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Minnesanteckning från 

STRAMA-möte 
Tid och plats 

4 sep 2008, Smittskyddets konferensrum 

Närvarande 
Anders Österlund(AÖSmitt)  
Anders Nystedt  
Ingrid Brännström  

Krister Tano  
Peter Cettner 
Ulf Nordström 

För kännedom 
Anders Österlind (AÖInf)  
Ann-Marie Cylvén 
Kia Karlman 

Åsa Carlsson 
Sara Mannesson 
Christoffer Odensten 

  

• Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes för publicering på Smittskydds 
webbsida.  

• Stramas sammansättning  
Förslag att representant från Folktandvården inbjuds till Strama. 

• Slutenvårds antibiotika 
Anders N berättade att programmet för kirurgisk antibiotikaprofylax är 
reviderat och förankrat på sjukhusen utmed kusten med ännu inte i 
malmfälten.  
Det beslutades att rekommendera slutenvården att successivt sluta 
använda cefuroxim, och vid empirisk behandling i stället välja  
1) bensylpenicillin vid pneumoni, 2) piperacillin-tazobactam vid 
infektion utgående från buk/tarmar, och 3) cefotaxim vid infektion 
utgående från urinvägarna. 

• Stramagruppens rekommendation avseende antibiotikabehandling 
i läkemedelslistan 
Ingrid B åtog sig att skriva en kort artikel till Läkemedelsbladet och 
Smittsant om de viktigare förändringarna i de nyligen reviderade 
rekommendationerna. Rekommendationerna finns redan att läsa via 
Smittskydds webb, men bör också länkas till från 
läkemedelskommitténs webb. 

• Halvårsstatistik från Apoteket Farmaci AB 
Ingrid B presenterade halvårsstatistiken. Den visade att förskrivningen i 
NLL´s öppenvård minskat något med avseende på antalet förskrivna 
recept, att aktuella rekommendationer för dosering vid förskrivning av 
betalaktamantibiotika följts bättre och att val av antibiotikum varit 
bättre. Det noterades också att minskningen av förskrivning av 
antibiotika varit större i Riket, vilket medfört att NLL halkat ner från 
7:e till 11:e plats bland landstingen med minst antibiotikaförskrivning. 

• Övrigt 
1) Ett nytt antibiotikum i gruppen karbapenemer, dorepenem, har 
registrerats. Strama-gruppen kunde fn inte se någon plats för preparatet. 
2) Ingrid B rekommenderade läsning av bra artiklar på www.janusinfo.se 
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• Nästa möte 
Torsdag 11/12 2008  kl 14:00 -16:00 Smittskyddets konferensrum 
Prel dagordning: 
- VLL´s rekommendationer för öv (Ulf N) 
- Resistensstatistik från Mikrobiologen (Peter C) 
- Slutenvårdsstrama (Anders N) 
- Antibiotika i tandvården 
 

/Anders Österlund 
 


