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Förbättringsområden 

Antibiotikarådgivning 
Motivering ‒ behov och syfte 
Idag finns antibiotikarådgivning endast i Region Östergötland men Region Kalmar är på gång till 
hösten 2019 och även Region Jönköping har som önskemål att starta som projekt inom kort. 
Det vetenskapliga stödet för antibiotikarådgivning av infektionsläkare är idag stort såväl 
internationellt som nationellt. STRAMA arbetar kontinuerligt för att genomdriva uppstart av 
antibiotikarådgivning lokalt i Sverige. Syftet är att minska mängden av antibiotika inom 
slutenvården men också att bidra till att rätt antibiotika används. 

 

Patientlöfte och mål 
Målet är att patienter inom sydöstra sjukvårdregionen ska få ta del av antibiotikarådgivning via 
de tre infektionskliniker som finns representerade. Vi ska verka för att rådgivningen genomförs 
på alla sjukhus inom sjukvårdregionen. 

Metod och åtgärd 
Metoden skiljer sig sannolikt något mellan de tre infektionsklinikerna men en regelbunden 
rådgivning minst 2 ggr/vecka genomförs via infektionsläkare antingen på plats alternativt via 
distans. Rådgivning dokumenteras i patientjournal. 

Konsekvensbeskrivning 
Arbetstid och resurser behövs men finns inte avsatta för arbetet idag. RMPO Infektion kommer 
verka för att det ska ges resurser för detta arbete i framtiden. Det som kommer vara 
konsekvensen för patienterna i vår region är sannolikt minskat antibiotikatryck sett på 
patienterna som grupp. Vi hoppas också kunna minska åtminstone förbrukningen av bred 
intravenös antibiotika men i bästa fall också antibiotikaanvändningen totalt sett. 

Ansvarsfördelning 
I nuläget ligger ansvar för genomdrivning av antibiotikarådgivning på varje enskild 
infektionsklinik. Erfarenhetsutbyte kommer ske efter uppstart för att dra lärdom av våra olika 
upplägg. 

Uppföljning 
Uppföljning kommer ske lokalt med bl.a. kontroll av rekvirering av antibiotikadoser samt även 
kvalitativa uppföljningar med berörda avdelningar. Uppföljningen kommer se olika ut i de olika 
regionerna. 
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Samverkan 

Nationell nivå 
Samarbete har under året genomförts via Anita Hellgren, överläkare Infektionskliniken 
Östergötland, som är vår representant i sydöstra regionen i den nationella programgruppen för 
infektionssjukdomar (NPO Infektion). Vi kommer vi ha möten som framför allt rör nomineringar 
till de nationella aktionsgrupper (NAG) som bildas under 2019-2020. De grupper som ska bildas 
rör våra fokusområden som är Hepatit, Sepsis, Tuberkulos & STRAMA (antibiotikaresistens). 
Nominering för NAG Hepatit har påbörjats under våren 2019. 

Sjukvårdsregional nivå 
Vi har inlett diskussioner kring förbättringar för våra patienter som vårdas regionalt inom framför 
allt thoraxkirurgisk och neurokirurgisk vård. Även informations- och erfarenhetsutbyte har skett 
kring infektionsläkarbedömning vid S. aureus-bakteriemier. 

Lokal nivå och kommuner 
I nuläget finns inget arbete på lokal nivå.  

Patientföreträdare 
I gruppen finns inga patientföreträdare. 
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