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Minnesanteckning från 

STRAMA-möte 
Tid och plats 

28 augusti 2007, Sunderby sjukhus 

Närvarande 
Ingrid Brännström  
Peter Cettner  
Ingrid Hollsten 

Kia Karlman 
Sara Mannesson 
Anders Österlund(AÖSmitt) 

För kännedom 
Åsa Carlsson 
Ann-Marie Cylvén 
Ulf Nordström 
 

Anders Nystedt  
Krister Tano 
Anders Österlind (AÖInf) 
 

  

1. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes för publicering på Smittskydds 
webbsida. Anders Bergström inbjuds till nästa möte. 

2. Halvårsstatistik 
Ökning av ESBL inom sjukvården, AÖ tar upp det i nästa nummer av 
SMITTSANT. 
IB presenterar halvårsstatistik för antibiotikaförbrukning och kostnad 
för Norrbotten.  
Ev tillägg på läkemedelslistan, om att Nitrofurantoin är njurfunktions-
beroende. PC kollar med kem lab. 

3. Hur ska vi utveckla hemsidan 
Alla kollar länkar som ska finnas på hemsidan. Ev lägga till kalendari-
um för utbildningar. Länk finns förutom på Smittskyddets hemsida  
under A-Ö på Nlls hemsida.  

4. Stramadag 
IB informerade från Stramadagen 24 maj. Presentationer finns på 
www.strama.se . Strama kommer att ha workshop om nedre luftvägsin-
fektioner den 21-22 november.   

5. Apotekets sjuksköterskeutbildning i Norrbotten 
Apoteket kommer i höst att ha läkemedelsutbildning, område infektioner, 
för sjuksköterskor på olika platser i Norrbotten. Inbjudan via 
www.apoteket.se/vårdpersonal . 

6. Behöver vi lokal rådgivning vid ”pnuvi” ? 
Behövs rekommendationer vid ”pnuvi”? AÖInf  ombeds ge vägledning 
vid nästa möte. 

7. Apotekets arbete med miljö 
Information av IB om Apoteket miljöarbete, miljöklassificering av 
läkemedel med miljörisk och miljöfarlighet. På nya läkemedel ska  
miljöeffekter redovisas. IB rekommenderade att titta på 
www.janosinfo.se Stockholms läns landsting miljöarbete. 
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8. Temadag i Sundsvall 
Temadag 23/10 om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvänd-
ning hos äldre i Sundsvall.    

9. Övriga frågor 
Nytt antibiotikum, Altargo salva, kommer att marknadsföras under september 
med aktiv substans retapamulin. Tillhör en ny grupp, pleuromutiliner. 
  
Nästa möte 
PC informerar från RAF mötet. 
AÖInf  om ”pnuvi” 
AÖ från workshopen 21-22 november 
Anders Bergström ombeds komma till nästa möte för att visa förskrivarstödet 
RECORD. 

Tid för nästa möte: Torsdag 20 december 2007  kl 14:00 -16:00. 

Lokal: konferensrummet på medicin mott  

Vid tangentbordet 
Ingrid Hollsten 


