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Föregående mötesprotokoll godkännande. Övriga frågor. 

 
Rapporter - genomgång  

• Nationella STRAMA-dagen 26 maj (IB) Berättar kort om Uppsalakampanjen ”Frisk utan 
antibiotika”. Lars Blads samarbete STRAMA/kommunens sjukhem i Västernorrland. 
Möjligheterna att använda Senior Alert-upplägget. Ivan Wig berättade om hur man mjölkar 
förskrivningsdata ur Meliorjournalen. SAI-repris. SKL vill köra ett eget upplägg då SAI inte 
kan bli landsomfattande (?) av tekniska skäl. STRAMAs 250-receptmål diskuterades. Pro-
Calcitonin. Vårdprogram MRSA/VRE planeras publiceras innan midsommar (finns på nätet 
via STRAMs hemsida fr.o.m. 0621). Nya SMI presenterades och ”Stor-STRAMA” kommer ju 
att hamna under den hatten. 

• Norrländska LM-dagarna 26 januari (IB) diskuterades. Inget direkt ”stekhett” för oss. 
• STRAMA-ordförandekonferensen 28 april (AN) presenterades. Diskussion upplägg lokal 

STRAMA-grupp och den kompetens som efeterfrågas har vi i NLL. Det vi kan överväga att 
knyta till oss är (i prioriteringsordning) IT-strateg, IVA-läkare, internist. Mer aktiv kirurg 
kanske? Christoffer!?!? 

• ECCMID 2010 (AN) Redovisar ffa den närmast katastrofala situationen avs res G- i södra 
Europa med statistiken från Grekland som utgångspunkt. Hur ska vi kunna hålla detta ifrån 
oss? Se ”12-stegsprogrammet”. 

• SWEDRES 2009 klar på nätet 3 juni. AN skickar ut ett ex till alla STRAMA-gruppsdeltagare 
när pappersupplagan distribuerats.  

• Rapport från STRAMA-utbildning för nya (unga?) medlemmar hoppades över då AMC 
ej kunde delta. Generellt mycket goda vitsord och YB – MW – CO (eller vem som helst som 
vill) kan överväga att avsätta tid för motsvarande utbildning nästa år. 

 
Resistensstatistik Norrbotten 2009 redovisades av PC – ömsom vin, ömsom vatten. Se även 
Smittsant 2-10. På G + -sidan OK. På G - -sidanförstås ESBL att oroa sig för ex 40% ökning 2008 – 
2009. Diskussion kring hur detta kan mötas – se även nedan ang bildad MRB-grupp 
STRAMA/SmSk/Hygien 
 
Uppdatering SVEBAR-systemet Lät oss PC njuta av. Dvs det framtida nationella 
övervakningssystemet för ab-resistens och ab-försäljning.  
 
Slutenvårdskampanjen 2010-2011 och uppföljning av fjolårets ”Gravöl för Zinacef…”-kampanj 
diskuterades. Egentligen samma syn nu som då men med mer fokus på vårdhygienaspekterna. Årets 



variant går preliminärt under flaggan ”12-stegsprogrammet” med uppstart i samband med staff-
meeting SY 4 juni (AN och KK). Vi diskuterade detta.  
 
Korta frågor och övriga frågor blev sista punkten på programmet 

• Uppdateringar i LM-listan gicks igenom kort av AN och IB. 
• Rekrytering allmänmedicinare till STRAMA Norrbotten efter UN som avtackades (Tack Ulf! 

Jag borde ha köpt dig en svångrem som avskedspresent!) diskuterades. Vi 
uppmärksammar arbetet i östra Norrbotten och beslöt tillfråga Stellan Båtsman i Kalix (som 
när detta skrivs också har tackat ja till att vara med – Välkommen Stellan!)  AÖsmi kollar med 
Bosse W på ÖV-divisionen om man vill – enl tidigare diskussion – nominera ytterligare en 
representant.  

• Återkoppling förbrukningssiffror 2009 + Smittsant # 2 2010 tycker AN ser OK ut men det 
gäller att få uthållighet. Känsla av rekyl i förbrukningen 2010??? Får diskuteras ute i 
verksamheterna i samband med kampanjen enligt ovan. 

• Punktprevalensstudie hösten 2010 - kanske vi skulle delta i år igen? AÖinf antyder att 
Infektionssektionen kan tänkas hjälpa till. Vårdhygien och smittskydd och (minns jag rätt?) IB 
kan bidra med datainsamlande. 

• Nytt Vanco-doserings-PM har AN skrivit. Till Infektionsklinikens hemsida och (när denna 
städats) utflaggning på det interna nätverket. 

• SAI och SKL togs upp på nytt. Vi avvaktar beslut från SKL och även om SAI synes frestande 
– konservativ attityd föreslår AN. Ingen protesterar. 

• MRB arbetsgrupp NLL ska (har) bildats på initiativ från STRAMA med representanter från 
SmSk, Hygien, STRAMA, mikrobiol lab och Infektion (läk och ssk) för att samordna 
handläggningsstrategier för MRB-pat ffa i slutenvården där det f.n. spretar.  

• VIS eller inte VIS – det är frågan. Står och stampar eller? Lämnades. 
• PRAO på STRAMA (stor-STRAMA) erbjuds. Ungdomar (dvs personer yngre än AN) kan 

överväga detta. Förutsättningar genomgicks – intresserad hör av sig till AN. 
• Allmänläkarmöte 28 september. Kanske ej aktuellt i år. UN slutar och när SB tackat ja har är 

anmälningstiden utgången. AN skickar inbjudan till SB så kan han – om han har möjlighet att 
delta – ev höra med Stor-STRAMA (Helen Algelid) om det går att få en extra plats? 

• Det dikuterades situationen på bakt lab med många i personalen som börjar bli till åren. Pga 
sparbeting har många av de mer nyanställda (yngre) inte kunnat behållas i organisationen 
vilket kan bli ett framtida problem när det blir stora pensionsavgångar om några år. En 
problematik som känns igen från många verksamheter. PC lobbar för resurser till baktlab i 
divisionen. 

• Interndebitering för tagna odlingar bakt lab diskuterades igen. Kan vara kontraproduktivt i 
målet att ha god kartläggning av resistenssituationen i länet och kanske ffa i öppenvård. Dvs 
att DL kanske avstår att odla för att spara pengar till organisationen och på så sätt ”bommar” 
resistenstrend i det aktuella upptagsområdet. Åtg diskuterades ej. 

 
Jag önskar er alla antingen skön semester eller härligt nytt arbetsår eller ett långt och lättjefullt 
liv som pensionär! Välj själv vilket som är mest tillämpligt just för dig! 
 
Själv jobbar jag två veckor till innan semester så det är bara lite synd om mig just nu! 
 
Mera sol! Flera varmgrader! 
 
Svårt hitta tid för nästa möte. Tors 11 november kl 14-16, SmSk konferensrum, blir förslaget 

anders 


