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Verktygslåda mot multiresistenta bakterier 
Strama-NLL-tomten bjuder alla i sjukvården men framför allt sina Antibiotikaansva-
riga läkare på en verktygslåda till nytta och glädje för alla norrbottningar. Ett paket 
bestående av: 
• Förbättrad uppföljning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädkoden. 
• Antibiotikaförskrivande enheter i länet sätter upp egna mål och mått för sin anti-

biotikaförbrukning. 
• Förbättrad hjälp med statistik för uppföljning av antibiotikaförskrivning. 
• Pilotprojekt med ”infektionsverktyget”, ett VAS-baserat förskrivarstöd primärt 

avsett för att analysera förskrivning vid nosokomiala infektioner, med start 2013. 
• Utökad service, med uppföljning av antibiotikaresistens bland fler patogener, 

från det mikrobiologiska laboratoriets. 
 

 
 

Unika möjligheter till avgiftsfria återbesök 
Sedan flera år tillbaka har läkare inom Norrbottens läns landsting haft möjlighet att 
erbjuda patient som söker för akut luftvägsinfektion, där infektionen inte med säker-
het bedöms vara bakteriellt betingad och behandlande läkare därför vill avvakta med 
antibiotikabehandling, ett kostnadsfritt återbesök inom sju dagar från första besöket. 
Efter beslut i landstingsfullmäktige har nu möjligheten till sådana avgiftsfria återbe-
sök utvidgats till att gälla alla patienter som söker för akut luftvägsinfektion, blåska-
tarr eller hud- och mjukdelsinfektion, där behandlande läkare bedömer att det är 
klokt att avvakta med antibiotikabehandling för att undvika sådan behandling i onö-
dan. 

 
 

Handlingsplan blodsmitta 
Nu finns handlingsplan avseende blodsmitta publicerad på Smittskyddets hemsida. 
Handlingsplanen innehåller råd och anvisningar om hur misstänkt eller konstaterad 
blodsmitta som hepatit B, hepatit C och hiv handläggs. Här finns också information 
om vad man bör tänka på vid provtagning, riskbedömning och ställningstagande till 
postexpositionsprofylax. Handlingsplanen innehåller även patientinformation om de 
olika infektionssjukdomarna och hur man ska undvika att smittas. 
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