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Dagordning 

1. Föregående protokoll-godkändes  

2. Återkoppling från tidigare möte – Thomas H redogör för tidigare möte utifrån 

mötesanteckningarna.  

3. NPO Infektion – Anita H redogör för arbetet i NPO och NAG. Trots pandemin 

fortgår arbetet med Hepatit även en bit in på 2021. Therese Olsson som 

representerar SÖR kommer att byta arbetsgivare och gå till kriminalvården. Hon 

önskar om möjligt fortsätta i arbetsgruppen. RPO ser inte att det är jävsituation men 

Thomas stämmer av med Karl Landergren om det är ok. Också gruppen som arbetar 

med sepsis fortgår. Även vårdförloppet ingår i deras arbete. Just nu bearbetas 

remissvaren. Dessa ska sedan stegvis vidare i organisationen för att riktlinjerna 

slutligen ska fastställas. Representation från arbetsgruppen kommer att bjudas in till 

RPO som ett steg i implementeringsarbetet. Inom NAG-STRAMA pågår stora 

förändringar. Ordföranden kommer att sluta samtliga mandat är på väg att gå ut 

vilket påverkar hela arbetsgruppen. Gruppen har därför fått frågan vilka som önskar 

fortsätta. Representant från Jönköping har meddelat att hon gärna sitter kvar. RPO 

bifaller det men låter Thomas förankra också detta genom kontakt med Karl 

Landergren. Han frågar även hur rutinen för tillsättande av mandat ser ut. Eventuellt 

kan det bli vakanta platser från norr vilket gör att frågan kan gå vidare till SÖR. 

Ekonomin för STRAMA förhandlas varje år vilket är problematiskt. Det pågår 

därför en diskussion om möjligheten att få en fast budget. Anita skickar uppgift på 

vilka som ingår i gruppen. 
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4. Covid-19 i Sydöstra Sjukvårdsregionen – Thomas H  

a. Remdesivir-tillgång/behov. Rutin och indikation för insättande av 

Remdesivir verkar ske på samma sätt inom SÖR. Det finns dock ett behov 

av nationell riktlinje. Det finns också en otydlighet hur fördelning av 

läkemedlet sker. Expertgruppen kommer att ha möte under eftermiddagen 

och de kommer att arbeta med prioritering i bristsituation. Eventuellt 

kommer de också att arbeta med framtagande av nationella 

rekommendationer. 

Erfarenheten av cortisonbehandling och timing av densamma verkar vara 

god och färre patienter behöver IVA-vård.  

WHO:s rekommendation angående Remdesivir är stark men baserad på 

svaga data. Syrgas plus basal vård behövs också i samband med detta 

läkemedel vilket sker i Sverige. 

 

5. Övriga frågor- Maria frågar om det finns ett gemensamt intresse av att skapa ett 

nätverk för TB-sköterskor för att möjliggöra utbyte av erfarenheter. Det skulle 

kunna vara en Pilotgrupp som kan stå som modell för andra arbetsgrupper i 

regionen. Samtliga är positiva till förslaget. 

 

Det finns många studier som är intressanta avseende Covid 19. Det är svårt att 

kunna delta trots många intressanta infallsvinklar på grund av rådande pandemis 

effekter vad gäller personalsituationen. Några av klinikerna deltar trots detta i 

studie-Covidensa.  

 

Anita lyfter vikten av resistensöversikt. Maria berättar att de som använder Cosmic 

kommer att få en sådan.. Det ligger högst på prioriteringslistan.  

 

STRAMA-appen lyfts fram som bra och användbarför att förmedla vardagskunskap. 

Profylax för urologiska infektioner kommer att presenteras i appen. 

 

Nästa möte- via Skype den 19 januari kl. 15.00–16.00. Länk är utskickad 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


