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STRAMA gruppen Region Gävleborg 
*Verksamhetsplan för Strama Region Gävleborg 2020 
 
 
Övergripande mål 
 
• Verka för en rationell användning av antibiotika.  
• Verka för en effektiv resistensövervakning.  

 
 
Gemensamma aktiviteter i Region Gävleborg  

 
• Verka för att alla enheter utser en antibiotikaansvarig läkare som Strama kan 

samarbeta med. 
• I samarbete med HVK skapa plan för implementering av uppdragsbeskrivning 

smittskyddsansvarig ut till verksamheter.  
• Stödja de medicinska verksamheterna i genomförande av för antibiotikafrågan 

relevant IT-stöd.  
• Följa enskilda förskrivares i primärvården via MedRave, enheternas och den 

totala antibiotikaförskrivningen kopplat till diagnos.  
• Regelbundet följa antibiotikaanvändning på övergripande nivå och på 

enhetsnivå tillsammans med läkemedelsenheten. Delta i utvärderingen av den 
framtagna informationen tillsammans med verksamheterna. Publicera statistik 
regelbundet på Stramas webbsida. 

• Fortsatt deltagande i introduktionsutbildning av utlandsrekryterade läkare. 
• Övervaka resistensläget tillsamman med bakteriolog. Regelbundet, cirka två 

gånger per år, utvärdera och presentera dessa data på övergripande 
landstingsnivå. 

• Delta i nationella Stramarådets/nätverkets möten och utbildningar. Medverka 
till att nationella Stramarådets initiativ sprids och synliggörs i landstinget.  

• Arbeta för att minska förskrivningen av antibiotika på ett patientsäkert, 
tvärsektoriellt och lokalt förankrat sätt. 

• Uppdatera och stödja implementeringen av Strama Gävleborgs app för 
primärvård, slutenvård, profylax, tandvård och veterinärvård. 

• Utforma/uppdatera olika former av trycksaker, broschyrer och annat 
informationsmaterial för distribution och/eller nedladdning samt regelbundet 
informera om nyheter via Stram@t. 

• Medverka i terapigrupp infektionsarbete med nya rekommendationer. 
• Delta i arbetet med smittskyddets webbsida för strama verksamheten. 
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Aktiviteter riktade till primärvården  

 
• Stödja arbetet att revidera befintliga riktlinjer för infektionsdiagnostik och  

antibiotikaanvändning.  
• Uppföljning månadsvis av antibiotikaförskrivning på enhetsnivå.  
• Ha kontakt med hälsocentraler, jourcentraler för att diskutera 

antibiotikaresistens, diagnostik av infektioner och antibiotikaanvändning inom 
primärvården.  

• Besök på hälsocentraler och vid behov använda ”sit-in” konceptet. 
• Följa upp självdeklarationerna från hälsocentralerna. 
• Stödja läkare som vill arbeta med projekt om antibiotikaanvändning.  
• Fortsatt stötta BVC Strama på BVC som använder detta utbildningsmaterial.  
• Stötta utnyttjande av programvaran MedRave för att kunna ta fram 

diagnoskopplad antibiotikaförskrivning, kvalitetsuppföljning i 
antibiotikahänseende.  

• Läkemedelskommittén kommer att följa förskrivningen av ciprofloxacin. 

 
Aktiviteter riktade till slutenvården  
 
• Samverka med slutenvårdsläkare, i första hand med de läkare som har 

antibiotikaansvar.  
• Stödja de verksamhetsområden som tar fram och reviderar 

antibiotikaterapiprogram och antibiotikaprofylaxprogram. 
• Följa resistensutvecklingen och antibiotikaförbrukningen.  
• Stödja verksamhetens införande av infektionsverktyget i Region Gävleborg 

och stödja verksamheterna i deras analys av framtagna data på 
verksamhetsnivå.  

• Stödja införande av antibiotikaronder. 
• Stödja implementering av ”rondkort” som stöd för sjuksköterskors arbete. 
• Arbeta för ökad följsamhet till nationella rekommendationer för 

antibiotikaprofylax. 
• Arbeta med att förbättra handläggning av sepsis inom slutenvården. 
• Stötta arbetet att minska VRI i Region Gävleborg. 
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Aktiviteter riktade till veterinärer 
 
• Utveckla och implementera Strama Gävleborg app – veterinärdelen. 
• Arbeta för att ta fram mer informationsmaterial till djurägare och veterinärer. 
• Stödja vårdhygieniska åtgärder inom veterinärverksamheter.  
• Samverkansmöten mellan Strama och veterinärer. 
 
Aktiviteter riktade till tandläkare 
 
• Implementera Strama Gävleborg app för tandvård i länet. 
• Följa antibiotikaförsäljningen i länet. 
• Antibiotikasmart med tandvårdsdel 
 
 
Aktiviteter i samråd med MAS 
 
• Stödja arbetet med infektionsdiagnostik och antibiotikaförskrivning inom vård 

och omsorg i kommunerna. 
• Arbeta med frågan om förskrivningen av antibiotika mot urinvägsinfektioner 

på SÄBO i länet är optimal särskilt när det gäller patienter som remitteras till 
regionens akutmottagningar. 

 
Aktiviteter riktade till allmänheten  
 
• I samarbete med andra aktörer verka för en ökad kunskap och förståelse hos 

allmänheten omkring betydelsen av att minska antibiotikatrycket för att 
minska risken för spridning av antibiotikaresistens.  

• Informationsinsatser under antibiotikaforum.  
 
 

 

*Verksamhetsplanen Strama ingår i ”Verksamhetsplan Smittskydd 2020” Platina-ID 01-98981, 
fastställd 2019-12-12 
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