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Agenda 160216
1. Val av sekreterare för mötet

2. Genomgång av protokoll från mötet 15-12-08

3. Programråd Strama. Planerade aktiviteter i Västerbotten 2016

4. Aktuella förbrukningsdata 

•Statistik öppen- och slutenvård Kv 4 2015

•Data från FoHM och Diver fram till jan 2016

5. Aktuella resistensdata 

•Data från SmiNet

•Data från baktlab

6. Aktuella data från Infektionsverktyget

7. Veterinär-Strama

8. Studie av infektioner och behandling på äldreboende 2015, Mulki Rashid

9. Nästa möte 

10. Övriga frågor



Utkast till nu sida, lansering i maj



Utkast till nu sida, lansering i maj



Verksamhet 2016

Minskad förskrivning av antibiotika på recept i Sverige. (250-målet)
Fortbildning av läkare och sjuksköterskor inklusive återkoppling av 
förskrivningsdata i både öppen och sluten vård. Om det är möjligt även 
återkoppling av diagnoskopplade förskrivningsdata. 
Lokala Strama: fortsatt arbete med utbildningar av sjuksköterskor och 
läkare, återkoppling av lokala förskrivningsdata med besök på
enheterna. 

Workshop i samband med höstens möte Programråd Strama, FoHM 
och lokala stramagrupperna



Stöd och spridning av processer och strukturer för rationell 
antibiotikaanvändning inom slutenvården
Införande av TATFAR - nyckelindikatorer för rationell 
antibiotikaanvändning i slutenvård som tagits fram i en överrenskommelse 
mellan USA och EU. Översatt till svenska förhållanden. Fortsatt arbete 
med infektionsverktyget i slutenvården. 
Införande av uppföljning av antibiotikaförskrivning s.k. Antibiotic 
Stewardship på åtminstone en klinik per sjukhus med infektionsklinik 

Lokala Strama: Fortsatt arbete med infektionsverktyget. Lära användarna 
att ta fram rapporter Uppföljning av indikatorer för slutenvård 
(samhällsförvärvad pneumoni, antibiotikaprofylax vid kirurgi, kinolon vid 
okomplicerad UVI). 
Spridning av uppdaterade behandlingsriktlinjer och utbildning av
sjuksköterskor och läkare. Besvara enkät för att se hur TATFAR-
indikatorerna införs och efterlevs.
Möjlighet till regionala workshops i höst





Ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer för 
vanliga infektioner i primärvård.
Utbildningsinsatser på vårdcentraler som tidigare. 
Förskrivningsmål och återkoppling relateras om möjligt 
till diagnos och svar på laboratorieprover. 
Lokala Strama: Fortsatt arbete med information och 
utbildning av sjuksköterskor och läkare med lokala 
förskrivningsdata, spridning av uppdaterade 
behandlingsriktlinjer. Lokalt framtaget 
utbildningsmaterial och patientfall mm samlas in och 
lägga ut på hemsidan för alla att ta del och inspireras av.

Möjlighet till regionala workshops i höst 



Alla landsting/regioner ska kunna återkoppla lokala 
resistensdata.
Samtliga laboratorier ska kunna rapportera lokala 
resistensdata och göra dessa tillgängliga för 
behandlande läkare, vårdhygien, smittskydd och 
regionala Stramagrupper. Alla lokala laboratorier bör 
vara anslutna till Svebar (nationellt system för 
resistensövervakning)

Möjlighet till regionala workshops i höst



Effektiv kommunikation via en väl fungerande hemsida

Optimerad behandling av infektioner orsakade av multiresistenta 
bakterier

Nationella behandlingsrekommendationer för antibiotikabehandling 
på sjukhus

Tillhandahålla nationella utbildningar och symposier

Bättre vårdhygien för att minska spridning av antibiotikaresistens och 
minska antibiotikaanvändning

Mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning 
inom särskilt boende i Sverige.

Regionala Workshops v39-40 tillsammans med FoHM



Hur arbetas det nationellt för tillräckliga resurser till 
lokala Strama?

• Lyft upp behovet i kontakter med Soc Dep, SKL och FoHM

• Har bett FoHM att ta upp det med SKL

• Planerar brev till alla HD med verksamhetsplan och sammanfattning 
av handlingsplaner som lyfter behovet av lokala resurser

• Ny sammanställning av lokala resurser 

• Lobba för granskande artikel i Dagens Medicin?

• Annat?



Möte med Anders Sylvan 160107
Behov för lokalt Stramaarbete i Västerbotten

• Strama behöver en budget
• Personer som kan driva arbete

• Utbilda
• Lokala besök
• Ta fram förskrivnings- och resistensdata för återkoppling

• Drift
• Utbildningar, delta i Nationella nätverk, kontakt med Infektionsambassdörer, trycksaker, App etc

• Infektionsverktyget behöver en lokal driftsbudget
• VLL behöver koppla baktlabs data till Svebar
• VLL behöver utveckla diagnos- och analyskopplade förskrivningsdata i 

primärvården
• Infektionsverktyget
• Nationellt system för primärvårdskvalitet. Vården i siffror



Förskrivning på recept







Västerbotten har klarat 250-målet

Mejlkommentar 150208

”Ni och vi är alla att gratulera till detta goda resultat! 

Det gäller att hålla i även sedan vi passerat denna markering. 

mvh 
Anders Sylvan”
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En av Stramas kvalitetsindikatorer för antibiotikaförskrivning i öppenvård: Andelen PcV-recept (J01CE02) av alla uthämtade recept på amoxicillin (J01CA04), amoxicillin m. klavulansyra (J01CR02), PcV (J01CE02), 
cefalosporiner (J01DB-DE) och makrolider (J01FA), till barn 0-6 år. Den röda linjen indikerar Stramas mål på minst 80%.

Kommentar: Under 2015 ökade andelen PcV till barn 0-6 år något på riksnivå jämfört med samma period föregående år. Andelen ligger nu på 69%. I denna 
jämförelse ökade andelen något i 12 av 21 län/regioner. Det skiljer 13 procentenheter mellan det län/region som har högst respektive lägst andel. Värmlands 
län har fortfarande högsta andelen pcV och ligger på 78%.
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En av Stramas kvalitetsindikatorer i öppenvård: Andel kinolonrecept (J01MA 02+06) av alla uthämtade recept på pivmecillinam (J01CA08), trimetoprim (J01EA01), nitrofurantoin (J01XE01), ciprofloxacin (J01MA02) 
och norfloxacin (J01MA06), till kvinnor 18-79 år. Den röda linjen indikerar Stramas mål på max 10%.

Kommentar: Andelen kinoloner till kvinnor 18-79 år ökade något på riksnivå under 2015 jämfört med 2014. I denna jämförelse ökade andelen kinoloner 
något eller låg kvar på samma nivå i de i 15 av 21 län/regioner. Under hösten 2015 sågs många fall av harpest (speciellt Norrbotten). Detta tros påverka 
statistiken och i många fall ligga bakom den ökande andelen kinoloner som ses för flera landsting under 2015. Det skiljer 5 procentenheter mellan det 
län/region med högst respektive lägst andel kinoloner.







Rekvisition



Kommentar: Antibiotikaförsäljningen på slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD/1000 invånare och dag, ökade något under 2015 jämfört 2014 (från 1,57 till 
1,59 DDD/1000 invånare och dag). 

Antibiotika (J01 exkl. metenamin) på slutenvårdsrekvisition 1 per län/region och för riket, 
DDD/1000 invånare och dag, 12-månadersperioder
Källa: Insikt, eHälsomyndigheten samt statistik från Region Jönköpings län
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1 
Statistiken inkluderar all antibiotikaförsäljning på slutenvårdsrekvisition, dvs. även antibiotika som försålts på slutenvårdsrekvisition till andra vårdenheter 

än sjukhus t.ex. äldreboenden. 





Kommentar: Andelen smalspektrumpenicilliner (J01CE01 och 02) av den totala antibiotikaförsäljningen (J01 exkl. metenamin) på slutenvårdsrekvisition 
ökade något på riksnivå 2015 jämfört 2014 och ligger nu på 13 procent. Det skiljer 13 procentenheter mellan det län/region som har högst respektive lägst 
andel.

Andel PcV och PcG av J01 exkl. metenamin mätt i DDD/ 1000 invånare och dag
1
, 

slutenvård
2
, per län/region och riket, 12-månadersperioder

Källa: Insikt, eHälsomyndigheten samt statistik från Region Jönköpings län

1 
DDD enligt WHO är för PcG 3,6 g. Dygnsdosering varierar dock inom landet vilket bör beaktas.

2 
Statistiken inkluderar all antibiotikaförsäljning på slutenvårdsrekvisition, dvs. även antibiotika som försålts på slutenvårdsrekvisition till andra vårdenheter 

än sjukhus t.ex. äldreboenden. 
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Kommentar: Andelen cefalosporiner (J01DB-DE) och fluorokinoloner (J01MA) av den totala antibiotikaförsäljningen (J01 exkl. metenamin) på
slutenvårdsrekvisition låg på riksnivå kvar på samma nivå (18 %) under 2015 jämfört 2014. Det skiljer 8 procentenheter mellan det län/region som har 
högst respektive lägst andel.

1 
Statistiken inkluderar all antibiotikaförsäljning på slutenvårdsrekvisition, dvs. även antibiotika som försålts på slutenvårdsrekvisition till andra vårdenheter 

än sjukhus t.ex. äldreboenden. 

Andel cefalosporiner och fluorokinoloner av J01 exkl. metenamin mätt i DDD/ 1000 
invånare och dag i slutenvård

1
, per län/region och riket, 12-månadersperioder

Källa: Insikt, eHälsomyndigheten samt statistik från Region Jönköpings läns
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1)Statistiken inkluderar all antibiotikaförsäljning på slutenvårdsrekvisition, dvs. även antibiotika som försålts på slutenvårdsrekvisition till andra vårdenheter än 
sjukhus t.ex. äldreboenden.

Kommentar: Andelen piperacillin-tazobaktam (J01CR05) av den totala antibiotikaförsäljningen (J01 exkl. metenamin) på slutenvårdsrekvisition ökade 
något på riksnivå under 2015 jämfört med 2014 och ligger nu på 6 procent. Det skiljer 9 procentenheter mellan det län/regioner  som har högst 
respektive lägst andel.

Andel piperacillin-tazobaktam (J01CR05) av totala antibiotikaförsäljningen (J01 exkl. metenamin) i 
slutenvård

1
per län/region och riket, 12-månadersperioder, mätt i DDD/1000 invånare och dag

Källa: Insikt, eHälsomyndigheten samt statistik från Region Jönköpings län
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1)Statistiken inkluderar all antibiotikaförsäljning på slutenvårdsrekvisition, dvs. även antibiotika som försålts på slutenvårdsrekvisition till andra 
vårdenheter än sjukhus t.ex. äldreboenden.

Kommentar: Andelen karbapenemer (J01DH) av den totala antibiotikaförsäljningen (J01 exkl. metenamin) på slutenvårdsrekvisition på riksnivå minskade 
något under 2015 jämfört med 2014 och ligger nu på 3,5 %. Det skiljer 5 procentenheter mellan det län/regioner som har högst respektive lägst andel.

Andel karbapenemer (J01DH) av totala antibiotikaförsäljningen (J01 exkl. metenamin) i slutenvård
1

per 
län/region och riket, 12-månadersperioder, mätt i DDD/1000 invånare och dag
Källa: Insikt, eHälsomyndigheten samt statistik från  Region Jönköpings län
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Resistensdata



Nya fall av MRB i Västerbotten

39% med smittland Sverige, 35% med R-nr. 8% med R-nr

2015 en med smittland Sverige 3 med smittland Sverige



ESBL carba Sverige



Resistens i blododlingar

Data från Tor Monsen baktlab



RESISTENSMÖNSTER HOS E. COLI I URIN 
VÄSTERBOTTEN JULI-DEC ÅR 2015
Maria Marklund







Infektionsverktyget

• Nästa workshop om rapporter 23/3 14-16.00



Samhällsförvärvad pneumoni 2015, hela 
VLL

För alla kliniker tillsammans i VLL:
Kåvepenin + Bensyl-Pc + Amimox 
+ Doktacillin = 51,5%
Nationellt mål 70%

Hur ser det ut hos er?

Vid samhällsförvärvad pneumoni 
finns det ingen plats för Claforan el
Kinolon om det inte är pat som
vårdas på IVA 



Cystit utan feber 2015, hela VLL

För alla kliniker tillsammans i VLL:
Selexid (41%) och Furadantin (15%)
är förstahandsmedel vid cystit utan
feber, även på sjukhus

Cefadroxil (4%) har ingen indikation
Ciprofloxacin (19%) har bara 
indikation i mycket specifika fall 
efter resistensbestämning

Hur ser det ut hos er?



Andel vårdtillfällen med VRI 2015, hela 
VLL

Andel i % för alla kliniker 
tillsammans i VLL.

Man kan följa utvecklingen per
År, kvartal och månad

Hur ser det ut hos er?



Andel av behandlingarna som utgörs av 
cefalosporiner och kinoloner 2015, hela 

VLL

Andel i % för alla kliniker 
tillsammans i VLL.
Målsättning att hålla dessa antibiotika
Klasser lågt då de påverkar resistens
Utveckling och risk för infektion med
Clostridium difficile

Man kan följa utvecklingen per
År, kvartal och månad

Hur ser det ut hos er?



Veterinärstrama



Studie av infektioner och behandling på
äldreboende 2015



Nästa möte

17 maj kl 13-15 2016
13 sept kl 13-15 2016
6 dec kl 13-15 2016



Övriga frågor






