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Patientens rätt till bästa infektionsbehandling  
i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad är Strama? Nationellt nätverk med fokus på att bromsa resistensutveckling genom flera olika angreppssätt: Klok användning av antibiotika. Minskad smittspridning i både vård och samhälle. Bättre diagnostik. m.m.



2019-05-20 

Strama Jönköping 



2019-05-20 

Strama Jönköping 

Presentatör
Presentationsanteckningar
KunskapsunderlagUtbildningBehandlingsrekommendationerOpinionsbildning
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Samma siffror 2017.  85 % av förbrukningen inom humansektorn, 15 % i veterinärsektor.I USA är förhållandet det omvända…



Antibiotika inom humansektorn 
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• Öppenvård (recept) 
– Vårdcentraler/ närakuter 
– Sjukhus 
– Tandvård 
– M.fl 

• Slutenvård (rekvisition till sjukhus) 

85 % 

15 % 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Största mängderna alltså inom öppenvården, men den tyngsta arsenalen inom slutenvården.
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Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och år för olika 
åldersgrupper i Sverige 

Källa: Apoteket AB och eHälsomyndigheten 

0 - 4

5 - 14

15 - 64

65* -

All age groups

-76 % 

-58 % 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antibiotikaanvändningen i olika åldersgrupper sedan 1987 i recept/1000 invånare. Förskrivningen till fr.a. barn visar en kraftig minskning utan negativa effekter avseende barnens hälsa.
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E. coli i blododlingar, hela länet. 
Andel resistens (%) 

Ciprofloxacin Tobramycin Piperacillin-tazobactam Cefotaxim Linjär (Ciprofloxacin) Linjär (Cefotaxim)
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Infektioner och vanliga bakteriella agens 

Hud 
• S. aureus 
• Strep gr A, C, G 

Bihålor 
• Pneumokocker 
• H. influenzae 

Mun 
• Alfa-hemolytiska strep 
Svalg 
• Strep gr A 

Lungor 
• Pneumokocker 
• H. influenzae 
• Mycoplasma 

Gastrointestinalt 
Gramnegativa: 

• E. coli 
• Klebsiella pn 
• Shigella 
• Salmonella 
• Campylobacter 

Grampositiva 
• Enterokocker 
• C.difficile 

Urogenitalt 
Gramnegativa: 

• E. coli 
• Klebsiella pn 
• Pseudomonas 
• Gonorré 

Grampositiva 
• Enterokocker 

Klamydia 

Diabetesfot 
• S. aureus 
• Strep gr A, C, G 

Öron 
• Pneumokocker 
• H. influenzae 
• Moraxella 



2019-05-20 Källa: http://strama.se/wp-content/uploads/2018/06/Antibiotika-och-bakteriekort.pdf 

http://strama.se/wp-content/uploads/2018/06/Antibiotika-och-bakteriekort.pdf


Dagsläget 
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Patienter får ibland  
• fel eller onödigt bred antibiotikabehandling 
• antibiotika under för lång tid 
• antibiotika i onödan. 

Nilholm et. al, Open Forum Infect Dis, 2015 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta vill vi ändra på och målet är att:�Patienter ska få bättre infektionsbehandling (bland annat kortare behandlingslängd med iv antibiotika, minskad andel bred antibiotikabehandling)Vi kan komma några steg närmare detta mål genom att sjuksköterskor får en ökad medvetenhet kring handläggning av infektioner.



Mer utbildade och delaktiga 
sjuksköterskor 
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En nyckel till smartare antibiotikabehandling  
& 

minskade risker för: 
-onödigt bred eller lång behandling  

-negativa konsekvenser för patienten 

Lindroos, 2018 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1288804&dswid=379 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1288804&dswid=379
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1288804&dswid=379
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1288804&dswid=379


Systematiskt arbetssätt för bästa antibiotikabehandling   
 
Fyra punkter med fokus på en konstruktiv dialog mellan 
sjuksköterska och läkare. 
 
Genom samarbete i vårdteamet kan vi öka kvalitén på 
infektionsbehandlingarna och samtidigt motverka 
antibiotikaresistens. 

Vad är Antibiotikasmarta 
sjuksköterskor? 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här handlar inte om ett helt nytt arbetssätt eller helt nya uppgifter för sjuksköterskor. Mycket av det som tas upp i de fyra punkterna jobbar ni med redan idag. Det handlar mer om att belysa sjuksköterskans viktiga roll i arbetet mot antibiotikaresistens – och att det är viktigt att alla i vårdteamet arbetar TILLSAMMANS för att öka kvalitén på infektionsbehandlingarna. (Och att ssk får en allt viktigare roll i detta arbete framöver…)
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Slutenvårdsfokus. 

I öppenvård är anamnes, rådgivning och samsyn  
mellan yrkesgrupper viktiga områden. 

Info-film (3min): https://www.youtube.com/watch?v=JwfuNKkxeag 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ta relevanta odlingar och prover på rätt sätt. Vid fynd i blododling –kontakta alltid ansvarig läk (förutom vid KNS)�Ge antibiotika i enlighet med riktlinjer (utifrån den infektion �som konstateras eller misstänks).�Ge så ”smal” antibiotika som möjligt.�Övergå från intravenös till peroral så tidigt som möjligt.�Så kort tid med antibiotika som möjligt.Rådgivning –egenvård, 1177.se, när kontakta vården igen m.m.

https://www.youtube.com/watch?v=JwfuNKkxeag


Vilka odlingar? 
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(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Misstanke om pneumoni: sputum, NPH, blod 
• Misstanke om urinvägsinfektion: urin (ev. blod) 
• Oklart: blod, urin, NPH/sputum 
• Sår: bara vid misstanke om infektion, odlingsteknik! 
• Övriga infektioner:  

– Halsinfektion: Strep A, ev. svalgodling 
– Meningit: liquor 
– Postop infektion: från sår, ev. drän 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vikten av odlingar före antibiotika, urin vs sputum.



Abdalla, 81 år 
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• Man med diabetes, hjärtsvikt och låggradig prostatacancer. 
• Inkom igår med oklar feber, odlingar tagna.  
• Insatt på cefotaxim. 
• Lördag eftermiddag och du har precis gått på ditt pass. 
• Provsvar anländer. 

– Urinodling neg 
– Blododling: Växt av pneumokocker 

• Avd.läkaren har gått hem. 
• Vad gör du? 

 

Stam 1 

Penicillin G S 

Cefotaxim S 

Meropenem S 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alternativ:Väntar till morgondagens rond med jourläkare.Ringer jouren och berättar om fyndet.Ringer jouren, berättar om fyndet och frågar om inte Bensyl-Pc är bättre alternativ.Ingenting, läkare får ta ställning till svaret när de ser det.



Tisdag förmiddag. Rond-time! 
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Stressigt läge för både dig och läkaren. 
8 patienter på din modul varav 3 med antibiotika: 
 
1. UVI med fynd av e. coli.  

– Selexid i 3 dagar, ordination totalt 5 dagar, nu symtomfri. 
2. Urosepsis med fynd av e. coli 

– Cefotaxim i 3 dagar, inget slutdatum för ordinationen. 
Feberfri och CRP har halverats, uppegående. 

3. Pneumoni 
– Bensyl-pc i 3 dagar, feberfri, oförändrat CRP, klarar sig 

utan O2, PVK fungerar dåligt. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vilken/ vilka tar du upp i din dialog med läkaren?Hur många har samarbete med hemsjukvård när det gäller iv ab i hemmet?



Stina, 83 år 
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• Bor på äldreboende. Hjärt-/kärlsjuk, diabetes typ 2- tabl.beh 
• Inkommer till akuten, febril (38,5), stabil i vitala parametrar, 

hostat i två dagar, gulgrön sputa 
• Läkaren hör krepitationer på lungorna 
• Urinstickan som usk tagit visar:  

– pos nitrit  
– 2+ för vita  
– 2+ för glucos 

• LPK 14, CRP 223 
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(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Läkaren vill ge Cefotaxim 1g x3 som behandling 
 
• Vad gör du som sjuksköterska för att bidra till bästa 

infektionsbehandling för patienten? 
– Odlingar? 
– Hur bråttom med första dos antibiotika? 
– Urinsticka signifikant? 
– Alternativ antibiotika? 

 

Stina, 83 år 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Försäkra dig om att odlingar är tagna: mini: blod x2, urin, NPH men helst sputumodlingBlod+ sputa/NPH Urin? Troligtvis ABUSvar på blod 1-6 dagar, NPH 2 dagar, urin har svar dagen efter men ej resRätt/bäst ab : Bensyl Även KOL pat har pneumokocker som vanligaste agens vid pni, h. Influensa är vid KOL exacerbationTot 7 dagar beh tänk på mall. När CRP under 100 eller halverats dags gå över på peroralDet tar ca 48-72 för pni att bli feberfri, snabbare för febril UVI
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