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Syfte och omfattning
Detta direktiv beskriver hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag till Strama
Gävleborg, läkemedelsenheten och kliniskt mikrobiologiskt laboratorium avseende
bildande av stramagrupp samt finansiering och deltagande i stramaarbete. Detta
beslut upphäver tidigare beslut 2009-01-27 av HSL om organisation och uppdrag
för Strama Gävleborg. Detta beslut gäller tills nytt beslut tas.

Allmänt
Bakgrund till förändrat uppdrag till Strama Gävleborg

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten samverkar med landstingens och regionernas lokala
stramagrupper i frågor som rör:

1) antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens
2) arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där
berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår.
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Regeringens satsning på Strama
16 dec 2010 presenterades regeringens satsning på patientsäkerhet som ska
stimulera landstingen att skapa en säkrare vård. Satsningen avslutades under 2014.
Ett av resultaten av satsningen har blivit ett fortsatt arbete i Region Gävleborg för
att antibiotika ska användas på ett sådant sätt att man förebygger
antibiotikaresistens.

Strama och nationellt Kunskapsstöd
Det finns 18 nationella programområden (NPO). Strama ligger som nationell
arbetsgrupp (NAG) under det nationella programrådet Infektionssjukdomar.
De nationella programområdens uppdrag är att:
 leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
 följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser
(till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
 bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och
används
 att omvärldsbevaka
 att bidra till ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
 att bidra till nivåstrukturering
 att bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.
Strama ska bidra till att uppnå en antibiotikaanvändning som i minsta möjliga mån
driver resistensutvecklingen framåt och som samtidigt inte leder till
underbehandling eller att patienter kommer till skada.
För att nå en rationell användning av antibiotika är det viktigt att föra ut aktuella
behandlingsrekommendationer till förskrivare. Behandlingsrekommendationer
behöver uppdateras löpande och grundas på studier och vetenskapliga rön.
En god dialog med partners som har resurser för nödvändiga studier och
internationellt erfarenhetsutbyte är nyckelfrågor. Strama arbetar aktivt inom dessa
områden.

Region Gävleborg och Strama
Region Gävleborg har en fortsatt satsning på stramafrågor.

Ansvar och roller
Hälso- och sjukvårdsdirektör



Utser styrgrupp.
Ansvarar för att ge uppdrag avseende Strama-arbetet och fastställare av detta
direktiv.
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Smittskyddsläkare


Sammankallande i styrgrupp Strama och upprättare av detta direktiv.

Beskrivning
Uppdrag till Strama Gävleborg
Stramagruppen ska ses som ett stöd till verksamheterna och arbeta i samverkan med
läkemedelskommittén, läkemedelsenheten och klinisk mikrobiologiskt laboratorium
(KML). Stramagruppens arbetsuppgifter är en naturlig del av landstingets kvalitetsoch patientsäkerhetsarbete. Ansvaret för kvalitet i antibiotikaanvändning och
följsamhet till riktlinjer ligger kvar i linjeorganisationen. Lokala data avseende både
resistens och förbrukning ska på ett enkelt sätt finnas tillgängliga för grupperna.
De primära arbetsuppgifterna är att:
–

utifrån evidensbaserade data och lokala resistenssiffror utforma lokala
rekommendationer för behandling och profylax med antibiotika, och aktivt
stödja den lokala implementeringen av dessa
– fortlöpande följa det lokala resistensläget och antibiotikaförbrukningen, i såväl
öppen som slutenvård
– fortlöpande tolka och analysera dessa data och att aktivt återkoppla data till
verksamheten och föreslå åtgärder
– anordna allmänna och riktade utbildningsinsatser rörande antibiotika till vården
genom stöd bl.a. från Stramarådet/Folkhälsomyndigheten, hålla sig uppdaterad
om den nationella och internationella situationen inom antibiotikaområdet.
Övriga arbetsuppgifter är att:
– anordna eller medverka i utbildningar riktade till allmänhet och beslutsfattare
– ha en lokalt opinionsbildande roll och samverka med media
– medverka i nationella studier och projekt inom antibiotikaområdet
– bistå Stramarådet med synpunkter på verksamhetsprioritering
– stödja arbetet med införande och användning av infektionsverktyget
– stödja införandet av beslutsstöd i förskrivningssituationen
– stödja infektionsläkare med antibiotikaronderna.

Uppdrag till läkemedelsenheten
Läkemedelsenheten får i uppdrag att ta fram, presentera och förklara antibiotika
förskrivningsdata och antibiotika förbrukningsdata i såväl öppen som slutenvård i
regel kvartalsvis men vid behov oftare för Stramagruppen och verksamheterna.
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Uppdrag till kliniskt mikrobiologiskt laboratorium
KML får i uppdrag att ta fram, presentera och förklara antibiotikaresistensdata på
landstings/regions, sjukhus och verksamhetsnivå i regel halvårsvis eller tätare vid
behov för Stramagruppen och verksamheterna.

Organisation för Strama Gävleborg
Strama Gävleborg består av:
Styrgrupp Strama Gävleborg och en lokal stramagrupp
Styrgrupp Strama Gävleborg
Arbetet leds av en styrgrupp med kompetens inom antibiotikaområdet kallat
Styrgrupp Strama Gävleborg. Styrgruppen fastställer den operativa gruppens
verksamhetsplan och vid behov terapirekommendationer som blir
landstingsövergripande. Mellan mötena fungerar ordförande som fastställare av
terapirekommendationerna. Ordförande och sammankallande i styrgruppen är
smittskyddsläkaren. Stramasjuksköterskan är kanslist i styrgruppen.
I styrgruppen ska dessutom ingå:
 chefsläkare slutenvård
 allmänläkare från primärvården
 företrädare för Vårdhygien
 överläkare från Infektionsenheten
 överläkare från Öron-Näs-hals enheten
 överläkare mikrobiologi
 barnhälsovårdsöverläkare eller representant för barnsjukvården
 ordförande i Läkemedelskommittén
 kommunikatör från Kommunikationsenheten
 representant för länets tandvård
 MAS som är representant för länets kommunala vård- och omsorg
 representant för veterinärer
 medicinsk rådgivare Region Gävleborg Stab
Deltagarna från Region Gävleborg föreslås av ordförande i samråd med respektive
verksamhetschef. Hälso- och sjukvårdsdirektören fastställer.
Representant från tandvården, kommunerna och veterinär bjuds in av ordförande.
Styrgruppen samlas vid behov men uppskattningsvis 2- 4 gånger per år.
Smittskyddsläkaren är sammankallande.
Mötena protokollförs och protokollet redovisas för hälso- och sjukvårdsdirektören.
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Lokal Stramagrupp
Den lokala Stramagruppen i Gävleborg består av:
 25 % stramaläkare anställd vid smittskydd
 50 % stramasjuksköterska anställd vid smittskydd
 25 % infektionsläkare
 50 % distriktsläkare/familjeläkare fördelat på 25 % i Hälsingland och 25 %
Gästrikland
 25 % apotekare från läkemedelsenheten
 kommunikatör från Kommunikationsenheten Region Gävleborg ska stödja
gruppen
 adjungerade deltagare.

Ekonomi
Styrgruppen
Styrgruppsledamöternas arbetstid och resor bekostas av respektive enhet.
Smittskydd står för möteslokal.
Lokala gruppen
25 % stramaläkare och 50 % stramasjuksköterska är anställda vid smittskydd.
Övriga deltagare i lokala Stramagruppen:
 25 % infektionsläkare
 50 % distriktsläkare/familjeläkare fördelat på 25 % i Hälsingland och 25 %
Gästrikland
 25 % apotekare från läkemedelsenheten
 kommunikatör från Kommunikationsenheten Region Gävleborg ska stödja
gruppen
Kostnaderna ska belasta smittskyddets budget men smittskydd ska tillföras
motsvarande budgettillskott. Med denna konstruktion har personerna i fråga kvar
sin ursprungliga grundanställning. Ordinarie arbetsgivare ersätts ekonomiskt från
smittskyddsenheten för den arbetstid som åtgår för strama verksamheten.
Kostnad för fortbildning 50 000 kronor per år (2011) med uppräkning årligen enligt
gällande prisuppräkning.
Kostnad för anordning av utbildningar 100 000 kronor per år (2011) med
uppräkning årligen enligt adekvat prisuppräkningsmetod.
Kostnad för upptryckning av informationsmaterial inklusive Stramaappen
75 000 kronor per år (2011) med uppräkning årligen enligt adekvat
prisuppräkningsmetod.
De ekonomiska resurserna samlas i smittskydd budget på särskilt kostnadsställe.
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