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1. Föregående mötesprotokoll  

 Godkändes och det beslutades att protokollet ska publiceras på s
skyddets hemsida med rubrik STRAMA där det också kommer att finnas
tillgång till aktuell statistik. 
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2. Ny medlem i gruppen 

 Agneta Spaton-Norqvist, informatör inom division diagnostik och p
atri. Skall delta några gånger för att få en uppfattning om arbetet inom 
STRAMA och på vilket sätt informationsmöjligheterna kan tillgod

Aktuell förs

 Ingrid Brännström presenterade a
botten under de  fyra första månaderna 2004. 

Aktuella resistensdata 

 Robert von Essen redogjo

5 Rekommendationer för att minska infektionerna i förskolan  

     Gun Ohlsson har gjort ett förslag, tar till sig synpunkter och skicka
Ingrid Hollsten. En  nationell kartläggning genomfördes hösten 2003. 
Projektet initierades av STRAMA och har genomförts i samarbete med 
Svenska Kommunförbundet, Smittskyddsenheter, Barnhälsovården, 
Smittskyddsinsitutet, Socialstyrelsen, Skolverket och Livsmedelsverk

Syftet med studien var att kartlägga faktorer som kan ha betydelse för    
smittspridning i förskolan, riktlinjer för hantering av infektionssjukdoma
och hur information om infektioner och smittspridning förmedlas till 
personalen i förskolan. 
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6.  IVA-STRAMA   

TRAMA i Norrbotten är för närvarande inte speciellt 

7.  s - prevalensstudie, slutenvårds-STRAMA  

örbrukningen 
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ästa möte , torsdag den 9 september kl. 13.00 

id tangentbordet 

 Intresset för IVA-S
engagerat. 

Slutenvård

 Tanken är att följa upp resistensutveckling och antibiotikaf
i länet. Infektionsläkarna har erbjudit övriga sjukhus konsultativ verk-
samhet men fått nej av länschefen, arbetar vidare med frågan. Oroande 
med stigande antibiotikaförbrukning, profylax och förlängd profyla
upp som punkt vid nästa möte. 

Apotekets kampanj om övre luftvägsinfekt

 Under hösten (v39-43) kommer apoteken i landet att 
informationskampanj om övre luftvägsinfektioner. Kampanjen syftar til
att öka kunskapen och förståelsen kring övre luftvägsinfektioner och ska 
verka till bättre läkemedelsanvändning (av t ex antibiotika) samt stödja 
egenvården. Målgrupp är hela svenska folket. Kampanjen kommer att 
synas såväl via apotekens olika kundkanaler som i massmedia. 

STRAMA-möte i Stockholm den 18/5   

 Ingrid Brännström och Ulf Nordström. 

 Presentation av  statistik, receptundersö
om att kunna göra en beställning i VAS efter diagnosregister (infekti-
oner) och titta på t ex behandling av otiter, halsfluss (Ulf Nordström) 

. Övriga frågor  

 Gun Ohlsson visa
riktssköterskor i länet, bl a om hur man tar en sårodling. 

Förslag till programpunkter till nästa möte. 
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