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Lars-Erik Olofsson
Strama JLL, Patientsäkerhetsenheten
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Minnesanteckning Lokal Strama grupp
Tid
Plats

7/1-2014 kl 13-14.30
Grupp rum 2 Hörsalen

Närvarande: Carsten Dencker(CD), Bengt Svensson(BS), Mikael Widerström(MW),
Per Magnusson(PM)(via videolänk ) Maria Omberg(MO), Anna-Lena- Högström,
Åsa Regnander-Dahl (från kl 14), Lars-Erik Olofsson(LEO)
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen

3. Statistik över antibiotikaförskrivningen i Jämtland/Härjedalen under t.o.m.
november 2013. Förskrivningen fortsatt ned, ligger nu på 285 rec/1000 inv/år
vilket är mycket glädjande. Samma tenedens i hela landet.
Stor spridning inom länet vad gäller förskrivning med högre förskrivning i
Backe (337), Funäsdalen(355), Hammarstrand(386), Hede(402) och
Hammerdal(465). Extra kontakt framledes med ffa med hälsocentraler med hög
förskrivning samt de som är i ökande. Arbetet med att centralerna skall plocka
fram förskrivningsprofiler och återkoppla till Strama, påbörjas.(LEO)
4. Svebar, ännu inga konklusiva data att redovisa. Man befinner sig fortfarande i en
inkörningsfas. Möjligtvis en återkoppling från Folkhälsomyndigheten senare i
vår. Vad gäller Cosmic finns idag inget nytt att presentera från bakt labs delen
enligt Maria Enberg.(LEO)

5. Infektionsverktyget är i bruk på pilotklinikerna barn/ortopedkliniken.
Registreringen som görs i efterhand vid antibiotikaordinationer fungerar relativt
hyggligt. Barnklinikens läkare registrerar mer än ortopedklinikens dito.
Tillförlitligheten till siffrorna är svårvärderad. Det finns även en osäkerhet till
vad en VRI är ute på klinikerna. Data presenterades vg se bilaga(CD)
6. Finansiering av Strama. 2014.
Landstingsledningen har godkänt 50%finansiering av ordförandetjänsten.(MO)

2014-02-07

7. Rapport från Strama ordförandemöte 24 oktober 2013.
a. Folkhälsoinsitutet, SMI, och delar av SoD slås ihop 1/1 2014 till
Folkhälsomyndigheten som presenterades. Samarbetet med Stramanätverlket
och de lokala Stramagrupperna anser man vara viktigt.
b. Finansiering för de lokala Stramagrupperna i landet skiljer sig avsevärt. De
flesta bedöms som underfinansierade.
c. Oklart vad som hånder med det fortsatta patientsäkerhetsarbetet efter valet
2014. Viktigt att samlas kring ett långsiktigt tänkande i denna fråga.
d. IT stöd. Diagnoskopplad förskrivning är möjlig på vissa håll i landet och
önskvärd på andra inklusive Jämtland. Implementeringen av
infektionsverktyget, planerat till 2014, är hotat pga neddragningar i
CeHis(Centrum för ehälsa i samverkan) budget.
e. Hur skall bevakningen av statistik på nationell nivå ske när Concise
försvinner. Apoteket jobbar på alternativ.
f. Lars Blad(LB)(Strama Västernorrland) presenterade en uppdaterad
omvärldsanalys vad gäller antibiotika och resistens.
g. Denna regelbunda rapportering som LB skickar ut har även delgivits Strama
JLL gruppen under senaste ½ året.
8. Indikatorerna för 2014 presenterades vg se bilaga.
CD bedömer det inte vara möjligt att införa infektionsverktyget i nuvarande
form på minst 50% av klinikerna, vilket finns med som en av indikatorerna.
9. Applikation för Z läkemedel och Strama JLL gemensamt?
Kostnaden skulle röra sig om ca 50000. Prövas i västernorrland. Hur skall då
de som inte har smart phones, läsplatta ta del av applikationen.
PM menar ” vi får se vår APP som en utveckling för framtiden. Vi kan utveckla
möjligheterna till länkning till exempelvis www.lakemedelsboken.se som även
fungerar att se i smartphone.
Och så får vi titta på hur vi kan gå ut med aktuell information via appen.
Samtidigt får vi försöka utveckla webbsidan för läkemedelskommitté och
Strama. På sikt kan detta leda till att vi inte behöver papperupplagor av Zläkemedel och Jämtmedel vilket sparar pengar och arbete.” (PM)
10. Åsa Regnander- Dahl länsveterinär i Jämtland informerade om antibiotika och
djur. Förskrivningen i Sverige till djur är internationellt sett mycket liten. Därtill
är det i vårt land förbjudet sedan 1986 att förskriva antibiotika till djur i
tillväxtfrämjande syfte. Här har Sverige varit ett förgångsland.
11. Övrigt
Fredrico Nasta ,barnkliniken är anmäld till Stramakurs Wik 12-13 mars.
12. Nästa möte v 13. Inbjudan skickas ut via Doodle.
Lars-Erik Olofsson
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