Minnesanteckningar från Strama Nätverksmöte 121024 Hotell Scandic Alvik
(i anslutning till av SMI arrangerat Strama‐ordförandemöte)
Närvarande: Magdalena Prioux, Uppsala; Annika Hahlin, Stockholm; Per‐Åke
Jarnheimer, Kalmar; Sven Montelius, Gotland; Peter Ulleryd, Västra Götaland; Katarina
Hedin, Kronoberg; Eva Melander, Skåne; Astrid Danielsson, Dalarna; Peter Iveroth,
Jönköping; Maria Remén, Sörmland; Ingrid Lindblad, Blekinge; Jan Smedjegård,
Västmanland; Anders Nystedt, Norrbotten; Mats Erntell och Karin Truedsson, Halland;
Lars Blad, Västernorrland; Hans Fredlund, Örebro
1. Strama‐loggan
På förekommen anledning diskuterades användandet av Strama‐loggan. Beslutades att
användande av Strama:s nationella logga reserveras för övergripande, i första hand
nationella arrangemang, och skall föregås av en kommunikation med och godkännande
av Stramanätverkets AU. Vid regional/lokal användning används en lokalt anpassad
logga (samma logga som den nationella, men med landsting/län/region inlagt i loggan),
enligt den modell som utarbetats av Strama Stockholm, som det går att få tillgång till via
Strama Stockholm. En möjlighet är också att den lokala landstingsloggan är placerad
alldeles intill Stramaloggan så att det inte kan missuppfattas som ett nationellt
arrangemang/nationellt uttalande.
2. Ordföranden rapporterar om AU:s löpande arbete
En dialog med SKL har hållits om indikatorer för det kommande årets
’antibiotikasatsning’, där följande framförts:
 Infektionsverktygets införande på sikt bör stimuleras
 Uppnåendet av en minskning av antibiotikaförskrivningen kan premieras – ingen
preciserad åsikt om hur mycket
Angående kostnaderna för hemsidan Strama.se så har utfakturering nu skett från
Uppsala till samtliga medlemmar; det har arbetats med en del tekniska problem; en
lösning för ett stadigare flöde av artikeltips till sidan har hittats; diskussionen om
”Minutkliniker” förts. Beslutas också att om möjligt länka till slutversionen av rapporten
om utfallet av antibiotikadelen i årets patientsäkerhetssatsning.
3. Diskussion om ”rundresorna med SKL”, där ett antal lokala
Stramaordförande deltagit
På de flesta håll uppfattades det som värdefullt att det gavs tillfälle att diskutera
antibiotikaresistensfrågorna i ett rum där både politiker och administratörer församlats.
I den mån det blir aktuellt dominerade en positiv inställning till en ny runda.
Diskuterades också möjliga framgångsfaktorer respektive hinder för arbetet:
 Vårdvalet – nämns ofta som en försvårande faktor för minskning av
antibiotikaförbrukningen, men tydliga data saknas. Vårdval kan genomföras på




olika sätt – sannolikt kan vägar finnas där ev negativ effekt på
antibiotikaförbrukning undviks/minimeras. Önskemål att ”kvalitetssäkra
vårdvalen ur Stramasynpunkt” framfördes.
1177 – det sätt som de övergripande tidsramarna är skrivna på, för inom vilken
tid en läkarundersökning bör ske vid olika diagnoser, driver sannolikt på
antibiotikaförskrivningen. Vägar att ändra detta söks.
Samarbetet med de lokala IT‐avdelningarna i landstingen varierar. Framfördes
från några håll problem med att ta fram data från journalsystemen för att få fram
adekvat antibiotikaförskrivningsstatistik särskilt kombinerat med diagnos.

4. Vidareutveckling av 10‐punktsprogrammet
10‐punktsprogrammet används i varierande utsträckning. I flera är det antaget som
landstingspolicy. Generellt sågs positivt på att utveckla programmet mot tydligare
målformuleringar. Som ett steg tar ordf Nätverket kontakt med ordf
Infektionsläkarföreningen.
5. Diskussion om varumärken/benämningar
Det är inte alltid helt tydligt för omvärlden hur Strama, SMI, Stramaråd och
Stramanätverk hänger ihop. Diskuterades vikten av att det starka varumärket Strama
inte försvinner utan snarare används i synergi med SMI.
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