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Tillsammans är vi i Strama med 
och tar regeringens strategi 

från ord till handling



Regeringen vill att:

Programråd Strama leder huvudmännens
nationella arbete och samordnar landstingens 
Stramagrupper som stödjer samt följer upp 
verksamheten i arbetet med klok och ansvarsfull 
användning av antibiotika pa ̊ humansidan. 

Inom djur och livsmedelssektorn fortsätter
Strama VL (veterinär och livsmedel) med 
kunskapsstöd till olika aktörer



Kunskapsstyrning
Styr- och stödsystem som bidra till att 
bästa tillgängliga kunskap används i mötet med patienten
Patienter med infektioner ska få bästa möjliga behandling 

samtidigt som vi arbetar mot antibiotikaresistens 

Tillsammans med landsting och regioner

Kärnverksamhet, inte projekt

Tre huvudområden: 
• Identifiera kunskapsbrister och verka för att ta fram 

kunskapsunderlag 
• Välja ut mål, mäta och följa upp
• Ge stöd och verka för förutsättningar till förbättringsarbete



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 kunskap 
genom styrning
Socialstyrelsen ordf
+ 8 myndigheter

NSK



Fokusområden i verksamhetsplanen 2016

• Minskad förskrivning av antibiotika på recept i Sverige, 250 – målet 

• Mål för slutenvården

• Mål för primärvården

• Effektiv kommunikation via en väl fungerande hemsida

• Optimerad behandling av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier

• Påbörja arbete för att skapa nationella behandlingsriktlinjer för samhällsförvärvade 
infektioner på sjukhus

• Tillhandahålla nationella utbildningar och symposier

• Alla landsting ska kunna återkoppla lokala resistensdata

• Vårdhygieniskt mål kopplat till Infektionsverktyget

• Alla kommuner ska ha tillgång till egna data för vårdrelaterade infektioner på sina 
äldreboenden  – koppling till Svenska HALT







Kontakt:  Magdalena.Pettersson@vll.se



Totalt 28,5 miljoner till lokala Strama 2016

Programråd Strama har
2016 en budget på 
1,7 miljoner



För patienterna och samhällsekonomin är 
det lätt att argumentera för mer och 
jämlikare satsning i landsting och regioner 
för att minska sjukdom, dödlighet och 
ökande kostnader till följd av MRB



Nationella aktiviteter 2016

• Stramautbildning Långholmen 17-18 mars
• Symposium om antibiotikabehandling och antibiotikaresistens på Barnveckan 

i Östersund 26 april
• Möte mellan Programråd Strama och lokala Strama 28 april
• Stramadagen 11 maj
• Infektionsveckan 23-27 maj Helsingborg

– Pneumonitema på ungt forum
– Keynote lecture. Multiresistant gram-negative bacteria, Evelina Tacconelli
– Symposium. Antibiotikaanvädning inom svensk slutenvård –verktyg för analys och 

uppföljning, behov, mål och utmaningar. Moderator Eva Melander

• Fem regionala HALT-workshops v39-40
• Infektionsläkarföreningens höstutbildning 24-25 okt: Antibiotika och 

antibiotikaresistens
• Möte mellan lokala Strama, Programråd Strama och FoHM 26-27 okt
• Antibiotikaforum 18 nov
• Fem regionala workshops om Antimicrobial stewardship v47-49



Följ Strama på Twitter 


