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Obs. lokale variasjoner 

http://www.unn.no/norm




Antibiotika til humant bruk 
 

• Primærhelsetjenesten 

– Ca 85% (målt i DDD) 

• Sykehus 

– Ca 8% 

• Sykehjem 

– Ca 6% 

HVEM bruker antibiotika? 
Årsprevalens av antibiotika fordelt på kjønn og alder, 2014 



Transplantasjon 
Prematur Intensiv 

Kreft 
Protese Brannskade 



Sykehus er drivhus for antibiotikaresistente bakterier 

https://e-laering.ihelse.net/kurs2.aspx?id=antibiotikabruk_i_sykehus  
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Trusselen med antibiotikaresistente bakterier er 
ikke akademisk eller teoretisk, den er høyst reell –  

kommer snart til et sykehus nær deg 

 

Utvikling og spredning av  antibiotikaresistens kan 
bekjempes med smitteverntiltak og nøktern 
antibiotikabruk 

 

Vi må forholde oss til antibiotika som en begrenset 
ressurs - et medisinsk klimaproblem 

 

 



Spesialisthelsetjenesten 

Karbapenemer:  7-dobling av forbruket 1995 – 2013 

3. generasjons cefalosporiner: 5 dobling av forbruket 1995-2013 



Sykehus: 

• Mål: 30% reduksjon i bruken av de 
bredspektrede midlene karbapenemer, 2. 
og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin 
med enzymhemmer og kinoloner 

 

• Innføring av antibiotikastyringsprogram i 
sykehus 

 

 



 





Ny digital utgave av retningslinjen 

• For pc, nettbrett og smarttelefon 

 

• Omstendelig prosess, forventes 
publisert høst 2016 

 

• Fokus på selve anbefalingene 

 

• System for jevnlig oppdatering 
etableres (Hdir og KAS) 



Antibiotika-
styringsprogram 

A. Ledelsesforankring og ansvarlighet 

B. Overvåkning og rapportering av antibiotikabruk og 
antibiotikaresistens 

C. Etablering av antibiotikateam (A-team) som har 
mandat til å drive forbedringsarbeid rettet mot 
antibiotikabruk. 

D. Forbedret logistikk for og kommunikasjon av 
resultatet fra mikrobiologiske undersøkelser 
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Antibiotika-
styringsprogram 
Etablering av tverrfaglige antibiotikateam (A-team) som har 
mandat til å drive forbedringsarbeid rettet mot 
antibiotikabruk. 

a) Gjennomgang av antibiotikaforskriving med tilbakemelding 

b) Kompetanseheving gjennom undervisning, e-læring, 
implementering av den nasjonale retningslinjen etc. 

c) Obligatorisk revurdering av indikasjon og medikamentvalg 
etter 2-3 døgn 

d) Vurdering av restriktive tiltak (godkjenning, automatisk 
stoppordre etc.)   

 



Workshop 

 


