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Mötets öppnande – Olle Wik
Stramaordförande Olle Wik hälsar välkomna till dagens möte.
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Aktuell statistik
Olle W går igenom rapport över antibiotika försålda på recept, per län per
region, alla åldrar. Recept per1000 invånare och 12-månadersperiod.
Värmland har backat något i statistiken jämfört med förra året.
Kvalitativa aspekter: Värmland i topp då det gäller att följa rekommendationer. I vår tidigare svagaste gren, andel kinoloner mot UVI, har Värmland
i nuläget en godkänd förskrivning, men variationen mellan olika vårdenheter är på tok för stor. För ytterligare info se aktuella kvartalsrapporter
på vår hemsida.
Eva visar DDD per rekvisition IVA, och DDD per rekvisition
infektionskliniken.
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Nya terapirekommendationer för luftvägsinfektioner
– Harnesk/Hallén
Inga stora ändringar i terapiriktlinjer eller preparatförändringar i
rekommendationerna. Materialet ska dock justeras en sista gång efter några
smärre kommentarer från olika mötesdeltagare.
Nästa års terapirekommendation kommer att omfatta urinvägarna.
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Svåra ÖNH-infektioner – Harnesk
Har dessa patienter underbehandlats med antibiotika innan inläggning?
Man har haft ett antal (16) epiglottiter under de senaste fem åren, samtliga
vuxna, vilket väl får anses vara ett bra betyg för HIB-vaccinationen. Man
har också haft sex mastoiditer hos barn under samma tidsperiod. Ingenting
framkommer som antyder att Stramagruppens rekommendationer har
bidragit till någon underbehandling av dessa patienter. Samtliga patienter
fick adekvat behandling på ÖNH-kliniken och tillfrisknade.
Se bifogad powerpointpresentation för detaljer.
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Årets resistensrapport – Kjerstadius
Trender som bekymrar. ESBL ökar. Tre fall av ESBLCARBA under 2015.
Kraftig ökning av antalet MRSA jämfört med 2014. Minst två nya MRSA
per dag under december. Flertalet isolerade från syriska flyktingar. Karta
över MRSA- och VRE-läget i Europa visas.
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Rapport från Stramaordförandemöte
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App för antibiotika
Strama-app Landstinget i Värmland klar våren 2016. En demoversion finns
redan hos Eva och Olle och den ser bra ut. Tandvården ska inkluderas.
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Övriga frågor
Olle föreslår att Ingemar Hallén blir ordförande i Strama fr.o.m. den 1
februari 2016. Förslaget bifalls enhälligt. Olle kommer att kvarstå i
Stramagruppen och arbeta med löpande uppgifter och den kommande
terapirekommendationen (urinvägar). Olle kvarstår under våren i
läkemedelskommittén.
Olle tackar för ett givande möte samt önskar samtliga en God Jul och ett
Gott Nytt År!
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