Strama
Samverkan mot antibiotikaresistens

Organisation
Bildades på 80-talet av bland annat Otto
Cars, infektionsläkare i Uppsala.
Ursprungligen stod akronymen för:
”Strategigruppen för rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens.”
Målet är att öka medvetenheten om
resistensutveckling hos bakterier och arbeta
för en rationell förskrivning av antibiotika
som i alla fall i början av arbetet ansågs vara
för hög.
Så småningom formaliserades arbetet och
ligger nu under både SKR och
folkhälsomyndigheten. Det lever även vidare
som ett mer informellt nätverk.

Aktiviteter
Mycket av arbetet har gått ut på att skapa
behandlingsrekommendationer för vanliga
infektionstillstånd så att
antibiotikaförskrivningen blir enhetlig och
evidensbaserad. Det skapar också trygghet i
att kunna avvakta med antibiotika och
invänta spontanläkning vid infektionstillstånd
som inte är hotande.
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Efter holländsk modell skapades ett mål för
mängden antibiotika som förskrivs samt ett
par viktiga kvalitetsmål. Dessa har följts i 15
år.
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Ett mål är att antalet antibiotikarecept inte
skall överstiga 250 recept/innevånare/år.
Efter att sakta närmat sig det målet nådde
alla regioner dit under covid-19 pandemin.
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Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J01
exkl metenamin)
Recept/1000 invånare. Rullande 12
månadersperiod (mar - feb)
1 apr 2019 - 31 mar 2020

1 apr 2020 - 31 mar 2021

Värmland har minskat sin förskrivning men de flesta regioner har minskat ännu mer och Värmland
har halkat efter och har nu den tredje högsta antibiotikaförskrivningen i Sverige.
Vi har nu inlett ett arbete för att försöka vända denna trend.

1.

Kvalitetsmått
Två kvalitetsmått har också följts genom
åren:
1. Andelen ciprofloxacin av antibiotika som
ofta används vid urinvägsinfektion till
kvinnor mellan 18 och 79 år.
2. Andelen PcV av antibiotika som ofta
används mot luftvägsinfektioner hos
barn 0-6 år.

2.

Strama i slutenvården
Aktiviteter riktade mot slutenvården har varit
begränsade. Det är betydligt mer komplicerat
att ge generella behandlingsriktlinjer.
Strama Värmland har deltagit i framtagande
av riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgi,
antibiotika som ges som profylax inför olika
typer av kirurgi utgör så mycket som 20-30%
av all antibiotika som ges på sjukhus.
Det är mycket viktigt att man har rätt
preparatval, rätt tidpunkt för administration
samt att man inte förlänger profylaxen
utöver riktlinjerna.

Strama i slutenvården
Strama Värmland har också i samarbete med
infektionskliniken utarbetat råd angående
empirisk antibiotikaterapi vid akuta
infektionstillstånd.

Strama i slutenvården
Mer finns att göra och vi arbetar för att få till
ytterligare resurser. Vi vill arbeta mer med:
•

Antibiotikaronder

•

Antibiotikasmarta sjuksköterskor

•

Infektionsverktyget eller liknande system
för infektionsregistrering

•

Kvalitetsindikatorer i slutenvård

•

Stramas hemsida

