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Föregående mötes protokoll för godkändes och vad det gällde övriga frågor kunde ordföranden inte 
hejda att mötet påbörjades med en diskussion kring vilka konsekvenser som det fria vårdvalet i 
öppenvården kan få för STRAMA-arbetet i landstinget. Incitament att få ”nöjda kunder” och därför 
frimodigare ab-förskrivning i stället för att den ansvariga läkaren följer de 
behandlingsrekommendationer som finns fruktas. Ingen kvalitetsuppföljning är inplanerad?  
Exemplet som orsakade diskussionen var den artikel som DN publicerade 0525 där ett par journalister 
”fejkade” bihåleinflammation och sökte privatläkare i Stockholmstrakten. Doktorer av vilka 9 av 10 
skrev ut antibiotika. Detta helt i strid med landstingets behandlings-PM och de nationella 
rekommendationerna. Kan ”det fria vårdvalet” få liknande konsekvenser i Norrbotten? 

 
Yonas Berhan ny STRAMA-gruppmedlem med dokumenterat intresse för infektionssjukdomar. 
Bland annat jobbat länge som UL på infektionssektionen. Nu i slutet på sin specialistutbildning på 
barn och för närvarande på randutbildning i Umeå. Kommer att bli ett fint tillskott i gruppen. 
 
Förskrivarstödet SIL i NLL. AB från Läkemedelskommittén informerar. E-dos kommer att 
(äntligen!) integreras i VAS fr o m oktober 2009. I vår – preliminärt i mars 2010 - kommer även SIL 
att integreras. Svensk Informationsdatabas för Läkemedel. SIL ägs av alla landsting gemensamt. SIL´s 
uppbyggnad, organisation gås igenom. Sökvägar. Applikation i LM och VAS + diverse finesser. 
Möjligheter att anpassa för lokala behandlingsrekommendationer och program. En omfattande 
utbildningskampanj kommer att genomföras under våren 2010. Se även bif PPP attachment. 
 
LM-listan Revidering ska utföras under hösten. Vi viker nästa STRAMA-möte till detta och bokar 24 
september 2009 kl. 13.00 i konferensrummet på Smittskyddskorridoren. Möjligen behöver inte hela 
STRAMA-grp medverka. Gyn, kir, bakt lab kan ”få ledigt” (men är förstås välkomna om dom absolut 
vill!) då det är antibiotikabehandling i öppenvård som ska avhandlas. AN skickar selekterad kallelse 
(f.k. till övriga) till mötet och hemläxan blir att gå igenom det aktuella PM;et och komma med 
uppdaterings-/förbättringsförslag. 
 
Rapport från RAF. MY rapporterar från RAF och ffa diskuteras H infl och resistensmekanismer. 
Orala cef driver resistens. I Sverige res 1-10% mest 2-4% men i BD gynnsamt 1,9%. Bakt lab svara 
inte ut cef (i ”oträngt mål”). Amoxi 1;a handspreparat driver ej res. Spektramox förstås. 



Antibiotikaresistens i Norrbotten. MY visar statistik från Mikrobiologen (se bif PPP) och detta 
kommenteras.  

• Intressant bl a kinolonres ner hos Staf aureus. Toppen men varför? Ändrade rutiner vid 
diagnostiken på labbet? Trots allt smygande ökning under 2000-talet till nu 4-5%.  

• Avs GAS tet-res minskande. Bra! Ej heller längre problem med erytro-res som på 90-talet. 
Perfekt! 

• PNSP/PRP prevalens och incidens beroende på immigration aktuellt år. Noterades ett utbrott 
2008 på ett dagis. Den stammen även erytro/klinda-res vilket ger märklig statistik det året. 5 
bärare f.n. i länet. Bara att fortsätta beh PnC med Pc!!! 

• E coli kommenteras ökande trim res nu >15%. 
NP-odl screeningprogram i öppenvård diskuterades. Får tas upp i kontaktläkargruppen. 
 
ARG-STRAMA IB rapport (Antibiotika Resistens Gruppen) från möte med (riks-)STRAMAS 
analysgrp i april blir extremt syvmoderligt behandlad pga tidsbrist. IB rek genomgång av SWED-RES 
som hittas via länk från STRAMAs hemsida. Kort rapport från IB ECCMID fick utgå. Kanske 
gemensam rapport ism inf klin´s internutbildning då ju Magdalena Lindvall också bevistade mötet? Vi 
undersöker detta. Till hösten? IB berättade kort om studiebesök på STRAMA Uppsala. 
 
Antibiotika i tandvård/käkkirurgi. Endocarditprofylax vid tandvård. UB gick igenom uppdaterat 
vårdprogram NLL baserat mycket på europeiska riktlinjer som skiljer sig en hel del från de 
amerikanska. UB har gjort ett grundligt bakgrundsarbete och bollat detta med AN och vi är mycket 
nöjda med den ”Norrbottniska modellen”. STRAMA BD accepterar och applåderar. 
 
Antibiotikaprofylax vid kirurgi. CO dyker inte heller denna gång upp (tredje eller fjärde försöket?) 
trots idoga påminnelser från AN (och löften från CO). AN antar att CO inte prioriterar detta särskilt 
högt och ska efterhöra med kirurgledningen om det går att finna annan kandidat med större intresse för 
rollen som STRAMA-gruppsmedlem och antibiotikaansvarig på knivskärardivisionen. 
 
PM - Riktlinjer för ab-beh på sjukhus. AN tar upp frågan: Ska Norrbotten ha ett sådant dokument? 
Det finns flera exempel från olika landsting (vi har Västerbotten och Västernorrland på cirkulation 
som exempel). AN beskriver tidigare tveksamhet men samtidigt är det uppenbarligen så att det på sina 
ställen upplevs finnas ett behov. Tyvärr representerades inte mötet av inf folket som i så fall kanske 
skulle vara de som drog lasset. Ev i samarbete med Piteå MedRehab som ju har ett eget PM?  
 
Kriterier för övergång från iv till po ab-beh. Receptarieelev-studien där IB och Eva Pettersson på 
apoteket har varit handläggare börjar vara klar. Tidsbrist gör att vi inte hinner diskutera detta men AN 
och AÖsmi ska få en kopia av arbetet att kontemplera över. Eventuellt för diskussion ism det andra 
STRAMA-mötet i höst. 
 
Korta punkter som vi fick skjuta upp var Altargo revisited + Augmentan – något för NLL? Altargo 
förutspåddes av ordföranden få bedömningen: Jodå, visst – i stället för po ab. Och Augmentan tror AN 
skulle få bedömningen: Nej! 
Konsekvenser av LM-upphandlingen gällande antibiotika (IB) blev också kortfattat nämnt. Vi har 
listorna på aktuella upphandlade antibiotika. 
UN öppenvård – något att rapportera? Svaret blev kortfattat nej. Får återkomma till detta. 
STRAMA Sverige Förbrukningssiffror + trender kvartal 1-2009 hanns inte – finns publicerat på nätet.  

 
Smittsant 2-2009 Antibiotikanumret publiceras mötesdagen 
Ny Läkemedelsbok är publicerad – läs gärna antibiotikaavsnittet där rek IB! 
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