Protokoll
från det andra årsmötet för det nationella nätverket av Strama‐grupper
Tid:

120524 kl 16.15 till 18.00

Plats:

Radisson Blu Arlandia Hotell, Arlanda

Närvarande: Astrid Lundevall, Stockholm; Göran Günther, Uppsala län; Staffan Sylvan,
Uppsala län; Peter Iveroth, Jönköpings län; Katarina Hedin, Kronobergs län; Per‐Åke
Jarnheimer, Kalmar län; Eva Ekelöf‐Andström, Gotland; Olof Blivik, Blekinge; Eva
Melander, Skåne; Inga Odenholt, Skåne; Mats Erntell, Halland; Peter Ulleryd, Västra
Götaland; Tinna Åhren, Västra Götaland; Ingemar Hallén, Värmland; Hans Fredlund,
Örebro län; Jan Smedjegård, Västmanland; Lars Blad, Västernorrland; Stephan Stenmark,
Västerbotten; Anders Nystedt, Norrbotten
1. Mötet öppnades
2. Till ordförande för mötet utsågs Hans Fredlund och till sekreterare Lars Blad
3. Till justeringspersoner utsågs Eva Ekelöf‐Andström och Jan Smedjegård
4. Frågan om mötets behöriga utlysande befanns med ja besvarad
5. Dagordningen fastställdes
6. Strama‐hemsidan:
• Det gångna årets kostnader för hemsidan (enl bilagan) blir, delat lika på alla
Stramagrupper, 810 kr. Varje grupp ombeds maila önskad fakturaadress
inom 2 v till goran.gunther@akademiska.se, annars sänds fakturan istället
direkt till ordföranden
• Dagens Stramadags‐presentationer föreslås på enklaste sätt läggas på SMI:s
hemsida (helst som ppt‐filer), och länk dit läggs på Strama.se
7. Rapporterades om AU:s övriga arbete: arbetet under nätverkets första år
redovisas i bilagda korta skriftliga årsberättelse som presenterades för årsmötet.
Diskuterades:
• Inställningen till ”Minutklinikerna” ventilerades
• Strama Stockholm har nu, efter den uppskattade ”antibiotikaellerinte”, ett
web‐material på gång typ ”körkort för antibiotika” om 4 x 20 minuter –
emotses med förväntan
• I 9 landsting/regioner planeras för kampanj mot allmänheten under
året/hösten – även från det nationella planet har nu signaler kommit om att
man samlar sig till en sådan, vilket välkomnas
8. Val förrättades till Stramanätverkets arbetsutskott (AU):
• Till ordförande i AU omvaldes Hans Fredlund på två år

•

Till övrig ledamot i AU omvaldes Katarina Hedin på två år

9. Val till valberedning: sittande valberedning ombads att fortsätta sitt arbete (Eva
Melander, Olle Wik och Anders Nystedt)
10. Övriga frågor
• Viss otillfredsställelse ute i Stramagrupperna, som lokalt delvis hålls
”ansvariga” över resultaten, över ordningen kring förankringen och
framtagandet av de vidare årsmålen i patientsäkerhetsöverenskommelsen –
bör Stramanätverket agera? – Ja, dels bör de lokala Strama‐ordförandena
försöka påverka sina respektive landstingsdirektörer, och AU bör undersöka
möjligheterna att få en dialog för nätverkets del med Socialdepartementet.
• Den ökande efterfrågan på information om ”den svenska modellen för
antibiotikaresistensarbete”, d v s till stor del Strama‐arbetet, togs upp.
o Staffan Sylvan informerade om pågående samarbete med Kina
o Lars Blad informerade om pågående samarbete med Indien
o Fler samarbeten och informationsinsatser från andra länder har
kommit upp. Slutsatsen i nuläget blev att dessa samarbeten oftast
koordineras nationellt (via SMI), men att det finns ett behov av att
samla ett informationsmaterial om det svenska Stramaarbetets olika
beståndsdelar.
11. Mötet avslutades

………………………………………………..
Lars Blad, sekr

Justeras:
Eva Ekelöf‐Andström
……………………………………………….
Eva Ekelöf‐Andström

……………………………………………..
Jan Smedjegård

