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Smittskyddsenheten Mötesanteckning Strama-möte 
Region Västerbotten 
901 89 Umeå  
 

Tid: Tisdag 17 september kl 13.00-15.00 

Plats: Dorotea-rummet, Regionens hus, Umeå  

Närvarande: 
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Denise Jarvis, Smittskyddsenheten 
Debbie Frithiof, Barnkliniken, NUS Maria Björmsjö, Barnkliniken, NUS 
Maria Marklund, Strama nationellt Kerstin Granlund, Mikrobiologen, NUS 
Monica Eneslätt, Vårdhygien, NUS Anders Johansson, Vårdhygien/inf, NUS 
Pia Nilsson, Vårdhygien, NUS Andreas Winroth, Vårdhygien, NUS 
Karin Danielsson, Tandvården, NUS Monica Ågren, Distriktsveterinär 
  
 

Stephan hälsade alla välkomna till mötet. 

1. Val av sekreterare  
Denise Jarvis 

2.  Genomgång av föregående protokoll 2019-06-04 
Inget nytt att tillägga. 

3. Aktuellt från Nationella Strama inkl kommande nationella möten 
- Uppdatering av pågående projekt samt utbildningar och workshops. Se bilaga 1. 
- Läkemedelsverkets uppdatering rinosinuit, ws nov 2019, klart våren 2020. 
- Uppdatering av kvalitetsindikatorer för digitala vårdgivare, publicering 2019-10-31. 
- Anders Johansson har blivit ordförande i en arbetsgrupp som utarbetar 
slutenvårdsmål. De kommer att mötas första gången i november.  
- Uppdatering av 10-punktsprogrammet, arbete påbörjas i höst 
 
- Kommer att hållas ett Stramainternat 23-24 oktober 2019. 
 
- Det kommer att vara en workshop lokala Strama och lab med fokus på blododlingar 
och blododlingsdata 14 november. Andreas Winroth, Therese Thunberg samt Stephan 
Stenmark närvarar.  
 
- Långholmen utbildning 19-20 mars 2020.  
 
- Ett antibiotikasmart Sverige (Vinnovaansökan 2020-2024, 5 miljoner/år) Ska bli en 
samverkansplattform men det är få saker som knyter ihop verksamheter. Om de får 
beviljat pengar kommer det att vara fyra delprojekt 
* 1 000 000 antibiotikasmarta samhällsmedborgare år 2030 
* 100 antibiotikasmarta kommuner år 2030 
* Alla Sveriges regioner ska vara antibiotikasmarta år 2030 
* 10 antibiotikasmarta internationella samarbetsprojekt 2030 
 
Stephan har träffat olika politiska representanter för att berätta om Strama-arbetet. 



 
 

 

4. Antibiotika- och katetersmarta sköterskor 
Monica E berättade att planen är att under hösten ska de träffa alla kliniker. Debbie 
berättade att de på barn gör detta arbetet hela tiden. 
 

5. Antibiotikaronder, nationell enkät, nästa steg i Västerbotten 
Antibiotikaronder i cancervården, ny möjlighet som projekt. Stephan Stenmark pratat 
med chefen för RCC Norr (Regionalt cancercentrum Norr) om samarbete, i samtliga 
fyra regioner. De skulle köpa in en infektionskonsult att göra antibiotikaronder på 
onkologavdelningar. Använder då samma protokoll i alla fyra regioner och en 
gemensam uppföljning. 
Nationell datainsamling med 100 bedömningar okt 2019, gemensamt protokoll. 
 

6. Aktuellt om resistens  
Data från SmiNet Vi har hittat fler MRSA än någonsin tidigare. Majoriteten hittas inom 
vanlig rutinsjukvård vilket visar att smittan finns ute i samhället. ESBL ligger vi i linje 
med tidigare år. Två ESBL carba som är kopplade till varandra. Fyra fall av VRE samtliga 
kopplade till en enhet i Skellefteå. Se bilaga 1. 
Svebar 
Kerstin Granlund, mikrobiologen, berättade att de varit med i Svebar sedan årsskiftet. 
Data tankas varje kväll. Tagit ut data och det stämmer bra. Stephan tyckte att det vore 
bra om statistik togs fram åtminstone två gånger/år. Debbie efterfrågade även statistik 
för barn. Se bilaga 1. 
 

7. Aktuella förskrivningsdata 
Se bilaga 1 för statistik. Vi ligger nu på 236 recept/1000 invånare vilket är bland det 
lägsta någonsin. Ifjol firade vi Sverige under 300. I år är det glädjande nog 287 recept 
Vad gäller slutenvårdsrekvisition i Västerbotten, finns det tre stycken som stiger, Pc, 
Cefalosporiner samt Kloxacillin. De som sjunker är Pip-Taz, Karbapenemer samt totalt 
Kinoloner. På hela taget en rätt bra trend.  
 
Digitala vårdgivare hur går det för dem? Se bilaga 1. Från och med nu och framåt 
kommer Sörmland att följas upp nationellt för dem. De stora digitala aktörerna vill 
vara knutna till en vårdcentral i Sörmland eftersom de är de enda som inte tar någon 
patientavgift. Av de kriterier som Strama satt upp så är de väldigt följsamma. 

8. Infektionsverktyget och infektionsverktyget på IVA 
Andreas Winroth berättade att det numera kallas för Nya infektionsverktyget och 
kommer att bredd införas på nytt nu i höst. Infektionsverktyget kan inte mäta 
mängden (konsumtionen) utan bara förskrivning/ordination. Internationellt 
rekommenderas att använda DOT (days of theraphy) istället för DDD. Andreas håller på 
att få fram ett sätta att mäta detta och knyta till patient, avdelningsnivå osäkert men 
förhoppningsvis även till diagnosnivå. Kommer att återkomma och rapportera mer sen. 
Även väldigt bra att mäta hos barn. 
 

9. Uppdatering av rek antibiotikaprofylax vid kirurgi i Västerbotten 
Therese Thunberg har påbörjat arbete genom att skicka ut dokument till opererande 
kliniker. Bett om synpunkter. Fortsatt dialog under vintern. Stephan vill stänga ner 
appen Strama – VLL då den inte har uppdaterats. I nationella appen är allt uppdaterat 
och bättre att använda den istället. I februari/mars har vi ev hunnit gå igenom 
dokumentet. 



 
 
 

10. Nätverket för läkare på äldreboendet 
Nästa möte är bokat till 8 november 2019 videokonferenslokal Dorotea, Regionens 
hus. Mötet kommer att handla om dysfagi och hur vi kan tänka kring patienten på 
SÄBO. Gäst är logoped Helene Westerlund.  

11. Tandvård Strama 
Tandvården står för cirka sju procent av all förskrivning av antibiotika i öppenvården i 
Sverige. Vi ligger även där lägst i Sverige. Karin Danielsson berättade att det är 
tandläkarbrist i Västerbotten. Mest i inlandet. Träffar Folkhälsomyndigheten fyra 
gånger/år. Var ska tandvårds Strama nationellt höra hemma framöver? Diskussion. 

12. Veterinär-Strama 
Regeringen har beslutat att reglera E-hälsomyndigheten, jordbruksverket samt Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel 
för djur. Syftet med detta är att stärka uppföljningen samt rapportering av i första 
hand antibiotika som ett led i att kunna minska att antibiotikaresistensen sprids. Se 
bilaga 1. Monica berättade att det även på veterinärssidan finns alldeles för få. 

13. Nästa möten  
Onsdag 11/12 kl 13-15, Lokal: Västerbotten, Regionens hus 
2020 
Tisdag 25/2 kl 13-15, Lokal: Dorotea, Regionen hus  
Tisdag 2/6 kl 13-15, Lokal:  Dorotea, Regionen hus 
Onsdag 23/9 kl 13-15, Lokal: Dorotea, Regionen hus   
Tisdag 8/12 kl 13-15, Lokal: Dorotea, Regionen hus  
Med möjlighet till videokonferens vid varje tillfälle. 
 

14. Övriga frågor 
 
  

Vid pennan  
Denise Jarvis  

Smittskyddssekreterare 


