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Frånvarande

1

Mötets öppnande – Olle Wik
Nya riktlinjer för Strama. Olika problem på olika platser i Sverige.
Proaktiva idéer inför nytt uppdrag behöver diskuteras.
2

Statistik – Max Wiren
Uppgång för försålda antibiotika på recept sedan september 2014.
Många vårdcentraler ökar förskrivningen. Stora skillnader i antal förskrivna
recept mellan vårdcentraler som skriver ut mest respektive minst.
De sjukhus där man ägnat mycket tid åt information kring antibiotika visar
på bättre följsamhet till ab rekommendationer.
Sjukhus med många stafettläkare utmärker sig negativt i förskrivning av ab.
Se bifogad fil.
3

Nyheter från nationella Stramadagen – Olle Wik
Värmland når 80 procentstrecket i förskrivningen av PcV till barn med ÖLI
0-6 år. Riket ligger på ca 70 procent. Skillnad på 15 procent mellan det län
som har lägst respektive högst andel.
I förskrivningen av kinoloner är det en enda vårdcentral som gör att
Värmland inte ligger i topp vad gäller följsamheten till rekommendation.
Se vidare bifogat material.
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4

Profylax inför tandläkarbesök med speciellt fokus på patienter
med kända klaffel eller klaffproteser. En uppdatering av
kunskapsläget – Adel Fani genom Olle Wik
Rapporter har kommit om att neddragning av antibiotikaprofylax eventuellt
skulle kunna leda till fler endokarditer. Svensk tandläkarförening gör i
dagsläget ingen förändring i sina rekommendationer. Inga nya
rekommendationer från kardiologer heller i väntan på stor engelsk
utvärdering. När denna är klar, ny genomgång och eventuell justering av
rådande riktlinjer.
5

Nyheter från ECCMID + Ny profylax vid robotkirurgi
– Thomas Ahlqvist
Mycoplasmapneumonier. Speciell, svårodlad intracellulärt växande
bakterie, som saknar cellvägg. Verksamma antibiotika är makrolider och
kinoloner. Odlingsmetod finns beskriven och MIC-värden finns definierade.
Resistensmekanismer – enzym som inaktiverar aktuellt antibiotika.
Trimetoprim – Sulfa antaget som profylax vid robotkirurgi.
Makrolidresistens värst I Kina och USA.
6

Kvalitetsskillnader vid antibiotikaförskrivning inom
primärvården. Hur stora skillnader kan man acceptera?
– Olle Wik och Max Wiren
Skillnad mellan följsamhet till riktlinjer mycket stor. Störst mellan
Filipstads Nya Vårdcentral och Kronoparken. Fler recept per listad patient,
fler doser, starkare styrkor. Färdiga mallar i Cosmic gör det lättare att göra
rätt. Cosmic ännu ej introducerat vid Filipstads nya Vårdcentral.
7

Nya målsättningar för Strama Värmland efter
patientsäkerhetssatsningen
Slutenvård – Ökad följsamhet till riktlinjer, ökad användning av inf.
konsulter, ökad användning av virologisk diagnostik.
Öppenvård – Fokus på de sämre vårdcentralerna, minska spridningen i
förskrivningsvanor.
En viktig metodik är att öka arbetet med journalmallar.
Remissrunda till Stramamedlemmar för att få fler förslag till målbild.
8

Nya virologisk snabbdiagnostik i slutenvården – Maria Bäck
Snabb PCR.
Beskrivning av hur PCR görs idag och hur Snabb-PCR fungerar.
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Snabb-PCR innebär också kostnad för instrument, drift, personal
Önskemål från olika kliniker om snabbare svar för att kunna diskriminera
mellan virologisk och bakteriologisk diagnos.
Det optimala vore att kunna få PCR svar redan på akuten.
Frågan kommer att lyftas till hälso- och sjukvårdsledningen.
PowerPoint-material.
9

Epiglottiter och mastoiditer ÖNH, CSK 2010-2014
Åsa Harnesk genom Olle Wik
Antal epiglottiter och mastoiditer under 2010-2014, bakteriefynd och
behandling.
PP-material.
För anteckningarna svarade
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