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Agenda 160517
1. Val av sekreterare för mötet

2. Genomgång av protokoll från mötet 16-02-16

3. Programråd Strama. Pågående och kommande aktiviteter 2016

4. Regeringens nya strategi mot antibiotikaresistens

5. Nätverket för läkare på äldreboende

6. Årsrapport för Clostridium difficile

7. Aktuella förbrukningsdata

•Statistik öppen- och slutenvård Kv 1 2016

•Data från FoHM och Diver fram till april 2016

8. Aktuella data från infektionsverktyget

9. Aktuella resistensdata

•Data från SmiNet

•Data från baktlab

10. Antibiotikaronder/ Antimicrobial stewardship

11. Veterinär-Strama

12. Europeiska antibiotikadagen 18 november, #skyddaantibiotikan

13. Nästa möte

14. Övriga frågor







Programråd Strama. Aktiviteter 2016

• Stramautbildning Långholmen 17-18 mars

• Symposium om antibiotikabehandling och antibiotikaresistens på Barnveckan i Östersund 26 april

• Möte mellan Programråd Strama och lokala Strama 28 april

• Stramadagen 11 maj

• Startat arbetsgruppen som ska ta fram kunskapsunderlag för behandling av gram neg MRB

• Startat arbetsgruppen som ska ta fram nationella beh rek för samhällsförvärvade infektioner på sjukhus

• Infektionsveckan 23-27 maj Helsingborg
• Pneumonitema på ungt forum
• Next generation sequencing-vilka kliniska frågeställningar kan den nya tekniken svara på? Moderator: Anders Johansson 
• Keynote lecture. Multiresistant gram-negative bacteria, Evelina Tacconelli
• Symposium. Antibiotikaanvädning inom svensk slutenvård –verktyg för analys och uppföljning, behov, mål och utmaningar. 

Moderator Eva Melander

• Fem regionala HALT-workshops v39-40, Umeå 5 okt

• Infektionsläkarföreningens höstutbildning 24-25 okt: Antibiotika och antibiotikaresistens

• Möte mellan lokala Strama, Programråd Strama och FoHM 26-27 okt

• Antibiotikaforum 18 nov

• Fem regionala workshops om Antimicrobial stewardship v47-49, ett i Umeå

• Regional primärvårdsworkshop i höst??



Regeringens nya strategi mot antibiotikaresistens



Regeringen vill att:

Programråd Strama leder huvudmännens nationella arbete och samordnar 
landstingens Stramagrupper som stödjer samt följer upp verksamheten i arbetet 
med klok och ansvarsfull användning av antibiotika på humansidan. 

Inom djur och livsmedelssektorn fortsätter Strama VL (veterinär och livsmedel) 
med kunskapsstöd till olika aktörer 



Nätverk för läkare på äldreboende

• Möte om KOL 29 april

• Poster på läkarstämman med data från studien i 9 kommuner 2015

• Besök i kommuner

• Regional workshop om HALT 2016 5 okt i Umeå





Antibiotikastatistik- kvartalsrapport 1 2016
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2016-06-03 11

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 senaste 12-månadersperioden ökade andelen PcV till barn 0-6 år något på riksnivå jämfört med motsvarande period föregående år. 
Andelen ligger på 69%. I denna jämförelse ökade andelen något i 17 av 21 län/regioner. Det skiljer 12 procentenheter mellan det län/region som har högst 
respektive lägst andel. Västernorrland och Västmanland har nu den högsta andelen pcV och ligger på 77,3 %.



2016-06-03 12

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 senaste 12-månadersperioden jämfört med motsvarande period 
föregående år. I denna jämförelse ökade andelen kinoloner något eller låg kvar på samma nivå i 13 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. Det skiljer 5 
procentenheter mellan det län/region med högst respektive lägst andel kinoloner.









PcV+PcG+Amoxicillin =49% senaste året
(51,5% för hela 2015)
Claforan 12% (11% 2015)

Selexid (42%) och Furadantin (14%)
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

Fortsatt problem med nämnardata för vårdtillf/vårddagar

Data 150517-160516



MRB i SmiNet

10 av 21 med R-nr



Antimicrobial Stewardship 
Definition enligt IDSA

• Samordnade insatser som förbättrar användning av antibiotika

• Att följa upp och återkoppla användningen 

• Att optimera antibiotikavalet , rätt dos , rätt behandlingstid och rätt 
administreringsväg 

• Att uppnå optimalt kliniskt resultat 

• Att minimera toxicitet och andra biverkningar 

• Att minska sjukvårdens kostnader för infektioner

• Att begränsa utveckling av resistens





Strukturerad uppföljning efter 48h
Antibiotikaronder

• Behov
• Ja

• Möjlighet
• Höja kvalitén. Rätt behandling, dos och behandlingstid.
• I flera studier minskad förskrivning med ca 30%
• Utbildningstillfälle

• Förutsättningar och struktur
• Sjukhusets resurs
• Del av kärnverksamhet, inte nåt projekt
• Behov av infektionsläkare
• Riktvärde 0,5 tjänst/500 vårdplatser

• Målsättning
• På alla sjukhus



Open Forum Infect Dis. 2015 Mar 23;2(2)



Veterinär Strama



Europeiska antibiotikadagen 18 november

Årets tema är det svenska arbetet
mot antibiotikaresistens

Förnyad informationskampanj
Till allmänheten



Nästa möte

Förslag

Onsdag 13 september 13-15

Tisdag   6 december 13-15



Övriga frågor



Stramas budget 2017




