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• Föregående mötesprotokoll  
- dosering av antibiotika  
Diskussion med Läkemedelsverket pågår om hur Fass-texten avseende 
dosering av antibiotika ska justeras. Mer om dosering av antibiotika 
finns att läsa på RAF:s hemsida, www.srga.org.  
- dosering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion – pilotstudie vid 
infektion 
Studien ska påbörjas ev kan någon apoteksstuderande hålla i studien. 
- infektionskonsulter vid länets sjukhus – framtida STRAMA-
ambassadörer  
Infektionskonsult till länsdelssjukhusen beräknas starta till våren med 
en dag per vecka och sjukhus.  
 

• Aktuell förskrivningsstatistik  
Anders smitt visade statistik på förskrivning av pcV, mer finns att läsa i 
senaste Smittsant bladet. Informerade dessutom om en pågående uvi-
studie i Kronoberg, där alla kvinnor mellan 18 – 50 år med symtom på 
uvi som behandlas på sedvanligt sätt. Urinodling och symtomdagbok 
används för att jämföra olika behandlingsmetoder. För att minska 
resistensen för trimetoprim har en studie där trimetoprim undviks 
påbörjats i Kronobergs län, där alla läkare har fått information om att 
välja alternativa antibiotika. Efter 1-2 år ska man utvärdera huruvida 
resistensen mot Trimetoprim minskat. 
 

• Diagnos – terapi i öppen – vad kan vi få ut av journalsystemet 
Ulf visade statistik från Öjebyn som han beställt via Zait. Tyvärr 
kommer patienter som får Apo-dos ej med i statistiken. Beställning av 
statistik görs via VAS jouren.  
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• PPS studien. 
Ingrid B visade resultat från studien. Se bilaga. 
 

• Rapport från STRAMA mötet i Umeå 
Anders smitt informerade kortfattat från mötet. 
 

•  Rapport från nationella STRAMA 30/11 
Ingrid B rapporterade från mötet bl a förslag till mål för STRAMA 
verksamhet år 2005. 
10-års jubileum för STRAMA 13-14/9 2005. Ingrid B har fått i uppdrag 
att skriva ett kapitel om lokalt STRAMA- arbete ur en apotekares 
synvinkel. Nästa år är vårdhygien prioriterat område.  
Tillsynsområde för SoS år 2006 blir vårdhygien. 
 

• Rapport från infektionskampanjen på Apoteket 
Kampanjen har upplevts positivt bland både allmänhet och 
sjukvårdspersonal. Boken ”Prosit” finns fortfarande att köpa för 20,- på 
Apoteket, kan vara bra att lägga ut i väntrum, Svensk form vill köpa in 
boken för att säljas i deras butiker. 
 

• Rapport från LmV workshop om rinosinuit 
Peristerande (tidigare kronisk) rinosinuit diskuterades i den grupp som 
Ingrid B deltog i. Avsnittet klart, men inte publicerat ännu. 
 

• Utbildningsinsatser 2005 
Läkemedelskommittén har beslutat om utbildningsdag för 
distriktsläkare. 
Ny PPS studie kommer till hösten förmodligen vecka 47-48.  
Ulf Blombäck kommer ev att söka STRAMA medel för kartläggning av 
antibiotika inom tandvården. 
 

• Övriga frågor  
Gällivare IVA ska medverka i IVA-STRAMA. 
RAF:s antibiotikadag 18/1 2005. Tema antibiotika vid inducerad 
immunsupression. 
Lästips FYSS för alla, trevlig bok om friskvård från Apoteket 
www.fyss.se 
Fusidinsyra vid Impetigo. Resistensen för Fusidinsalva har minskat i 
många län däribland Norrbotten och kan kanske på sikt börja användas 
igen. 
 

• Programpunkter nästa möte  
Diskussion med läkemedelskommittén om ev samordning av utbildnings-
insatser nästa år.  
Fundera på mål för lokala STRAMA. 
Årsstatistik. 
Inbjudan till Ulf Blombäck för att berätta om sitt projekt. 
Infektionsläkarnas behandlingsbehandlingsrekommendationer för endo-
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cardit, pneumoni och CNS. Andersinf  och Åsa. 
Studie med fysiologisk koksalt för att förebygga ÖLI. Krister.  
 

Nästa möte, måndag den 21 februari kl. 13.00 –16.00 Lokal, 
Mikrobiologens konferensrum, Sunderby s
 
Vid tangentbordet 

jukhus   

 
Ingrid Hollsten 
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