
Enkät till Stramas lokala 

grupper mars 2015

Sammanställt av Stephan Stenmark Västerbotten



Har Stramagruppen blivit permanentad i 

landstinget/regionen?

-21 av 21 har svarat ja



Har Stramagruppen fått ett uppdrag, mandat och budget 

som gäller tills vidare?

-20 svarar ja

-1 svarar nej

Uppdraget "ingår i tjänsten" för Strama-gruppsmedlemmarna

-5 Har lämtnar kommentarer

*Har dock ingen driftsbudget.

*Ej fastställd budget

*Budget lite otydligt

*Ja, för regionala strama 

*Ej permanent budget 



Hur stor är er totala budget för 2015?

Beräkning utifrån uppgivna medel och antal tjänster med 

antagandet att snittlön för apotekare och ssk är 30000, 

ÖL 65000 Distrläk 75000kr

• Min: 0 el ?

• Max: 8.850.000kr 

• Medel: 1.420.000kr

• Median: 700.000kr

• Summa: 29.800.000kr



Budget för lokala Stramagrupper
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Hur många jobbar ”ideellt” med Strama inom sin ordinarie 

arbetstid?

• 5 har inte svarat

• Mellan 1 och 15 personer

• Vanliga kategorier

– Smittskyddsläkare

– Hygienläkare

– Apotekare

– Bakteriolog

– Stramagruppsmedlemmar

– Kommunikatör



Hur många jobbar med utåtriktade 

klinik/vårdcentralsbesök?

• 3 har inte svarat

• Spridning från 1-20

• Vanligaste är 2-4



Hur många besök totalt på klinik respektive hälsocentral 

hinner man med på ett år?

• 4 har inte svarat

• Spridning från 10-120 besök

• Fler besök i primärvård, flera besöker alla 

Hälsocentraler, men ingen alla kliniker

• Flera har kontaktläkare/ 

infektionsansvariga läkare

• Flera anordnar utbildningar med bred 

inbjudan ffa till primärvård



Hinner Strama-ledamöterna komma till era sammanträden? 

Kommentar?

• 3 har inte svarat

• 2 beskriver närvaron som god

• Övriga mer varierande, tidsbrist vanligaste 

orsaken



Hur går det med nyrekrytering av Strama-arbetare?

• 5 har inte svarat

• Stor spridning, alltifrån trögt till lätt

– Det som upplever det trögt kopplar ofta till hög 

belastning i vården


