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Närvarande                                         För kännedom 
 

Anders Nystedt (AN) ORDF 

Anders Österlind (AÖinf) INF 

Anders Österlund (AÖsmi) SM SK 

Ann-Marie Cylvén (AC) SM SK 

Ingrid Brännström (IB) LMK 

Kia Karlman (KK) HYG  
Mikael Wannerberg (MW) ÖNH 

Peter Cettner (PC) MIKRO 

Stellan Båtsman (SB) PV  

Krister Tano (KT) ÖNH adj 

 

 
Christoffer Odensten (CO) KIR 

Ulf Blombäck (UB) KÄK 

Yonas Berhan (YB) BARN 

Zandra Felten (ZF) PV 
 
 

Ann-Louise Svedberg (AS) SM SK 
Inga-Lill Lundqvist (IL) SM SK 

Minna Ygge (MY) MIKRO SUPPL 

Åsa Carlsson (ÅC) INF SUPPL 
 

 
Föregående mötesprotokoll för godkännandes + övriga frågor. 

 
Stellan Båtsman är ny Strama-grpmedlem – jättekul! - representerande primärvården. Kort 
presentation.  Zandra Felten hade förhinder. Kan kanske komma till nästa möte enligt nedan? 
 
Krister Tano från ÖNH har varit med och utarbetat de nya nationella Otitbehandlings-
rekommendationerna (Läkemedelsverkets). Var på mötet och berättade + svarade på frågor. 
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--
rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Otit-akut-mediaotit---AOM/ 
Vi kan komma att behöva göra förändringar i vår LM-lista. AN, AÖ(SmSk) och IB kollar upp. Fixas 
preliminärt v 48 eller 49. 
 
Antibiotikaförbrukning öppenvård. AÖ(SmSk) visade glädjande statistik från länets öppenvård. 
Massor med fint arbete görs på vårdcentralerna. Kul! Statistiken kommer att återföras till enheterna via 
Smittsant samt i samband med kontaktläkarträffar / vårdcentralsmöten som Anders planerar under 
vintern. Mått från ”Stor-Strama” för primärvårdens uppföljning diskuterades. BD´s mått och vägen dit. 
 
Rapporter från möten + Hägglunds halva miljaaaaaaard. AN rapporterade från Strama-ordf- 
konferensen 28-29 oktober och rykten och halvsanningar om eventuell framtida resursallokering från 
statsmakten? Även – som IB poängterar - kommenterat i veckans nummer av Dagens medicin.  
IB också med kort rapport från veterinärträff på djursjukhuset i G-stad 101008. 
 
Vi planerade diskutera det nya dokumentet från SBU om  antibiotikaprofylax. Även texten som nyss 
publicerats på Internetmedicin. Förändrings- / harmoniseringsbehov i BD´s rutiner?  
http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/Nyheter/Antibiotikaprofylax-vid-kirurgiska-ingrepp-/ 
CO dök dock inte upp på mötet och då detta är regel och inte undantag så beslutas att CO tillskrivs och 
vi hör om han vill föreslå annan kirurgrepresentant till Strama BD. Annars får vi be Hans R att utreda 
och föreslå ny delegat. Vi bör ha med kirurg i gruppen. Frågan om sorterad länk/PM-samling för kir 
antibiotika- och profylax-PM, som ju också var CO´s kvarstår ju att fixas. 
http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=327 
Profylax vid ortopedisk proteskirurgi kan efter påstötning från Lasse Lundmark behöva uppdateras 
redan till 2011 (dokumenten har – tror jag – bäst-föredatum 121231) med anledning av diskussioner 



inom verksamheten. Det gäller ren proteskirurgi – se bilaga i mailet!.  Internetmedicin (se ovan) har 
förslag som mer överenstämmer med vår (aktuella) hållning men den norska studien i bilagan synes 
”tung”. AN kommunicerar med Inga Odenholt kring detta  
Antibiotikaprofylax vid PEG http://www.bmj.com/content/341/bmj.c3115.abstract diskuterades ej. 
  
18 november och europeiska antibiotikadagen avhandlades. Det hela uppmärksammas i länet bland 
annat med ett nytt nummer av Smittsant (AN skriver ihop något). Slutenvårdskampanjen 2010-2011 
12-stegsprogrogrammet – blir nu 10-punktsprogrammet (Se Smittsant 101118) för att harmonisera 
med Stor-Strama och Infektionsläkarföreningens programförslag. 
 
Antibiotikaförbrukningen slutenvård BD drogs igen och inte helt optimalt tillstånd. MRB-
spridningsrisk. Ordf beslutade att sätta samman en arb grupp som diskuterar målformuleringar och 
eventuella möjligheter att föreslå LT operativ ledning möjliga styrsignaler till verksamheterna. AN, 
AÖSmSk och KK träffas för diskussion v 48. 
 
PPS 2010 utfört 11 november. AÖinf har gjort en hjälteinsats på med divisionen. AN har också varit 
duktig inom knivskärarspecialiteterna. MW´s insats på ÖNH och ögon är guld värd! Vi noterar att 
reuma bommats (AÖinf kanske hinner komplettera 112 eller 1115?) YB från barn är minsann i USA. 
AN kompletterar barnsiffrorna 1115. AC har (ev tillsammans med AS) lovat att hjälpa till att plutta in 
siffrorna i datorn. Tack för det! 
 
MRB arbetsgrupp progress beskrevs. I full gång och nästa möte 101112. Sannolikt omöjligt med 
nätpublikation innan nyår men texterna klara till dess om allt går som det ska. Publicering preliminärt 
januari av slutenvårdsdelen (MRSA-VRE-ESBL)? 
 
Övriga frågor 
Tobramycindosering a la Benno Krachler i Kx. Lätthanterat litet program för dosering. Ev till 
Infektions hemsida i framtiden? 
Nya tunga generika – IB berättade om bl a meropenem och valaciklovir 
Vancodosering IB och AN och nu 3-dos hos vissa men ännu hetare i framtiden som kontinuerlig 
infusion (för att inte dalvärdena ska bli suboptimala). 
Tandvårdsantibiotika nej då UB inte var närvarande. 
Mycoplasmaserologi. PC info om ny metod med större specificitet. Ja tyckte  vi. 
Doxy vid acne och rocasea på anledning av fråga från Sam R på Porsö VC: Känns som ”risk” för 
resistens…? Vi frågar runt (Inkl Christian Giske på KI) 
Svamppreparat ochAntiviraler hann vi inte med. 
Antibiotika slutenvård AC fick Stramagruppen som hemläxa att ”ögna igenom” till nästa möte –se 
bilaga i mailet!  
Rekommendationer upplägg lokal Strama-grp från stor-Strama tar vi nästa gång. 
 

Stramamöte 2011:1 planeras till torsdag 3 feb kl 14-16 och 
Stramamöte 2011:2 planeras till torsdag 14 april kl 14-16 
 
Bara att plutta av i almanackan! Fika kan förekomma! 
 
Hälsn! 

anders  (hoppas jag inte glömt något – hör av er i så fall!) 


