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Ingemar hälsar välkommen till vårmötet.
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Presentation av Strama Värmland App – Eva Mogard
Data har tankats över från Strama-appen i Gävleborg. Eva och Monica har
redigerat och publicerat i en testversion som Eva visar. Gävle har även
utvecklat en sida för veterinärer som inte finns med i Värmland. Appen
kommer att finnas för både Android och iPhone/iPad. Ska vara lättåtkomlig.
Huvudområden: Öppenvård, Slutenvård, Profylax och Tandvård.
Adel Fani håller på att gå igenom tandvårdsdelen för att se vad vi kan
använda och vad som behöver revideras.
Bakgrundsdokument är inte gjorda, skrivit in direkt i appen. Önskemål att
spegla dokument på webben. Monica kollar möjligheten att kopiera från
appen och lägga ut på hemsidan parallellt.
Publicering planeras till efter semestrarna. Appen revideras successivt efter
publicering.
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Riktlinjer för antibiotikabehandlade vårdrelaterade pneumonier
– Eva Mogard
Diskussion kring behandlingsrekommendationerna från Läkemedelsverket,
Sjukhusförvärvad pneumoni, 2016;27(1).
När Håkan Hahnberger presenterade behandlingsrekommendationerna för
HAP på Stramadagen, Arlanda, hade man gjort en viss modifiering av
riktlinjerna; Eva har tagit fasta på den när den lokala riktlinjen tagits fram.
Se bilaga, Eva Mogards PowerPoint-presentation.
En pneumoni som debuterar inom 48 timmar efter inläggning på sjukhus
definieras inte som en HAP, den handläggs som en CAP. Även vid HAP
som debuterar 2-4 dygn efter inläggning görs en bedömning av svårighetsgrad när typ av antibiotika väljs. Mer detaljer finns i appen när den
publiceras.
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Antibiotikaförskrivning i Cosmic R8.1 – Eric Le Brasseur
Februari-mars 2017 kommer en omfattande uppdatering att göras i Cosmic.
Version R8.1 innebär bland annat:
 en förbättrad läkemedelsmodul
 nya översikter
 en ny uppmärksamhetssignal
 och ett nytt utseende på inloggningssidan.
Detta innebär exempelvis ett enklare ordinationsförfarande, med möjlighet
att förhandsgranska ordinationen, införande av elektronisk översikt för
vätskebalans, analysyta för kliniska parametrar, samt elektronisk
förskrivning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar i Cosmic.
Möjlighet till en personlig meny med favoriter kommer även att finnas i
R8.1.
Läkemedelsmodulen
En stor förändring är Läkemedelsmodulen som använder sig av mallar i
förskrivning och ordination på avdelning. Receptförskrivning för personer
utan fullständigt personnummer är inte löst än.
Mallar görs i samarbete med andra landsting, idag ca 600, kommer att bli
runt 10 000 mallar. Åtta landsting har Cosmic, mallar anpassas till
Värmland i samråd med kliniker.
Inbjudan till utbildning för ”mallgodkännare” i november. Erik Sandholm är
föreslagen som godkännare av antibiotikamallar för intravenösa antibiotika,
För perorala antibiotika är Lars Blad föreslagen och Olle Wik kommer att
medverka i det arbetet och även att introducera Lars.
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Barnkliniken använder mallar mer än andra kliniker, spädning kan ligga i
mallen. Vad gäller barndoseringar återkommer Per Brolin och Staffan
Skogar angående vem som blir ansvarig godkännare.
Statistikdelen – datalagret, mellanlagring. Ny del av Cosmic, ingen skillnad.
Ny vy med länkar, uthopp till webbläsare, länkar till behandlingsrekommendationer osv.
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Kvartalsrapport 2016 – Ingemar Hallén
Se Kvartalsrapport 2016 med kommentarer.
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Statistik MRSA och ESBL – Torbjörn
Se bilaga. Sammanfattning MRSA – kraftig ökning hösten 2015 med en
tredubbling jämfört med 2014. En stor majoritet är utlandssmitta.
Under våren har antal nyupptäckta per vecka minskat. Ligger lite högre
jämfört med samma period 2015. Under 2015 togs odlingar i asylscreening
även på personer som inte hade någon infektion. Under 2016 har riktlinjen
ändrats och man inriktar provtagning på patienter med symtom, även vad
gäller asylsökande. Avseende gravida oförändrad screening.
Ungefär dubbelt så många utländska som inhemska fall av MRSA.
ESBL – högre än vid samma period 2015. Hittas framför allt i urinodlingar,
enstaka fall i blododlingar.
ESBLCARBA – två fall hittills i år, utlandssmitta.
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Rapport från Stramadag på Arlanda – Ingemar Hallén
Stramadagen är återkommande varje år.
Ingemar visar Stramas Webbplats. Programråd Strama, nationell
samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK, startades 2008 utifrån ett
statligt initiativ för att öka samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och
kommunernas sociala verksamheter avseende införande och spridning av ny
kunskap och metoder. Viktig nationell aktör.
Folkhälsomyndigheten har en samverkansgrupp för Stramaarbete.
Svensk strategi mot antibiotikaresistens – Regeringsbeslut april 2016 om
nationell strategi med sju målområden. Det finns även en sida Strama VL
som står för ”Veterinär och livsmedel”.
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Behandlingsrekommendationer. På sidan för lokala rekommendationer finns
bl.a. en länk till Terapirekommendationer Värmland och infektionsläkarnas
vårdprogram.
Utbildningar/möten
 Inbjudan kommer till fyra regionala workshops i höst – HALT,
vecka 39-40.


Inbjudan kommer om regional kurs i s.k. antimicrobial stewardship där
antibiotikaronder på sjukhus är en viktig komponent.
Kursen planeras i slutet av året och arrangeras av Smittskydd Örebro,
Hans Fredlund.

Ny hemsida på Folkhälsomyndigheten.
Ingemar visar på FoHM, Stramadagen 2016, en presentation av Tinna
Åhrén, Västra Götalandsregionen. ”Strama 20 år i öppenvården”,
jämförande förskrivardata.
Stramaläkare besöker primärvården och informerar om nya behandlingsriktlinjer, förskrivning på vårdcentraler och resistenshotet. Kontaktläkare
utses. Utbildningar, möten, återkommande utskick, årlig självdeklaration.
Förbättringsåtgärder. Feedback. Patientfall med frågor och svar. Stramaquiz. Hyrläkare ett problem.
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Övriga frågor
Tjänsten som bitr. smittskyddsläkare är tillsatt, Lars Blad kommer från
Smittskydd Västernorrland den 1 september. Han är engagerad både
nationellt och internationellt med Stramafrågor. Lars kommer vid nästa
Stramamöte föreslås bli ordförande i Strama Värmland.
Olle fortsätter på ca 10 procent med Stramauppdrag på Smittskydd fram till
åtminstone nästa Stramamöte i december och kommer att hjälpa till med
att introducera Lars i det lokala Stramaarbetet. Olle slutför uppdatering av
Terapiriktlinjer UVI som presenteras på decembermötet.
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