
Verksamhetsberättelse Stramanätverket maj 2021-maj 2022 

Stramanätverkets arbetsutskott, AU, har under detta verksamhetsår bestått av 

• Anna-Lena Fastén, Stockholm, ordförande 

• Gisela Otto, Skåne, sekreterare 

• Anja Rosdahl, Örebro 

• Cecilia Magnusson, Jönköping 

• Ola Nordqvist, Kalmar 

• Åsa Olsson, adjungerad från NAG Strama 

I likhet med föregående verksamhetsår så har tillvaron präglats av pandemin med covid-19. 

En del Stramaarbete bedrivs både nationellt och regionalt men mycket har varit satt på paus 

även om det börjat komma i gång igen under slutet av verksamhetsåret.  

Under verksamhetsåret har hållits 

• virtuella AU-möten med utskick av minnesanteckningar 2021-05-27, 2021-09-02, 

2021-10-07, 2021-11-16, 2022-01-20, 2022-02-22, 2022-03-22 och 2022-04-26. 

• årsmöte för 2022, kallelse med dagordning utskickad 2022-04-27 till årsmöte 2022-

05-19. 

Stramanätverkets AU har under det gångna verksamhetsåret haft ett fortsatt samarbete 

med Nationella Strama samt Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för stramaarbete. 

Sedan januari 2022 är ordföranden för Stramanätverket adjungerad till NAG Strama, detta 

för att stärka samarbetet och öka utbytet mellan Stramanätverket och NAG Strama. 

Aktiviteter under det gångna verksamhetsåret: 

• Representanter från AU har haft huvudansvaret för planering och genomförande av 

kurs i Stramaarbete (den så kallade Långholmenutbildningen) 2022-04-28—29 

• Representanter från AU har deltagit i planering och genomförande av det digitala 

höstmötet 2021-11-08--09 och Stramadagen 2022-05-19. 

• Representanter från AU har deltagit i planering och genomförande av ett 

skandinaviskt webbinarium om handläggning av UVI 2022-01-25. 

• En representant från AU utgör tillsammans med Stramamedarbetare från flera 

regioner en grupp för att kommunicera med företaget Medrave om synpunkter på 

deras visualisering av PrimärvårdsKvalitet. Gruppen har haft möten både inbördes 

och med Medrave och arbetar för att förbättra verktyget.  

• AU har drivit på för att det ska gå snabbare än hittills att få fram nationellt 

gemensamma förslag till ersättning av preparat som restnoteras. Medlemmar ur AU 

har deltagit aktivt i att få fram förslag på hur den nu aktuella restnoteringen av 

vankomycinkapslar kan hanteras.   

• AU samordnade Stramas närvaro som utställare på SFAMs kongress i Gävle våren 

2022. Montern bemannades av Strama Gävleborg och bekostades av NAG Strama. 

• Antibiotikaanvändningen i landet följs kontinuerligt. Eventuella bristsituationer och 

avregistreringar av befintliga antibiotika bevakas.  


