
Arbetet under Stramas regi 
med att minska förskriv-
ningen av antibiotika har 

pågått i Sverige i 25 år. Tinna har 
en lång och gedigen bakgrund av 
att arbeta med frågor som rör anti-
biotikaresistens och är ordförande 
för Strama VG sedan 2012. En stor 
del av Stramas uppdrag är att stötta 
primärvården i deras arbete med att 
öka följsamheten till behandlings-
riktlinjerna för infektioner. Arbetet har bedrivits på ett 
framgångsrikt sätt sedan flera år tillbaka. Stöttningen sker 
bland annat genom att tillhandahålla utbildnings- och 

Strama VG hittar in i 
PrimärvårdsKvalitet
– Vi vill väldigt gärna arbeta med PrimärvårdsKvalitet och ser systemet 
som en tillgång. Det finns ett stort värde i att ha diagnoskopplad data, 
och få möjligheten att kunna jämföra sig med andra. Det säger Christina 
(Tinna) Åhrén, ordförande i Strama Västra Götaland (VG). 

informationsmaterial till såväl personal som patienter. 
Exempelvis tar man fram en årlig populär Quiz för att 
testa sina kunskaper. Den innehåller olika patientfall att 
diskutera. 

En viktig del i stöttningen har blivit arbetet med den 
årliga självdeklarationen till Strama VG. Läkarna ser över 
sin följsamhet till riktlinjerna och därmed antibiotikaför-
skrivningen med hjälp av olika moment i deklarationen. 
Utfallet diskuteras sedan i ett reflekterande möte där för-
bättringsarbeten identifieras avseende läkarens fortsatta 
följsamhet till riktlinjerna. Syftet är att komma till insikt 
kring följsamheten såväl på enheten som för den enskilde 
läkaren i jämförelse med andra. 

–Man är inte alltid medveten om sitt eget beteende, så 
jämförelsen blir ofta en ögonlyftare utifrån de reflektioner 
som man gjort i självdeklarationsarbetet, berättar Tinna.

Praktiskt användande och utbildning 
PrimärvårdsKvalitet innehåller ett område om infektioner 
med många indikatorer. I årets självdeklaration har den 
som velat kunnat använda några utav dessa i uppföljningen. 
Strama VG ser PrimärvårdsKvalitet som en tillgång och 
ett bra verktyg att förbättra följsamheten till behandlings-
riktlinjerna. Målet för 2020 är att arbeta mer med syste-
met och stötta primärvården i detta arbete. 

–Vi på Strama VG bistår gärna med tolkning av data 
vid behov. Vid sidan av alla våra andra utbildningar för 
läkare och sjuksköterskor om behandling av infektioner 
i primärvården, så avser vi nu att starta utbildningar i 
praktiskt användande av PrimärvårdsKvalitet. Utbild-
ningarna är till för våra kontaktläkare på vårdcentra-
len, men även för andra som intresserar sig för att driva  
ett förbättringsarbete med stöd av PrimärvårdsKvalitet,  
säger Tinna. 

Enkla uppföljningar och jämförelser
PrimärvårdsKvalitet gör det enkelt för vårdcentraler att 
följa sina egna förbättringsarbeten genom möjligheten att 
få fram resultat på lokal nivå, dvs för vårdcentralen och 
dess personal. Systemet möjliggör också jämförelser mel-

lan vårdcentraler i regio-
nen och jämförelser med 
andra regioner i landet. 

– Nu när Primär-
vårdsKvalitet finns så 
kan vi äntligen få ut  
diagnoskopplad data och 
det är av stort steg fram-
åt för oss. Vi kan se hur  
behandlingen ser ut för 
en viss typ av infektioner, 

det har vi inte kunnat se när vi bara hade utskrivna recept 
att utgå från, säger Tinna Åhrén. 

–Jag tror på det här, avslutar Tinna.
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Christina Åhren är ständigt på gång för att 
prata om Strama i olika sammanhang.
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Nu när PrimärvårdsKvalitet 
finns så kan vi äntligen få ut 

diagnoskopplade data.  

Tinna Åhrén, 
Ordförande i Strama Västra Götaland

Maria Hess från Strama VG håller utbildning för 
vårdcentraler om det viktiga arbetet mot antibiotika-
resistenta bakterier. Fullsatt och stort intresse för att 
få del av Stramas kunskap och exempel.

Intervjuad person: 
Christina ”Tinna” Åhrén, Regionläkare/ 
Ordförande Strama Västra Götaland, 
docent

Strama: 
Samverkan mot antibiotikaresistens.
Strama Västra Götaland verkar för 
möjligheten till effektiv antibiotika- 
användning vid bakteriella infektioner 
hos människor och djur. Den regionala 
gruppen består av 7 personer (mot-
svarande 3,5 tjänster) med professio-
nerna allmänläkare, smittskyddsläkare, 
mikrobiolog, infektionsläkare och 
apotekare. 

Arbetet har resulterat i ökad 
medvetenhet om behandlingsrikt-
linjerna och en gradvis minskning av 
onödig antibiotikaförskrivning. Arbetet 
intensifierades from 2012 som led i en 
nationell patientsäkerhetssatsning. 
Då hade regionen 405 uthämtade 
antibiotikarecept per 1000 invånare 
och år. Hösten 2019, är siffran nere  
i 275. 

Självdeklaration: 
Självdeklarationen utgör underlag för 
Stramas fortsatta samarbete med 
vårdcentralerna.

PrimärvårdsKvalitet: 
Primärvårdens eget kvalitetssystem 
med syfte att stödja förbättrings- 
arbete och uppföljning genom analys, 
reflektion och lärande. Primär-
vårdsKvalitet består av nationella 
kvalitetsindikatorer. 

www.vgregion.se/primarvardskvalitet  
www.vgregion.se/strama
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