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Reflekterande möte (RM)

Säker i statistiken och självdeklarationen med Strama



Stramas självdeklaration 2022 

Kartläggning av enhetens och de enskilda 
förskrivarnas följsamhet till behandlingsriktlinjerna
A1. Strama quiz 2022
A2. Reflektion över antibiotikaförskrivning

A. Orienterande del B. Fokusområde/n

Välj fokusområde/n utifrån slutsatserna efter 
genomförd A-del. 
Diskutera patientfall, genomför intern 
undervisning, Antibiotikasmart/Sårsmart



A. Orienterande del
A. Orienterande del (A1 och A2a-d)

A1.  Strama quiz 2022 Minst 80% av anställda doktorer



20 fallbaserade frågor 
Utförligt facit



A. Orienterande del
A. Orienterande del (A1 och A2a-d)

A1.  Strama quiz 2022 Minst 80% av anställda doktorer

A2. Reflektion över enhetens antibiotikaförskrivning

• A2a. Totalförskrivning jämfört med övriga vårdcentraler

• A2b: Diagnoskopplade data 

• A2c: Antibiotikaprofil 

• A2d: Individuell förskrivning



A2. Reflektion över enhetens antibiotikaförskrivning

A2a. Totalförskrivning jämfört med övriga vc

Strama VG:s statistikutskick

A2b: Diagnoskopplade data

Strama VG:s utskick (unik fil för din VC) och/eller Primärvårdskvalitet





A2. Reflektion över enhetens antibiotikaförskrivning

A2c: Antibiotikaprofil 

Strama VG:s utskick (unik fil för din VC)

A2d: Individuell förskrivning: MedRave (gärna funktionen Djupdykning): 

all antibiotika, specifikt preparat, specifik diagnos, tonsillitmodulen



Läkemedel - djupdykning

Gör urval! Här visas alla läkemedelsordinationer



Journalgranskning

Läkarbesök pga luftvägsinfektion, UVI och/eller hud‐ och mjukdelsinfektion

Alla förskrivare ska involveras i granskningen

Gärna i grupp om 2-3 kollegor

3 journaler per förskrivare                  

10 journaler om <6000 listade

15 journaler om 6000 – 12 000 listade

20 journaler om >12 000 listade



Journalgranskningsmall

5 min per 

journal



Slutsatser A-delen:

Utifrån slutsatserna på RM efter genomförda A-moment, beskriv 
vilket/vilka fokusområde/n ni har valt att ägna er åt i B-delen och varför 
ni har valt detta/dessa områden i år.

A  B



Stramas självdeklaration 2022
B. Fokusområde/n (B1-B3)

B1. Patientfall 1

B2. Intern undervisning: ppt, filmer, webbinarier, SBU trh-bilder

B3. Välj B3a eller B3b

o B3a. Patientfall 2

o B3b. Antibiotikasmart eller Sårsmart 50% ska ha godkänt resultat

oNästa år: B3c. Följa upp resultatet av föregående års förbättringsåtgärder 



B1. Patientfall (och B3a.)

17 fallbeskrivningar                                18 minifall



B2. Intern undervisning

Presentationer med handledarmanual 9-10 olika

Filmer 9 olika

Inspelade webbinarier 6-7 olika

SBU trh-bilder



Slutsatser efter B-delen

Sammanfatta diskussionerna i A- och B-delens moment och utvalt fokusområde/n. 
Hur går ni vidare? Hur kan ni följa upp vad de vidtagna åtgärderna ger för resultat, 
exempelvis till nästa års självdeklaration?

Uppgifter om er; antal anställda doktorer av olika kategorier, antal som deltagit i 
RM, hur många läkare resp ssk som deltagit i Stramas basutbildning de senaste tre 
åren, hur lång tid kontaktläkaren fått avsatt för sitt arbete m.m.

Önskemål till oss 



vgregion.se/strama





vgregion.se/strama



Deadline

21 oktober 
2022



Vad händer sen? Bedömning

feedback

12 000 kronor samt 3.00 kronor/listningspoäng 



Vad händer sen? Bedömning

feedback

12 000 kronor samt 3.00 kronor/listningspoäng



Resultat

85-90% av VC lämnar självdeklaration

Såå många kloka reflektioner!

Kunskapsbas för fortsatt arbete

Sammanställning

Återkopplingen från oss viktig!



Vårdcentralernas egna slutsatser

Reflekterande möten är givande -> ökad följsamhet till riktlinjerna

All personal måste inkluderas i Strama-arbetet: ”prata samma språk”

Återkommande repetitioner behövs för att upprätthålla medvetenheten 
och öka det kollegiala stödet

Jämförande data sporrar

Struktur och logistik på VC påverkar förskrivningen



Tipslistan!



Självdeklarationen skapar snurr på Strama-arbetet! 

Vårdcentral


