
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brita Skodvin, 03.05.18 

Hva vet vi om 
mikrobiologisk logistikk?  



«Mikrobiologiske 
prøver er viktig, 
men det er for 
dårlig og for sen 
tilgang på 
prøvesvar» 

Hvilke faktorer påvirker anibiotikaforskrivningen? 



The time to identification was 
significantly reduced post-PCR 
implementation (47,3 to 34,1 h; 
P<0.0001). However, the time to 
optimal antibiotic therapy was not 
significantly reduced. 
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Tema Subtema 

Fragmenterte prosesser 
 
 

Logistikk for prøver 
Rekvisisjonsskjema 
Verbal rapportering av prøvesvar 
IT-systemer 

Manglende innsikt Mikrobiologi 
Arbeidsprosesser 
Pasienten 

Begrensninger i 
servicetilbud 

Personell 
Diagnostisk teknologi 

Barrierer for kommunikasjon lab-klinikk 

Skodvin et al 2017 

 
 
 
 

 
 
 



Gørill Skaale Johansen, 
avd.ingeniør, UiB 

  
 



«Det er veldig, veldig, veldig ofte at det 
står et navn, og knapt nok det. Navn og 
fødselsdato.  Vi vet ikke hva det er, vi vet 
ikke hvem som har sendt det, vi vet 
ingenting. Så kan man jo begynne å 
gjette, sjekke i DIPS; hvor er pasienten, 
ringe hit og dit, og da kan det jo bli feil, 
selvfølgelig.» 
Bioingeniør  
 

Fragmenterte prosesser 
 

Rekvisisjonsskjema 
 
 



Svar fra spørreundersøkelse  
til AB-kontakter 
 
 Tilgjengelig beslutningsstøtte (brukerhåndbok, analyseoversikt 
o.l.) ved diagnostikk? 
Ja ≈ 90% (23/26)  
 

Lagt til rette for at klinisk personell kan kontakte 
mikrobiolog/infeksjonsmedisiner for råd om 
diagnostikk?  
Ja= 100% (26/26) 
 

Er det gjort noen tiltak for å bedre utfylling av rekvisisjoner 
generelt?  
Ja≈ 75% (19/26) 
 



0

2

4

6

8

10

12

14

16

<10% 11-40% 41-60% 61-90% >90%

Andel blodkulturremisser med relevante kliniske opplysninger 
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Hvem fyller ut kliniske opplysninger for blodkulturer? 



Fragmenterte prosesser 
 

Verbal rapportering av prøvesvar 
 

«Ja.., det kan jo være vanskelig noen 
ganger med blodkulturer. Hvis du ikke … , 
hvis du ikke når frem til rekvirent, og at 
svaret blir litt hengendes ... Ja, ingen vet 
helt hvor det skal hen. For vi ringer jo 
alltid ut når vi har positiv blodkultur. Og 
så, hvis da det ikke er noen lege i den 
andre enden som får svaret til slutt, så 
kan det jo få fatale følger»  
Bioingeniør 
 



N=26 
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Har avdelinger som behandler alvorlige infeksjonssykdommer (medisin, 
intensiv, kirurgisk, barn) faste rutiner for videre tiltak når det meldes 

positive svar over telefon? 



Manglende innsikt 
Mikrobiologi 
 

«Samtidig så føler jeg vel kanskje av 
og til at kliniker  tar mye prøver i 
håp om at vi skal fortelle dem hva 
som feiler pasienten. Vi ser jo f.eks. 
nå at vi blir oversvømt av 
halsprøver fra akuttmottak, noe 
helt enormt med halsprøver.» 
Lege 
 



Diagnose Prøve Compliance 

Sepsis (n= 320) Blodkultur 95% 

Urinveisinfeksjon (n=194) Urinprøve 92% 

Nedre luftveisinfeksjon 
(n=606) 

Blodkultur/ 
sputum/ 
PCR/Pnk Ag 

88% 

Høy compliance! 



Diagnose Prøve Andel (%) 

Urinveisinfeksjon 
(n=194) 
 

Luftveis  
(sputum/PCR/Pnk Ag) 
 

22 

Nedre 
luftveisinfeksjon 
(n=606) 
 

Urin 49 

Hud- og 
bløtvevsinfeksjon 
(n=203) 

Urin 23 

Unødvendige prøver? 



Diagnose Prøve Variasjon i andel 
tatt mellom 
sykehus (%) 

Urinveisinfeksjon 
(n=194) 

Blodkultur 50 – 60 – 70 

Nedre 
luftveisinfeksjon 
(n=606) 

Luftveis 
(sputum/PCR/Pnk Ag) 

 

20 – 70 – 90 

Hud- og 
bløtvevsinfeksjon 
(n=203) 

Hud- og 
bløtvev 
 

30 – 45 – 70 

Variasjon i prøvetakingsmønster 



Negative tests: 354 

Non-causative  
findings: 129 

Discharged: 24 
Stopped treatment: 4 
Non-relevant tests: 37 

 

Obtained blood culture, urine, sputum and/or 
skin and soft tissue samples: 668 

Causative findings: 185 

Cases with available, relevant, causative findings: 
120  

 
 

Positive test results: 314 

Not used: 57 Used: 63 (9%) 



When combined with antibiotic 
stewardship programs, these 
approaches improve clinical 
outcomes and reduce 
healthcare expenditures. 

2014 
 


