
Hur kan arbeta tillsammans ? 



Folkhälsomyndigheten 
Inkl.Samverkansgruppen för 
Stramafrågor 
 

Programråd Strama 

21 lokala Stramagrupper 
 
 

-nätverket Specialitetsföreningar: 
-Infektion 
-Mikrobiologi 
-Vårdhygien 
-Allmänmedicin 
-Barn 
-Kirurgi 
-mfl 

Expertgrupper:  

Veterinär-Strama 
Apotekar-Strama 
Tandvårds-Strama 

Nationella samverkansgruppen för  
arbete mot antibiotikaresistens  
och vårdrelaterade infektioner 
21 myndigheter 

Socialdepartementet 

Huvudmannagrupp 
Landst 6, Kommun 10 ledamöter 

Rådet för styrning 
med kunskap  
Socialstyrelsen ordf 
 + 8 myndigheter 

NSK 

Hur är Strama organiserat? 



Politiskt stöd på högsta nivå 



Ny strategi från regeringen 
Maj 2016 

Högnivåmöte på FN 21 september 2016 

Dokument och policy på plats 



Vad gör lokala Strama? 

• Tvärprofessionellt arbete i ditt län/din region 
• Utbildar personal 
• Behandlingsrekommendationer 
• Följer upp förskrivning 
• Följer resistensläge 
• Arbetsplatsbesök 
• Opinionsbildare 

 



Hur kan man samarbeta med Strama? 

• MAS kan vara med i lokala Stramagruppen 
• Få stöd inför HALT mätning 
• Ordna utbildningar tillsammans 

– Centraliserat 
– I enskild kommun 

• Bollplank  
– när man tolkar sina data från HALT 
– vid val av områden i förbättringsarbete 

• Nätverk av läkare som har ansvar för SÄBO 
 



Exempel på nätverk i Västerbotten 

• Leds av Geriatriker anställd av Strama på 10% 
• Startade 2013 
• Inbjudan till alla hälsocentralschefer 
• 10-15 läkare deltar via möte live el videokonferens 

– 2 möten per termin för läkare 
– Utbildningar för ssk/usk i samarbete med MASar 
– Besök på boenden för att ge undervisning och diskutera 

rutiner/handläggning 
– Uppmanar till deltagande i svenska HALT 

 



Europeisk antibiotikadagen 18 november 
www.skyddaantibiotikan.se följ kampanjen på hemsidan och Facebook 

http://www.skyddaantibiotikan.se/


www.strama.se 



Följ Strama på Twitter  



Hur kan vi arbeta tillsammans i 
förbättringsarbeten? 

Fanny Bergman Utredare/Hygiensjuksköterska  
 



 
Vårdrelaterade infektioner vanligaste vårdskadan  

Skadornas fördelning i olika skadetyper 

Vårdrelaterade infektioner 
35,1% 

Svikt i vitala parametrar 
2,4% 

Kirurgiska skador 
12,9% 

Blåsöverfyllnad 
9,1% 

Läkemedels-relaterad 
skada 
8,1% 

Trycksår  
8,1% 

Fallskada 
4,9% 

Neurologisk skada 
0,4% 

Annat 
19,0% 

Källa: Sveriges kommuner och landstings vårdskademätning 2013, Hans Rutberg 



Vårdrelaterad infektion 

Definition  

”Infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av 
diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal 
som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning” 
 
    Socialstyrelsens termbank 2011  
 



Vårdrelaterad infektion 

• Infektion som uppstår till följd av en vårdkontakt 
 
• Sluten vård eller öppen vård 

 
• Endogen eller exogen smitta 
 
• Patient/ brukare och personal 
        

        



Organisation i landet 

Vårdhygien STRAMA Smittskydd 
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Ser olika ut i landet 
 
Vårdhygienisk enhet ex.  
- Hygienläkare 
- Hygiensjuksköterska 
- Kursadministratör 
 
Vårdhygien/STRAMA/Smittskydd 
I samma tjänst/enhet/avdelning 
 
Organisatorisk tillhörighet för  
Vårdhygien kan vara: 
- Övergripande landstingsnivå/ledning 
- Ett Universitetssjukhus  



Hygienrond 

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda 
Boendeformer 
 
Syftet med protokollet för vårdhygienisk standard är att beskriva den vårdhygieniska kvaliteten 
på enheten och att identifiera faktorer som ökar risken för vårdrelaterade infektioner hos 
vårdtagare och personal.  
 
Protokollet är ett instrument för att bedöma den vårdhygieniska standarden. 
 
Hygienrond tillsammans med MAS, enhetschef, sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Vårdhygien kan 
medverka vid uppföljning och analys av HALT-resultat och utbildning på enhetsnivå.  
 
• Egenkontroll. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSF 2011:9. 
 

 
16 2016-10-06 

http://static.wm3.se/sites/16/media/5681_S0810_Protokoll_fo_u0308r_va_u030Ardhygienisk_standard_i_sa_u0308rskilda_boe_uFFFD.pdf?1396533273


Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder 
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 Sårbehandling 
 
 Ren och steril rutin utanför operativ enhet 
 
 Kateterisering av urinblåsa 

 
 

 
 

 Trycksår 
 

 Vårdrelaterade urinvägsinfektioner- åtgärder för att förebygga 
 



Att förebygga vårdrelaterade 
infektioner- kunskapsunderlag 

• Socialstyrelsen 2006. Bok men även som pdf. 
 

• Exempel på kapitel: 
- Desinfektion av hud och slemhinnor 
- Desinfektion av ytor och föremål 
- Mikrobiologisk renhet och medicintekniska produkter 
 
 
Framåt i tid ligger revidering av vissa kapitel i regi av 
Folkhälsomyndigheten 
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Samarbeta med Kliniskt träningscentrum 
eller simulatorcentrum  
• KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk 

simulering) är ett nystartat nationellt nätverk för KTC 
verksamhet  

 
• Kompetenscentrum i Landstinget Dalarna är ett exempel 

på enhet som bjuder in kommunens sjuksköterskor till 
utbildningar i exempelvis stomivård, PICC-line och olika 
temadagar. 

 
Bild från Vårdhandboken 
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