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Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes. En övrig fråga ab-PM-länk-samling på 
STRAMA BD’s hemsida. 
 
Nya medlemmar i STRAMA BD. Yonas Berhan barnläkare med intresse för infektionsmedicin ny 
STRAMA-gruppsmedlem välkomnades. CO hemma med sjukt barn  

 
Revidering av LM-listan. Mötet beslutade att jobba med STRAMA BD´s egen lista och låta LMK 
”tanka över”. Den listan borde heta ”Av STRAMA Norrbotten rekommenderade läkemedel 
2009/2010”. Det diskuterades doseringsfrekvens för PcV till barn (3 eller 4-dos), dosering av 
doxycyklin vid ex sinusit 2x1xIII – 1x1xIV i stället för 2x1xI – 1x1xVIII. Profylax vid recidiv UVI 
hos kvinnor, Distal/febril/hög UVI hos män + ordningen på rek preparat. Trim till UVI hos barn. 
Dosering av PcV och isoxa-Pc vid hudinfektioner. Altargo vid impetigo. Rek för beh av klinisk 
infektion vid hund och kattbett.  
Att till listan över antibiotika vid graviditet tillägga fotnot om behov av justerad dosering (högre 
doser) till gravida. 
Vi beslutade att låta en mailgrupp ta fram ett förslag enl. diskussionspunkterna ovan. AN initierar 
processen och i mailgruppen ingår AÖsmi, AÖinf, IB, MW, PC (f.k.) UN och YB.  
 
Hud- och mjukdelsinfektioner. Rekommendationer från läkemedelsverket highlightades (som det så 
fint heter på nysvengelska). 
 
Antibiotikaprofylax vid kirurgi. Presentationen sköts till nästa möte. Länsövergripande vårdplan 
uppdaterad hösten 2008. En del behandlings-PM också. Lite oklart hur det går med implementeringen 
i ”resten av länet”. Frågan om STRAMA från sin hemsida kan få länka till kirurgernas PM-samling? 
Vi tar det ism nästa möte. 
 
Sepsis handläggning PM på akut-mott SY. ÅC och SH på infektion har jobbat med detta dokument. 
Frågan idag var om det fanns intresse att harmonisera dokumentet med STRAMA;s inställning 
avseende antibiotikaval? Och om dokumentet skulle kunna komma till användning på akutmott i länet 
i övrigt? ÅC för talan. Följande punkter diskuterades. Vid svår sepsis med infektionsfokus i lungorna 
PcG/AG/makrolid i stället för cefotaxim/makrolid. Vid svår sepsis + meningit meronem (+/- AG) i 
stället för cefotaxim/ampi. Vid svår sepsis och hud- och mjukdelsfokus fasciit/myosit 



meronem/klinda/AG i stället för imip-cila/klind/AG. Vid sepsis bukfokus enbart rek pip/tazo? Och om 
rubriken sepsis med oklart fokus kan tas bort med fotnoten ex ”…om fokus till sepsis är oklart görs 
bedömning vilket fokus som är mest sannolikt och behandling väljs utifrån detta”. Eller nå´t sån´t 
 
Ab-profylax och behandlings-PM inom gynekologin har jobbats fram av bl a Olov Grankvist på 
kvinnokliniken. STRAMA-ordf har fått dokumentet ”på remiss” och detta kommer att bollas fram till 
att det antas. Presenteras ism nästa STRAMA-möte för allmän scrutinisering (SvEnger det eller?)? 
 
Ab-förbrukningssiffror t.o.m. 3;e kvartalet 2009 är ju glädjande läsning. Se även Smittsant # 3 
2009. 5-10% minskning av ab-förbrukningen både i öppen- och sluten vård i länet. Och mer tilltalande 
val av antibiotika när det används. Känns som om arbetet kan komma att bära frukt… 
 
STRAMA-utbildning för nya medarbetare mars 2010. MW anmäld = toppen! AMC anmäld som led i 
specialarbete = också toppen! YB ska fundera = kan bli toppen! 
 
Antibiotika- och infektionsuppföljning i västra Götaland (SAI). Något att ta efter? Sköts upp. IB 
sammanställer prel en kort beskrivning hur man jobbat i Borås med detta 
 
Miljö och läkemedel – fråga från Stig Andersson diskuterades kort. Kinoloner självklart. Tet? Vanco 
i djurfoder etc. IB lovar att skissa på ett svar. 
 
Rapport från SKL-möte. Ordinations- och spädningsmallar i SIL. IB berättar kort. För att inte varje 
landsting själv ska behöva ”uppfinna hjulet” i dessa frågor. Tydligen planerar man att jobba med 
antibiotika tidigt här.  
 
Rapport från STRAMA-ordf konferensen 090922 hänvisades till skriftlig rapport. 
 
VRUVI dokument från Gällivare intressant dokument från GE VRISS-arbete (Tinna Karumo). 
Detaljerat och viktigt då VR-UVI är ett stort vårdhygieniskt problem. Dokumentet och metoderna kan 
kan komma till användning i detta arbete i hela landstinget. KK från vårdhygien är kapten för dessa 
frågor. 
 
Övriga frågor och då att samla länkar till antibiotikabeh- / profylax-PM mm som nu är lite spridda 
över hela Insidan till STRAMA-sidan. Viktigt dock att dessa dokument även fortsättningsvis ägs av de 
respektive klinikerna.  
 
BILAGOR till kallelsen var; 
  

• Minnesanteckningar 090526 
• Länkar till dokument/underlag med mera 
• Sepsis-PM akutmottagningen arbetskopia  
• Antibiotikaförbrukningsstatistik slutenvård 
• Antibiotikaförbrukningsstatistik öppenvård 
• Minnesanteckningar STRAMAs ordf konferens 
• VR UVI dokument från Gällivare 

 
Nästa möte planerades prel till torsdag v 7 2010 (efter att ab-statistiken 2009 blivit klart). 
Tyvärr är det datumet redan ”kört”. Ordf kommer att skicka runt tre nya datumförslag -  v 5 – 
8 eller 9 dvs 4/2, 25/2 eller 4/3. 
 


