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

130515 kl 16.15 till c:a 18.00

Plats:

Radisson Blu Arlandia Hotell, Arlanda

Närvarande: Hans Fredlund, Örebro; Lars Blad, Västernorrland; Signar Mäkitalo,
Gävleborg; Eva Ekelöf‐Andström, Gotland; Stephan Stenmark, Västerbotten; Jan
Smedjegård, Västmanland; Katarina Hedin, Kronoberg; ”Tinna” Åhren, Peter Ulleryd,
Västra Götaland; Astrid Danielsson, Dalarna; Maria Remén, Södermanland; Mats Erntell,
Halland; Per‐Åke Jarnheimer, Kalmar; Eva Melander, Skåne; Peter Iveroth, Jönköping;
Anders Nystedt, Norrbotten; Astrid Lundevall, Stockholm; Olle Wik, Värmland; Otto Cars
(adjungerad)
1. Mötet öppnades
2. Till ordförande för mötet utsågs Hans Fredlund och till sekreterare Lars Blad
3. Till justeringsmän utsågs Peter Iveroth och Mats Erntell
4. Frågan om mötets behöriga utlysande befanns med ja besvarad
5. Dagordningen fastställdes
6. Strama‐hemsidan:
Hemsidan är ett av de grundläggande skälen till att nätverket bildats. Mötet är överens
om att sidan tappat i dynamik, helt naturligt då resurserna för dess drivande och
uppdatering gått ned avsevärt. Nu inriktning på att dels behålla befintligt material
tillgängligt, och dels tjäna som plattform för effektivare delning av nytt material lateralt
mellan grupper. Mer kunde komma in, och läggas ut. Inga strukturella förändringar
ryms inom nuvarande resurser, t ex skulle en ”städning” behövas. Mötet finner att det
vore önskvärt om aktiviteten kunde öka vad gäller sidan – mycket skulle kunna göras
med en halvtidstjänst vikt för sidan. Olika lösningar diskuteras, så som att fördela
kostnader mellan grupperna, eller finna en sponsringsvillig partner. Uppdrogs åt AU att
jobba vidare med frågan.
7. Rapport om AU:s övriga arbete
Till mötet utskickad verksamhetsberättelse (bifogas) genomgicks, med diskussion. Vid
den just hållna Stramadagen saknade åtskilliga ”Strama‐loggans” närvaro. Många fann
detta anmärkningsvärt nu när genom patientsäkerhetssatsningen kravet om
Stramagrupper i varje landsting blivit tydligt, och Strama‐arbetet är i en mer aktiv fas än
på länge, vilket också märktes under den gångna dagen.
En engagerad diskussion utmynnade i att ett möte borde hållas mellan Stramanätverk
och SMI, med sikte på bättre samsyn i frågor om logga, varumärke och samverkan.

Behovet av förbättringar av 1177 diskuterades; i första hand avvaktas utfallet av att
representanter för 1177 ingår som programpunkt vid Stramarådsmöte 16/5.
8. Val till nätverkets arbetsutskott (AU)
Valberedningen presenterade förslag, som diskuterades och utmynnade i följande val:
 Stephan Stenmark väljs som AU‐ledamot och vice ordf för två år (omval)
 Lars Blad väljs som AU‐ledamot för två år (omval)
 Inga Odenholt väljs som AU‐ledamot på ett år (fyllnadsval för avgående Katarina
Hedin)
 Astrid Lundevall väljs som AU‐ledamot på två år (nyval)
 Göran Günther adjungeras som IT‐ansvarig på ytterligare ett år
9. Ev val till valberedning
Valberedningen omväljs i dess helhet (Olle Wik, Eva Melander, Anders Nystedt)
10. Övriga frågor
a. 2014 års patientsäkerhetsöverenskommelse – förväntningar på målen?
Utförlig diskussion med synpunkter på målen. Bland de återkommande fanns en önskan
att inkludera slutenvården denna gång, att målen bör vara uppnåeliga för många, gärna
kunde innehålla ett moment av utveckling av återförande av förskrivardata (i detta årets
mål), samt ett processmål angående Infektionsverktygets utdata.
b. SKL‐besök till landstingen – finns önskemål om Strama‐representant till
de planerade SKL‐besöken under detta år?
Mats Erntell har nu uppgift om 15 bokade SKL‐resor till landstingsledningar för
diskussion om det fortsatta patientsäkerhetsarbetet, inklusive Strama‐arbetet; vilka
Stramagrupper önskar besök, och hur lösa logistiken? Vilka kan ställa upp som
medföljande vid besök? Viktiga frågor att lyfta vid besöken?
Diskussion, där bl a följande framkom: åtskilliga kan se nytta med ett besök av även
Stramarepresentant. Viktiga frågor att lyfta är: 1) fortsättningen efter 2014, fortsatta
resurser för arbetet? 2) Infektionsverktygets införande
11. Mötet avslutades

………………………………………………..
Lars Blad, sekr

Peter Iveroth

Mats Erntell

