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Smittskyddsenheten Minnesanteckning Strama-möte 
Region Västerbotten 
901 89 Umeå  
 

 

Tid: Tisdag 20 september kl 13.00-15.00 

Plats: Dorotea-rummet, Regionens hus, Umeå  

 

Närvarande: 
Therese Thunberg, Smittskydd/infektion, stf ordf Anna Kauppi, Smittskydd 
Denise Jarvis, Smittskydd Maria Björmsjö, Barn, NUS 
Josefin Örnbjär, Smittskydd Petra Olgarsson, Kommunikationsstaben, 
Ann Lindqvist-Åstot, Geriatriken, NUS Tamara Matti, Vårdhygien, NUS 
 
 

Via länk: 
Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum  Bertil Ekstedt, Läkemedelscentrum 
 
 

Therese hälsade alla välkomna till mötet. 
 

1. Val av sekreterare  
Denise Jarvis valdes. 
 

2. Val av ordförande 
Stephan Stenmark har slutat inom Regionen och jobbar nu som utredare inom 
Strama-frågor åt Folkhälsomyndigheten. Vi behöver därför en ny ordförande för vår 
Strama-grupp. Therese berättade att hon nu kommer att ta ordföranderollen under 
tiden vi letar efter en ordinarie. Hon jobbar annars mest som Strama-läkare inom 
slutenvården.  Den som är intresserad att ta över ordförandeskapet kan ta kontakt 
med Therese.  
 

3. Aktuella förskrivningsdata 
Var god se bilaga 1 för bilder.  
Primärvårdskvalité är ett nytt program som vi hoppas att regionen nu kommer igång 
med, man får bättre data även för många diagnoser, inte bara infektioner och 
antibiotikaförskrivningen. Tydligen är vi den enda regionen i Sverige som inte har 
detta system?! Stephan har verkat för att det ska införas men det är tyvärr inte löst 
ännu. Systemet är anpassat för primärvården där olika diagnoser kan kopplas och 
följas upp mot läkemedelsförskrivning.  
Vad gäller antibiotikaförskrivning i öppenvården ser vi en ökning i hela landet senaste 
12 månaderna, så även i Västerbotten med 15%. Multiresistentabakterier i länet ligger 
fortsatt på en stabilnivå, ESBL-fallen har stigit detta år och närmar sig 2019 års nivåer.  
Haft några enstaka ESBL carba. MRSA ligger lägre än innan 2019 som var vårt 
”toppår”. Therese visade bild som hon tog fram från infektionsverktyget att vi inte 
riktigt följer riktlinjerna vad gäller UVI antibiotika i regionen. Det är bra om egna 
enheterna ser över sin antibiotikaförskrivning via verktyget.   
 

4. Antibiotikaronder – aktuellt från infektion  
Nationellt har det framförts i 10-punktsprogrammet hur viktiga antibiotikaronderna är 
och att de borde införas på de flesta akutvårdsavdelningar på våra sjukhus. I 
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Västerbotten har nu infektionskliniken tagit initiativ att starta på 2 avdelningar, dels 
geriatriken och dels Speva.   

 
5. Aktuellt från Vårdhygien  

Tamara Matti berättade att de arbetar på att införa ett nytt program som heter power 
BI där målet är att det ska vara klart 2023. I detta program kan antibiotikaförskrivningen 
från infektionsverktyget kopplas till ytterligare data såsom bla. antal dagar med 
antibiotika. Therese berättade att smittskydd och vårdhygien har gjort en gemensam 
skrivelse till ledningen för att belysa risken med den ständiga platsbristen och risken 
med att patienterna flyttas mellan avdelningar.  
 

6. Nätverket för läkare på äldreboende 
Ann Åstot berättade om sitt nätverk och vad de gör. Deras fokus är att prata brett om 
olika infektioner. Varje möte har de ett ämne och en speciell gäst som de bjuder in som 
är insatt i det aktuella ämnet. Förra träffen var det antibiotika i fokus där Andreas 
Winroth och Johan Rasmusson föreläste, Andreas berättade kort om den SÄBO-studie 
som gjorts om covid-19. Johan berättade om fekal mikrobiota transplantation. Vi kommer 
att ha ett nytt möte den 11 november där Anders Johansson har tackat ja till att prata 
mer detaljerat kring sin SÄBO studie avseende covid-19.  
 

7. Veterinärstrama 
Inget, då ingen representant var närvarande under mötet. 
 

8. Utbildningar och workshops. 
Stramas höstmöte 8-9 november, Therese kommer att åka på den för att hålla länet 
uppdaterade.  
17-20 oktober Alicante Spanien, möte Prevention and control of antimicrobial 
resistance (AMR) in the context of an overall ”one health” approach to prevention and 
control of infections and reducing antimicrobial resistance  
Antibiotikaforumet 17 november i Stockholm, vi återkommer om det går att deltaga 
digitalt. Står inget om det nu på hemsidan. Therese har mejlat dem och frågat.. 
SWEBAR utbildning 6 december, mest troligt hos Folkhälsomyndigheten, Stockholm. 
 

9. Nästa möte 

Tisdag 21 februari 2023 kl 13-15, Dorotea-rummet, Regionens hus, Umeå. 
 

 
Vid pennan  
Denise Jarvis  

Smittskyddssekreterare 


