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Minnesanteckning från 

STRAMA-möte 
Tid och plats 

26 september 2006, Sunderby sjukhus 

Närvarande 
Ingrid Brännström  
Åsa Carlsson 
Ingrid Hollsten 
Sara Mannesson 

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

För kännedom 
Peter Cettner 
Kristina Johansson 

Anders Nystedt 

• Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll publiceras på Smittskyddets hemsida. 

 

• Halvårsstatistik, antibiotikaförbrukning 
Ingrid B redovisade Apotekets inköpsstatistik för första halvåret i 
öppen- och sluten vård.  
 

• Apotekets STRAMA ombildat till ”samverkansorgan”/nationellt 
råd med styrelse, ledningsgrupp och referensgrupp  
STRAMA har ombildats enligt beslut av regeringen, ordföranden utses 
av regeringen och övriga nio ledamöter av SMIs styrelse.  
 

• PPS-studien 
PPS studien vecka 45-46. AÖSmitt ; enligt mail från Mats Erntell går det 
bra att göra studien under 2 veckor. Åsa skickar brev till berörda divi-
sionschefer för godkännande av studien. 
Åsa fördelar insamlandet av data mellan infektionsläkarna samt Sara 
och Krister. Krister tar hand om kirurgen, hör av sig till Åsa om det är 
möjligt. Smittskyddet kopierar blanketter och sammanställer. 
 

• VAS-studien 
AÖSmit redovisade data från Primärvårdsstudien: Följsamhet enligt 
SFAMs Mål och mått i allmänmedicin för val av antibiotika vid UVI, 
LVI, mediaotit och hud-och mjukdelar samt fiktiva patientfall för dis-
kussion. AÖSmit kommer att informera om denna studie under hösten i 
Primärvården. 
 

• Vårdprogram för sluten vård 
AÖInf informerade om NLLs länsövergripande rekommendationer som 
finns för pneumoni, sepsis och UVI. Rekommendationerna för pneumo-
ni ska ersättas med infektionsläkarföreningens rekommendationer (goda 
råd finns på sidan 6). Sepsis ska utgå. 
 



 
28 SEPTEMBER 2006 

2 

• Övriga frågor 

Tillgång på influensavaccin diskuterades, den kommer inte att vara så 
god i höst. Vaccinationsstart 6 november. 
 
STRAMA anordnar en temadag den 21/11 om vårdrelaterade infektio-
ner och antibiotikaresistens. Program skickat till medicinskt  ansvariga 
sjuksköterskor i kommunen. 

 

Nästa möte, tisdag den 6 februari 2007  kl. 14.00 -1600. 

Lokal: Smittskyddets konferensrum (Glasgatan rakt fram, genom glasdör-
rarna, dörr till höger, 2 halvtrappor upp).  

Vid tangentbordet 

Ingrid Hollsten 
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