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Smittskyddsenheten Minnesanteckningar Strama-möte
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå 2017-12-07

Tid: Tisdag 5 december kl 13.00-15.00

Plats: Dorotearummet, Landstingshuset, Umeå

Närvarande:
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf
Deborah Frithiof Barnklinken, NUS Therese Thunberg, Infektionskliniken, NUS
Andreas Winroth, Infektionskliniken, NUS Anders Johansson, Vårdhygien, NUS
Anneli Grip-Hansson, Länsveterinär Denise Jarvis, Smittskyddsenheten
Maria Marklund, Läkemedelscentrum Monica Ågren, Distriktsveterinär
Magdalena Öhlund, Läkemedelscentrum Ulla Östergren, Mikrobiologen, NUS
Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum Kerstin Granlund, Mikrobiologen, NUS
Ann Åstot-Lindqvist, Geriatriskt centrum, NUS

Bertil Ekstedt via länk

Stephan hälsade alla välkomna till mötet.

1. Val av sekreterare
Denise Jarvis

2. Föregående mötes protokoll kommenterades inte

a. Programråd Strama, planerade aktiviteter 2018
Utbildningar, Långholmen 22-23 mars 2018. Vi har budget för att tre personer 
att åka på detta. Är ni intresserad så meddela Denise så bokar hon resa och 
anmäler så det hamnar på rätt kostnadsställe. Gäller även 
infektionsambassadörer. Kerstin Granlund skulle kolla om hon fick ledigt. 
Program kommer snart att läggas ut på hemsidan. Utbildningen är avgiftsfri.

b. Sjukhusstrama inkl Antibiotikaronder 18 april 2018. De håller till i SKL:s 
lokaler, Stockholm. Program kommer snart. Stephan föreslog att Therese 
Thunberg och Maria Furberg borde åka på detta.

c. Stramadagen 16 maj 2018. Program på gång. Socialministern är inbjuden att 
inleda dagen.

d. HALT 2018. Kommer att vara workshops innan detta som vanligt nästa höst.. 
Man kan se året föreläsningar på strama.se under genomförda utbildningar

e. Svebar workshop om återkoppling resistensdata ht 2018 

f. Stephan gick även igenom planerade aktiviteter och budget. Se bilaga 1. 

g. Folkhälsomyndigheten håller på med en studie om korrelation mellan 
förskrivning och förekomst av Cl. diff. Anders Johansson från Vårdhygien är 
med i studien och berättade om att de i studien sett att ju äldre man är desto 
större är risken. Län med högre förskrivning av cefalosporiner har fler fall av Cl. 
diff. Rapport ska vara klar i slutet av februari 2018. Kommer även följa med ett 
kort faktablad. 
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h. Sjuksköterskans roll vid ronden. Det kommer att tas fram ett speciellt 
antibiotika-rondkort med påminnelsefrågor från en arbetsgrupp av ssk, 
apotekare. Enkla frågor om antibiotika, odlingssvar etc. Det ska vara en daglig 
fråga om utvärdering av insatt behandling. Kortet kommer att lanseras 
tillsammans med ett utbildningspaket som även Vårdförbundet är med på. Nästa 
steg kommer de att bygga på mer vårdhygieniska aspekter som kateter etc. 

3. Vårdcentraler på nätet inom VLL
Det arbetas på detta inom VLL men det kommer inte att bli en verksamhet liknande KRY 
utan att de kommer att ta delar av det. Något som vore möjligt att starta med enligt 
Stephan är handläggning av okomplicerad UVI hos kvinnor.

4. Aktuella resistensdata
ESBL i stort sett lika med förra året. MRSA följer de två andra årens kurva, bilaga 1.

Aktuell förbrukningsdata,
Se bilaga 1. På recept ligger vi på en förskrivningstakt med 248/1000 inv och år. Fortsatt 
för hög nivå av kinoloner på sjukhus. Cefalosporiner på recept har en sjunkande trend.

5. Förslag på minipricklista för vanliga patogener och införandet av Svebar i VLL
Håller på att enas i landet om vilka resistenstester som alltid ska köras på de vanligaste 
patogenerna. Det kommer att göra att vi får en bättre statistik lokalt och nationellt. 
Minikraven som finns på listan når vi redan upp till enligt Kerstin Granlund. Påskrift av 
avtal för Svebar ska snart kunna skrivas på.

6. Infektionsverktyget, planer för nylansering
Andreas Winroth berättade att de har arbetat vidare med kontroller inför nylansering. Nu 
är t.ex. vårddagar ordnat. Monica Eneslätt har validerat. När allt är klart ska de testköra 
mot några kliniker och om det funkar så kommer de att köra igång hela slutenvården.
Andreas har gett som förslag till Ingrid Hugoson-Wallgren att de ska satsa på 
patientsäkerhetsansvariga som ansvariga för att ta ut rapporter. Ska förankras i 
patientsäkerhetsrådet. De kommer även att kunna koppla verktyget till Metavision som 
finns t.ex. på IVA.

7. Antibiotikaronder på kliniker i VLL, hur har det gått?
Therese Thunberg berättade att hon och Maria Furberg är ute två gånger per vecka och 
håller strukturerade antibiotikaronder på Geriatriken i Umeå. Samma för Skellefteå på 
kirurgen men då via telefon. Funkat bra i Umeå men inte lika bra i Skellefteå pga 
patientflödet. Ev byte framöver. Strama verkar för att det ska finnas på alla relevanta 
vårdavdelningar på akutsjukhusen.

Stephan berättade att man ska ta fram förslag uppföljningsmall för antibiotikaronder.
. 

8. Återkoppling från lokala HC och klinikbesök
Nu när Therese börjat jobba deltid på smittskyddet finns det tid att göra mer besök ute på 
klinikerna. På dessa möten har de pratat bl a om Cefalosporin-användning. Många har 
anmält sig intresserade. Stephan hjälper även till. Vi ser det som ett komplement till att 
Läkemedelscentrum besöker dem två gånger per år. Bra att ha en lokal dialog.
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9. Återkoppling från nationellt möte för Strama-Apotekare 2017-12-01
Magdalena var med på detta möte. De pratade om digitala hälsocentraler som Kry och c/o
och uppföljning av deras förskrivning. Fick även se presentationer från 
Folkhälsomyndigheten. De är snart klara med rapporten SKAR (Ekonomiska aspekter av 
antibiotikaresistens). På regeringsuppdrag drivs två nationella studier om 
antibiotikabehandling. Kan man behandla tonsillit i fem dagar med kåvepenin x 4 och är 
läkemedlet temocillin lika bra som cefotaxim vid pyelonefrit? Fick höra om WHOs 
system för antibiotikaresistens. Fick även redovisat en rapport om tillgängligheten till 
befintliga och nya antibiotika. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2017/december/sarskilt-viktig-antibiotika--forslag-om-hur-den-kan-
sakras-infor-framtiden/

10. Nätverket för läkare på äldreboende
Ann Åstot berättade att de till nästa möte har bjudit in en gynekolog Jan Wall som ska 
berätta om UVI-behandling hos äldre och vad man kan göra för att förebygga infektioner 
hos ffa kvinnor Mötet blir fredagen den 12e januari i Dorotearummet, Landstingshuset.

11. Veterinär-Strama
Stephan och Anneli deltog på ett möte 21/11 i Skellefteå arrangerat av ABF och LRF. 
Anneli berättade att det finns en del arbeten som pågår nationellt. De har även uppvaktat 
Jordbruksverket för att länsstyrelsen bör få ett uppdrag om antibiotikaresistens.

Monica berättade att de har haft en lokal halvdags-utbildning riktad till 
distriktsveterinärerna i Västerbotten om antibiotikaresistens. Maria Karlsson, anställd av 
distriktsveterinärer Nationell föreläste. De kommer även att komma rekommendationer 
för beh av hästar i Gävleborgs strama-app. 

12. Nästa möte.
28 februari 2018 kl 13-15, videokonferensmöjlighet, Storuman-rummet, Landstingshuset
9 maj 2018 kl 13-15, videokonferensmöjlighet, Dorotea-rummet, Landstingshuset

Vid pennan 

Denise Jarvis

Smittskyddssekretare 




