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Smittskyddsenheten Minnesanteckningar Stramamöte
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå 2016-02-18

Tid: Tisdag 16 februari kl 13.00-15.00

Plats: Dorotearummet, Landstingshuset, Umeå

Närvarande:
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Maria Furberg, Infektionsklin
Denise Jarvis, Smittskyddsenheten Monica Eneslätt, Vårdhygien
Lena Skedebrant, Smittskyddsenheten Mulki Rashid, Student med T10-projekt
Jonas Stenberg, Infektionsklin Anders Johansson, Vårdhygien
Ann Åstot-Lundkvist, Geriatriken Monica Ågren, Distriktsveterinär
Deborah Frithiof, Barnkliniken, NUS Anneli Grip-Hansson, Länsstyrelsen
Maria Marklund, Mikrobiologen, NUS

Via videolänk:
Bertil Ekstedt, Läkemedelscentrum

Stephan hälsade alla välkomna till mötet.

1. Val av sekreterare
Denise Jarvis.

2. Genomgång av protokoll från mötet 2015-12-08

3. Programråd Strama. Planerade aktiviteter i Västerbotten 2016
Stephan berättade att de i början på maj kommer att lansera deras nya version av 
www.strama.se. Ett utkast till hur webbplatsen kommer att se ut när den är färdig finns att 
se under bilaga 1. Deras arbete med tio olika förbättringsområden fortsätter. I lokala 
Strama kommer ha fortsatt ansvar för att anordna utbildningar för sjuksköterskor och 
läkare samt även möjlighet till att samarrangera workshops under höstens med norra 
regionen inom områdena slutenvård, primärvård, återkoppling av resistensdata och 
infektioner inom kommunernas äldreboenden
Anders Johansson jobbar tillsammans med andra inom området stöd och spridning av 
processer och strukturer för rationell antibiotikaanvändning inom slutenvården. Han 
berättade om införande av TATFAR som är en nyckelindikator för rationell 
antibiotikaanvändning i slutenvård som tagits fram i en överenskommelse mellan USA 
och EU. Det är 17 punkter som de har översatt till svenska och vill att det ska användas på 
sjukhus. 
Stephan fortsatta sedan att berätta att de har som mål att 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). 

Programråd Strama har även jobbat med att säkerställa tillräckliga resurser till lokala 
Strama. De har bl a lyft upp behovet i kontakter med Socialdepartementet, SKL och 
FoHM, de 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
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Stephan har haft ett möte med Anders Sylvan om Stramaarbetet i Västerbotten. Strama 
behöver en fast budget för att kunna driva arbetet framåt. Infektionsverktyget behöver en 
lokal driftsbudget. Se bilaga 1.

4. Aktuella förbrukningsdata, Statistik öppen- och slutenvård Kv 4 2015
Data från FoHM och Diver fram till jan 2016
Västerbotten har klarat 250-målet. I januari har vi kommit ner till 249 recept i januari. 
Vilket innebär att vi kommit ner under 250 rec/1000 inv i antibiotikaförskrivning. De som 
har minskat mest sista halvåret nationellt är Halland. Se bilaga 1.

5. Aktuella resistensdata
Under 2015 hade vi 6 fall av ESBL carba, men bara ett av dem hade smittland Sverige.
Maria Markland har gjort en sammanställning av E.coli i urin juli – dec 2015. Se bilaga 1.

6. Infektionsverktyget
Ändrat datum för utbildning till onsdagen den 23 mars i By 11, lokal Händel, kl 14-16. 
Denise har skickat ut inbjudan till samtliga infektionsambassadörer samt deras 
verksamhetschefer. Det tekniska måste lösas innan mötet. Denise får ta kontakt med IT 
igen. Var god se bilaga 1. En nyhet för i år är att vi vid varje möte även kommer att ha 
data från infektionsverktyget med i protokollets bilaga.

7. Veterinärstrama
Monica Ågren berättade att distriktsveterinärerna har utvecklat nationella 
behandlingsriktlinjer som samlas i en Strama app som snart är klar. Stephan sa att denna 
app även kan införas under en egen flik i vår Strama app. Vi kan även hjälpa till med 
marknadsföring när den är klar. 

8. Studie av infektioner och behandling på äldreboende 2015, Mulki Rashid
Mulki Rashid läkarstudent har som sitt T10-projekt studerat förekomsten och behandling 
av infektioner på äldreboenden i Västerbotten. Studien är en del av Strama Västerbottens 
förbättringsarbete vid förskrivning till äldre och för att kunna stödja förebyggande 
åtgärder. Den första studien gjordes 2013. För detaljer var god se bilaga 1.

9. Nästa möte
17 maj kl 13-15 2016
13 sept kl 13-15 2016
6 dec kl 13-15 2016
Samtliga tillfällen med videokonferens möjlighet och i Dorotea-rummet, landstingshuset.

10. Övriga frågor
Stephan berättade om ett nationellt system för primärvårdskvalitet, ett system som 
extraherar data från primärvårdens journaler för att kunna ge lokal feed-back med 
diagnoskopplade förskrivningsdata. Styrkan med systemet är att det inte kräver någon 
inmatning från distriktsläkarna. Svagheten är att det inte finns någon slags teknisk eller 
kvalitetsmässig validering. Ska man satsa på detta så kräver det en hel del lokalt 
utvecklings- och informationsarbete. Funderat kring om detta system komma att ersätta
Infektionsverktygets som alternativ för primärvården, men det trodde han inte i nuläget. 
Västerbottens län har ännu inte anmält sitt intresse för att arbeta med detta.

Vid pennan 

Denise Jarvis

Smittskyddssekretare




