


Life is like underwear –  
change is good 

Antibiotikastyring fra et ledelsessynspunkt 

Avdelingsoverlege 

Bjørn Brandsæter 

Medisinsk avdeling 

Lovisenberg Diakonale Sykehus 



… men først litt om virus 



Endringsmotstand 

• Tilgjengelighet 

• Personlig oppfølging 

• Engasjement fra leder 



Fint med vaksinasjon, men….. 

Mail fra:… 

Emne: vaksinasjon, klokker og uniform 

 

Fint med vaksinasjon, men…………. 

En av legene har på seg klokke.  

Avdelingsoverlegen er muligens der for bildets skyld, men han bør likevel 

tipses om påkledning. 

 

Hilsen 

….. 

 

 



Min påstand: 

 Norske leger er: 

• Lite flinke til å støtte hverandre 

• Lite flinke til å bejuble hverandre 

• Ute etter å påpeke feil hos hverandre 

• Misunnelige på hverandre 

«Fint med reduksjon i 

antibiotikabruk, men……» 





Vær ydmyk til kunnskapen 

Vis velvilje til endring 

Ha tålmodighet med oppgaven 

Det krever innsats 

Vær barmhjertig med pasientene og 

kollegaene 

Vis måtehold med bruken av antibiotika 

Kontroller lysten (til å bruke bredspektret 

antibiotika) 





Kan man vedta en endring? 



Seks evidensbaserte måter å få ansatte til å si 
JA!  



Hvordan få folk til å si ja til endring?  

Prinsipp Forklaring Eksempel 

Reciprocity Gi noe til de ansatte først Kaffe, økte ressurser 

Scarcity Man vil ha det som er 

mangelvare 

Gjør tilgangen til endringen 

eksklusiv, kun for noen få, eks 

veilederfunksjon, NEWS 

Authority Man sier oftere ja til 

autoriteter  

Avd. overlegen ber deg gjøre 

noe 

Consistency Folk liker å være konsistente Har du sagt «ja» til å bruke 

penicillin ved pneumoni én 

gang gjør du det også neste 

gang.  

Liking Man liker de som  

• Likner på oss 

• Gir oss komplimenter 

• Samarbeider 

 

Finn et fellespunkt 

Consensus Folk vil gjøre det andre gjør «Hvis de andre bruker 

retningslinjene, vil jeg også 

gjøre det»  



Holdningskampanjer 

Virker ikke 



Handlingsendring gir holdningsendring 

(ikke omvendt) 



Handlingsendring gir holdningsendring 

(ikke omvendt) 

 

derfor virker ikke holdningskampanjer 
(eks: holdningskampanjer mot røyking vs innføring av røykeforbud som sekundært har gitt holdningsendring) 



Hvordan kan handlingsendring gi holdningsendring?  

 Mål: Redusere bruken av ciprofloxacin 

 Handling: Innføre automatisk stoppordre for ciprofloxacin  

 Holdning: Når stoppordren blir innarbeidet forstår man 

hvorfor man skal stoppe. Det gir en holdningsendring som 

gir lavere forbruk av ciprofloxacin 

 



Kan man bruke avvikssystemet til å endre 
antibiotikapraksis? 



Avvikssystemet 

 Meld brudd på retningslinjene i avvikssystemet for å endre 

antibiotikapraksis 

 Avvik krever handling fra leder 

 Leder må påpeke og rette avvik både hos enkeltleger og på 

gruppenivå  

 Systematisk arbeid med avvik er ment å gi bedre kvalitet av 

tjenestene  

 «Handlingsendring gir holdningsendring» 



ECDC  
Problem Tiltak Resultat 

Manglende elektroniske 

kurver 

Fremskynde arbeidet 

med elektroniske kurver 

Ikke innført 

Manglende tilsyn på 

individnivå 

Avd. overlege og 

seksjonsoverlege 

ettergår forskrivning på 

individnivå 

Individuell støtte 

Reduksjon i forbruk 

Manglende 

mikrobiologisk lab 

Forbedret avtale med 

OUS 

Hyppigere rapporter, mer 

tilbakemelding 

Forbruk utenfor 

sykehuset igangsatt i 

sykehuset 

Bruke e-

reseptregistrering 

Registrere all elektronisk 

forskrivning 

Lite systematisk 

opplæring av yngre leger 

(Obligatoriske?) kurs 

En-til-en-oppfølging 

Gruppeveiledning 

Ikke innført 

LDS 



Tiltak/intervensjon 

1 Implementering av nasjonale antibiotikaretningslinjer med lokale tilpasninger 

 

2 Rådgivning 

3 Undervisning og opplæring i rasjonell bruk og administrasjon  

4 Overvåking av antibiotikaresistens 

5 Overvåking av antibiotikabruk 

6 Internrevisjon (audit) fire ganger årlig i forbindelse med kvalitetssikring av prevalens 

7 Tilbakemeldinger 

Tiltaksplan for antibiotikastyringsprogrammet ved LDS, 2017-2020 



Tiltak:  
Månedlige prevalensmålinger antibiotika 

Tiltak Prevalensmåling hver måned (i stedet for hvert 

kvartal) 

Filosofi Hyppig prevalensmåling setter fokus på riktig bruk av 

antibiotika 

Tallgrunnlag Fire ordinære målinger i 2016 og 2017, månedlige 

målinger i 2018 



Tiltak: 
Ukentlige visitter av infeksjonslege 

Tiltak Infeksjonslege går ukentlige visitter på andre avdelinger 

enn infeksjonsavdelingen 

Filosofi Hyppige visitter setter fokus på riktig bruk av antibiotika 

Tallgrunnlag November 2017 – ingen visitter, februar 2018 – ukentlige 

visitter 



Resultat fra prevalensmålinger - valg av antibiotika ved 
pneumoni-nov 2017 versus feb 2018 
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Tiltak Systemnivå Individnivå 

Implementering av 

tiltaksplan 

X X 

Nasjonal veileder X X 

Journalgjennomgang X X 

Morgenmøterapport X X 

Medarbeidersamtale X X 



Oppsummering 

 Handlingsendring gir holdningsendring 

 Bruk tid på å få de ansatte med deg 

 Bruk avvikssystemet 

 Ikke undervurder effekten av jevnlig støtte, tilsyn og veiledning.  

 Bør automatiskstoppordre bli obligatorisk? 

 Mer fokus på individuell oppfølging og tilbakemelding 





Hva jeg ville ønsket meg uten å måtte tenke på budsjettet: 

 Elektronisk kurve med statistikk 

 Automatisk stoppordre 

 Obligatoriske antibiotikakurs - resertifisering 

 Mikrobiologisk lab 24/7 

 Mer ressurser til overvåkning slik at man kan tørre ikke å gi 
antibiotika 

 Ansatte med erfaring og kunnskap som bruker så lite og så riktig 
antibiotika som mulig.  

 Bygninger og fasiliteter best mulig egnet for å redusere AB-forbruk og 
forebygge infeksjoner 

 







Systemendring – handlingsendring – holdningsendring 

 

Trygghet og støtte for endring – ikke sanksjoner på individnivå 



Øke stillingen til AB/Smittevernoverlege 

 20-40% 

 Ekstra ressurs på infeksjon 

 Endringsuvilje 

 ECDC 

 Spl-kurs 

 Ny avtale med mikrobiologen på Ullevål 

 Plan for ny diagnostikk ved lab hos oss 

 Gjennomgått tiltak ved ny spesialistordning.  

 Individuell oppfølging.  
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Endringsmotstand 
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Valg av antibiotika ved pneumoni 
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Og slik vil det alltid bli –  

din tanke er fri 


