
Smittskyddsenheten Minnesanteckningar Stramamöte
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå 2016-12-06

Tid: Tisdag 6 december kl 13.00-15.00

Plats: Dorotearummet, Landstingshuset, Umeå

Närvarande:
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Magdalena Öhlund, Läkemedelscentrum
Lena Skedebrant, Smittskyddsenheten Monica Eneslätt, Vårdhygien
Ann Åstot-Lundkvist, Geriatriken Anneli Grip-Hansson, Länsstyrelsen
Maria Marklund, Mikrobiologen Andreas Winroth, Infektion
Christina Hedlund, Infektionskliniken

Via videolänk:
Bertil Ekstedt, Läkemedelscentrum

Stephan hälsade alla välkomna till mötet.
1. Val av sekreterare
Magdalena Öhlund

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

3. Programråd Strama. Pågående och kommande aktiviteter 2017
- Stramautbildning på Långholmen 16-17 mars. 2-3 platser finns till Västerbotten, anmäl 
intresse till Stephan eller Denise så snart som möjligt. Inbjudan kommer även att gå ut till 
infektionsambassadörerna. 
- Stramadagen på Arlanda 10 maj
1-2 personer från lokala Strama är välkomna. Anmäl intresse till Stephan eller Denise. 
- Symposium om gram neg MRB på Infektionsveckan
Infektionsveckan äger rum i Karlskrona 16-19 maj.
- Symposium på Almedalsveckan
Tanken är att inbjuden onkolog, neonatolog samt urolog beskriver sin verklighet idag med 
utgångspunkt antibiotikaresistens. Folkhälsominister Gabriel Vikström är tillfrågad, Chefen 
för vård och omsorg, SKL, Hans Karlsson kan vara ett alternativ
- Regionala HALT-workshops hösten 2017
Samarbete med FoHM och Senior alert
- Nationell utbildning om lokalt arbete med Infektionsverktyget
Hösten 2017
- Nationell utbildning om Svebar och återkoppling av lokala data
En person från Strama och en bakteriolog deltar tillsammans från varje län, hösten 2017. 

4. Aktuella resistensdata
MRSA landar på ca 79 fall i Västerbotten 2016, på grund av minskad migration kan antalet 
fall bli mindre 2017. ESBL - ca 200 fall. Vi har inte någon intern smittspridning i länet av 
ESBLcarba. Se bilaga 1.



5. Aktuella förbrukningsdata Statistik öppen- och slutenvård
(Data från FoHM och Diver fram till okt 2016)
Antalet antibiotikarecept i riket fortsätter att minska, troligen fortsatta effekter av 
patientsäkerhetssatsningen. Hälsocentralerna lämnar in rapporter två gånger per år. Det vore 
önskvärt med tillgång till diagnoskopplade data, något som kanske kan bli verklighet inom 
kort, tack vare att sådana data behöver levereras in i systemet Primärvårdskvalitet. Test 
kommer att ske på ett par utvalda Hälsocentraler Se bilaga 1.

6. Svebar i VLL. Besök Gunnar Kahlmeter och FoHM 2017
15-16 laboratorier är uppkopplade mot Svebar av 20 möjliga. Det finns ett värde i att samtliga 
är uppkopplade för att kunna ta fram nationella data och presentera trender och rapporter för 
riket. Västerbotten är inte med i dagsläget. Under 2017 vill FoHM:s arbetsgrupp för 
utveckling av Svebar  komma och träffa lokala Stramagruppen och laboratoriet och diskutera 
frågan. 

7. Aktuella data från Infektionsverktyget
Det går fortfarande inte att ta fram statistik från Infektionsverktyget men är på gång. 

8. Antibiotikaronder på kliniker i VLL
Fyra regionala workshops under hösten 2016. Umeå sist ut 8/12, 25 deltagare på plats och lika 
många uppkopplade runt om i regionen. Målet att minst en avdelning per sjukhus i 
Västerbotten ska ha strukturerade antibiotikaronder 2017. På NUS finns intresse från flera 
kliniker. 

9. Stramas ekonomi 2017
Strama har ingen egen budget, men har ett konto för löpande utgifter. Det ser inte ut att bli 
någon förändring inför 2017. Eventuellt kan det finnas pengar till ytterligare 50 % tjänst till 
Smittskydd, varav en del tid kan användas till Stramaarbete. 

10. Nätverket för läkare på äldreboende
Ann Åstot-Lundkvist rapporterade från senaste mötet den 25 november. Temat var urologi 
och Bengt Friedrich från urologen var inbokad gäst. Nästa träff i mars/april kommer att 
handla om sårbehandling. 

11. Veterinär-Strama
Anneli Grip-Hansson berättade om ett nytt provtagningsprojekt på Livsmedelsverket vilket 
bland annat innebär att det kommer att tas mycket mer prover på Campolybakter. 
Hon kunde även rapportera om en stor minskning av användningen av kinoloner till djur samt 
att nya rön om behandling av klövspaltsflegmon (som drabbar klövdjur i lösdrift) innebär 
minskad användning av cefalosporiner.

12. Rapport från Europeiska antibiotikadagen 18 november #skyddaantibiotikan
Material från dagen finns på strama.se:  http://strama.se/utbildningarmoten/genomforda-
utbildningarmoten/
Besök även hemsidan för skyddaantibiotikan: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/
Det går även att gilla skyddaantibiotikan på Facebook. 



13. Nästa möte
Kommande möten 2017 fastställs till: 
Tisdag 21 februari 13-15
Torsdag 8 juni 13-15
Onsdag 13 september 13-15
Tisdag 5 december 13-15
Videokonferens möjlighet och i Dorotea-rummet, Landstingshuset.

14. Kommunikation 2017
En workshop för Stramaanknutna kommunikatörer äger rum 15 december. Bland annat ska 
eventuella gemensamma kommunikationsinsatser 2017 diskuteras. Ett förslag kan vara att 
rikta en kampanj mot sjuksköterskor. Ett annat exempel kan vara en gemensam satsning på 
väntrumstv. Stephan visade en film som tagits fram av Strama Jönköping: 
https://www.youtube.com/watch?v=7gmGdeF7274

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Mötet avslutades

Vid pennan 

Magdalena Öhlund




