1
Datum

Handläggare

Olle Wik/MR

Direkttelefon

054-19 13 03

Vår beteckning

2018-09-17

10387.18.A1

Ert datum

Er beteckning

Strama Värmland, kommentarer till kvartalsrapport 2
Här kommer årets andra Stramarapport något försenad. Fokus läggs den här gången
på olikheterna i förskrivningen inom vårt landsting
Öppenvård
• Vi har ju tidigare noterat den stora totalförskrivningen av antibiotika i Töcksfors.
Man har under åtminstone fem års tid legat 2–3 gånger så högt som vårdcentraler i
Karlstad. Detta är fortfarande ett problem som behöver åtgärdas. Glädjande nog har
ändå profilen på antibiotikarecepten ändrats till det bättre. Men ändå; Varför behöver
innevånarna i Töcksfors upptagsområde så mycket antibiotika?
• Vi har tidigare menat att Branäsanläggningen förklarat den stora förskrivningen i
Likenäs. Den här rapporten omfattar ändå en period då man inte kunnat åka skidor.
Medicinskt ansvariga i Likenäs bör därför snararast se över följsamheten till vedertagna riktlinjer.
• Vårdcentralerna Årjäng, Kronoparken och Filipstad – mycket positiv smalspektrumförskrivning till barn.
• Då det gäller Ciprofloxacinförskrivningen finns dessvärre frågetecken för Kronoparken
som tidigare använt kinoloner sparsamt och tagit stor hänsyn till risken för resistensutveckling. Det finns också orimligt hög andel cipro-förskrivning i Hagfors/Ekshärad,
Filipstad, Forshaga och Munkfors. Beröm till Skoghall, Sunne och Unicare i Arvika!
• Sammanfattningsvis kan det konstateras att våra medborgare får olika bedömningar
av sitt antibiotikabehov beroende på bostadsort. Detta kan inte sägas vara jämlik
sjukvård.
Slutenvård
• Mycket små förändringar i totalförbrukning, plus och minus tar i stort sett ut varandra.
Dock signifikant minskning av förbrukningen inom geriatriken. Även Torsby och Arvika
sjukhus minskar sin förbrukning, detta kan bero på att det mesta av den avancerade
infektionssjukvården sker på Centralsjukhuset i Karlstad.
• Mer smalspektrumantibiotika på IVA.
• Beträffande cefalosporiner en blandad bild. En glädjande minskning inom barnmedicin
som annars är storförbrukare. Oförklarlig ökning inom njurmedicin och gynekologi.
Kanske en anledning till tätare samarbete med Infektionskliniken?
• Bra utveckling på ciprofloxacinförbrukningen på många håll t.ex. inom hematologin.
• Karbapenemer ökar på IVA och inom onkologin. Förklaring till detta saknas.
Tillfällighet? Dessa potenta preparat utgör ju den innersta försvarsmuren mot
livshotande infektioner och tycks oftast användas med stort förnuft av bland annat
läkare inom hematologin.
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