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Deltagare                                          Kallade 

Anders Nystedt (AN) ORDF 

Anders Österlund (AÖsmi) SM SK 

Ann-Marie Cylvén SM SK 

Patrik Olsson) KIR 

Even Nisja (EN) KÄK 

Ingrid Brännström (IB) LMK 

Kia Karlman (KK) HYG  

Mikael Wannerberg (MW) ÖNH 

Zandra Felten (ZF) PV 

 

Anders Österlind (AÖinf) INF 

Klas Edin (KE) ORT 

Peter Cettner (PC) MIKRO 

Stellan Båtsman (SB) PV  

Ulf Karlsson (UK) IVA-AKUT 

Yonas Berhan (YB) BARN 

______________________________ 

Åsa Carlsson (ÅC) INF SUPPL 

Minna Ygge (MY) MIKRO SUPPL 

Ann-Louise Svedberg (A-LS) SM SK 

SUPPL 

 

 

 

 

Föregående mötesprotokoll godkännandes + lite snack & lite fika. 

 

Förskrivningsdata 2012 öppenvård genomgicks. Ser väldigt lovande ut för hela länet. Påtaglig 

förbrukningsminskning (nästan -5% sedan 2011) och då största minskningen hos det som förskrivs i 

primärvården (nästan -9%). Även tandvården minskar fint (ca 25% på 4 år!). Karaktären av det som 

förskrivs är också hyfsat tilltalande. Det kan bli bättre avseende Pc på LV-inf. Förskrivningen av 

kinoloner och po cefalosporiner kan minska ytterligare etc etc. Men i det stora hela – bra! 

Enorma skillnader ses mellan olika vårdcentraler dock. Några enheter redan nu väl under det 

långsiktiga målet som nu diskuteras i landstinget <150 rec per 1000 listade inv. Ex Hertsön 126. 

Arjeplog är i andra änden av spektret med 383 och då alltså mer än 3 gånger så mycket. Det finns 

demografiska (och andra) förklaringar men sannolikt finns ffa mycket förbättringsåtgärder att göra. 

 

Förskrivningsdata 2012 slutenvård och då lite dystrare statistik. Norrbotten använde 2012 4:e mest 

antibiotika i slutenvården av alla landsting. Vi hade bara Kronoberg, Örebro och Västerbotten efter 

oss. Ska inte behöva vara så men generellt svårt att få slutenvårdens kliniker att se detta som ”deras” 

problem. Man vill gärna överlåta problematiken till andra (Strama, Infektionssektionen…?) vilket ju 

inte fungerar. Strama NLL måste försöka hitta en väg att nå slutenvårdsdoktorerna. Annars sitter vi 

snart i resistensträsket. 

 

MRB-statistiken presenterades. Ffa ESBL-ökningen är otäckt påtaglig. 

 

Data + analyser kommer att presenteras i Smittsant # 2 2013 som utkommer i februari. Även i 

samband med Antibiotkaansvariga läkare-dagarna i Överkalix 12-13 februari. 

 

Antibiotikaansvariga läkare mötet i Överkalix diskuterades. Programpunkterna beslutades 

(preliminärt). Huvudpunkterna blir rekapitulering av Storforsen (uppdragsbeskrivning + arbete med 

mål och mått), statistikgenomgång samt utvärderingsarbete. 

Vi har ju också lovat komma med en utvärdering av Storforsmötet till NLL. AMC sätter ihop en enkät 

(tillsammans med AN) som skickas till deltagarna där. 

 



Övriga frågor och framtida mål-mått i patientsäkerhetssatsningen – jmfr Strama-möte 121220 gicks 

igenom. Avgiftsfria återbesök-kampanjen spred glädje. EN (välkommen i Strama NLL!) berättade om 

nya riktlinjer för ab-profylax i tandvården. Nya riktlinjer Streptokocktonsillitbehandling var alla 

familjära med. Nya medarbetar-kursen (WIK-kursen) har vi fått inbjudan till. ”Sådär” var den ljumma 

recensionen som kursen fick av den av oss som gick den senast.  

 

Nu fullt fokus på Antibiotikaansvariga läkare-mötet i Överkalix 12-13 februari. Nästan 50 

anmälda låter lovande! Ffa öppenvården blir mycket väl representerade. 

 

Och nästa Strama NLL-möte planeras till torsdag 23 maj kl 14-16 

(SmSk/Hyg-korridoren) och på programmet då bl.a. rapport från 

nationella Strama-dagen + från ÖKx-mötet.  
 

 

 

 

 

 


