Strama / Antibiotikaresistens en
kompetensgrupp inom NSK
NSK - Nationell samverkan för kunskapsstyrning
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Stramanätverket
• Intresseförening för regionernas/landstingens
Stramagrupper, bildades 2011
• AU (HF, SS, LB, AL, EM + GG)

• Ingen egen ekonomi, inget kansli
• Äger loggan
• Hemsidan
• Risk för nedtrappning av den sammanhållande
funktionen, egen röst
• ”Lobbygrupp” som bär arvet vidare,
informationsspridning, kontaktfrågor,
medarrangörer, remissinstans

Principer för urval och prioriteringar av
områden till Programråd

Etablering av programområden föreslås utgå från
följande urvalskriterier:
• röra en folksjukdom - stora volymer

• tar stora samhällskostnader/resurser i anspråk
• finns stora praxisskillnader/behov och möjligheter till
kvalitetsutveckling
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Argument:
Strama, strategisk kunskapsutveckling, samordning av
användning och kommunikation till allmänheten.
- Vårdgivarna bör samordna och stödja ett uthålligt arbete på området
- Myndigheterna har redan ett regeringsuppdrag att samverka

- Enskilda myndigheter har ett uppdrag i instruktionen inom
antibiotikaresistens
- Myndigheter och vårdgivare behöver samordna insatserna
- Gemensamma svåra beslut behöver tas inom en relativt snar framtid om
på vilka indikationer nuvarande antibiotika ska få användas.
- Nya antibiotika; för optimal nytta och bevarande, behöver strikta
indikationer/ransonering diskuteras
- En nationell strategi behövs för samverkan med läkemedelsindustrin för
framtagande av nya läkemedel och behandlingsprinciper samt
kostnadsersättningen
Sid .

NSK

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens
samverkansgrupp för
Stramafrågor

NSK-Region
Nationell samverkansgrupp för
kunskapsstyrning:
Programråd, Kompetensgrupper

Strama–NSK
Norra regionen är värd för
kompetensgruppen
Styrgrupp med personer från de
sex sjukvårdsregionerna
Kansli med processledare 50%

-nätverket

21 lokala Stramagrupper

Huvudsakliga arbetsuppgifter för Strama NSK
Nationella kompetensgruppen Stramas långsiktiga arbete ska bygga på den struktur,
erfarenhet och rutiner som utvecklats och legat till grund för arbetet hittills mot
antibiotikaresistens.


Samordna och stödja lokalt/regionalt/nationellt Strama-arbete



Utforma en generisk processmodell med resultatmått och målvärden för
antibiotikaanvändningen



Fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i vårdpraxis



Ta fram nyckeltal



Identifiera oönskade variationer och behov av nya/reviderade kunskapsunderlag



Säkra tillgången till riktlinjer



Utarbeta gemensamma nationella vårdprogram, konsekvensbeskrivningar och förslag till
implementeringsstöd



Delta i nationella FOUU-projekt

Kompetensgruppen ska bidra till att fördjupa detta arbete inom landsting och regioner. Arbetet
medför att en nationell struktur för kunskapsbaserad vård, erfarenhetsutbyte, lärande och mer
jämlik dialog etableras.
(ME, HF, TH)
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Undergrupper kan etableras för enskilda projekt,
exempelvis:
o Infektionsverktyget
o 10-punktsprogrammet
o Hemsida, Strama.se eller under NSK
o Expertstöd vid svår multiresistens avseende tillgängliga antibiotika

o Nationella utbildningsdagar
o Gemensamma databaser: PRIS, läkemedelsregistret, SveAlert-funktioner
o FoUU-projekt i samverkansform
o Arbete enligt den Nationella Handlingsplanen mot antibiotikaresistens och
vårdrelaterad infektion
o MIRA-projektet i samverkan med Folkhälsomyndigheten
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Medlemmar i kompetensgruppen Strama för 2015/2016
• Ordförande:

Stephan Stenmark, Umeå, smittskyddsläkare, VLL

• Smittskyddsläkarföreningen: Lars Blad, bitr. smittskyddsläkare, LVN
• Mikrobiologi:

Christina Åhrén, mikrobiologi, VGR

• Allmänmedicin:

Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare VGR,

• Infektionssjukdomar:

Thomas Tängdén, infektionsläkare, LUL

• Barnläkare:

Mattias Eknefelt, Region Jönköping

• Vårdhygien:

Anders Johansson, vårdhygien, Umeå

• Vårdhygiensjuksköterska:

Annethe Thegel, Region Örebro

• Apotekare:

Annika Hahlin, SLL

• Södra sjukvårdsregionen

Mats Erntell

• Stramanätverkets ordf

Hans Fredlund

• RAF ordförande:

Håkan Hanberger, professor infektion, LIÖ

• MAS:

förslag från SKL

• Processledare 0,5 tj:

Utses av värdlandstinget
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