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KALENDARIUM
STRAMA-dag den 30 maj.
Se program på hemsidan.
Anmälan senast 20 april.
Σ
Den 19-20 November
anordnas ett gemensamt
möte med STRAMA, RAF
och SMI om antibiotikaresistens, nya antibiotika
m.m. på SAS Radisson
Arlandia Hotell.
TIPSET
+ Material om otit är nu
samlat på Stramas hemsida.
Här kan du hitta konsensusuttalande, patient- och
personal-broschyr samt OHbilder.
+ Smitta i förskolan - ny
rapport från Socialstyrelsen.
Se STRAMA:s hemsida
under "Nyheter".
+ APUA International som
du hittar på www. apua.org
eller från www.strama.org.
Medlemsavgiften i svenska
APUA är reducerad till
300:-/år, anmäl Ditt intresse
till kristina.lundh@smi.ki.se

Aktuellt nationellt
Den engelska delen av hemsidan har uppdaterats. Här finns nu
översättningar av lokala vårdprogram, otitkonsensusdokumentet, hänvisning till artiklar och pågående
projekt etc.
Γ
Antibiotikastatistik
Hiprex och Furadantin som tidigare klassats som ”urologiska
medel” med ATC-kod G04 är fr o m 1 januari 2001 klassade
som ”övriga antibakteriella medel” med ATC-kod J01X. Denna
ändring, som är införd i Apotekens statistiksystem, innebär att
all statistik över J01, även retroaktivt, innefattar Hiprex och
Furadantin. STRAMA har beslutat att exkludera Hiprex ur den
statistik som presenteras på vår hemsida. Denna korrigering
kommer att ta någon vecka att göra. Vid uttag av lokal
antibiotikastatistik måste denna ATC-kodsändring beaktas vid
jämförelser.
Γ
Projekt som stöds av STRAMA 2001
- Uppföljande studie av antibiotikaförbrukning på sjukhem –
Gitte Bredmose Hansen Skaraborg
- Resistensläget bland urinvägspatogener inom geriatrik och på
sjukhem i Stockholms län – Christina Lundberg, Stockholm
- Produktion av undervisningsmaterial om infektioner,
antibiotika och resistens hos skolbarn samt utvärdering av
informationen – Per Hartvig, Uppsala
- Kartläggning och kvalitetssäkring av antibiotikaanvändning
på ett universitetssjukhus före och efter införandet av ett
sjukhusöver- gripande infektionskontrollprogram – Per
Lundberg, Stockholm
- Förekomst av antibiotika och resistensutveckling i
sjukhusavlopp – en longitudinell studien – Björn Olsen, Kalmar
Γ
IVA-STRAMA
De första resultaten från IVA-STRAMA-projektet har nu
sammanställts och finns tillgängliga på http://e.lio.se/Ivastrama.
Inte mindre än 38 intensivvårdsavdelningar i Sverige har
anslutit sig till detta kvalitetsprojekt. Resultaten visar
intressanta skillnader över landet. Antibiotikaförbrukningen
(uttryckt som DDD/1000 vårddygn) varierar t.ex mer än fem
gånger.
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STRAMA DEBATT
här hoppas vi att angelägna ämnen kan
diskuteras t ex: behandlingsalternativ,
behandlingstider, diagnostik men även andra
mer allmänna frågeställningar inom
infektionsområdet. Skicka ditt inlägg till
debatt@strama.org

Aktuellt
internationellt
Krav på positiv odling kan minska
vancomycinanvändning
På ett barnsjukhus i Texas har man haft strikta
kriterier för vancomycinanvändning men låg
följsamhet till dessa. För att förbättra
situationen infördes ett system där
vancomycin inte levererades efter 72 timmar
till avdelningen såvida inte positiv odling
förelåg med beta-laktamresistenta
gramposistiva bakterier. Efter att systemet
infördes minskade vancomycinanvändningen
till odlingsnegativa patienter från 14% till
0.5%.
Källa: Infectious Diseases in Children,
December 2000
Γ
Distinkt variant av vancomycinresistenta E.
faecium
I en arikel i The Lancet (2001:357, 853-855)
presenteras en studie av genetiken hos
epidemiska och icke-epidemiska isolat av
E.faecium från Europa, USA och Australien.
Resultaten visar att en specifik subpopulation
av E.faecium, genetiskt distinkt från ickeepidemiska isolat var orsaken till
sjukhusepidemier på alla tre kontinenterna.
Denna subpopulation innehöll en variant av
en virulensgen (esp) som inte kunde påvisas i
icke-epidemiska isolat eller i isolat från djur.
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