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

•  Nyheter STRAMA-representation 
Anette Sörlin representerar ÖNH-specialitén och ersätter Krister Tano. Välkommen Anette!  

• Ny STRAMA-ordförande 
Fr o m 1 jan 2009 byter vi STRAMA-ordförande i Norrbotten. Anders Nystedt (bitr 
Smittskyddsläkare och infektionsläkare) ersätter Anders Österlund pga nytt upplägg av 
arbetsfördelningen på Smittskyddsenheten. 

• Antibiotikadagen 18 november 
AÖinf rapporterade från Antibiotikadagen i Sthlm i november. Noteras tung politisk markering 
på ministernivå till stöd för arbetet mot ab-res. Vi noterar att NLL sedan tidigare 
uppmärksammat frågan bl a i dokumentet Antibiotikapolicy i Norrbottens Läns Landsting och 
att stödet för insatser i syfte att begränsa resistensspridning i länet synes mycket gott. 

• Slutenvårds-STRAMA 
AN rapporterar; 

• Arbetet med profylaxregimer klart för kirurgen och är implementerat vid kustkliniken 
och ska implementeras i Ge och Ka efter årsskiftet. Även genomgången avseende kir 
PM med rek avs ab-beh har reviderats. Ab-profylax vid ortopedisk kirurgi har också 
uppdaterats och är implementerat i hela länet. 

• Arbetet med revidering av profylax-rutiner för urol, gyn, ÖNH, medicin planeras till 
2009. 

• Kampanjen i syfte att minska ESBL-spridning (hygien/stingens vid empirisk ab-beh 
inkl ”Grav-öl över husets vin…”-föreläsningen har nu besökt med och kir SY, samt 
PÄS, Ge, Ka samt Kx sjukhus och acceptans för resonemanget finns. Förslaget är att 
nyordningen ska gälla direkt. Vi försöker också att stötta klinikerna i att utse 
antibiotikaansvarig på varje enhet och vi har fått namn från flertalet av klinikerna och 
planerar årlig uppföljning och återkoppling av ovanstående insatser redan under våren 
2009. Vi kommer att ffa följa förbrukningen av PcG, kinoloner och iv cefalosporiner 
(med ssk fokus på cefuroxim) och sätter upp kvalitetsmarkörer preliminärt 15% 
minskning tot iv cefalosporiner, 70 % minskning cefuroxim, 10 % minskning 
ciprofloxacin. IB från apoteket lovar att hjälpa oss med statistiken avs LM.  



• Internutbildningen ”Vad styr antibiotika-valet” kommer att erbjudas länets AT- och 
ST-läkare under 2009 (Piteå redan avklarat) 

 
• Antibiotikaresistens i Norrbotten – vilken statistik behöver vi från Mikrobiologen? 

AÖsmitt begär res-siffror från mikrobiol labbet avseende specifika bakt-species av intresse. 
Förutom anm pliktiga SA och PnC i övrigt samt GAS och HI. 

• Hur gå vidare med Landstingsdirektörens uppdrag till verksamheten? 
S.o. avseende slutenvården. AÖsmitt engagerar sig i uppföljningen av insatserna i primärvården 
via bl a kontaktläkarnätverket. 

• Ska vi rekommendera Altargo? 
Bed att Altargo kan vara ett alternativ i stället för generell ab-användning vid krustös impetigo 
men vi påminner om att den medicinska indikationen för att antibiotikabehandla impetigo i 
normalfallet är svag. 

• Övriga frågor 
• IB  påminner om SoS ESBL-dokument som nu är oss till handa. 
• KK beskriver kort NLL´s nya ESBL-policy 
• IB går igenom intressanta nyheter från Riksstämman. 

• Antibiotikaförskrivning inom tandvården samt genomgången av VLL´s 
rekommendationer för öppenvården  
Uppskjutet till nästa möte. 

• Nästa möte. 
IB årsstatistik antibiotikaförbrukning och trender över längre period klart redan i januari till grund för 
uppföljning enl ovan. Genomgång nästa STRAMA-grp möte också inkl uppskjutna punkter dd. 
Återrapport slutenvårds-STRAMA. 
 

• Nästa möte: Torsdag 5/2 2009  kl 14:00 -16:00 Smittskyddets konferensrum 
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