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Receptförskrivning  
öppenvård*

*) Öppenvårdsförskrivning innefattar recept som skrivs inom 

primärvården, på sjukhusens kliniker och mottagningar, av 

övriga förskrivare, t.ex. tandvården, och förskrivare utom 

länet.
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I Västernorrland ökade förskrivningen från 294 till 296 recept/1000 invånare och år mellan 2015 och 2016.

Stramas nationella mål är 250 recept/1000 invånare och år, vilket illustreras av den röda linjen i figuren.
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Smalspektrumantibiotika som fenoximetylpenicillin (pcV), flukloxacillin (t.ex. Heracillin®) 

och pivmecillinam (Selexid®) toppar förskrivningsstatistiken i LVN, vilket är positivt. 

Förskrivningen av ciprofloxacin minskar något över tid, vilket är önskvärt.
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Bilden visar att antibiotikaförskrivningen minskat totalt sedan 2012 (röd linje) och att 

minskningen skett i VC/HC:s förskrivning (lila linje). Förskrivningen från sjukhusen är 

oförändrad (grön linje).
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I LVN förskrivs sedan länge en hög andel kinoloner av urinvägsantibiotika, dock ser vi glädjande nog 

en minskning mellan 2015 och 2016. Stramas nationella mål är 10% och markeras av den röda linjen.
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För andra året i rad minskar förskrivningen av ciprofloxacin och norfloxacin till kvinnor i 

LVN. Räknat i antal recept/1000 kvinnor och år ligger vi på sjätte högsta plats i landet.
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Förskrivningen av ciprofloxacin och norfloxacin mätt i DDD (definierad dygnsdos) per 

1000 kvinnor och år minskade också i LVN mellan 2015 och 2016. Med detta mått ligger 

LVN fjärde högst i landet.
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Källa: Folkhälsomyndigheten – Antibiotikastatistik: kvartalsrapport 4 2016

I LVN förskrivs en hög andel pcV till barn, dock minskade andelen något under 2016. 

Stramas nationella mål är 80 % pcV och illustreras av den röda linjen i figuren.

Källa: Folkhälsomyndigheten – Antibiotikastatistik: kvartalsrapport 4 2016
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Källa: Läkemedelsdata, LVN

Här visas 

skillnaderna 

mellan länets 

HC/VC i antalet 

uthämtade 

antibiotikarecept 

per 1000 listade 

patienter per år.

Stramas mål, på 

250 recept per 

1000 invånare per 

år, är satt på 

nationell nivå. Det 

är inte avsett att 

appliceras på 

enskilda HC/VC, 

men kan användas 

som måttstock på 

länsnivå.

Skillnader mellan 

olika HC/VC kan 

t.ex. bero på 

åldersstrukturen 

hos listade 

patienter på 

respektive HC/VC. 

Dock är sannolikt 

en del av 

skillnaderna inte 

medicinskt 

motiverade.
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Rekvisition av antibiotika
slutenvård*

*) Rekvisition innebär den antibiotika som slutenvården 

beställer. Data visar inte om rekvirerad antibiotika verkligen 

använts till patienter, varför rekvisition endast är ett indirekt 

mått på användning. Med slutenvård avses inte enbart 

sjukhus utan även andra vårdenheter som rekvirerar 

antibiotika, t.ex. särskilda boenden.
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LVN har relativt sett en låg rekvisition i slutenvård och mängden minskade under 2016.
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Andelen pcV och pcG av total antibiotikarekvisition är hög i LVN, 

vilket är eftersträvansvärt. Dock ses en minskning mellan 2015 och 

2016 vilket är oroväckande.
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Andelen cefalosporiner (främst cefotaxim) och fluorokinoloner (främst ciprofloxacin) av total 

antibiotikarekvisition har under flera år varit mycket hög i LVN. Detta talar för ett ogynnsamt 

spektrum på antibiotikaanvändningen. Andelen fortsätter dessutom att öka under 2016. Att 

vända denna trend är en av våra största utmaningar antibiotikamässigt.
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Räknat i måttet DDD (definierad dygnsdos) per 1000 invånare och dag ligger LVN på sjunde 

plats i landet avseende cefalosporin- och kinolonrekvisition. Mängden kinoloner är större än 

mängden cefalosporiner.
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LVN rekvirerar något över rikssnittet av piperacillin-tazobactam. Huruvida 

en ökning av piperacillin-tazobactam är önskvärd och huruvida detta 

preparat är att föredra över cefotaxim på längre sikt är oklart. 
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Karbapenemer ska sparas till de svåraste infektionerna och mest resistenta bakterierna. LVN har 

en låg och minskande användning av preparatgruppen vilket är positivt.
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Här visas topp 10 rekvirerade preparat exklusive metenamin (Hiprex®). Smala preparat som kloxa- och flukloxacillin är de mest rekvirerade i 

länet. Positivt är att det på andra och tredje plats också återfinns preparat med smalare spektrum. Kinolonerna har minskat för första gången på 

fyra år vilket är glädjande. Cefalosporinerna ligger relativt stabilt och bör helst minska. Karbapenemerna minskar som önskat och klindamycin

ligger stabilt, vilket är bra.
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Sjukhusspecifika antibiotikadata
• De följande fem bilderna (20-24) visar antibiotikarekvisition uppdelat på 

länets tre sjukhus/utbudspunkter: Sundsvall-Härnösand, Örnsköldsvik och 
Sollefteå.

• Bilderna tar inte hänsyn till strukturförändringar som skett i vården under 
visade tidsperioder, t.ex. minskat antal vårdplatser eller förändringar i 
vilka patientkategorier som vårdas på respektive sjukhus.

• Nämnardata för antibiotikarekvisitionen saknas, vilket innebär att 
mängden rekvirerad antibiotika inte kan relateras till något mått på 
producerad vård, såsom antal vårdtillfällen eller vårddygn.

• Bilderna bör av ovanstående anledningar tolkas med yttersta försiktighet.

• Strama LVN undersöker för närvarande möjligheterna att i framtiden 
relatera antibiotikarekvisition till vårdproduktion.
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Metenamin (Hiprex®) är exkluderat.
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Metenamin (Hiprex®) är exkluderat.
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Metenamin (Hiprex®) är exkluderat.
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Tandvård
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Även inom tandvården har LVN en låg total antibiotikaförskrivning.



www.lvn.se

Smalspektrumpreparatet fenoximetylpenicillin dvs. pcV är det absolut dominerande 

preparatet i tandvården. 


