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Mötet startade med ett ”Välkommen” av ordföranden och en genomgång kring vad som hänt       

i Strama NLL sedan senaste mötet för två år sedan. Verksamheten har gått lite på sparlåga då Strama-

ordförandeposten i NLL har legat på den biträdande smittskyddsläkaren och den posten har varit 

vakant sedan våren 2015. Vi diskuterade hur känsligt upplägget var med en Strama-grupp som inte är 

formellt i organisationen och budgeterad. 

Jonas Hansson heter lösningen! Jonas är infektionsläkare på SY och är nu sedan i november 2016 

anställd 50 % på Smittskyddsenheten och kommer att ta ansvar för större delen av det centrala Strama-

arbetet. Planen var att välkomna JH med pukor och trumpeter men ett svårartat (entero?) virus ville 

annat och ett sofflägeskrävande fall av man-cold omöjliggjorde Jonas deltagande. 

Strama Norrbotten är det namn som Strama NLL kommer att byta till 1 januari när NLL blir Region 

Norrbotten. 

Presentationsrunda företogs. Vi hälsar Ellen, Erik, Susanne, Ulrika och Åsa välkomna i gruppen! Vi 

ska försöka rekrytera en andra PV-representant också efter Sandra Zeldten. SB skulle klura på förslag. 

Sammansättning Strama Norrbotten – ordinarie + adjungerade är därefter spikat. 

Veterinärdeltagande diskuterades. AN undersöker men ingen ”superhet” fråga. 

Ab-förbrukning PV/SV 2015-16 diskuterades. Det finns absolut förbättringsmöjligheter, kanske ffa 

inom slutenvården där en del data bekymrar. Även inom PV där vi är ett av få landsting som inte följer 

trenden till mer rationell förskrivning även om läget fortsatt är hyfsat. Men jämfört Västerbotten så är 

vår ÖV-förskrivning > 20 % högre. Svårmotiverat? 

Målbild Strama NLL/AB-ansv. läkare – gicks igenom. Nyckelpersoner för arbetet. Formen för 

uppdraget är nog bra. Men det gäller att få verkstad! 

Infektionskonsulten diskuterades men sjukdomar omöjliggjorde deltagande från Infektionskliniken. 

Nu, pga brist på specialister (endast 3½-4 st.) på Infektion endast schemalagd konsult på SY - IVA, 

bakt lab och hema avd 63. Och konsulten till länsdelssjukhusen är nedlagd. Insatsen är dock högt på 

prioriteringslistan hos infektionisterna så, så fort läkarbemanningen blir bättre planeras omstart. 

Kompetencentrum Infektion påpekades som resurs i Strama-arbetet. Stramgruppmedlemmarna är 

välkomna med inspel kring lämpliga ”beställningar” till FCI. 



Ab-profylax tandvård – ÅG berättade om nyordning (uppstart januari 2017) och vi tittade på 

TV/KäkK´s uppdaterade endocarditprofylax-PM som redan nu är anpassat till de federala riktlinjer 

som preliminärt väntas 2018. 

Strama NLL-appen + rekommendationerna nämndes. JH har uppdaterat delar av SV-rek i appen 

och på hemsidan. ÖV-rek kan komma att behöva uppdateras (inkl. hög UVI hos barn) i närtid. Viktigt 

då att rek uppdateras även i LMK direktlänk till rekommendationerna i VAS.  

Problem med appen är att den är bänglig att uppdatera. Den funkar inte i (de av NLL inköpta) 

Windows-telefonerna. Och inte heller i IPhone 7 om vi inte uppdaterar plattformen vilket enl. 

leverantören skulle kosta > 10.000 SEK. Kanske skulle vi, som var först med en app (och fått många, 

många efterföljare i Sverige och tom världen) bli först med att lägga ner den? AN undersöker 

möjligheten till att i stället publicera rekommendationerna i ett s.k. responsive web-format (som heter 

WRAP) så kan vi äga plattformen själv i regionen. Om detta funkar lägger vi ner appen! 

Fika med kaffe och pepparkakor (tyvärr palmoljeinnehåll) företogs. 

Förskrivningsdata – stöd till den AB-ansvarige läkaren . Hur ska vi praktiskt fixa detta med minsta 

möjliga tuggmotstånd till våra AB-ansv. i framtiden?  

Jo – så här! Data från Europa – Sverige – Norrbotten – Kommun/Sjukhus fixas och sammanställs av 

LMK i samarbete med Strama på Smittskyddsenheten.  

För data per HC/klinik ska vi söka få fason på användandet av Infektionsverktyget. Applikationen 

synes mer användarvänlig efter uppdateringar (puh!) och laggar inte lika mycket som vid introduktion. 

IV’s rykte är fortsatt lite dåligt men församlingen tror att om man på klinikerna känner att man kan få 

ut vettiga data ur systemet så kommer följsamheten till ”i-pluttandet” och den allmänna inställningen 

gentemot IV att bli mycket hjärtligare. JH kommer (ev. med hjälp av IB och Eva Sjölund på HSE) att 

sätta ihop en standardrapport för prenumeration till samtliga HC (se förslag i mötets PPP) och de olika 

sjukhusklinikerna kommer själva att få bestämma viken utdata dom vill ha – mötesdeltagarna tar hem 

frågan och återkommer. Det kan tänkas att vi på Strama också får hjälpa till med design av detta till 

kliniker som inte är med i Stramagruppen. Medicinklinikerna? Ger/rehab? 

Slutligen för data på individnivå (gäller väl mest ÖV) går detta hyfsat enkelt att tanka ut från E-

hälsomyndigheten. Vi kanske börjar med att låta JH göra en lathund med enkla instruktioner kring 

”hur” till ab-ansv så får vi se om det går att få att funka! Ev. kanske något som man måste be VChef 

(som har access till alla sina medarbetares data) att hjälpa till med? 

Resistensdata från smittskyddsanmälningar uppdateras och publiceras löpande på SME´s hemsida + i 

Smittsant. UL och EW visade hur res-data från lab. presenteras på Lab-handbokens sida (NLL+) – det 

finns en länk till höger på förstasidan där! Den statistikrapporteringen är fortsatt under utveckling. 

Perfekt! 

Möte med AB-ansvariga läkare planeras till 25-26 april 2017. Preliminärt i alla fall (det har halvt om 

halvt utlovats finansiering). Preliminärt har vi mötet på Sunderby FHS och detta i anslutning till 

smittskyddets möte med deras kontaktläkare i PV. 

Nästa Strama-grp-möte återkommer vi om när JH frisknat till. 

Övriga frågor hade vi nog inga!? 

 

God Jul till alla och ett Gott Nytt År 2017! 

 anders 


