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Heldig sammentreff med tilbud fra KAS  

• Revisjonsteam 
• Revisorer fra Helse Nord,  

• Hege Knoph Antonsen 

• Tor Solbjørg 

 

• Fagrevisorer fra KORSN  
• Kirsten gravningen, regional smittevernoverlege 

• June Utnes Høgli, regional antibiotikafarmasøyt 

 

• Fagrevisor fra KAS 
• Per Espen Akselsen, smittevernlege, infeksjonsmedisiner 

 



Revisjonens formål 

• Bekrefte at foretakene har en intern styring og kontroll som gir rimelig 
sikkerhet for at foretakenes antibiotikabruk er rasjonell og i samsvar 
med Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 

Høst 2017 Hammerfest 



Revisjonene konklusjon 

• Systemer på plass…. 

• Det er imidlertid svakheter i den 

løpende oppfølgingen av 

antibiotikabehandlingen og i 

oppfølgingen av 

antibiotikastyringsprogrammet som 

kan medføre risiko for at det brukes 

mer bredspektret antibiotika enn 

nødvendig 

Anbefalinger til HF-ene 

• 1. Lederlinjen - mer aktiv rolle.  

• 2. Definere klare kompetansekrav og 
følge disse opp.  

• 3. Implementere tiltakene fra 
antibiotikastyringsprogrammet.  

• 4. Forbedre A-teamenes funksjon.  

• 5. Systematisk revurdering av 
antibiotikabruk.  

• 6. Benytte data om antibiotikabruk 
som grunnlag for kontinuerlig 
forbedring.  

• 7. Gjennomføre regelmessige 
kontroller 



Hammerfest 
Medisinsk lege 
Kirurgisk lege 

sykepleier 

Kirkenes  
Medisinsk lege 
Kirurgisk lege 

sykepleier 

Fagsjef, farmasøyt, Rådg. smittevernoverlege 

3 ut 

2 inn 

1 ut 

Ingen øremerkete ressurser 

2 ut 

2 inn 

Vanskelig å 
samle de 
som er 
igjen 

A-team Finnmarkssykehuset 
 
Opprinnelig forslag februar 2017 
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Hvordan går det i Finnmarkssykehuset? 



Typisk overlege i 
Finnmarkssykehuset 
 
Alene i sitt fagfelt 
 
Mange verv og oppgaver 
 
Få leger i systemarbeid / vikarer kan ikke brukes til slikt 
 
Tidvis ubesatte stillinger 



Konkurrenter om oppmerksomheten 



Hva skjer videre etter internrevisjon? 

• HF-ene skal styrebehandle 
internrevisjonens rapport 
og tiltaksplan 

  

• Helse Nord styret ber om 
tilbakemelding fra HF-ene 
innen utgangen av 2018 

 

• Internrevisjon er bra! 


