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Hvem er vi? 
150 år – i dag!  



Hvem er vi?   Fra Asylet (Grønland) til Lindern 

 Sentrumssykehuset i Oslo – indre by 
 

 Indremedisin for 190 000 innbyggere 

• Kombinasjons-morbiditet 

• Rus – psykiatri – kroniske infeksjoner + KOLS +++ 
 

 Kun elektiv kirurgi – pasienter fra hele helseregionen 
 

 Omfattende psykisk helsevern 

• betydelig reduksjon i antall senger de siste årene 

• ambulant og poliklinisk virksomhet (DPS, FACT) 

 



BUP 

19 km2,  
Norges mest  
«kortreiste  
pasienter»  Kort forventet levetid 

Høy arbeidsledighet 

Lav sosioøkonomisk status 
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Sagene 

Sentrum / indre by 

Opptaksområdet for LDS, indremedisin, psykisk helse og rus 
(og for Diakonhjemmet, Oslo universitetssykehus, og Akershus universitetssykehus.) 

(Oslo har 15 bydeler; 12 i Oslo sykehusområde og 3 i Akershus sykehusområde) 4 



Hva er så status hos oss? 

*: redusert sengetall PHV 

* 





Tilbakemelding etter revisjonen 

 … i hovedsak høyt på agendaen og virker godt innarbeidet  
 

 … ansvar og fordeling av oppgaver virker tydelig og velorganisert 
 

 A-teamet er velfungerende med god støtte fra ledelse 
 

 Infeksjonsmedisinsk kompetanse er lett tilgjengelig … overfor 
enkeltpasienter 

 

 Systematiske tiltak for bedre antibiotikabruk er i liten grad benyttet 
 

 Den nasjonale antibiotika-retningslinjen er kjent og brukes aktivt 
 

 Gode rutiner for å dokumentere indikasjon for antibiotikabruk.  



Råd om videre arbeid  

 Sette konkrete mål for redusert bruk av bredspektrede 
antibiotika for de enkelte avdelinger/klinikker  

 flere systematiske tiltak for antibiotika-styring.  

 Undervisning og andre tiltak for økt kompetanse … 
inkludere sykepleiergruppen 

 Rapporter over antibiotikabruk bør bli bedre kjent i 
organisasjonen 

 Utnytte data fra månedlige prevalensregistreringer  

 Sikre hensiktsmessige rapporter over resistensforhold 







Hva har vi gjort, etter januar 2018 

 Involvere og engasjere sykepleiergruppen 

 Frikjøp av infeksjonsmedisiner til tettere 
oppfølgning også av enkeltpasienter 

 Rapport om resistens på plass 

• enkeltpasienter fortløpende 

• samlet X 1 på årsbasis (gjelder alle sykehusene i Oslo) 

 Undervisning økt internt, legegruppene særlig 

 Måloppnåelse defineres pr. enhet i sykehuset 

 Bruk av interne prevalensrapporter 
 

 Ikke tilfredsstillende reduksjon i 2018 



Hvordan lykkes? 

 Kompetanse (leger, sykepleiere, farmasøyter) 

 Definere lokale mål 

 Forpliktende ledelse - gjennomgående 

 Regelmessige rapporter (adm. dir. og ledergruppen) 

 Lokale rapporter (hver klinikk / avdeling / enhet) 

• og så bruke disse for å verifisere mål-oppnåelse 

 Rådgivning, veiledning – tilgjengelig når behov 
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 (mens vi fortsetter jobben) 
 

La oss feire resultatene !! 


