 invånare och år i Uppsala län respektive hela 
riket. Källa: Folkhälsomyndigheten. Ökningen i Uppsala år 2019 beror delvis på ett utbrott med 
kopplingar till en avdelning på Akademiska sjukhuset med 7 inblandade patienter.  
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Figur 14. Antal inrapporterade fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin per 100 000 
invånare och år i Uppsala län respektive hela riket. Källa: Folkhälsomyndigheten 

 

 

Figur 15. Antal inrapporterade fall av VRE per 100 000 invånare och år i Uppsala län respektive hela riket. 
Källa: Folkhälsomyndigheten. Toppen i Uppsala 2014 beror på ett utbrott i Gävle. Sedan har det varit ett 
antal mindre kluster i länet. 2019 års ökning beror dock till största delen på ett utbrott som ffa varit 
kopplat till geriatriken på Akademiska sjukhuset. 
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2. Aktiviteter 
Stramas arbete utgår från begreppet Antibiotic stewardship. Kortfattat betyder det att arbeta 
proaktivt och interprofessionellt med utgångspunkt i WHO:s Global action plan on antimicrobial 
resistance, Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens, Stramas 10-punktsprogram och 
TATFAR (The Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance). För att optimera 
användningen av antibiotika samarbetar Strama bland annat med hälso- och 
sjukvårdsavdelningen, vårdhygien, mikrobiologen och infektionskliniken på regional-, 
förvaltning-, och verksamhetsnivå. På verksamhetsnivå i slutenvården samarbetar Strama ofta 
med antibiotikaansvariga läkare eller andra personer som ingår i verksamhetens VRI-team. På 
vårdcentralerna samarbetar Strama med lokalt smittskydd- och antibiotikaansvariga (LSA) 
läkare och sjuksköterskor. Antibiotikaronder i slutenvården och det årliga LSA-uppdraget i 
primärvården är exempel på aktiviteter som bidrar till att på ett pedagogiskt sätt utbilda 
vårdpersonal i antibiotikabehandling och terapiutvärdering. 

2.1 Gemensamma aktiviteter 
Strama-gruppen har under delar av året arbetat med covid-19. Infektionsläkarna har inte tagit 
ut så mycket Strama-tid som planerat utan arbetat sin mesta tid på infektionskliniken. En av 
Stramas allmänläkare gick tillbaka till sitt ordinarie arbete på Uppsala Närakut, Stramas andra 
allmänläkare, apotekare och sjuksköterska har bistått Smittskyddsenheten i arbetet med covid-
19. 

2.1.1 Samarbete med Läkemedelskommittén 
Representanter från Strama ingår i Läkemedelskommitténs expertgrupp inom området 
infektion till ”Rekommenderade läkemedel”. Strama brukar ha regelbundna avstämningsmöten 
med Läkemedelskommittén samt medverka på deras läkemedelssamordnardagar. Båda dessa 
sammankomster ställdes in pga covid.  

2.1.2 Sammanställa antibiotikaresistensdata 
Strama har sammanställt data över anmälningspliktig antibiotikaresistens (ABR) i Uppsala län 
och riket. Uppdaterade resistensdata för kliniska odlingar inom Region Uppsala har inte kunnat 
sammanställas på grund av arbetsbelastningen på mikrobiologiska laboratoriet under corona-
pandemin.  

2.1.3 Medverkan i nationellt Strama-arbete 
Stramas apotekare har medverkat i Folkhälsomyndighetens och NAG Stramas grupp för 
implementering av Primärvårdskvalitet. Medlemmar ur Strama-gruppen har deltagit i möten 
och informationsdagar med nationella Strama och Folkhälsomyndigheten.  

2.2 Aktiviteter inom öppenvård 
2.2.1 Vårdcentraler & Lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga 
2.2.1.1 Besök på vårdcentraler 
Varje år erbjuder Strama alla länets vårdcentraler Strama-besök. Under 2021 genomfördes 30 
möten. På grund av pandemin ersattes de sedvanliga besöken med digitala möten. Temat var 
återkoppling på vårdcentralens antibiotikaförskrivning, allmän information om vanliga 
infektioner i öppenvård, Infektionsläkarföreningens nya vårdprogram för urinvägsinfektion 
samt vårdcentralens följsamhet till basala hygien- och klädregler.  

2.2.1.2 Strama-uppdrag för lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga läkare och 
sjuksköterskor (LSA) på vårdcentralerna i länet – samverkan med Vårduppdragsenheten 
Sedan 2017 erbjuds vårdcentralerna Strama-besök en gång per år, på våren. Tidigare erbjöds 
besök varje termin. Under hösten anordnas numera i stället en utbildningseftermiddag för lokalt 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763
https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763
https://www.regeringen.se/4a48a4/contentassets/e6b8543c9df3470ab3addc416652acca/svensk-strategi-for-arbetet-mot-antibiotikaresistens-2020-2023.pdf
http://strama.se/wp-content/uploads/2016/04/10-punktsprogrammet-slutversion2014.pdf
http://strama.se/wp-content/uploads/2016/04/Nyckelindikatorer-f%C3%B6r-rationell-antibiotikaanv%C3%A4ndning-i-slutenv%C3%A5rd-TATFAR.pdf
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smittskydds- och antibiotikaansvariga läkare och sjuksköterskor på vårdcentralerna (LSA). 
Under eftermiddagen får LSA ett Strama-uppdrag att utföra på sin arbetsplats under det 
kommande året. De får även utbildning och material för att kunna utföra uppdraget. Uppdraget 
rapporteras till Strama i november året därpå. Uppdraget är förankrat i Regelboken 
(Förfrågningsunderlag för Vårdcentraler) och godkänt uppdrag ger ekonomisk bonus om 1,25 kr 
per listad + 15 000 kr baserat på listade i januari för aktuellt år. Strama har utformat texten om 
uppdraget i Regelboken och meddelar Vårduppdragsenheten vilka enheter som utfört godkänt 
uppdrag. Se bilaga 1 för 2021 års uppdrag. 

Av länets 43 vårdcentraler utförde 34 hela uppdraget och fyra halva uppdraget. 

Strama har även försett vårdcentralernas LSA och verksamhetschefer med antibiotikastatistik 
och annan nyttig information att dela med sig av på sina respektive enheter under året. 

2.2.1.3 Främja vårdcentralernas användning av Primärvårds-kvalitet (PVQ) 
Strama har deltagit i nationellt och regionalt arbete med Primärvårdkvalitet. I vårdcentralernas 
årliga Strama-uppdrag ingår att analyserar sina egna data för infektionsindikatorerna 1 - 2 
gånger under året. 

2.2.2 Uppsala Närakut och övriga jourmottagningar  
Uppsala Närakut har, precis som vårdcentralerna i länet, haft Strama-möte under året. Strama 
har löpande under året försett Närakuten med antibiotikastatistik i relation till 
förskrivningsmålen i deras avtal med Region Uppsala. Strama har även föreslagit nya mer 
relevanta antibiotikaförskrivningsmål till Närakutens avtal med regionen. Dessa mål är 
kopplade till infektionsindikatorerna och förslaget accepterades så att avtalet ändrades vid 
halvårsskiftet. 

Uppsala Närakut samt jourmottagningarna i Enköping, Tierp och Östhammar har löpande under 
året erhållit data för sina enheter i förhållande till infektionsindikatorerna i Primärvårdskvalitet. 

2.2.3 FRISK i förskolan 
”FRISK i förskolan” är ett samarbete mellan Smittskyddsenheten och Strama med syfte att 
förbättra hygienrutiner och öka kunskapen om infektionssjukdomar på förskolorna i länet. Detta 
arbete har fortsatt under året. Mer information finns på Smittskyddsenhetens hemsida. 

2.2.4 Särskilda boenden 
Strama har medverkat på Nära Vård och Hälsas utbildningar för läkare och sjuksköterskor på 
särskilda boenden. Några vårdcentraler hade Strama-möte på hösten och på dessa möten fick 
vårdcentralerna återkoppling på sin antibiotikaförskrivning till de särskilda boenden de har 
ansvar för, detta med hjälp av data från Vårdhygiens infektionsregistrering.  

2.2.5 Föredrag, föreläsningar och seminarier 
Under året har Strama öppenvård medverkat vid dessa seminarier/föredrag/föreläsningar: 

• Föreläsning om infektioner och antibiotikaresistens för AT-läkare inom primärvården. 

• Föreläsning om infektioner och antibiotikaresistens på vidareutbildning för 
distriktssköterskor. 

• Föredrag vid Nordic OneHealth network workshop 

• Föreläsning vid kursen ”Läkemedel i miljön” vid Uppsala Universitet 
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2.3 Aktiviteter inom slutenvård 
2.3.1 Antibiotikaronder 
Ett arbetssätt som visat sig effektivt för att optimera antibiotikabehandling är att utföra 
antibiotikaronder inom slutenvården. Sedan 2020 har Region Uppsala avsatt centrala medel för 
att kunna utföra antibiotikaronder på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det är 
infektionsläkare från infektionskliniken som utför antibiotikaronderna. Strama bistår i arbetet 
med planering och uppföljning. På grund av Covid-19 har antibiotikaronder behövt pausas vissa 
perioder 2021. Under våren bedrevs antibiotikaronder på akutvårdsavdelningen 30C, 
kardiologen 50F och Lasarettet i Enköpings verksamhetsområde medicin. Under hösten 
fortsatte antibiotikaronderna på akutvårdsavdelning 30C, medicinavdelning 30E och Lasarettet i 
Enköpings verksamhetsområde medicin. 

2.3.1.1 Utvärdering av antibiotikaronders effekt på antibiotikabehandling 
Inför 2021 utformade Strama en Rondmall för antibiotikaronder (se bilaga 2). Syftet med 
rondmallen är dels att fungera som ett stöd vid inläsning och som diskussionsunderlag under 
antibiotikaronden dels som underlag vid uppföljning av antibiotikarondernas effekt. Under 
våren kontrollerades 696 antibiotikaordinationer under antibiotikaronderna. De 
rekommendationer infektionsläkarna gav visas i figur 16. 

 

  
Figur 16. Infektionsläkarens rekommendation vid antibiotikaronderna våren 2021. *Ändring av dosering 
eller behandlingstidens längd fanns inte med som rekommendationsalternativ i formuläret under våren 
men noterades ändå spontant ibland. Fler ur kategorin ”Fortsätt” skulle alltså kunna höra hit om det 
efterfrågats. 

Vid analys av vårens ifyllda rondmallar observerades att det fanns behov av ytterligare 
alternativ för infektionsläkarens rekommendation. Inför hösten kompletterades därför 
rondmallen med avseende på detta. Figur 17 visar rekommendationerna under hösten då totalt 
860 ordinationer gicks igenom. Där framgår att i 55 % av fallen rekommenderade 
infektionsläkaren förändringar av något slag. 
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Figur 17. Infektionsläkarens rekommendation vid antibiotikaronderna hösten 2021. 

2.3.1.2 Mottagande enheters upplevelse av antibiotikaronder 
I september skickade Strama ut en enkät till läkare på de verksamheter där antibiotikaronder 
hade utförts under våren. Syftet var att undersöka mottagande enheters upplevelse och åsikter 
om ronderna samt om något behövde ändras. Svar inkom från alla avdelningar som mottagit 
antibiotikaronder under perioden, totalt 13 läkare. På frågan hur antibiotikaronderna upplevdes 
svarade 100 % att de var värdefulla, övriga svarsalternativ var ”onödiga”, ”störande” eller 
”annat”. Alla ansåg att kommunikationen fungerade utmärkt med infektionsläkarna samt att 
tidpunkten var bra vald. Upplevelsen var även att det var mycket hög kvalitet på 
infektionsläkarnas rekommendationer. Alla tillfrågade ansåg att ronderna var lärorika och att de 
hade ett utbildningsvärde samt att de hade påverkat deras fortsatta antibiotikaförskrivning. Alla 
svarade även att de önskade att antibiotikaronderna skulle fortsätta framöver. Se figur 18. 
Covid-19 har påverkat antibiotikaförskrivningen i slutenvården på många olika sätt och därför 
kan sådana data inte användas för att utvärdera antibiotikaronderna under 2021. 

 

 
Figur 18. Mottagande klinikers upplevelse av antibiotikaronderna våren 2021. 
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2.3.2 Verka för att relevant odling utförs innan antibiotikabehandling påbörjas  
I Stramas 10-punktsprogram betonas vikten av säkra relevanta, bakteriologiska odlingar innan 
antibiotikabehandling påbörjas i slutenvården. Före intravenös antibiotikabehandling ska alltid 
blododling x2 samt odling från misstänkt infektionsfokus utföras. Sedan 2014 har Strama utfört 
en årlig journalgranskning där de första 100 patienterna som via akutmottagningen blivit insatta 
på intravenös antibiotika i behandlande syfte har inkluderats. Resultatet för 2020 års 
journalgranskning visade att 81 % blododlades med minst 2 par blododlingar före insättande av 
intravenös antibiotikabehandling vilket var en något lägre följsamhet till riktlinjerna än tidigare 
år. 

För att få en bättre helhetsbild av följsamheten till odlingsrekommendationerna inom 
slutenvården har Strama 2021 valt att följa upp detta i samband med antibiotikaronderna. 
Under våren 2021 hade frågeformuläret kolumnen ”Odlingar. Vad växer och i vilken typ av 
odling?”. Inför höstens antibiotikaronder reviderades formuläret och ytterligare en kolumn 
lades till ”Relevanta odlingar tagna? Ja/ Nej” (se bilaga 2). Under höstens antibiotikaronder 
bedömde infektionsläkarna att relevanta odlingar var utförda i 93 % av fallen. 

2.3.3 Verka för fungerande IT-system och ökat användande av dessa för att följa 
antibiotikaförskrivningen och bidra till rationell antibiotikaanvändning 
Strama har under året varit en drivande part i arbetet för fungerande IT-system samt 
vidareutveckling av dessa. Under 2021 har fokus främst varit att driva på införandet av 
standardrapporter från infektionsverktyget (InVe) till SAS Viya för att underlätta rapportuttaget 
för verksamheterna. På grund av rådande pandemi har detta inte skett under året.  

InVe har utvecklats som ett led i Sveriges Kommuner och Regioners patientsäkerhetssatsning. 
Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamheten till 
behandlingsrekommendationer och minska bruket av bredspektrumantibiotika. Verktyget ger 
en unik möjlighet att koppla ihop antibiotikabehandlingen med ordinationsorsak. Utöver detta 
har Strama varit behjälpliga med utbildning samt rapportuttag.   

1 mars 2021 installerades tre nya ordinationsorsaker för InVe i Cosmic:  

• Neutropen feber – Vårdrelaterad   
• Kärlkateterinfektion – Vårdrelaterad   
• Genital infektion – Samhällsförvärvad  

 
2.3.4 Arbete för dokumentation av vårdrelaterade infektioner (VRI) 
Strama verkar för att VRI i enighet med HSLF-FS 2016:40 ska dokumenteras i patientjournalen 
samt att kunskapen om definitionen av VRI ska öka. För att underlätta journalföring och 
diagnossättning av VRI har Vårdhygien, Strama, Elektronisk patientjournal (EPJ) och 
Vårdkvalitetsavdelningen på Akademiska sjukhuset utarbetat ett sökord till slutanteckningen. 
De verksamheter som väljer att koppla på VRI i slutanteckning gör då detta sökord tvingande i 
verksamhetens slutanteckningsmall. Under våren 2019 godkändes det vägledande dokumentet 
Dokumentation av vårdrelaterad infektion i journal av det Regionala Chefsläkarnätverket. 
Arbetssättet kan således implementeras på den verksamhet som önskar inom samtliga 
förvaltningar. Under 2021 har dock införande på intresserade verksamheter fått anstå på grund 
av rådande pandemi. Beredning inför införande på VO Kirurgi och VO Neuro har dock påbörjats 
under hösten 2021.  

2.3.5 Akademiska sjukhuset  
Akademiska sjukhusets styrande dokument Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens 
– strategi, mål och handlingsplan 2021 för Akademiska sjukhuset har under året följts upp. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-4-44.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Dokumentation%20av%20v%C3%A5rdrelaterad%20infektion%20i%20journal.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-1276&docId=DocPlusSTYR-1276&filename=V%C3%A5rdrelaterade%20infektioner%20och%20antibiotikaresistens%20-%20strategi%2C%20m%C3%A5l%20och%20handlingsplan%202021%20f%C3%B6r%20Akademiska%20sjukhuset.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-1276&docId=DocPlusSTYR-1276&filename=V%C3%A5rdrelaterade%20infektioner%20och%20antibiotikaresistens%20-%20strategi%2C%20m%C3%A5l%20och%20handlingsplan%202021%20f%C3%B6r%20Akademiska%20sjukhuset.pdf
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Under början av året inkom Verksamhetsområdena med deras utarbetade handlingsplaner med 
mål och aktiviteter. Efter genomgång återkopplade Strama tillsammans med 
Vårdkvalitetsenheten och Vårdhygien både tillbaka till VO samt till chefsläkare och 
chefssjuksköterska. Aktiviteterna har sedan följts upp bland annat via VRI-teamsträffar. 

2.3.5.1 VRI-team 
Sedan 2019 ska samtliga verksamhetsområden på Akademiska sjukhusets ha ett 
multiprofessionellt VRI-team. I slutet av 2021 hade 20 av 22 VO VRI-team och 18 av 22 VO en 
verksamhetsspecifik handlingsplan. VRI-teamet fungerar som motor i arbetet mot VRI och 
antibiotikaresistens. I VRI-teamet ingår bland annat antibiotikaansvarig läkare, hygienansvarig 
läkare, superanvändare för Infektionsverktyget, kvalitetssamordnare och hygienombud. VRI-
teamen utgår från förvaltningens övergripande handlingsplan när de sätter upp 
verksamhetsområdets mål och aktiviteter.  

Under året har 3 stycken digitala träffar med VRI-teamen utförts. Vårdkvalitetsenheten på AS är 
sammankallande, Strama och Vårdhygien bistår inför och under mötet. Fokus under dessa 
möten har varit att ge information om uppdateringar i t ex hygienrutiner, uppföljning av mål och 
aktiviteter ute på verksamheterna och som diskussionsforum.   

2.3.6 Lasarettet i Enköping 
Våren 2021 publicerades den nya strategin Handlingsplan VRI, för rationell 
antibiotikabehandling och BHK – Lasarettet i Enköping. Under våren hölls ett första möte i 
styrgrupp Vårdhygien på Lasarettet där samtliga VO var representerade. Syftet med nya 
styrgruppen är att på ett systematiskt sätt följa upp aktiviteter i handlingsplanen med möjlighet 
till återkoppling från expertfunktioner. Lasarettets VO hade vid vårens möte inte hunnit bilda 
VRI-team varvid detta blev målet att samtliga VO skulle ha gjort inför det uppföljande mötet. Då 
nyckelfunktioner på Lasarettet i Enköping har varit vakanta under hösten har det uppföljande 
styrgruppsmötet blivit senarelagt till våren 2022.  

2.3.7 Riktlinjer för antibiotikabehandling och -profylax 
Strama har bistått i uppdatering av rekommendationer för antibiotikaprofylax på regional nivå. 
En omfattande revidering av Strama Region Uppsala och Infektionskliniken Akademiska 
sjukhusets lathundskort Antibiotikaeffekt för olika bakteriearter – översikt har gjorts under 
året. 
 
2.3.8 Undervisning  
På grund av rådande pandemi har Strama slutenvård i stor utsträckning fått avboka planerade 
föreläsningar under 2021. De föreläsningar som har kunnat genomföras sammanfattas nedan. 

• Föreläsning för specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning intensivvård, Uppsala 
universitet 

• Föreläsning för AT-läkarna, Akademiska sjukhuset 

  

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-14687&docId=DocPlusSTYR-14687&filename=Handlingsplan%20VRI%2C%20f%C3%B6r%20rationell%20antibiotikaanv%C3%A4ndning%20och%20BHK%20-%20Lasarettet%20i%20Enk%C3%B6ping.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-14687&docId=DocPlusSTYR-14687&filename=Handlingsplan%20VRI%2C%20f%C3%B6r%20rationell%20antibiotikaanv%C3%A4ndning%20och%20BHK%20-%20Lasarettet%20i%20Enk%C3%B6ping.pdf
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/for-vardgivare/strama/strama-informationsmaterial-och-trycksaker/trycksaker-for-slutenvarden/bakteriekort-210602.pdf
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3. Sammansättning Strama Region Uppsala 2021 
• Gunilla Stridh Ekman, ordförande, apotekare & teamledare 
• Bodil Ardung, enhetschef för Smittskyddsenheten dit Strama hör 
• Ove Andersson, allmänläkare, t o m augusti 
• Cecilia Eich, allmänläkare, fr o m oktober 
• Jenny Kostov Kanebjörk, infektionssjuksköterska, föräldraledig mitten av maj – augusti, 

därefter deltid föräldraledig 
• Siri Kurland, infektionsläkare 
• Elisabeth Löwdin, infektionsläkare 
• Anna Gillman, bitr smittskyddsläkare 

Adjungerade och kontaktpersoner 

• Annabel Peyravi Latif, klinisk apotekare (adjungerad) 
• Sofia Persson, klinisk mikrobiolog (adjungerad) 
• Susanne Sütterlin, kontaktperson på Barnsjukhuset (adjungerad) 
• Anna Hill, ST-läkare klinisk mikrobiologi (adjungerad ST-representant) 

 

 

Gunilla Stridh Ekman och Jenny Kostov Kanebjörk 
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4. Bilagor 
4.1 Bilaga 1, Strama-uppdrag för vårdcentraler 2021 
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4.2 Bilaga 2, Rondmall Antibiotikaronder 2021 
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	Sammanfattning
	Strama-gruppen har under stora delar av 2021 arbetat med covid-19 vilket medfört att delar av det som planerats inte har kunnat utföras under året. Infektionsläkarna har inte tagit ut så mycket Strama-tid som planerat utan arbetat sin mesta tid på infektionskliniken. En av Stramas allmänläkare fick återgå till sitt arbete på Uppsala Närakut och Stramas andra allmänläkare, apotekare och sjuksköterska har bistått Smittskyddsenheten i arbetet med covid-19.
	Under 2021 minskade antibiotikaanvändningen i Uppsala län från 231 till 216 expedierade recept per 1000 invånare och år. Detta motsvarar en minskning med 6 %. Försäljningen minskade i alla kommuner i länet. Stramas förskrivningsmål för öppenvården 2021 var att primärvården som helhet (VC, HLM och jourmottagningar) skulle nå det nationellt uppsatta målvärdet alternativt närma sig målvärdet jämfört med föregående år för dessa infektionsindikatorer i Primärvårdskvalitet (PVQ):
	 Andelen fall av akut bronkit som antibiotikabehandlats
	 Andelen antibiotikabehandlade fall av mediaotit, sinuit, pneumoni och akut cystit som behandlats med den substans som rekommenderas i första hand.
	Liksom användningen av antibiotika minskade även antalet rapporterade fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens i länet under covid-19-pandemin.
	Antalet fall av infektion med ESBL-producerande (Extended Spectrum Beta Lactamases) bakterier per 100 000 invånare var 24 % lägre i Region Uppsala under 2021 än under föregående år. Under 2021 anmäldes 5 fall av ESBLCARBA i länet jämfört med 7 fall året innan. Incidensen av MRSA (Meticillinresistent Staphylococcus aureus) minskade med 13 % jämfört med föregående år. Fem fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) anmäldes i länet och inte ett enda fall av VRE (vankomycinresistenta enterokocker).
	Under året har Strama Region Uppsala sammanställt och spridit data över antibiotikaanvändning och anmälningspliktig antibiotikaresistens inom Region Uppsala. Strama har även samarbetat med Läkemedelskommittén, Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien samt bidragit till nationellt Strama-arbete.
	Inom öppenvården i länet har Strama haft informationsmöten med länets vårdcentraler och Aleris Uppsala Närakut. Strama har även främjat vårdcentralernas användning av Primärvårdskvalitet, utvecklat uppdraget för vårdcentralernas lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga läkare och sjuksköterskor, samarbetat med Smittskyddsenheten i projektet FRISK i förskolan, medverkat vid utbildning för läkare och sjuksköterskor på särskilda boenden, samt hållit föredrag och föreläsningar på olika instanser i länet.
	Sedan 2020 har Region Uppsala avsatt centrala medel för att kunna utföra antibiotikaronder på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. På grund av Covid-19 har antibiotikaronder behövt pausas vissa perioder 2021. Under våren bedrevs antibiotikaronder på akutvårdsavdelningen 30C, kardiologen 50F och Lasarettet i Enköpings verksamhetsområde medicin. Under hösten fortsatte antibiotikaronderna på akutvårdsavdelning 30C, medicinavdelning 30E och Lasarettet i Enköpings verksamhetsområde medicin.
	Inför 2021 utformade Strama en Rondmall för antibiotikaronder (se bilaga 2) som bland annat fungerar som underlag för uppföljning av antibiotikarondernas effekt. En sammanställning av ifyllda rondmallar visade att infektionsläkarna rekommenderat någon form av förändring av antibiotikaterapin i 55 % av antibiotikaordinationerna.  
	Ytterligare uppföljning av antibiotikaronderna har skett genom en enkät riktad till läkarna på mottagande avdelningar i syfte att ta reda på deras åsikter och upplevelser av ronderna samt att se om något behövde ändras i upplägget. Alla tillfrågade ansåg att ronderna var värdefulla, lärorika och att de hade ett utbildningsvärde samt att de hade påverkat läkarnas fortsatta antibiotikaförskrivning. Alla svarade även att de önskade att antibiotikaronderna skulle fortsätta framöver.
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	Under 2021 minskade antibiotikaanvändningen i Uppsala län från 231 till 216 expedierade recept per 1000 invånare och år. Se figur 1. Detta motsvarar en minskning med 6 %. Försäljningen minskade i alla kommuner i länet. Se figur 2.
	/Figur 1. Antibiotikaförsäljning* via recept till patienter i Uppsala län, recept per 1000 invånare och år. *ATC-grupp J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exklusive Hiprex. Källa: eHälsomyndigheten.
	/
	Figur 2. Antibiotikaförsäljning* via recept till invånare i de olika kommunerna i Uppsala län, recept per 1000 invånare och år. Ålders- och könsstandardiserade data. *ATC-grupp J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exklusive Hiprex. Källa: eHälsomyndigheten.
	Antibiotikaanvändningen i olika åldersgrupper visas i figur 3. Vanligast var preparat ur gruppen luftvägsantibiotika och det är även här den största minskningen syns under tiden med covid-19.  Se figur 4.
	/
	Figur 3. Antalet expedierade antibiotikarecept* per 1000 invånare i olika åldersgrupper i Uppsala län. *ATC-grupp J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exklusive Hiprex. Källa: eHälsomyndigheten
	/
	Figur 4. Expedierade recept av olika antibiotikagrupper för systemiskt bruk till invånare i Uppsala län. Luftvägsantibiotika: pcV, amoxicillin, amoxi-klav, cefalosporiner, makrolier och doxycyklin. Urinvägsantibiotika: pivmecillinam, nitrofurantoin, trimetoprim och kinoloner. Hud- & mjukdelsantibiotika: flukloxacillin och klindamycin samt lokala antibiotikapreparat. Akne-antibiotika: lymecyklin, oxitetracyklin och tetracyklin. Källa: eHälsomyndigheten.
	Jämfört med föregående år minskade antibiotikaförskrivningen mätt i expedierade recept per 1000 invånare med 11 % i primärvården, 5 % på Akademiska sjukhuset, 10 % inom tandvården samt 8 % på Lasarettet i Enköping. Siffran för länets närakuter och jourmottagningar var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och bland förskrivare från andra län ökade den med 5 %. I den gruppen ingår även rent digitala vårdgivare med arbetsplatskod utanför Region Uppsala. Se Figur 5.
	/Figur 5. Antibiotikaförsäljning via recept (ATC-grupp J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exklusive Hiprex) till invånare i Uppsala län, fördelat på arbetsplats där förskrivningen skett. Källa: eHälsomyndigheten. *exkl jourmottagningarna i Tierp, Östhammar o Enköping. **Uppsala Närakut samt jourmottagningarna i Tierp, Östhammar o Enköping. ***Här ingår digitala vårdgivare med arbetsplatskod i andra län. ****exkl VC, privata tandläkare o Uppsala Närakut.
	Stramas förskrivningsmål för öppenvården 2021 var kopplade till Primärvårdskvalitets (PVQs) infektionsindikatorer. För indikatorerna nedan skulle primärvården som helhet (VC, HLM och jourmottagningar) nå det nationellt uppsatta målvärdet alternativt närma sig målvärdet jämfört med föregående år. Samtliga mål uppnåddes. Se översikt i tabell 1 samt trender i figur 6, 7 och 8.
	/Figur 6. Andel antibiotikabehandlade akuta bronkiter på vårdcentraler och jourmottagningar inom primärvården i länet. Källa: Primärvårdskvalitet, SAS-rapporten PVQ infektion
	Vid fall av bihåleinflammation (sinuit), öroninflammation (otit) och lunginflammation (pneumoni) som bedöms vara antibiotikakrävande är penicillin V rekommenderat i första hand. Denna substans har smalt antibakteriellt spektrum. 
	/Figur 7. Andel penicillin V vid antibiotikabehandling av luftvägsinfektioner på vårdcentraler och jourmottagningar inom primärvården i länet. Källa: Primärvårdskvalitet, SAS-rapporten PVQ infektion
	Pivmecillinam eller nitrofurantoin är rekommenderade förstahandsval vid fall av okomplicerad nedre urinvägsinfektion som bedöms i behov av antibiotika. 
	/Figur 8. Andel av de antibiotikabehandlade nedre urinvägsinfektionerna som behandlats med pivmecillinam eller nitrofurantoin på vårdcentraler och jourmottagningar inom primärvården i länet. Källa: Primärvårdskvalitet, SAS-rapporten PVQ infektion
	Ett av Stramas förskrivningsmål för slutenvården under 2021 var att minska användningen av bredspektrumsubstanserna cefalosporiner, kinoloner och piperacillin-tazobaktam. Karbapenemanvändningen skulle inte öka. Ett annat mål var att användningen av smalspektrumsubstanserna bensylpenicillin (pcG) och penicillin V (pcV) skulle öka vid samhällsförvärvad lunginflammation. Covid-19 har påverkat förskrivningen i slutenvården vilket ska tas i beaktande vid genomgång av måluppfyllnaden för respektive mål. Se nedan hur målen nåddes inom respektive förvaltning. 
	På Akademiska sjukhuset ökade antalet ordinationer av cefalosporiner med 6 %, karbapenemer med 4 % och piperacillin-tazobaktam med 1 % jämfört med föregående år. Antalet kinolonordinationer minskade med 4 %. Se figur 9.
	/Figur 9. Antalet ordinationer av vissa antibiotikasubstanser på Akademiska sjukhuset 2020 och 2021. Källa: Infektionsverktyget
	Andelen samhällsförvärvade lunginflammationer som behandlades med smalspektrumsubstanserna bensylpenicillin eller penicillin V (första och efterföljande ordination) var 14 % under 2021 enligt data ur Infektionsverktyget. Detta är en ökning jämfört med föregående år då andelen låg på 13 %. 
	På Akademiska sjukhuset uppnåddes alltså förskrivningsmålen med avseende på kinoloner samt val av antibiotikasubstans vid samhällsförvärvad pneumoni. Däremot uppnåddes inte målen avseende cefalosporiner, piperacillin-tazobaktam och karbapenemer. Covid-19 har påverkat förskrivningen i slutenvården vilket ska tas i beaktande vid analys av dessa data.
	På Lasarettet i Enköping ökade antalet ordinationer av cefalosporiner med 11 %, karbapenemer med 48 % och piperacillin-tazobaktam med 35 % jämfört med föregående år. Antalet kinolonordinationer minskade med 7 %. Se figur 10.
	/Figur 10. Antalet ordinationer av vissa antibiotikasubstanser på Lasarettet i Enköping 2020 och 2021. Källa: Infektionsverktyget
	Andelen samhällsförvärvade lunginflammationer som behandlades med smalspektrumsubstanserna bensylpenicillin eller penicillin V (första och efterföljande ordination) var 14 % under 2021 enligt data ur Infektionsverktyget. Siffran var densamma under föregående år.
	På Lasarettet i Enköping uppnåddes alltså förskrivningsmålen med avseende på kinoloner samt val av antibiotikasubstans vid samhällsförvärvad pneumoni. Däremot uppnåddes inte målen avseende cefalosporiner, piperacillin-tazobaktam och karbapenemer. Covid-19 har påverkat förskrivningen i slutenvården vilket ska tas i beaktande vid analys av dessa data. Eftersom Lasarettet i Enköping är en relativt liten förvaltning kan ett fåtal ordinationer ha stor effekt på statistiken.
	Liksom användningen av antibiotika minskade även antalet rapporterade fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens i länet under covid-19-pandemin.
	Antalet fall av infektion med ESBL-producerande (Extended Spectrum Beta Lactamases) bakterier per 100 000 invånare var 24 % lägre i Region Uppsala under 2021 än under föregående år. Under 2021 anmäldes 5 fall av ESBLCARBA i länet jämfört med 7 fall året innan. Incidensen av MRSA (Meticillinresistent Staphylococcus aureus) minskade med 13 % under 2021 jämfört med föregående år. Fem fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) anmäldes i länet och inte ett enda fall av VRE (vankomycinresistenta enterokocker). Se figurerna 11 – 15.
	/Figur 11. Inrapporterade fall av infektion med ESBL-producerande bakterier per 100 000 invånare och år i Uppsala län respektive hela riket. Källa: Folkhälsomyndigheten.
	/Figur 12. Inrapporterade fall av infektion med ESBLCARBA-producerande bakterier per 100 000 invånare och år i Uppsala län respektive hela riket. Källa: Folkhälsomyndigheten.
	/Figur 13. Antal inrapporterade fall av MRSA per 100 000 invånare och år i Uppsala län respektive hela riket. Källa: Folkhälsomyndigheten. Ökningen i Uppsala år 2019 beror delvis på ett utbrott med kopplingar till en avdelning på Akademiska sjukhuset med 7 inblandade patienter. 
	/Figur 14. Antal inrapporterade fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin per 100 000 invånare och år i Uppsala län respektive hela riket. Källa: Folkhälsomyndigheten
	/Figur 15. Antal inrapporterade fall av VRE per 100 000 invånare och år i Uppsala län respektive hela riket. Källa: Folkhälsomyndigheten. Toppen i Uppsala 2014 beror på ett utbrott i Gävle. Sedan har det varit ett antal mindre kluster i länet. 2019 års ökning beror dock till största delen på ett utbrott som ffa varit kopplat till geriatriken på Akademiska sjukhuset.
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	Stramas arbete utgår från begreppet Antibiotic stewardship. Kortfattat betyder det att arbeta proaktivt och interprofessionellt med utgångspunkt i WHO:s Global action plan on antimicrobial resistance, Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens, Stramas 10-punktsprogram och TATFAR (The Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance). För att optimera användningen av antibiotika samarbetar Strama bland annat med hälso- och sjukvårdsavdelningen, vårdhygien, mikrobiologen och infektionskliniken på regional-, förvaltning-, och verksamhetsnivå. På verksamhetsnivå i slutenvården samarbetar Strama ofta med antibiotikaansvariga läkare eller andra personer som ingår i verksamhetens VRI-team. På vårdcentralerna samarbetar Strama med lokalt smittskydd- och antibiotikaansvariga (LSA) läkare och sjuksköterskor. Antibiotikaronder i slutenvården och det årliga LSA-uppdraget i primärvården är exempel på aktiviteter som bidrar till att på ett pedagogiskt sätt utbilda vårdpersonal i antibiotikabehandling och terapiutvärdering.
	Strama-gruppen har under delar av året arbetat med covid-19. Infektionsläkarna har inte tagit ut så mycket Strama-tid som planerat utan arbetat sin mesta tid på infektionskliniken. En av Stramas allmänläkare gick tillbaka till sitt ordinarie arbete på Uppsala Närakut, Stramas andra allmänläkare, apotekare och sjuksköterska har bistått Smittskyddsenheten i arbetet med covid-19.
	Representanter från Strama ingår i Läkemedelskommitténs expertgrupp inom området infektion till ”Rekommenderade läkemedel”. Strama brukar ha regelbundna avstämningsmöten med Läkemedelskommittén samt medverka på deras läkemedelssamordnardagar. Båda dessa sammankomster ställdes in pga covid. 
	Strama har sammanställt data över anmälningspliktig antibiotikaresistens (ABR) i Uppsala län och riket. Uppdaterade resistensdata för kliniska odlingar inom Region Uppsala har inte kunnat sammanställas på grund av arbetsbelastningen på mikrobiologiska laboratoriet under corona-pandemin. 
	Stramas apotekare har medverkat i Folkhälsomyndighetens och NAG Stramas grupp för implementering av Primärvårdskvalitet. Medlemmar ur Strama-gruppen har deltagit i möten och informationsdagar med nationella Strama och Folkhälsomyndigheten. 
	Varje år erbjuder Strama alla länets vårdcentraler Strama-besök. Under 2021 genomfördes 30 möten. På grund av pandemin ersattes de sedvanliga besöken med digitala möten. Temat var återkoppling på vårdcentralens antibiotikaförskrivning, allmän information om vanliga infektioner i öppenvård, Infektionsläkarföreningens nya vårdprogram för urinvägsinfektion samt vårdcentralens följsamhet till basala hygien- och klädregler. 
	Sedan 2017 erbjuds vårdcentralerna Strama-besök en gång per år, på våren. Tidigare erbjöds besök varje termin. Under hösten anordnas numera i stället en utbildningseftermiddag för lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga läkare och sjuksköterskor på vårdcentralerna (LSA). Under eftermiddagen får LSA ett Strama-uppdrag att utföra på sin arbetsplats under det kommande året. De får även utbildning och material för att kunna utföra uppdraget. Uppdraget rapporteras till Strama i november året därpå. Uppdraget är förankrat i Regelboken (Förfrågningsunderlag för Vårdcentraler) och godkänt uppdrag ger ekonomisk bonus om 1,25 kr per listad + 15 000 kr baserat på listade i januari för aktuellt år. Strama har utformat texten om uppdraget i Regelboken och meddelar Vårduppdragsenheten vilka enheter som utfört godkänt uppdrag. Se bilaga 1 för 2021 års uppdrag.
	Av länets 43 vårdcentraler utförde 34 hela uppdraget och fyra halva uppdraget.
	Strama har även försett vårdcentralernas LSA och verksamhetschefer med antibiotikastatistik och annan nyttig information att dela med sig av på sina respektive enheter under året.
	Strama har deltagit i nationellt och regionalt arbete med Primärvårdkvalitet. I vårdcentralernas årliga Strama-uppdrag ingår att analyserar sina egna data för infektionsindikatorerna 1 - 2 gånger under året.
	Uppsala Närakut har, precis som vårdcentralerna i länet, haft Strama-möte under året. Strama har löpande under året försett Närakuten med antibiotikastatistik i relation till förskrivningsmålen i deras avtal med Region Uppsala. Strama har även föreslagit nya mer relevanta antibiotikaförskrivningsmål till Närakutens avtal med regionen. Dessa mål är kopplade till infektionsindikatorerna och förslaget accepterades så att avtalet ändrades vid halvårsskiftet.
	Uppsala Närakut samt jourmottagningarna i Enköping, Tierp och Östhammar har löpande under året erhållit data för sina enheter i förhållande till infektionsindikatorerna i Primärvårdskvalitet.
	”FRISK i förskolan” är ett samarbete mellan Smittskyddsenheten och Strama med syfte att förbättra hygienrutiner och öka kunskapen om infektionssjukdomar på förskolorna i länet. Detta arbete har fortsatt under året. Mer information finns på Smittskyddsenhetens hemsida.
	Strama har medverkat på Nära Vård och Hälsas utbildningar för läkare och sjuksköterskor på särskilda boenden. Några vårdcentraler hade Strama-möte på hösten och på dessa möten fick vårdcentralerna återkoppling på sin antibiotikaförskrivning till de särskilda boenden de har ansvar för, detta med hjälp av data från Vårdhygiens infektionsregistrering. 
	Under året har Strama öppenvård medverkat vid dessa seminarier/föredrag/föreläsningar:
	 Föreläsning om infektioner och antibiotikaresistens för AT-läkare inom primärvården.
	 Föreläsning om infektioner och antibiotikaresistens på vidareutbildning för distriktssköterskor.
	 Föredrag vid Nordic OneHealth network workshop
	 Föreläsning vid kursen ”Läkemedel i miljön” vid Uppsala Universitet
	Ett arbetssätt som visat sig effektivt för att optimera antibiotikabehandling är att utföra antibiotikaronder inom slutenvården. Sedan 2020 har Region Uppsala avsatt centrala medel för att kunna utföra antibiotikaronder på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det är infektionsläkare från infektionskliniken som utför antibiotikaronderna. Strama bistår i arbetet med planering och uppföljning. På grund av Covid-19 har antibiotikaronder behövt pausas vissa perioder 2021. Under våren bedrevs antibiotikaronder på akutvårdsavdelningen 30C, kardiologen 50F och Lasarettet i Enköpings verksamhetsområde medicin. Under hösten fortsatte antibiotikaronderna på akutvårdsavdelning 30C, medicinavdelning 30E och Lasarettet i Enköpings verksamhetsområde medicin.
	Inför 2021 utformade Strama en Rondmall för antibiotikaronder (se bilaga 2). Syftet med rondmallen är dels att fungera som ett stöd vid inläsning och som diskussionsunderlag under antibiotikaronden dels som underlag vid uppföljning av antibiotikarondernas effekt. Under våren kontrollerades 696 antibiotikaordinationer under antibiotikaronderna. De rekommendationer infektionsläkarna gav visas i figur 16.
	/  Figur 16. Infektionsläkarens rekommendation vid antibiotikaronderna våren 2021. *Ändring av dosering eller behandlingstidens längd fanns inte med som rekommendationsalternativ i formuläret under våren men noterades ändå spontant ibland. Fler ur kategorin ”Fortsätt” skulle alltså kunna höra hit om det efterfrågats.
	Vid analys av vårens ifyllda rondmallar observerades att det fanns behov av ytterligare alternativ för infektionsläkarens rekommendation. Inför hösten kompletterades därför rondmallen med avseende på detta. Figur 17 visar rekommendationerna under hösten då totalt 860 ordinationer gicks igenom. Där framgår att i 55 % av fallen rekommenderade infektionsläkaren förändringar av något slag.
	/Figur 17. Infektionsläkarens rekommendation vid antibiotikaronderna hösten 2021.
	I september skickade Strama ut en enkät till läkare på de verksamheter där antibiotikaronder hade utförts under våren. Syftet var att undersöka mottagande enheters upplevelse och åsikter om ronderna samt om något behövde ändras. Svar inkom från alla avdelningar som mottagit antibiotikaronder under perioden, totalt 13 läkare. På frågan hur antibiotikaronderna upplevdes svarade 100 % att de var värdefulla, övriga svarsalternativ var ”onödiga”, ”störande” eller ”annat”. Alla ansåg att kommunikationen fungerade utmärkt med infektionsläkarna samt att tidpunkten var bra vald. Upplevelsen var även att det var mycket hög kvalitet på infektionsläkarnas rekommendationer. Alla tillfrågade ansåg att ronderna var lärorika och att de hade ett utbildningsvärde samt att de hade påverkat deras fortsatta antibiotikaförskrivning. Alla svarade även att de önskade att antibiotikaronderna skulle fortsätta framöver. Se figur 18. Covid-19 har påverkat antibiotikaförskrivningen i slutenvården på många olika sätt och därför kan sådana data inte användas för att utvärdera antibiotikaronderna under 2021.
	/Figur 18. Mottagande klinikers upplevelse av antibiotikaronderna våren 2021.
	I Stramas 10-punktsprogram betonas vikten av säkra relevanta, bakteriologiska odlingar innan antibiotikabehandling påbörjas i slutenvården. Före intravenös antibiotikabehandling ska alltid blododling x2 samt odling från misstänkt infektionsfokus utföras. Sedan 2014 har Strama utfört en årlig journalgranskning där de första 100 patienterna som via akutmottagningen blivit insatta på intravenös antibiotika i behandlande syfte har inkluderats. Resultatet för 2020 års journalgranskning visade att 81 % blododlades med minst 2 par blododlingar före insättande av intravenös antibiotikabehandling vilket var en något lägre följsamhet till riktlinjerna än tidigare år.
	För att få en bättre helhetsbild av följsamheten till odlingsrekommendationerna inom slutenvården har Strama 2021 valt att följa upp detta i samband med antibiotikaronderna. Under våren 2021 hade frågeformuläret kolumnen ”Odlingar. Vad växer och i vilken typ av odling?”. Inför höstens antibiotikaronder reviderades formuläret och ytterligare en kolumn lades till ”Relevanta odlingar tagna? Ja/ Nej” (se bilaga 2). Under höstens antibiotikaronder bedömde infektionsläkarna att relevanta odlingar var utförda i 93 % av fallen.
	Strama har under året varit en drivande part i arbetet för fungerande IT-system samt vidareutveckling av dessa. Under 2021 har fokus främst varit att driva på införandet av standardrapporter från infektionsverktyget (InVe) till SAS Viya för att underlätta rapportuttaget för verksamheterna. På grund av rådande pandemi har detta inte skett under året. 
	InVe har utvecklats som ett led i Sveriges Kommuner och Regioners patientsäkerhetssatsning. Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamheten till behandlingsrekommendationer och minska bruket av bredspektrumantibiotika. Verktyget ger en unik möjlighet att koppla ihop antibiotikabehandlingen med ordinationsorsak. Utöver detta har Strama varit behjälpliga med utbildning samt rapportuttag.  
	1 mars 2021 installerades tre nya ordinationsorsaker för InVe i Cosmic: 
	 Neutropen feber – Vårdrelaterad  
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	Strama verkar för att VRI i enighet med HSLF-FS 2016:40 ska dokumenteras i patientjournalen samt att kunskapen om definitionen av VRI ska öka. För att underlätta journalföring och diagnossättning av VRI har Vårdhygien, Strama, Elektronisk patientjournal (EPJ) och Vårdkvalitetsavdelningen på Akademiska sjukhuset utarbetat ett sökord till slutanteckningen. De verksamheter som väljer att koppla på VRI i slutanteckning gör då detta sökord tvingande i verksamhetens slutanteckningsmall. Under våren 2019 godkändes det vägledande dokumentet Dokumentation av vårdrelaterad infektion i journal av det Regionala Chefsläkarnätverket. Arbetssättet kan således implementeras på den verksamhet som önskar inom samtliga förvaltningar. Under 2021 har dock införande på intresserade verksamheter fått anstå på grund av rådande pandemi. Beredning inför införande på VO Kirurgi och VO Neuro har dock påbörjats under hösten 2021. 
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	Sedan 2019 ska samtliga verksamhetsområden på Akademiska sjukhusets ha ett multiprofessionellt VRI-team. I slutet av 2021 hade 20 av 22 VO VRI-team och 18 av 22 VO en verksamhetsspecifik handlingsplan. VRI-teamet fungerar som motor i arbetet mot VRI och antibiotikaresistens. I VRI-teamet ingår bland annat antibiotikaansvarig läkare, hygienansvarig läkare, superanvändare för Infektionsverktyget, kvalitetssamordnare och hygienombud. VRI-teamen utgår från förvaltningens övergripande handlingsplan när de sätter upp verksamhetsområdets mål och aktiviteter. 
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	Strama har bistått i uppdatering av rekommendationer för antibiotikaprofylax på regional nivå. En omfattande revidering av Strama Region Uppsala och Infektionskliniken Akademiska sjukhusets lathundskort Antibiotikaeffekt för olika bakteriearter – översikt har gjorts under året.
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