Verksamhetsberättelse Stramanätverket 2019 - 2020
Stramanätverkets AU har under verksamhetsåret bestått av:
Lars Blad, Västmanland (ordf), Per-Åke Jarnheimer, Kalmar (vice ordf), Gisela Otto, Skåne (sekr),
Anna-Lena Fastén, Stockholm, Maria Remen, Sörmland. Stephan Stenmark, Västerbotten (adj).
Verksamheten under verksamhetsåret 2019 – 2020 har under 2020 i mycket stor utsträckning
präglats av pandemin med covid-19. Mycket av Strama-arbetet både nationellt och på många
håll lokalt har legat still, eller näst intill, sedan våren 2020. Stramadagen 2020 och därmed även
Stramanätverkets årsmöte har fått ställas in respektive skjutas fram.
Under verksamhetsåret har hållits:
• Telefonmöten med utskick av minnesanteckningar; 190612, 190827, 190925, 191104,
191204, 200109, 200401, 200428, 200526, 200831 och 200922.
• Medlemsmöte 191023, i samband med Stramainternatet i Stockholm 191023-24
• Årsmöte för 2020 – kallelse med dagordning utskickad 200916 till årsmöte 201021
Stramanätverkets AU har under det gångna verksamhetsåret 2019 – 2020 haft ett fortsatt gott
och nära samarbete med och representantskap i Nationella Strama samt Folkhälsomyndighetens
samverkansgrupp för stramaarbete. Ordföranden har också deltagit i den tvärsektoriella och
myndighetsövergripande ”Nationella samverkansgruppen mot antibiotikaresistens” (som
SMLF:s repr). I en fortsatt utveckling av samspelet med Nationella Strama har AU funnit
anledning att fokusera på uppgiften att överbrygga mellan olika strukturer verksamma mot ABR,
samt bidra till en snabb och effektiv lateral informationsdelning mellan Stramagrupperna i
regionerna.
Bland de arbetsområden/-uppgifter som vidare engagerat AU under verksamhetsåret:
• Utvecklingen av antibiotikaförskrivningen har följts.
o En fortsatt långsam men stadig minskning av förskrivningen i öppen vård sågs i
majoriteten av landstingen/regionerna fram till början av covid-19-pandemins
början, då istället en störtdykning sågs. Skälen till detta är under närmare
granskning; inte fastställt i vilka proportioner en nedstängning av stora delar av
primärvården, en minskad patienttillströmning och en faktiskt minskad sjuklighet
bidragit till minskningen.
o I sluten vård sågs till stor del under pandemins mest intensiva fas en motsatt
utveckling: en kraftig ökning av rekvisitioner av ett flertal intravenösa antibiotika.
Även här sannolikt flera förklaringar, där en initial ökning av antibiotika till
intensivvårdade pneumonier torde vara en, och en tidig tendens till hamstring (även
globalt) en annan.
o Både utvecklingen i öppen och sluten vård har efterhand gått mot mer
normaliserade värden.
• Bevakning av Infektionsverktygets fortsatta utveckling – beklaglig uppbromsning under
2019 av bl a ekonomiska skäl
• Delaktighet i uppdateringen (okt 2019) av Stramas ”Rekommendationer för
kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten”, tillsammans med NAG Strama och i nära
samverkan med Socialstyrelsen
• Uppmärksammande av marknadsföring av snabbtest för bakteriell vaginos, av företaget
Dynamic Code, som uppfattas kunna leda till ökad antibiotikaförskrivning på en osäker
grund. SFOG:s styrelse uppmärksammade på problematiken.
• Arbete för en ökad kännedom om och användning av ”PV-kvalitet”

•
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•

På Socialdepartementet 191001 diskuterat internationellt arbete, f f a på jordbrukssidan,
och där poängterat vikten av långsiktighet i ABR-arbetet både internationellt och nationellt
Medverkan från Stramanätverkets AU på Antibiotikadagen 191018, EAAD/ECDC i Stockholm
samt Antibiotikaforum i Jönköping
På förfrågan från WHO EURO har SN AU bidragit med två namn på intresserade och lämpade
kandidater för internationellt konsultarbete, som också kallats till en första introduktion
Under covid-19-pandemin har AU:s arbete begränsats till det mest nödvändiga, f f a:
o Bevakning av risken för brist på vissa slutenvårdsantibiotika – samverkansmöten i
ämnet med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, observerande behovet av
former för ett ”nödfallsdokument” vid ev uppkommande manifest brist (dokument
utformades tacknämligt av RAF), samt medverkan i diskussioner om optimal
användning av FoHM:s nationella reservlager
o Vidmakthållandet av korta telefonmöten, planering för uppskjutet årsmöte

