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¤ 1 Mötets öppnande.
¤ 2 Dagordning godkännes
¤ 3 Infektionsverktyget och Cosmic R8:1. MN. Information av Marianne Nilsson. Ej infört i
Primärvården än. Frågor ska svaras på i Cosmic vid receptförskrivning av antibiotika, detta ger
underlaget till siffrorna i infektionsverktyget. Vi kan bara se vår Region. Statistik bör ses tillsammans
med exvis markörbaserad journalgranskning. Statistik från exakt datum och ett år bakåt. Man kan
även lägga in vilket antibiotika som skrivits ut. Finns risk för ”slaskdiagnoser” , exvis – annan
vårdrelaterad infektion. Måste titta på sitt egna område och titta på detaljnivå för att granska. Ska vi
ta bort ”slaskdiagnoser” och lägga till det vi vill ha ? I så fall måste det som ska läggas till tas till
nationella gruppen. På startsidan av Infektionsverktyget syns 4 grafer, 2 st Regionövergripande och
sedan de andra två till exvis din egna intresseområde. Finns möjligheter, exvis prenumenera på
”sina” grafer, kommer som mail med bilaga. Problem, i Cosmic R8:1, oklart vilken statistik man vill se.
Kronoberg och Stockholm har lagt ned Infektionsverktyget pga av tekniska fel. Om dessa fel inte
åtgärdas kanske vi måste ”stänga” Infektionsverktyget.
¤ 4 Rapport från apoteksstrama : KL. Apoteksstrama möte i november. Apotekarna på plan 8. Klinisk
apotekare arbetar på plan 8, samtal med läkemedelsgenomgång, samtal med patienterna ett
komplement till läkarna och sjuksköterskor. I södra Sverige vanligt på barnklinikerna där apotekaren
dubbelräknar, blandar. På vissa ställen även information om läkemedel. Man har sett att man höjt
kunskapsnivå om läkemedel.
¤ 5 Tandläkarstudien P.O.Ekman FTV studien hösten 2014, under 14 dagar, där antibiotika och
diagnos studerades inom Folktandvården i de fyra norrlandstingen. En liknande studie är nu aktuell
hos Privattandläkarna. Per Ekman är ansvarig för studien och ger en uppdatering i hur långt projektet
fortskridit.
¤ 6 Antibiotika förskrivning och slutenvårdsrekvisation september 2016 . LEO.Visar
antibiotikaförskrivningen nationellt. Jämtland har stangerat i att minska ABförskrivningen . Karin L
har på förslag att titta på substansnivå, diagnos och kön och rikta ABförskrivningen att exvis inrikta
på sig just det antibiotika på den HC. Använda sjuksköterskorna som en ”tratt”.
¤ 7 STRAMAstrategi för PV/Slutenvården. Kristina Seling har hand om PV och LE Olofsson sluten
vården. På kirurgen titta på ABprofylax. Sårvårdssjuksköterska Linda Jervidal, mottagnig Torvalla har
gjort ett stort arbete, strukturerat upp arbete med rutiner bla.
¤ 8 Aktiviteter: Antibiotikadagen i november, ingen aktivitet är ännu planerad. Studier förutom
tandläkarstudien som planeras enligt ovan, pågår en studie på ingfektionskliniken den sk
Temocillinstudien, där ett penicillin jämförs med en cefalosporin(cefotaxim) vid behandling av
urinvägsinfektion hos vuxna. Ger den samma utläkning? Ger den mindre påverkan på tarmfloran?
¤ 9 Övriga. Karin L tar fram antibiotikaförskrivning på djur. Tar även med sig fråga till nationella
STRAMAmötet om vart statistiken redovisas från de antibiotika.
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