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Minnesanteckning från 

STRAMA-möte 
Tid och plats 

16 maj 2006, Sunderby sjukhus 

Närvarande 
Ingrid Brännström 
Kristina Johansson 
Anders Österlind (AÖInf) 
 

Anders Österlund(AÖSmitt) 
Sara Mannesson 
Ulf Nordström 

För kännedom 
Ingrid Hollsten 
Peter Cettner 
Anders Nystedt 

Krister Tano 
Åsa Carlsson 
 

 
• Föregående mötesprotokoll 

 Diskussion om Cystasin C i stället för kreatininclearance som mått på 
GFR. Mer information om detta kan man hitta via Lunds Universitets 
hemsida: http://www.klinkem.lu.se/GFR.htm 

 Angående utbildning så ska läkemedelskommittén ha utbildning till 
hösten. Det finns inget konkret förslag när det gäller antibiotika f n. 

 Föregående mötesprotokoll godkändes för publicering på Internet. 

• Info om nationella STRAMAs utbildningsdag den 11 maj  

Från Norrbotten deltog Ulf N, Ingrid B och AÖSmitt på utbildningsdagen. 
 

 Ny PPS-studie planeras under v 45-46, november 2006. Beslutades att 
vi ska vara med i år. AÖInf tillfrågar Åsa Carlson om hon kan vara sam-
ordnare för att inhämta uppgifter. Smittskydd erbjöd sig att mata in upp-
gifterna. 

  Diskuterades behov av utbildning till sjuksköterskor i kommunal 
vård. SANT-studien visade att ca 50 % av alla boenden behandlats med 
antibiotika de senaste 3 månaderna, ca 75% av dessa mot UVI.  

  Ann Söderström, bitr smläk i VG informerade om skrivelse till regi-
onala politiker om hygiensjuksköterska inom BHV. 

  Olle Wik, smläk i Värmland,informerade om sinuitstudie där ultra-
ljudsutrustning (kostnad 10-15.000 kr) var ett hjälpmedel för att exklu-
dera patienter med normala sinus. Resultatet var en minskning av anta-
let sinuitdiagnoser med 26-27%. 

  Kvalitetssäkring av antibiotika i öppen vård: SFAM´s mål och mått i 
allmänmedicin är en bra utgångspunkt i kvalitetsarbetet. 

  Nationell slutenvårdsstatistik med uppgifter DDD/100 vårddygn 
inom sjukhusvård, baserat på statistik från SKL´s hemsida, presentera-
des. 
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        De som deltog fick STRAMA´s utbildningsprogram på USB-minne. 
Materialet är utmärkt, och kan användas vid utbildningstillfällen både 
inom öppen och sluten vård. Materialet kan fås via någon av deltagarna. 

• Info om studie – antibiotikaval i primärvården  

AÖSmitt informerade om en studie av antoibiotikaval inom primärvården 
som han och Åsa C har startat. Målet är studera följsamheten till läke-
medelskommitténs rekommenderade antibiotikaval. 

• Övriga frågor 

 Tigecycline, ett nytt antibiotikum, kommer snart att lanseras. Det är en 
glycylcyklin, dvs ett derivat av tetracyklin. Medlet kommer sannolikt 
att ha indikationerna komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner samt 
komplicerade intraabdominella infektioner. Medlet har god aktivitet 
mot stafylokocker, β-haemolytiska streptokocker, enterokocker och fle-
ra bakterier tillhörande Enterobacteriaceae, tex E. coli och Klebsiella 
spp. Mycket talar också för att medlet har god aktivitet mot flera an-
aeroba bakterier. Dokumentationen för detta är dock ännu inte tillräck-
lig. Medlet har dålig aktivitet mot Pseudomonas aeruginosa och vissa 
bakterier tillhörande Enterobacteriaceae, tex Proteus spp, Morganella 
spp och Providencia spp. 

 

Nästa möte, tisdag den 26 september 2006 kl. 14.00. Lokal meddelas senare 

 

Vid tangentbordet 

Kristina Johansson 

 

 
 


