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Smittskyddsenheten Minnesanteckning Strama-möte 
Region Västerbotten 
901 89 Umeå 
 
Tid: Tisdag 7 september kl 13.00-15.00 
Plats: Webbmöte  
 
 

Närvarande: 
Stephan Stenmark, Smittskyddsenheten, ordf Monika Ågren, Distriktsveterinär 
Anneli Grip-Hansson, Länsstyrelsen Kerstin Granlund, Mikrobiologen 
Ann Lindqvist-Åstot, Geriatriken, NUS Bertil Ekstedt, Läkemedelscentrum 
Anders Johansson, Vårdhygien/inf, NUS Monica Eneslätt Vårdhygien, NUS 
 
 

1 Sekreterare 
Ann L Åstot tilldelades uppgiften, men hade tekniska problem. Detta är Annelie Grip Hanssons 
minnesanteckningar  
 
2 Förskrivningsmönster 
Nu 218 recept/1000 invånare i riket, 180 i Västerbotten. Detta är lägre än de tidigare beräkningar av 
förväntat förskrivningsbehov som gjorts, men vi har ännu inte sett tecken på underutskrivning. Skälet 
till det minskade förskrivningarna bedöms vara både minskat söktryck och även det faktum att 
restriktioner gett luftvägsinfektioner och därmed ett lägre behov av antibiotika. 
Inom slutenvården ses även ett svagt sjunkande användning vilket kan relateras till minskande 
luftvägsinfektioner av annat slag än corona. 
 
3 Resistensdata Sminet + klin mikrobiologi 
Stabilt resistensläge som helhet både nationellt och i Västerbotten. Från Swedres rapporten 2020 ser 
man att för MRSA som blododlats har en ökning av res skett från 1,8 % till 2,3 % på nationell nivå, 
och tre ESBLcarba- kluster konstaterats 2020 till skillnad från föregående år, då ett konstaterades i 
Sverige. Minskande resistens hos pneumokocker. För Staph aureus i den heterogena gruppen 
hud/mjukdel lätt ökad resistens för clindamycin, men i övrigt stabilt eller sjunkande. 
På djursidan har ett stabilt resistensläge setts, huvudsakligen förskrivs smalspektrum antibiotika. 
ESBL i slaktkyckling har minskat. Ingen ESBLcarba i Sverige under 2020. 
Hittills 2021 ses samma trend. 
 
4 Antibiotikaronder 
Av pandemiskäl har detta inte hunnits med från Infektionskliniken, tar dialog om hur de ser på 
fortsättningen 
 
5 Vårdhygien 
Diskussion om värdet av utbildning i tex VRI-smart (som först nu marknadsförs pga den belastning 
som funnits pga. covid. 
Antibiotikasmart-kortet borde kunna återintroduceras i valda delar även till sjuksköterskor. 
Patientsäkerhetssamordnare kan vara vägen in. 
 
6 Infektionsverktyget + IVA 
Fortsatt arbete med verktyget i verksamheterna och på IVA, och nästa steg är neonatal IVA. Andreas 
W ska studera attityden hos läkarna till systemets för- och nackdelar.  
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7 Utbildningar och workshops 
10/11 Workshop i Stockholm med fokus på blododlingar med data från Svebar 
1/12 Möte i Stockholm om antibiotikabehandling vid palliativ vård 
För program och inbjudan, se strama.se 
 
8 Nätverksträff läkare äldreboenden  
Senaste träffen var 2021-05-28, då var fokus pandemin och situationen på äldreboendena. En tydlig 
vaccin-effekt kunde ses med stabilare och bättre Covid-läge. 
En ny träff planeras för hösten där dels pandemin berörs, dels nytt tema för träffen; feber/infektion 
utgången från buken. En kirurg kommer att bjudas in. Vi ska också beröra vilken behandling som kan 
erbjudas vid ex ett ileus där beslut tagets sedan tidigare om fortsatt vård i livets slutskede på 
äldreboendet, hur kan vi lindra symtom? 
 
9 Veterinär strama 
Veterinär brist, dels reell och dels har arbetslagen reducerats av att folk varit hemma mer än tidigare 
p g a pandemin även av icke covid, vab osv. Mycket svårt att få tag på folk. Flera djursjukhus har varit 
stängda på nätterna periodvis p g a personalbrist.  
Internationella veterinärer behöver rekryteras – mer introduktion bland annat p g a delvis annat sätt 
att hantera infektioner i andra europeiska länder.  
Sjukare djur behandlas p g a att lindrigare åkommor inte kunnat tas in pg a vet brist. Fler veterinärer 
tar del av digital utbildning och kan låta sig inspireras av behandlingar som inte tidigare använts här  
t ex gentamycin  
Pandemivåg av sällskapsdjur har ännu inte visat sig fullt ut (unga friska djur ännu så länge.) 
Länsveterinär Karin Sandbäck har påbörjat sin anställning. Länsveterinär + djurskyddshandläggare har 
arbetat med pandemilagens tillsyn, mkt mediabevakning och liknande. Jättebra samarbete med 
smittskyddsenheten.  
Förskrivarkod på väg att införas för veterinärer vilket kommer att kunna innebära ett bättre verktyg 
för tillsyn och analys av förskrivningar; e-recept stärks; antibiotikarecept kommer att förfalla efter 
fem dagar m m. Nya EU-förordningar bakgrunden samt sedan länge framförda önskemål från 
tillsynsmyndigheterna (länsstyrelsen och läkemedelsverket). Blir bra. 
 
10 Nästa möte 7/12 kl 13. 
 
11 Övriga frågor 
Pågående nationellt arbete med slutenvårdsindikationer. Anders J tar upp frågan. Vi bör se om vi vill 
komma med förslag på indikatorer utifrån de arbete som redan gjorts. De läkare som jobbat med 
antibiotikaronder bör tillfrågas 
 
Diskussion om ökad användning av PICC-line och frågeställning om risk för infektioner. Anders tar sig 
an detta, kolla upp om det finns fog för denna misstanke. 


