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Uppdrag - Organisation - Arbetssätt
Sjukhusets lokala Stramagrupp arbetar enligt direktiv från 
Region Stockholm, avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien 
och Strama Stockholm. Gruppen består av läkare från anes-
tesi-, kirurg-, ortoped- och medicinklinikerna, läkare från Unil-
abs bakteriologiska laboratorium, läkare och sjuksköterska 
från Vårdhygien samt sjukhusapotekare.

Gruppens mål är att verka för en rationell antibiotikaförbruk-
ning och förskrivning på sjukhuset. Gruppen följer antibioti-
kaanvändning för behandling och profylax inom öppen- och 
slutenvård samt förekomsten av multiresistenta bakterier. Den 
lokala Stramagruppen följer även utvecklingen av vårdrelate-
rade infektioner (VRI) på sjukhuset. Gruppen återför resultat 
och utbildar i Regionala Stramagruppens rekommendationer 
i verksamheten och ansvarar för att rapportera brister i verk-
samheten till verksamhetschefer direkt eller via verksamhets-
chefsgruppen.
 

Förbättringsarbeten/projekt
Stramagruppen ingår sedan 2017 som en del i sjukhusets 
läkemedelsarbete vilket underlättar samarbete kring läke-
medelsmallar och beredningsrutiner. Ambitionerna för 2020 
har pausats pga pandemin med förhoppning om att kunna 
återuppta planerade aktiviteter under 2021. Sjukhuset följer 
trenderna man sett under pandemin för övriga sjukhus när det 
gäller förskrivning och ordination av antibiotika. CStG visar 
fortsatt goda resultat avseende förekomsten av VRI. 

Fokusområden 2021
Arbetet med att ta ut förskrivningsdata ur infektionsverktyget 
i läkemedelsmodulen för regelbunden återkoppling på klinik-
nivå fortsätter. Stramagruppen ämnar fokusera på behandling 
av pneumonier och målet är att öka andelen patienter som 
får penicillin V eller penicillin G som primär behandling. Under 
året avses också arbetet med att införa särskilda antibiotika-
ronder att starta. Arbetet med validering av infektionsverkty-
get genom journalgranskning fortsätter inklusive validering 
avseende VRI gentemot punktprevalensmätningar då infek-
tionsverktyget under 2020 planeras ersätta punktprevalens-
mätningar (PPM). 

 

Omställningar till följd av Covid-19
På grund av pandemin har många aktiviteter inte genomförts. 

Resultat
Sjukhusövergripande resultat presenteras separat i andra 
delar av kvalitetsredovisningen.
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