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Smittskyddsenheten Minnesanteckningar Strama-möte
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå 2017-09-13

Tid: Onsdag 13 september kl 13.00-15.00

Plats: Dorotearummet, Landstingshuset, Umeå

Närvarande:
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Joakim Forslund, Mikrobiologen, NUS
Deborah Frithiof Barnklinken, NUS Therese Thunberg, Infektionskliniken, NUS
Andreas Winroth, Infektionskliniken, NUS Anders Johansson, Vårdhygien, NUS
Anja Hansen Knutsson, Kommunikationsstaben Denise Jarvis, Smittskyddsenheten
Maria Marklund, Läkemedelscentrum Bertil Ekstedt, Läkemedelscentrum
Monica Ågren, Distriktsveterinär Magdalena Öhlund, Läkemedelscentrum
Ann Åstot-Lindqvist, Geriatriskt centrum, NUS

Stephan hälsade alla välkomna till mötet.

1. Val av sekreterare
Denise Jarvis

2. Föregående mötes protokoll kommenterades inte

3. Programråd Strama, aktuella aktiviteter hösten 2017
- 26/9 HALT workshop websändning, Dorotea-rummet bokat för de som vill. Ann Åstot 
har skickat ut inbjudan. 
- 18-19/9 Möte med lokala Stramagrupper och FoHM.
- 7/11 Workshop om resistensdata. En repr från Strama och en eller två från klin mikro i 
VLL kommer att delta.

Jobbar med:
- informationskampanj som ska rikta sig till sjuksköterskor på sjukhus. Stärka ssk roll i 
arbetet mot AMR. Även Vårdförbundet är med på denna kampanj.
- En grupp håller på att ta fram ett stöddokument Tecken på allvarlig infektion hos vuxna.
- En grupp tar fram Kvalitetsindikatorer för digitala vårdgivare. 
- Anders Johansson arbetar tillsammans med Folkhälsomyndigheten med en studie om 
korrelation mellan förskrivning och förekomst av Cl. diff. Troligen klar till våren.

4. Vårdcentraler på nätet, uppdatering (Digitala vårdgivare)
Vid koll i juni kunde Stephan finna nio olika vårdgivare på nätet. Även Västerbottens läns 
landsting har som tidigare nämnts planer på att starta upp sådan verksamhet, dock inget 
konkret ännu men Stephan ska prata med de ansvariga och kolla hur det går. Var god se 
bilaga 1.

5. Aktuella resistensdata
ESBL oförändrat med förra året. MRSA minskar, se bilaga 1.
Maria Marklund på Vårdhygien har gjort statistik halvårsvis på resistens i E. coli mot 
olika antibiotika i urinprov från män, uppdelat på beställare. Se bilaga 1.
Aktuell förbrukningsdata, Se bilaga 1.

6. Svebar (Svensk Bevakning av AntibiotikaResistens)
Målsättningen är att det ska vara igång innan nyår. Det kommer att bestämmas lokalt vilka 
som ska kunna ta ut lokala rapporter. 
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7. Infektionsverktyget
Andreas Winroth berättade att de snart ska vara igång, preliminärt i november. Man har 
valt ut fyra kliniker som ska börja test systemet; geriatriken NUS, infektion NUS, medicin
Lycksele samt ort/kir Skellefteå. De som jobbar med verktyget är ffa Andreas Winroth
och Monica Eneslätt. 

8. Antibiotikaronder på kliniker
Therese Thunberg berättade att hon och Maria Furberg nu är ute två gånger per vecka och
håller strukturerade ronder på Geriatriken Umeå samt via telefon Kirurgen/Ortopeden 
Skellefteå. Medicinkliniken i Lycksele har Jill Söderberg hand om. De har hållit på i två 
veckor så ingen utvärdering är ännu bestämd. Stephan berättade att detta koncept nu 
startar upp på flera kliniker även i andra delar av landet. 

9. Nationell app
Nu är den nationella appen klar. Den går att ladda hem via AppStore och Google play. 
Nyheten med den är rekommendationerna för sjukhus. Regnbågshäftet för primärvården
är med rakt av. Ska marknadsföras till våra sjukhusdoktorer. Den nationella appen 
innehåller tyvärr inte kirurgisk profylax. Diskuterade hur vi ska göra i framtiden. Någon 
tryckt version kommer inte att finnas utan man får gå på Västerbottens app ifall man vill 
se den kirurgiska profylaxen, rek för tandvård och primärvårdsrek som är synkande med 
terapirek i VLL. Stephan kommer att kontakta Anja för att göra en nyhetstext om denna 
app.

10. Vad ska lokala Strama arbeta med i höst?
- Nystart för infektionsverktyget
- Besök på kliniker och hälsocentraler. Therese har skickat ut inbjudan och fått in 25 
stycken som önskar besök. De kommer att ske via live och via video beroende på avstånd.

11. Nätverket för läkare på äldreboende
Ann Åstot berättade om hur de arbetar i nätverket för läkare på äldreboende. De brukar 
bjuda in en specialist till sina möten vilket gör att de får fler och fler folk som deltar. 
Nästa möte kommer de att bjuda in en gynekolog som ska prata UVI någon gång i 
november. Ej bestämt datum ännu. Hon har även bokat Dorotearummet, Landstingshuset
för de som vill se Workshopen om HALT/sårinfektioner den 26 september. Har ni några 
funderingar så mejla gärna dem till Ann (ann.astot@germed.umu.se). Läkemedelsverket 
utsåg Ann som deras geriatriker representant när texten om UVI och äldre ska revideras.

12. Veterinär-Strama
Monica berättade att de hört mycket gott om veterinär appen som Gävle tagit fram. De 
använder den flitigt. Det har rekryterats två nya personer som båda ska jobba nationellt 
med strama och hygien, Maria Karlsson och Maria Hasselroth. Stephan kommer att ta 
kontakt med dem för ev samarbete.

13. Nästa möte
5 december kl 13-15 Videokonferens möjlighet och i Dorotea-rummet, Landstingshuset.
ons 21/2 kl 13-15, Videokonferens möjlighet, Dorotea-rummet, Landstingshuset
tis 22/5 kl 13-15, Videokonferens möjlighet, Dorotea-rummet, Landstingshuset.

Vid pennan 

Denise Jarvis

Smittskyddssekretare 




