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Smittskyddsenheten Minnesanteckningar Stramamöte
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå 2016-09-13

Tid: Tisdag 13 september kl 13.00-15.00

Plats: Dorotearummet, Landstingshuset, Umeå

Närvarande:
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Magdalena Öhman, Läkemedelscentrum
Denise Jarvis, Smittskyddsenheten Monica Eneslätt, Vårdhygien
Ann Åstot-Lundkvist, Geriatriken Monica Ågren, Distriktsveterinär
Deborah Frithiof, Barnkliniken Anneli Grip-Hansson, Länsstyrelsen
Maria Marklund, Mikrobiologen Andreas Winroth, Infektion
Anja Hansson-Knutsson, Information

Via videolänk:
Bertil Ekstedt, Läkemedelscentrum

Stephan hälsade alla välkomna till mötet.

1. Val av sekreterare
Denise Jarvis.

2. Genomgång av protokoll från mötet 2016-05-17

3. Programråd Strama. Planerade aktiviteter i Västerbotten 2016-2017
- 4 oktober HALT workshop via videolänk till Stockholm. Magdalena skickar länk
- 26-27 okt möte mellan lokala Stram/program Strama och FoHM
- 8 dec Workshops om antibiotikaronder på sjukhus
- 16-17 mars Strama-utbildning på Långholmen, Vår målsättning är att 2-3 personer från 
Västerbotten kan delta dessa dagar.
- 10 maj Stramadagen på Arlanda.

4. Aktuella förbrukningsdata, Statistik öppen- och slutenvård 
(Data från FoHM och Diver fram till aug 2016)
Siffrorna ligger på oförändrad nivå på totalen men ökad förskrivning till barn 0-9 år 
jämfört med 2015. Magdalena lovar att ta fram en lista över vilka antibiotika som 
utskrivits till barn 1-9 år i år jämfört med förra året. Vore intressant att se vad ökningen 
består av då det endast är en ökning bland barn. Se bilaga 1.

5. Aktuella data från infektionsverktyget
Det går fortfarande inte att ta fram statistik från infektionsverktyget men är på gång. Se 
bilaga 1.

6. Aktuella resistensdata
Stephan gick igenom resistensdata i SmiNet. Inte fler fall av blododlingar än vanligt. 3 
fall av ESBL carba i år Maria Marklund har gjort en ny sammanställning av resistens hos 
E-coli jan – juni 2016.Fortsatt stöd för Selexid och Furadantin som förstahandsmedel vid 
cystit. Se bilaga 1.

7. Antibiotikaronder på kliniker i VLL
Målet i patientsäkerhetsplanen är att minst en avdelning per sjukhus har antibiotikarond 2 
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ggr/v 2017. Infektionskliniken ligger i startgroparna för detta. Kommer att anordnas en 
workshop i frågan den 8 december kl 12-16.

8. Stramas ekonomi 2017
Stephan har via sin chef Margit Håkansson fått veta att det eventuellt finns ekonomiskt 
utrymme till att anställa en person på 50 % samt pengar till resor för de som är 
intresserade av att åka på utbildning om Strama.

9. Nätverket för läkare på äldreboende
Ett nytt möte för med tema urologi planeras till 25 november 13-15.00. 

10. Veterinär-Strama
Länsveterinär Monica Ågren berättade att det just nu genomförs en genomgång av 
hygienrutiner inom hästsjukvården. Välbehövligt då det används en hel del antibiotika 
inom det området.

11. Nästa möte
6 dec kl 13-15 2016
Videokonferens möjlighet och i Dorotea-rummet, Landstingshuset.

12. Övriga frågor
Den Europeiska antibiotikadagen är den 18 november #skyddaantibiotikan
Telefonmöte för informatörer blir 15 september då Anja kommer att vara med och där 
kampanjen kommer att beskrivas. Nationell och förhoppningsvis lokal informationsdrive 
den här dagen. Temat för årets möte är det svenska arbetet. 

Gratis on-line kurs Antibiotic Resistance: The silent Tsunami: gjord av Uppsala 
Universitet. Startar 3 oktober. Borde tipsa våra infektionsambassadörer om denna 
utbildning. Vore även bra för våra ST-läkare, kolla om Annika Osterman har mejl lista till 
samtliga studierektorer. Stephan författar ett underlag.

MSD meddelat att de kommer att sluta att tillverka Cedax. Lokala och nationella 
kontakter för att hitta bra ersättningsprodukt via licens

Karin Danielsson ny tandläkare, läggs till på Stramas kallelselista

Vid pennan 

Denise Jarvis

Smittskyddssekretare




