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Smittskyddsenheten Mötesanteckning Strama-möte 
Region Västerbotten 
901 89 Umeå 2019-06-04 
 

Tid: Tisdag 4 juni kl 13.00-15.00 

Plats: Dorotea-rummet, Landstingshuset, Umeå  

Närvarande: 
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Denise Jarvis, Smittskyddsenheten 
Lena Skedebrant, Smittskyddsenheten Maria Björmsjö, Barnkliniken, NUS 
Maria Marklund, Strama nationellt Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum 
Ann Lindqvist-Åstot, Geriatriken, NUS Elina Bäcklund, Läkemedelscentrum 
Monica Eneslätt, Vårdhygien, NUS Kerstin Granlund, Mikrobiologen, NUS 
Therese Thunberg, Infektion, NUS  
 

Med via länk Bertil Ekstedt, Läkemedelscentrum 
 

Stephan hälsade alla välkomna till mötet. 

1. Val av sekreterare  
Denise Jarvis 

2. Ingen genomgång av föregående protokoll 2019-02-19 

3. Aktuellt från Nationella Strama inkl kommande nationella möten 
- Nya rekommendationer för rinosinuit kommer att ges ut nästa år. Torbjörn Lundberg 
doktor vid Backens HC kommer att vara Västerbottens representant vid workshop 
med Läkemedelsverket i november 2019.  
- Nationella Strama appen fortsätter att uppdateras. Alla flikar är nu uppdaterade och 
fungerar i både android och Iphone.  
- Antibiotikaprofylax vid bukkirurgi håller också på att uppdateras. Fortsatt arbete 
klart våren 2020. Utarbetas i samarbete med kirurger, infektionsläkare samt Strama. 
Lokalt här i Västerbotten har Therese påbörjat en process med att uppdatera vårt 
lokala dokument för antibiotikaprofylax vid kirurgi. 
- Även tillsatts en arbetsgrupp för slutenvårdsmål hösten 2019. Är ett samarbete 
mellan Strama, SILF och Folkhälsomyndigheten.  
- Uppdatering av 10 p programmet, hösten 2019, samarbete mellan STRAMA, SILF, 
SFAM, vårdhygien och mikrobiologi. 
- Strama internat 23-24 oktober 2019. Varje lokal stramagrupp ska få dela med sig av 
en sak som går bra och en sak som går dåligt. 
- Gemensam workshop lokala Strama och lab 14 november 2019 
- Långholmenutbildning 19-20 mars 2020. Utbildning i basalt Strama-arbete. Ska 
försöka få mer deltagare från barn, vårdhygien samt mikrobiologen då de kunnat se 
att det är en grupp som är underrepresenterad under åren på denna utbildning. 
- VRI-smart, en ny webbaserad grundkurs i vad vårdrelaterade infektioner är för något. 
Kommer att lanseras efter sommaren. Den kommer att vara upplagd med en ren fakta 
del och så finns det korta svars-frågor och även patientfall. Kursen är huvudsakligen 
riktad för sjukhusvård men mycket är även lämpat för hälsocentralen. Ett bra 
komplement.  
 
- Strama har tagit fram 8 nya filmer för primärvården. Finansierat av nationella Strama. 

http://strama.se/utbildningsfilmer/


De är endast 5-7 min långa. Bra om de även sprids till SÄBO. Ann tog på sig att försöka 
göra detta. 
 

4. Antibiotika- och katetersmarta sköterskor 
Monica E berättade att utbildning är på gång på samtliga tre sjukhus och för i stort sett 
alla kliniker. Geriatriken, ortopeden, kardiologen, neurocentrum har redan fått korten 
och använder dem. Bertil berättade att de har nämnt om det även ute på 
hälsocentralerna.  
 

5. Antibiotikaronder, nationell enkät, nästa steg i Västerbotten 
Antibiotikaronder genomförs idag på fler och fler sjukhus, var god se bilaga 1. De som 
inte är igång idag är i någon form på väg att starta upp verksamhet. 
 

6. Aktuellt om resistens  
Data från SmiNet ESBL 98 fall hittills. Inget isolat från blod. Vad gäller MRSA så har vi 
fått många fler fall. 43 st fall. Ett isolat från blod under 2019. Fler fall av personal med 
MRSA nu. VRE noll fall. Se bilaga 1. 
 

7. Aktuella förskrivningsdata 
Se bilaga 1 för statistik. Stephan tycker att vad det gäller recept så ligger vi bra så nu 
är det viktigt att vi fortsätter att följa behandlingsrekommendationer Riket har gått 
från 390 till 288, vilket blir en miljon recept färre per år under en 10-årsperiod (2009-
2019). 

8. Svebar 
I gång. Kerstin G lovar att ta fram data till nästa möte i höst.  

9. Infektionsverktyget och infektionsverktyget på IVA 
Nu är det igång och går att använda! Monica E berättar att det varit strul med 
riskfaktorerna (kateter och CVK) så det ska hon titta lite extra på. Vi kommer att 
använda edssa data som underlag till återkoppling vid besök på kliniker i höst. 

10. Nätverket för läkare på äldreboende 
Senaste mötet blev inställt då den inbjudna logopeden råkade bryta benet. Kommer 
att köra den träffen efter sommaren istället. Ann har fått önskemål om en träff med 
palliativmedicin som huvudspår, vilket hon lovar ordna 

11. Veterinär-Strama 
Nu kan man både få digital kontakt med veterinär, samma princip som nätdoktorer 
samt så har det tagits fram appar som lantbrukare kan använda sig av. Se bilaga 1.  

12. Nästa möten 2019 
Tisdagen 17/9 kl 13-15, Lokal: Dorotea, Regionens hus. 
Onsdag 11/12 kl 13-15, Lokal: Västerbotten, Regionens hus 

13. Folkhälsostudie 
Folkhälsomyndigheten har skapat ett nytt webbaserat verktyg för att göra 
folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. Stephan demonstrerade hur det 
fungerar. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/ 
 

Vid pennan  
Denise Jarvis Smittskyddssekreterare 

http://strama.se/utbildningsfilmer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/

