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För kännedom 
Ulf Nordström  
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1. Föregående mötesprotokoll  

Godkändes.  
 

2. Aktuell förskrivningsstatistik  
Ingrid Brännström presenterade aktuell förskrivningsstatistik för 
Norrbotten. Totalt sett är förbrukningen av antibiotika oförändrad  i 
länet. Från Apoteket statistikprogram x-plain kan intressant statistik 
läggas ut på Smittskyddets hemsida. 
 

3. Aktuella nationella resistensdata 
Anders Österlund visade statistik från Resnet. Bl a MRSA i 
blodisolat. Grekland > 50 %. Rumänien, Portugal och England strax 
under 50 %.  
 

4. Landstingets arbete med att förebygga antibiotikaresistens – 
Seth-Olof Bergqvists genomgång. 
Anders Österlund gick igenom, kommenterade och delade ut 
kompendium från Seth-Olofs inventering av det lokala STRAMA 
arbetet inom svensk hälso- och sjukvård. 
STRAMA gruppen var enig om att det finns ett klart behov av 
regelbunden infektionskonsult vid samtliga länets sjukhus. 

 

5. Dosering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion – kartläggning 
i sluten vård. Kan det vara en bra inkörsport för slutenvårds- 
STRAMA ? 
Diskuterades om ett pilotprojekt vid infektionssektionen Sunderby 
sjukhus, 3 veckors kartläggning av antibiotika dos i förhållande till 
rekommendation. I studie vid Uppsala akademiska sjukhus steg rätt 
dosering från 48 % till 78 %.  
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6. Vad kan vi göra för att stärka Apotekets kampanj i höst 
Nationell annonsering i morgon- och kvällstidningar och Dagens 
medicin. För Norrbotten DL-annons i lokaltidningar. Agneta ordnar 
tid för annonsering. Pressmeddelande, Anders, Ingrid B och Ulf 
diskuterar innehåll. IB informerar Ulf. IB informerar BVC och 
barnmedicin. Läkemedelskommittén har fått information. IB 
kontaktperson för skolpaketen. 
 

7. Övriga frågor  
 Nationella STRAMA erbjuder landets STRAMA-grupper att 
upprepa PPS 2003 och delta i PPS 2004 under v 46 till 47 i 
november. Studien kommer att genomföras på samma sätt, med 
samma protokoll och webb-baserad inmatning som år 2003. Sjukhus 
som inte var med år 2003 kan delta år 2004.  
 
År 2005 firar nationella STRAMA 10-års jubileum 13–14 
september och inbjuder då fem personer från varje STRAMA grupp 
till Vår Gård i Saltsjöbaden. STRAMA vill ha synpunkter och 
förslag på föreläsare. 
 
Regionalt STRAMA möte i Umeå den 16 november i Umeå. 
Programmet har ej kommit ännu. 

 

Nästa möte, tisdag den 14 december kl. 13.00 –16.00  

Lokal, Medicinmottagningens konferensrum 2 Sunderby sjukhus 

Vid tangentbordet 

Ingrid Hollsten 
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