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Smittskyddsenheten Minnesanteckning Strama-möte 
Region Västerbotten 
901 89 Umeå  
 

Tid: Tisdag 25 februari kl 13.00-15.00 

Plats: Dorotea-rummet, Regionens hus, Umeå  

 

Närvarande: 
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Denise Jarvis, Smittskyddsenheten 
Anneli Grip-Hansson, Länsstyrelsen Maria Björmsjö, Barnkliniken, NUS 
Maria Marklund, Strama nationellt Monica Eneslätt, Vårdhygien, NU 
Therese Ahlepil, LMC Ellen Melne, infektion 
Andreas Winroth, infektion Kerstin Granlund, Mikrobiologen 
Monica Ågren, Distriktsveterinär Lena Skedebrant, Smittskyddsenheten 
Ann Lindqvist-Åstot, Geriatriken, NUS Therese Thunberg, Smittskydd/infektion 
 

Bertil Ekstedt var med via länk. 
 

Stephan hälsade alla välkomna till mötet. 
 

 

1. Val av sekreterare  
Denise Jarvis 
 

2. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Inget.  
 

3. Aktuellt från Nationella Strama 
- Läkemedelverkets uppdatering rinosinuit, lanseras 20/5. 
- Antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi, rekrytering klar, påbörjas snart. 
- Arbetsgrupp slutenvårdsmål – klart juni. 
- Uppdatering av 10-punktsprogrammet, arbete pågår, ev. klart i mars? 
- Antibiotikaronder, datainsamling, fråga om stöd till Lettland i samarbete med 
Folkhälsomyndigheten, om någon vill stödja dem med punktinsatser under 1,5 år. 
Maria Furberg, infektion är utsedd av Folkhälsomyndigheten till detta. 
- Uppdatering av app, nya områden gyn/obstetrik, ÖNH, kommentarer till normaldos-
högdos.  

 
4. Ett antibiotikasmart Sverige. 

Är ett projekt som gäller under 2020–2024. Målet är 2030 ska alla vara 
antibiotikasmarta. Projekt innebär att samhälle, forskare, näringsliv och 
privatpersoner samverkar i frågor som rör antibiotikaresistens. En arbetsgrupp 
kommer att jobba vidare med antibiotikasmarta sjuksköterskor i landet, Monica 
Eneslätt är med. Deras första möte blir under sportlovet. Det har varit diskussioner 
om namnet och en del regioner har istället valt att kalla det för antibiotikasmarta 
team. Påbörjat arbetet med vilka indikatorer som skulle kunna vara aktuella för att 
beskriva en antibiotikasmart region. Någon som har förslag? (se bilaga 1). 
 

5. Antibiotikaronder, nationell enkät, fortsatt utveckling i Västerbotten 
Se bilaga 1.  
 



 
 
 

6. Aktuellt om resistens  
Data från SmiNet Även 2019 så kan vi se att vi har en ökning av fall av MRSA. Beror mest 
troligt på att det finns fler fall i samhället. ESBL ligger jämförbart med tidigare år. Se 
bilaga 1. 
 

7. Aktuella förskrivningsdata 
Statistik för öppenvård kvartal 4 2019 
Se bilaga 1 för statistik. 
Restnotering av Kloxacillin, är restnoterat till maj/juni. Försök till licensansökan på gång, 
Andreas Winroth har ansökt om ett liknande från Kanada men ännu inte hört något. 
Detta visar hur sårbart hela läkemedelssystemet är. Therese Ahlepil berättade att de 
försöker kolla upp regelverket för licensansökningarna. Stephan berättade att det har 
bildats en nationell expertgrupp som ska arbeta med långvariga restnoteringar av 
läkemedel i landet. 
 

8. Utbildningar/workshops  
Långholmenutbildning 19–20 mars. Skickar Jonas Stenberg från infektion att delta.  
Stramadagen 20 maj 2020 hålls på Hilton, Slussen. Är man intresserad av åka på detta så 
anmäl intresse till Denise 
Stramainternat 21-22 oktober 2020  
Workshop om antibiotikabehandling i palliativ vård, avancerad hemsjukvård 6 november 
2020. Försök att sprida information om någon vill gå? Samarrangemang med Strama SLL 
Workshop Svebar, baktlab och lokala Strama 10 november 
Workshop/webinarium i höst om PrimärvårdsKvalitet, datum ej klart.  
 

9. Infektionsverktyget, och Infektionsverktyget på IVA 
Andreas berättade att det är ett IT-stöd för antibiotikaförskrivning. Syftet med 
Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner VRI och underlätta för 
vårdpersonal att följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning. 
Ambitionen är också att minska användningen av bredspektrumantibiotika, för att 
förhindra ökningen av resistenta bakterier. Nu håller de på att åter införa programmet i 
vården. Verktyget är igång. Vad gäller VRI så kan han se att det är en minskande trend. 
Eftersom infektionsverktyget inte funkar på IVA har de skaffat en app som kan mäta vilka 
antibiotika de använder. 68 % av alla patienter på IVA får antibiotikabehandling. Ingen 
annan IVA-enhet i Sverige som mäter så svårt att få veta hur vi lägger i jämförelse med 
andra.  
 

10. Nätverket för läkare på äldreboendet 
Ann berättade att de vid deras senaste mötet 31 januari tog upp palliativ vård där Henrik 
Ångström var gästföreläsare. Ett mycket uppskattat möte. Henrik jobbar även på flera 
onkologavdelningar med palliativ vård sedan flera år tillbaka. Den 8 maj blir nästa träff, 
de har bjudit in Sara Norberg från Apoteket, hon jobbar i terapigruppen. De kommer att 
prata om förskrivning. Även Therese Ahlepil kommer att vara med på mötet. 
Minnesanteckningarna samt powerpoints från dessa möten finns numera på 
smittskyddets hemsida, på samma ställe där vi har Stramas protokoll, dvs 
https://regionvasterbotten.se/smittskydd/strama/protokoll 
 

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


 
 
 

11. Veterinärstrama 
Monica berättade att STRAMA-appen är utökad till att omfatta även nötkreatur. Annelie 
berättade att det kommer att vara ett seminarium den 24 mars i Uppsala om antibiotika 
till djur, anordnat av SCAW, Swedish center for animal welfare, se bilaga 2. 
Livsmedelsverket är nationell kontaktpunkt för EU-kommissionens utbildningsprogram 
Better Training for Safer Food, BTSF, som är riktat till medlemsstaternas kontrollpersonal 
inom livsmedelskedjan. Många av kurserna har ett one health perspektiv inom 
livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa, djurskydd och växtskydd och riktar sig även 
till personer inom folkhälsosektorn/humanmedicinen. Kurserna ges på plats i ett flertal 
europeiska länder. Om man vill delta kan man kontakta Livsmedelsverket för mer 
information. 
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/kurser-och-seminarier/better-training-for-
safer-food?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 

12. Kommande möten 

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 
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