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Strama Värmland, kommentarer till kvartalsrapport 4, 2018
Först av allt – utvecklingen går åt fel håll i vår region. Den totala antibiotikaförskrivningen minskar i landet, men i Värmland ser vi för första gången att vi
befinner oss på fel halva gentemot riksgenomsnittet. Låt vara med en hygglig profil.
Självfallet har vi försökt analysera detta faktum. Vår preliminära bedömning är att
det förmodligen beror på att allmänmedicin tyngs av alltför många vakanser och
tillfälliga anställningar. Man har därför svårt att åstadkomma en bestående effekt av
olika utbildningsinsatser. För att en utbildning ska fungera krävs ju någon form av
stabil långsiktighet. Till detta kommer de stora kvalitetsskillnader vi alltjämt ser i
jämförelsen mellan glesbygd och tätort. Vi planerar därför några nya åtgärder inom
ramen för Cambio Cosmic för att göra en icke optimal situation något mer hanterbar,
se nedan.
Vad är då önskvärt av en vårdcentral i Strama-hänseende? Ja, man kan inte begära
ett perfekt resultat varje gång, det är ju självklart. Man kan däremot begära att man
analyserar sina egna brister och försöker att åtgärda dem. Här vill vi gärna exemplifiera genom att framhålla Vårdcentralen Kronoparken och läkemedelsansvarige
läkaren Kenneth Knutsson. I den förra rapporten syntes en oväntat hög förskrivning
av ciprofloxacin vid Vårdcentralen Kronoparken, vilket också påpekades. Redan
nästa dag hörde dr Knutsson av sig och lät meddela att man var i färd med att åtgärda
problemet, vilket visar sig i dagens statistik, där Kronparken inte längre toppar listan.
Det bör påpekas att statistiken beräknas rullande per 12 månader, vilket innebär att
det tar flera månader innan en korrekt problemhantering får fullt genomslag.
Öppenvård

Total förskrivning: Årjäng, Likenäs och Töcksforspraktiken är storförskrivare långt
över riksgenomsnittet. Kronoparken, Herrhagen, Rud och Gripen utmärker sig
genom en mycket ansvarstagande förskrivning.
Luftvägsinfektioner: Årjäng; Storfors, Herrhagen och Kronoparken skriver smalt.
Här måste man påpeka att också de vårdcentraler som ligger i botten ändå i huvudsak
använder PcV.
Urinvägsinfektioner: För mycket ciprofloxacin i framför allt Filipstad, Årjäng och
Arvika. Kommentar om Kronoparken, se ovan.
Och så ett från mig efterlängtat BRAVO till Töcksfors som tillsammans med Sunne,
Likenäs, Skoghall och Herrhagen har en mycket ansvarsfull förskrivning av den för
komplicerade infektioner så viktiga kinolongrupppen.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Hus 2, plan 1

054-19 13 02/11

054-61 64 15

smittskydd@liv.se

Region Värmland

2 (2)

Slutenvård

Här har läkemedelsenheten fortfarande problem med att få fram statistik som passar
ihop med slutenvårdens senaste organisationsförändring.
Det vi ändå kan se är att ingenting dramatiskt har inträffat i den totala användningen
av rekvisitionsantibiotika mer än en viss ökning av karbapenemer på IVA och inom
onkologin. Denna ökning bör i första hand hanteras genom användandet av infektionskonsulter.
Nytt i Cosmic

Vi kommer att succesivt införa en sifferbeteckning i Cambio Cosmic där en etta
visar att detta är ett medel vi i första hand rekommenderar. Siffersystemet kommer
att synas i alla perorala antibiotikamallar men först för cystit och vissa luftvägsinfektioner. Om man inte använder mall utan slår upp läkemedlet direkt dyker också
siffran upp följt av indikationen. Redan den 1 mars kommer ni att se ett första försök
med den här metoden. Den är framför allt tänkt att vara ett hjälpmedel då en vårdcentralchef instruerar nya eller tillfälliga kollegor. Att följa ett vanligt numerärt
system borde inte vara någon omöjlighet för de flesta. Vi önskar också en återkoppling på hur ni tycker att detta system fungerar. Mer information kommer senare.
Med vänlig hälsning
Olle Wik
Senior konsultläkare Strama Värmland
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