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Antibiotikaresistens är en av vår tids stora ödesfrågor. För oss i PIO, Primär immunbristorganisationen, är 

frågan helt central.  

Personer med primär immunbrist måste behandlas med antibiotika varje gång de får en 

bakterieinfektion. Ofta behöver våra medlemmar behandling under längre perioder än andra för att de 

ska kunna bekämpa infektioner. En del behöver också antibiotika förebyggande. Om antibiotikan inte 

biter på bakterien får det förödande konsekvenser.  

Trots det är frågan inte alltid så högt prioriterad som den borde vara. Vi vill med detta brev 

uppmärksamma er på ett antal förändringar som skulle kunna göras relativt snabbt och enkelt. 

1) Avsätt resurser för att höja kunskapen i vården 

2) Prioritera IT-system för återkoppling och förbättring 

3) Våga prioritera de mest sköra grupperna 

 

Höjd kunskap i vården 

Mycket forskning sker inom området. Idag vet vi till exempel att det ofta räcker med färre doser av 

antibiotika. Genom att tillämpa dessa minskar vi risken för resistens. Problemet är att de nationella 

riktlinjerna inte uppdateras i den takt de skulle behövas. Som det ser ut nu kan det dröja 10-20 år innan 

ny fakta presenteras till läkarkåren. Att ge Läkemedelsverket tillräckliga resurser för att uppdatera 

riktlinjerna, är ett enkelt sätt att minska risken för resistenta bakterier i vården. 

Prioritera IT-system för återkoppling 

Idag vet vi vilka som förskriver antibiotika, men vi vet inte för vilka diagnoser. Omvänt vet vi heller inte 

vilka sorters antibiotika som väljs för olika diagnoser. Vi vet därför inte om och var, den mer 

verkningsfulla antibiotikan sätts in, och därmed ökar risken för att resistenta bakterier utvecklas. 

Regeringen och SKL måste ställa krav på att alla landsting kopplar ihop diagnos- och förskrivningsdata. 

Alla landsting behöver också koppla ihop sina journalsystem med det nationella infektionsverktyget, i 

vilket sjukhusen rapporterar sin användning av antibiotika. 

Våga prioritera de sköra i vården 

Antibiotikaresistens äventyrar medicinska landvinningar. Det handlar till exempel om avancerad sjukvård 

av för tidigt födda barn. Kirurgi och tuffa cancerbehandlingar, kan med resistenta bakterier bli allt för 

riskfyllda. För våra medlemmar ökar risken för dödliga infektioner när resistenta bakterier ökar i 

samhället. Beslutsfattare måste våga prioritera dessa grupper – även om det ibland kostar. 

Med vänliga hälsningar 
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