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Minnesanteckning från 

STRAMA-möte 
Tid och plats 

14 februari 2006, Sunderby sjukhus  

Närvarande 
Ingrid Brännström 
Robert von Essen 
Ingrid Hollsten 
Kristina Johansson 

Krister Tano 
Anders Österlind (AÖInf) 
Anders Österlund (AÖSmitt) 

För kännedom 
Peter Cettner 
Åsa Carlsson 
Anders Nystedt  

Sara Mannesson  
Ulf Nordström 
Björn Olsson 

 

• Föregående mötes protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns, utlagd på Smittskyddets 
hemsida. 
 

• Årsstatistik Antibiotikaförbrukning 
IB presenterade årsstatistik från Apoteket. En något ökad för-
brukning noterades både inom öppen och sluten vård. 
 

• Utbildning 
Presentationerna från STRAMA dagen i oktober finns att ta del 
av via STRAMA:s hemsida http://www.strama.se/dyn/,84,.html. 
 

• UVI studie  
AÖSmitt presenterade en studie från Växjö avseende effekt av anti-
biotika vid distal UVI hos kvinnor i fertil ålder. 
 

• Vårdprogram UVI 
Slutenvårds rekommendationerna revideras när infektionsläkarfö-
reningens vårdprogram för UVI är klart. 
 

• Övrigt 
Kem lab lämnar numera provsvar på Cystasin C istället för Kreati-
nin. AÖInf  hör med infektionsläkarföreningen om de även kan 
komplettera sin ”krea-kalkylator” med en kalkylator för Cystasin 
C. 
 
Länk från läkemedelskommitténs sida till RAF´s sida om dosering 
av antibiotika 
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(http://www.srga.org/ABSPEC/Doseringsrekommendationer.htm) 
rekommenderades. 
 
Läkemedelsrekommendationerna från Västra Götalands diskutera-
des. IB hör med Björn Olsson om den kan vara ett bra exempel att 
ta efter vid nästa revision av Norrbottens läkemedelslista. 
 
Informerades om att det är nationell STRAMA dag på Arlandia, 
Stockholm 11 maj 2006. 
 
Målsättning för det lokala STRAMA-arbetet diskuterades. Besluta-
des att återuppta diskussionen när de nya föreskrifterna kommer. 
 
Informerades om att det skjutits till medel för att få ett bättre it-stöd 
vid infektionsregistrering. 
 
Medel för utbildning finns, eventuellt en utbildning till hösten om 
intresse finns. Det uppdrogs åt Ulf N (i hans frånvaro) att tillfråga 
allmänläkarna, och åt AÖInf  att höra med sjukhusläkarkollegorna, 
om och vad de vill lära sig mer om. 
 
Programpunkter nästa möte: nationella STRAMAs utbildningsdag 
 
Nästa möte, tisdag 16 maj 2006 kl. 14.00 –16.00 Lokal, Sunder-
by sjukhus, röntgens konferensrum.  
 
Vid tangentbordet Ingrid Hollsten 
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