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Smittskyddsenheten Minnesanteckning Strama-möte 
Region Västerbotten 
901 89 Umeå  
 

Tid: Onsdag 11 december kl 13.00-15.00 

Plats: Västerbottensrummet, Regionens hus, Umeå  

Närvarande: 
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Denise Jarvis, Smittskyddsenheten 
Debbie Frithiof, Barnkliniken, NUS Maria Björmsjö, Barnkliniken, NUS 
Maria Marklund, Strama nationellt Anders Johansson, Vårdhygien/inf, NUS 
Monica Eneslätt, Vårdhygien, NUS Maria Furberg, infektion, NUS 
Jonas Jonsson, Vårdhygien, NUS Therese Ahlepil, LMC 
Ann Lindqvist-Åstot, Geriatriken, NUS Therese Thunberg, Smittskydd/infektion 
 

Stephan hälsade alla välkomna till mötet. 
 

1. Val av sekreterare  
Denise Jarvis 
 

2. Genomgång av föregående protokoll 2019-09-17 
Gick inte igenom 
 

3. Aktuellt från Nationella Strama 
- Klart med finansiering med 2,5 miljoner för 2020. 
- Fortsatt arbete för att säkerställa långsiktig finansiering. Kontakter med SKR, 
Socialdepartementet och Socialutskottet 

 

Antibiotikalyftet 
Tre aktiviteter: fortbildning till alla förskrivare samt breddinförande av 
antibiotikaronder och PrimärvårdsKvalitet. Men även ökade vårdhygieniska insatser 
för att förhindra spridning av antibiotikaresistens inom sjukvården. Se bilaga 1.  
 
Uppdatering av pågående projekt  
- Läkemedelsverkets har haft en workshop angående rinosinuit. Stephan och Maria F 
var med. Arbetet kommer att vara klart juni 2020.  
- Antibiotikaprofylax vid bukkirurgi pågår. 
- Antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi startar 2020. 
- Arbetsgrupp slutenvårdsmål, startat, ska vara klart före sommaren. Fokus kommer 
att vara mål kopplat till de stora volymerna. Det bör gå att mäta hur det har gått för 
patienterna när de använder det som Strama föreslår. Vill ni vara med och påverka 
detta så mejla Anders Johansson.  
- Uppdatering 10-punktsprogrammet, startat klart mars 2020. 
 

4. Ett antibiotikasmart Sverige. Vad innebär det? 
Gäller för 2020–2024, de får 5 miljoner per år. Projektleds av RISE och FOHM, Övriga är 
SKR, Strama och ReAct.  
Uppstartsmöte i kärnteamet 12/12 kl 13-15. Berör Strama 2020. Definiera vad som är 
antibiotikasmarta regioner. (se bilaga 1). 
  



 
 
5. Antibiotika- och katetersmarta sköterskor 

Monica E berättade att de tyvärr inte haft tid att gå ut på avdelningarna lika mycket 
som det var tänkt. De brukar ta introduktion samtidigt som de tar infektionsverktyget. 
Kortet finns och det används, av vissa ställen mer än andra. Två kliniker som använder 
det är neurologen och neurokirurgen NUS. Anders J berättade att det finns ett nytt 
gäng som jobbar med kvalitetsutveckling och det vore bra om man kunde få med dom i 
detta arbete. Anders kollar med Ingrid Hugosson-Vallgren för att se vem som är chef 
för enheten och tar kontakt.  
 

6. Antibiotikaronder 
Maria Furberg berättade att det rullar på med de åtagande som de har men kan ibland 
flyta ut och klinikerna försöker ta upp annat än det som är tänkt. Kanske uppstart på 
MAVA i Umeå. Stephan har träffat både onkolog och urolog som efterfrågat 
antibiotikaronder. Han bad dem kontakta infektion. Stephan tyckte att man borde kunna 
gå igenom en lista med alla kliniker på samtliga sjukhus i regionen och bedöma vilka som 
borde ha antibiotikaronder på sikt. Kanske redan till nästa möte? 

 
5. Aktuellt om resistens  

Data från SmiNet Varför har vi fler fall av MRSA? Inga större flyktingströmmar och ingen 
utökad screening och ändå hittar vi fler? Måste återspegla att MRSA förekomsten har 
ökat även bland ”vanliga” fall. ESBL ligger jämförbart med tidigare år. Tre fall av ESBL 
carba. Se bilaga 1. 
 

6. Aktuella förskrivningsdata 
Se bilaga 1 för statistik. 
 

7. Utbildningar/workshops  
Långholmenutbildning 19–20 mars. Skickar gärna 1–2 från Strama-gruppen som inte 
gått denna utbildning tidigare. Programmet kommer att likna fjolårets. Meddela intresse 
till Denise om ni vill gå.  
Stramadagen 20 maj 2020 hålls på Hilton, Slussen. 
Workshop om antibiotikabehandling i palliativ vård, avancerad hemsjukvård hösten 
2020. Är infektionsbehandling palliativ? När i förloppet är den palliativ? Diskussion om 
behandlingsbegränsning. Preparatval. I Israel har de en annan etisk dimension för sina 
behandlingsrekommendationer. Stephan vill få med Henrik Ångström att vara med vid 
denna workshop. Vore bra även med barnkompetens. Debbie föreslog sig själv. Viktigt 
att det inte är bara folk från storstaden så att man får en bra mix.  
2nd Nordic PID meeting Stockholm 1–2 okt 2020.  
 

8. Infektionsverktyget, och Infektionsverktyget på IVA 
Stephan kan se att var fjärde patient som behandlas med samhällsförvärvad pneumoni 
får Doxycyklin på våra sjukhus. Det kan väl inte vara ok. Cystiter utan feber får i 15 % 
Ciprofloxacin, rätt ok. Enligt den här datan är det inte en stigande trend av VRI. 
December är inte med ännu. Monica berättade att infektionsverktyget är fullt igång och 
kvalitetssäkrat. En liten bugg vad gäller kateter-utsättning som de inte fått till ännu. 
Andreas W skulle behöva lite hjälp när han åker runt och får klinikerna att åter börja 
använda infektionsverktyget. Han hinner inte med alla själv. Stephan sa att han kan 
hjälpa till med att ta några kliniker, även Therese. Hör av er till Andreas W i fall någon till 
kan hjälpa.  
 
 



 
9. Nätverket för läkare på äldreboendet 

Ann berättade att de vid deras senaste mötet tog upp ämnet dysfagi där de bjudit in 
gästföreläsare logoped Helene Westerlund. Det hade blivit väldigt mycket diskussioner 
och ett givande möte. Ny träff kommer att bli 31 januari, den här gången med Henrik 
Ångström som gästföreläsare då huvudämnet är palliativ vård. Även med en ST-läkare 
från Vindelns hälsocentral som har jobbat fram riktlinjer hur man ska tänka kring 
brytpunkten. 

10. Veterinärstrama 
Strama Gävleborg har utökat rekommendationerna med ytterligare ett djurslag i sin 
Strama app. 

11. Nästa års möten 

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. 
Videokonferensnummer; 1247106 (flerpartsmöte Smittskydd i adressboken) 
För deltagande utanför landstinget så ringer ni; 1247106@vll.se 

 
Vid pennan  
Denise Jarvis  

Smittskyddssekreterare 

mailto:1247106@vll.se

