
1 (3) 
Smittskyddsenheten Mötesanteckning Strama-möte 
Region Västerbotten 
901 89 Umeå 2019-02-19 

Tid: Tisdag 19 februari kl 13.00-15.00 

Plats: Norsjö-rummet, Landstingshuset, Umeå  

Närvarande: 
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Denise Jarvis, Smittskyddsenheten 
Lena Skedebrant, Smittskyddsenheten Maria Björmsjö, Barnkliniken, NUS 
Ellen Melne, Infektion, NUS Maria Furberg, Infektion, NUS 
Maria Marklund, Strama nationellt Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum 
Ann Lindqvist-Åstot, Geriatriken, NUS Kerstin Granlund, Mikrobiologen, NUS 
Tianyan Song, Klinisk mikrobiologi, NUS Anders Johansson, Vårdhygien, NUS 
Monica Eneslätt, Vårdhygien, NUS Anneli Grip-Hansson, Länsveterinär 
Therese Thunberg, Infektion, NUS Anna Bäckvall, Länsveterinär 
Theodor Oskarsson, Infektion NUS 
 
Med via länk Bertil Ekstedt, Läkemedelscentrum 

Stephan hälsade alla välkomna till mötet. 

1. Val av sekreterare  
Denise Jarvis 

2. Föregående mötesprotokoll 2018-12-11 
Finns som vanligt att läsa på vår hemsida, nu under regionvasterbotten.se/smittskydd.  

3. Aktuellt från Nationella Strama inkl kommande nationella möten 
Regnbågsbroschyren 

  Broschyren är klar och håller nu på att tryckas. Förutom den tryckta broschyren 
kommer man att kunna läsa den som webbversion samt via Strama nationell appen.  

4. Antibiotika- och katetersmarta sköterskor – erfarenheter från lansering 
Fortsatt arbete och uppföljning. Idén även exporterad till Norge. Uppföljande artikel på 
gång på linda. Planeras fördjupande utb till ssk. Stephan poängterade att flera från 
Strama-gruppen kan bidra. Alla bör påminna om rondkorten ute på sina avdelningar. 
Monica Eneslätt har fått mycket positiv respons ute i vården. Var en punkt på workshop 
5/2-19. Kommer även att tas upp vid Strama-utbildningen Långholmen i mars och på 
Stramadagen 22 maj. 

5. Aktuellt om resistens 
Data från SmiNet 
ESBL varken mer eller mindre fall under 2018. Endast ett fall av ESBL carba. MRSA drog 
iväg de sista 3-4 månaderna. Enligt vårdhygien så har de ständigt något fall av MRSA på 
sjukhusen. VRE har varit en sällan diagnos tills utbrottet ifjol. Se bilaga 1. 
 
Aktuella förskrivningsdata 
Ciprofloxacinresistens i blododlingar har ökat, 18% på för E-coli 2018. Data framtagen 
av mikrobiologen, se bilaga 1. Stephan har märkt att man behöver förtydliga 

https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/strama/protokoll


behandlingsrekommendationer för Cefalosporiner. Det är det enda preparat som har 
en ökande trend, beror troligen till stor del på högre doser. 
Vi ligger nu stabilt under 300 recept/1000 inv i Sverige. Sammanlagt en halv miljon färre 
recept utskrivna på ett år nationellt och drygt 26 000 recept färre 2018 i norra regionen 
jämfört med 2013 
 
Har nätläkarna som Kry och Min doktor påverkat utvecklingen? Se bilaga 1. Går tyvärr 
inte att uttala sig om deras påverkan på volymen av antibiotika däremot tror vi att 
Stramas kvalitetsindikatorer har spelat en viktig roll för utvecklingen. 

6. Svebar 
Tyvärr var ingen från lab representerad som kunde berätta om hur det har gått sedan 
Svebar startat. Vi efterfrågar en rapport på resistens vid urinodlingar till nästa möte inkl 
data om slutenvård-öppenvård, urologklin, ålder och kön, Förfrågan skickas till Kerstin 
Granlund. 

7. Infektionsverktyget och infektionsverktyget på IVA 
P g a tekniskt strul har de blivit tvingade att flytta fram datum för driftstart till 1 april. 
Anders J har bestämt att han kommer att betala för detta med centrala medel bara för 
att det ska bli av. Monica E och Sofia Vikberg på infektion ska nästa vecka gå igenom 
data för validering.  

8. Antibiotikaronder och deltagande från workshop 5 februari 2019 
Från Strama Umeå var Stephan Stenmark, Maria Furberg samt Johan Normark 
representerade. Maria F berättade att infektionsronderna sprider sig i hela landet. Nu 
finns det nästan inget stort sjukhus som inte är igång i någon form. Det som skiljer sig är 
hur man utformar det hela. Fyra regioner (VGR, Sörmland, Skåne samt Blekinge) har gett 
centrala uppdrag till infektionskliniken i deras län att styra upp verksamheten. Det har 
även skrivits en rapport utifrån en enkät från förra årets workshop. 

 

9. Nyinspelade undervisnings-filmer 
Det har spelats in ett antal filmer om bl a UVI och sår hos äldre. För primärvården 
kommer det åtta filmer om handläggning av vanliga infektioner. De finns att se på 
Strama.se/utbildningsfilmer. Se bilaga 1. 

10. Nätverket för läkare på äldreboende 
Senaste mötet 25/1 var Therese Thunberg med och pratade antibiotika. Vid nästa möte 
kommer en logoped vid namn Helen Westerlund att närvara. Hon kommer att berätta 
om bl a sväljningssvårigheter, aspirationspneumoni och infektionsrisk. Ann har 
preliminärt bokat 26 april för detta. Inbjudan skickas ut när datumet är spikat. Kommer 
även rondkort för SÄBO under 2019 
 

11. Deltagande vid Stramautbildning på Långholmen 14 - 15 mars 2019  
Elias Karlsson, ST-läkare Lycksele samt Kerstin Granlund, klinisk mikrobiologi kommer att 
åka. Stephan föreläser. 
 
 

http://strama.se/wp-content/uploads/2019/02/Strama-Rapport-antibiotikaronder-Feb-2019.pdf
http://strama.se/utbildningsfilmer/


12. Veterinär-Strama 
Det finns en bra hemsida som heter antibiotic footprint. Där kan man se hur mycket 
antibiotika/djur som ges. De driven även en kampanj att de vill ha varudeklaration på 
alla livsmedel där det ska stå hur mycket antibiotika som använts/kg kött. 
 
Stephan ska nästa måndag vara med på ett LRF möte och prata om den humana 
aspekten om antibiotika och antibiotikaresistens – en global utmaning. 
 
Länsveterinär Anneli Grip-Hansson berättade att hon ska vara med på en konferens i 
Spanien, Better Training – Safer Food som är EU-kommissionens utbildningsprogram för 
myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. Anna ska vara med i en 
utbildning i Helsingfors som handlar om livsmedelslagstiftningen av samma arrangörer.  
Anneli får berätta mer om vad som togs upp vid nästa möte. 

13. Nästa möte 2019 
4 juni kl 13-15, videokonferensmöjlighet, Dorotea-rummet, Regionens hus. 
 
 

Vid pennan  
Denise Jarvis  

Smittskyddssekreterare  

 

 

http://www.antibioticfootprint.net/Data.html

