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Lars-Erik Olofsson
Strama JLL, Patientsäkerhetsenheten

2014-08-08

Minnesanteckning Lokal Strama grupp
Tid
Plats

11/6 2014 kl 13.00-14.30
Smittskyddsenheten

Närvarande: Carsten Dencker(CD),, Maria Omberg(MO), Roland Ylander(RY),
Mikael Widerström (MW), Per Ekman(PE),Lars-Erik Olofsson(LEO), Federico
Nasta(FN)
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. (RY) Statistik över receptförskrivning i i primärvård/öppenvård samt
rekvisitioner slutenvård presenterades. Fortsatt minskad förskrivning i länet,
under maj månad 272 rec/1000 inv/år.
Vad gäller rekvisitioner har förbrukningen, mätt i DDD, gått upp sista
månaderna men ligger för maj månad betydligt lägre lägre än 2012/13 års
genomsnitt.. Sett i ett perspektiv från 2012 har kinolon samt
cefalosporinförbrukningen minskat, om än marginellt, från 21,9% till 20,9% av
den totala förbrukningen på sjukhuset mätt i DDD. Piperacillin/tazobactam
förbrukningen har under samma period ökat, medan karbapenemförbrukningen
ligger oförändrat. PcG/PcV andel av den totala förbrukningen har minskat.

4. (PE,RY)) Information om tandläkarnas förskrivning i Jämtland. Länet sticker ut
i Socialstyrelsens undersökning av tandvårdens antibiotikaförskrivning och
hamnar på en icke hedrande 5:e plats. I Sverige utgör tandläkarnas förskrivning
7-8 % av den totala antibiotikaförskrivningen. .
I Jämtland skriver privattandläkarna ut färre antibiotikarecept än
Folktandvården. Folktandvården i Bräcke står för en större förskrivning än
övriga kommuner.
LEO kommer att medverka vid OLU(odontologiskt
ledningsansvar,folktandvårdens motsvarighet till sjukvårdens MLU, medicinskt
ledningsansvariga) årliga träff 21 november .
5. Övertandläkare Per Ekman kommer att fortsättningsvis vara tandvårdens
representant i Strama Jll.
6. (CD, FN) Infektionsverktyget i Cosmic har börjat användas på barnklinikens
öppenvårdsenhet från maj 2014. Införs även i slutenvårdens verksamhet från
september 2014. Infektionsverktyget, VASmodellen, kan möjligen testas under
2014 på upp till 50% av sjukhusets kliniker.
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7. Strama JLL handlingsplan 2013-15 behöver uppdateras. Diskussion om hur vi
når alla delmålen. LEO följer upp vad gäller uppdateringen och frågan om
delmålen diskuteras återigen vid nästkommande möte.
8. Nya 10 punktsprogrammet diskuterades. Hur skall detta implementeras i
verksamheten? Viktigt att detta blir en del av landstingets policy.
Landstingsdirektören informeras brevledes.
9. FN redogjorde för Stramakursen på Wik som han deltog i mars 2014.
10. LEO informerade om Strama dagen Stockholm 15 maj.
11. Övriga frågor
a. Z-app för mobiltelefon? Efter kontakt med landstingsledningen lades
denna idé på is. Landstinget håller på att förändra sin hemsida så att den
blir kompatibel även för andra plattformer som ex mobiler, läsplattor.
Därefter skulle LK samt Strama kunna forma hemsidor läsbära på
vanliga datorer liksom andra plattforms.
12. Strama JLL möten skall utlysas tidigare än 4-6 v om möjligt för att alla skall ha
en god tid att planera in dessa i sina schema och kunna delta. Undertecknad skall
med all kraft försöka uppfylla denna punkt.
Nästa möte v. 37 el 38. Doodle förfrågan kommer.
Lars-Erik Olofsson
Ordförande Strama JLL
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