
                                                                   

 

Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama 

 

Tid: onsdag 14 september 2022 kl. 10.00-14.00 

Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63715698550 

 

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

Hedman, Olof Hertting (ca kl. 13-14), Åsa Olsson, Maria 

Tempé, Annethe Thegel (ca kl. 10-12), Thomas Tängdén, 

Tinna Åhrén  

 

Frånvarande: Anna-Lena Fastén (adjungerad Stramanätverket) 

 

 Mötesanteckningar 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Stramas höstmöte 8-9 november 

Genomgång av tidigare program och utvärderingar. Tankar om Stramas 

program för mötet lyfts. 

Diskussion om hur och var det är formulerat att lokala stramagrupper skall 

finansieras för att säkerställa fortsatt verksamhet.  

 

3. Svebardagen 6 december 

Fysiskt möte på FoHM. Vilka nya agens vill vi ha övervakade? Det och andra 

förslag på programpunkter från Stramaperspektiv kan lämnas innan 3 oktober.  

 

4. Samverkansgruppen 6 oktober 

Åsa och Annika planerar att närvara för Stramas räkning. Program kommer 

från FoHM och diskuteras i annat forum. 

 

5. Skandinaviskt samarbete (Katarina) 

Nästa möte planeras till 1 november med tema nedre luftvägsinfektioner; 

samhällsförvärvad pneumoni hos vuxna, primärvård/sjukhus. 

Planeringsmöte 14 oktober. Personer att bjuda in diskuteras, ca 20 från Sverige 

liksom tidigare. Ffa personer från programgruppen. 

 



                                                                   
 

Förslag på presentatörer från Sverige som avses tillfrågas: 

Primärvård: Anna Moberg, Östergötland 

Slutenvård: Anders Lundqvist, Borås/Västergötland 

 

6. Rapport från Stramanätverket (Maria) 

Ökad försäljning av rifaximin har noterats. Vaksamhet på ökad förskrivning på 

oklara indikationer önskas i respektive region. 

Miljöpåverkan från antibiotika? Förslag på ämne till nästa års Stramadag. 

 

7. Regeringsuppdrag (Thomas) 

Projektet är uppstartat. I första hand består uppdraget i att skapa en e-

utbildning kring rationell antibiotikaförskrivning samt att ge en verklighetsnära 

bild av hur Stramaarbetet går till i Sverige, nu och historiskt. 

Kerstin Stewart (ReAct) är projektledare. Erfarna Stramaarbetare skriver 

innehåll. FoHM bistår med kommunikatör, mediabolag, översättare etc. 

Målgrupp: professionen samt beslutsfattare/politiker, ffa inom Europa med 

möjlighet att omarbeta till att passa fler länder globalt. 

 

8. 10-punktsprogrammet, kommunikation (Thomas, Tinna) 

Önskemål har inkommit om att 10-punktsprogrammet ska in i 

Kunskapsstyrningen detta skulle kräva ett annat format. Det bedöms inte 

rimligt att skriva om dokumentet för att passa in i mallen. Fortsatt diskussion 

om spridning av dokumentet planeras till Stramas höstmöte.  

 

9. Antibiotikasmart Sverige (Olof) 

Nulägesrapport sjukhuskriterierna: Anna Wimmerstedt har klivit in och blivit 

delaktig i arbetet. Sjukhuskriterierna är justerade för att följa det uppdaterade 

10-punktsprogrammet samt slutenvårdsindikatorerna. Bilaga författas till varje 

kriterium med bakgrund och exempel. 

Diskussion om formuleringar av kriterier, slutenvård/primärvård. 

Uppföljning nästa möte. 

 

10. Appen och dosering (Thomas) 

Diskrepans finns mellan rekommendationer från RAF och Stramas app 

gällande dosering. Genomgång av hur Stramas rekommendationer uppkommit 

och varför man valt de doseringar som finns i appen. 

Arbetsgrupp bör sättas samman för att arbeta vidare med rekommendationerna 

i appen (ffa doseringstabellen). Elin anmäler intresse för att delta. 

  



                                                                   
 

11. ECDC, punktprevalensmätning (Maria) 

FoHM har beslutat att genomföra mätningen i Sverige som kommer att 

genomföras april-maj 2023 och innefatta minst 25 sjukhus. SKR har ställt in 

årets PPM för UVI till förmån för detta. Maria är med i FoHM:s arbetsgrupp 

för att ta fram protokollet för mätningen och menar att Strama kan dra nytta av 

resultat om rätt frågor ställs. 

  

12. Komplikationer till underförskrivning (Thomas) 

Nulägesrapport: ansökan om att ta ut data för ett antal diagnoser är inskickad.  

 

13. Checklista för BT-utbildning (Maria) 

Checklista finns formulerad för vad som ska ingå i BT-utbildningen gällande 

behandlingsriktlinjer etc. ur Stramaperspektiv.  

Fråga om denna ska publiceras på hemsidan. Diskussionen fortsätter 

mailledes. 

 

14. Stramas logga 

Varumärkesskyddet löper ut 2023. Loggan ägs för närvarande av 

Stramanätverket som har för avsikt att förlänga detta. NAG Strama har rätt att 

använda loggan fritt. 

 

15. Övriga frågor 

- Strama VGR har fått en artikel publicerad i Läkartidningen med anledning 

av att de jubilerar i år. Håll utkik! 

 

16. Kommande möten 

- 25 oktober  

- 29 november 

 

17. Mötets avslutande 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsala 2022-09-14 

 

Sekreterare: Åsa Olsson  Justerat av: Thomas Tängdén 

 


