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Strama Värmland, kommentarer till kvartalsrapport 3, 
2021 

Här kommer kommentarer till Stramas kvartalsrapport 3, 2021, avseende 
antibiotikaförbrukningen i Värmland.   

Riket 
Antibiotikaförsäljningen mätt i recept/1000 invånare ökade med 7,2 % 
under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020. Under den 
senaste 12-månadersperioden minskade den totala antibiotikaförsäljningen 
på recept med 12 % jämfört med samma period året innan, från 252 till 221 
recept/1000 invånare och år. Värmland har den tredje högsta försäljningen 
med 237 recept per 1000 invånare. Västerbotten ligger fortsatt lägst med 
181 recept per 1000 invånare.  

Försäljningen ökade i alla åldersgrupper under tredje kvartalet 2021 jämfört 
med samma period föregående år. Störst förändringen sågs i åldersgruppen 
0-6 år, där försäljningen av antibiotika ökade med 40,8 %. 

Försäljningen av antibiotika som oftast används mot luftvägsinfektioner 
ökade med 15,3 % under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period 
året innan. Även försäljningen av antibiotika som oftast används mot hud- 
och mjukdelsinfektioner ökade med 0,1 % under samma period. Under 
tredje kvartalet 2021 ökade försäljningen av antibiotika som ofta används 
mot urinvägsinfektioner hos kvinnor 18-79 år med 3,8 % jämfört med tredje 
kvartalet 2020.  

Tendensen fortsätter även i oktober månad och det är de siffrorna som 
presenteras i rapporten.  

Värmland  
Den övergripande bilden är likartad den för riket med tydliga uppgångar i 
förskrivningen av framför allt luftvägsantibiotika under hösten. Det finns 
också skillnader i förskrivningsmönster mellan vårdcentraler som är svåra 
att förklara. Det är till exempel knappast rimligt utifrån demografi och andra 
påverkande faktorer att förskrivningen av antibiotika är 2,5 gånger högre i  
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Töcksfors än på Kronoparken. De vårdcentraler som ligger högst i för-
skrivningen av antibiotika måste titta på sina siffror och fundera över om  
det är rimligt och vad som annars kan vara lämpliga åtgärder för att förbättra 
läget. Behöver ni hjälp med detta går det bra att kontakta Strama Värmland  
för att diskutera lämpliga åtgärder; tomas.ahlqvist@regionvarmland.se.  

Värmland har nu alltså den tredje högsta förskrivningen av antibiotika i 
landet. Detta är bekymmersamt då Värmland för 10–15 år sedan tillhörde  
de regioner (landsting) som hade lägst förskrivning av antibiotika i landet. 
Det är svårt att se något bra skäl till att värmlänningarna skulle behöva 56 
(31 %) fler recept per 1000 invånare per år än västerbottningarna.  
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Ordförande Strama Värmland 
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