
 

 

Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama 

 

Tid: måndag 21 mars 2022 kl. 13.15-15.30 

Plats: Zoom 

 

Närvarande: Charlotta Hagstam, Annika Hahlin, Katarina Hedin, Elin 

Hedman, Åsa Olsson, Maria Tempé, Annethe Thegel, 

Thomas Tängdén, Tinna Åhrén 

Adjungerad: Anna-Lena Fastén (Stramanätverket) 

 

Frånvarande: Olof Hertting 

 

Mötesanteckningar, i korthet 

  

1. Mötets öppnande 

 

2. Ny medlem i NAG Strama välkomnas! 

Vi välkomnar vår nya medlem Maria Tempé, infektions-/smittskyddsläkare i 

Västernorrland, med efterföljande presentationsrunda. 

 

3. Utbildningar och möten 

Kommande: 

Långholmenutbildningen, 28 - 29 april 

Antibiotikabehandling vid palliativ vård, 4 maj 

Stramadagen 19 maj, Stockholm 
 

4. Stramadagen 

Genomgång och diskussion runt preliminärt program. Programmet 

förhoppningsvis helt klart innevarande vecka. 

 

5. Organisation och samverkan inom Stramas olika delar 

Diskussion kring hur de olika grupperingarna NAG Strama, Stramanätverket 

och FoHMs samverkansgrupp för antibiotikafrågor kan samordnas och 

samverka på optimalt sätt. Diskussion kring fördelning av 

ansvar/arbetsuppgifter/kostnader mellan NAG Strama och FoHM gällande 

årliga, gemensamma möten. 

 



 

 

6. Rapport från Stramanätverket 

Många vardagsnära antibiotikafrågor tas upp inom nätverket t.ex. tolkning av 

nya behandlingsrekommendationer och problem vid restnoteringar. Hur ska 

dessa frågor besvaras? Behov av kanal att vända sig till. NAG Strama kan leda 

arbetet gällande alternativa behandlingar vid bristsituationer. Detta 

kommuniceras till berörda instanser vid tillfälle. 

 

7. NAG Stramas framtida organisationstillhörighet/budget 

NAG Strama ligger kvar under SKR, NPO infektion, kunskapsstyrningen. 

Budgeten går vidare direkt till Region Uppsala och ekonomin hanteras av 

ekonomiavdelningen på Akademiska sjukhuset. 

 

8. Regeringsuppdrag Strama 

Inte längre aktuellt med regeringsuppdrag utan ett uppdrag vi ansöker om att 

utföra. I huvudsak ska en ny hemsida på engelska skapas som ska vända sig till 

andra länder ffa inom Europa. Även film/webbutbildning planeras. Beslut 

inväntas från regeringshåll. 

 

9. Skandinaviskt samarbete 

Behandling av UVI i öppenvård avhandlades på webbinarium i januari med 

resultatet att mycket görs på samma sätt inom Skandinavien men mycket görs 

också väldigt olika. Nya möten planerade för att arbeta vidare med detta ämne. 

Nya teman diskuteras inför kommande skandinaviska webbinarier, förslag 

välkomnas. 

 

10. 10-punktspogrammet 

Remissvar inväntas för den reviderade versionen, sista dag är 12 april. 

 

11. Regnbågsbroschyren, tryckning 

De flesta lokala grupperna har svarat och ca 35 000 ex skulle totalt önskas 

beställas om aktuellt med tryckning av den nya versionen.  

Nytt förslag har inkommit: för att förbruka befintliga mängder av tidigare 

upplaga klistras en etikett på broschyren med hänvisning till digital version för 

de avsnitt som är ändrade sedan förra tryckningen. 

Beslut att testa denna idé. Förslag på etikettext mailas ut till lokala grupper för 

att provas. 

Ny version av broschyren förväntas tas fram och tryckas inom 1-2 år. 

 

12. Kommunikationsinsatser inför antibiotikaveckan 

Bordlägges p.g.a. tidsbrist. 

  



 

13. ECDC, punktprevalensmätning 

Planeras under hösten 2022 eller våren 2023. Mer information kommer. 

 

14. Övriga frågor 

 

- Antibiotikasmart®: Primärvård 

Önskan om att någon/några ut NAG Strama primärvård deltar på 

diskussionsmöte i april för att undvika dubbelarbete.  

 

- Digitala vårdmöten 

Uppdatering av dokument gällande digitala vårdmöten färdigt inom kort för 

publicering på strama.se. 

 

- Slutenvårdsindikatorer 

Ny indikator vid samhällsförvärvad pneumoni. Dokumentet skickas ut till hela 

NAG Strama för godkännande. 

 

- Dokument för resistenta gramnegativa bakterier är också på gång att bli 

färdigreviderat. 

 

15. Nästa möte planeras till 31 maj 

 

16. Mötets avslutande 
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Sekreterare: Åsa Olsson  Justerat av: Thomas Tängdén 


