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Bakgrunn 

Veileder for antibiotikastyring:  

 «Kartlegge egne data» 

 «Implementering av retningslinjer» 

 «Korrekt lengde på kurer» 

 «Vurdering av deeskalering» 

  

 



Bakgrunn 

Spesielt sårbar pasientpopulasjon 

Nåværende behandlingsprinsipper fordrer effektiv 
antimikrobiell behandling 

Vil alltid være blant «de verste i klassen»? 

Rasjonelt antibiotikabruk er likevel oppnåelig 
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Metode 

Retrospektiv analyse. Oktober – desember 2017 

Inklusjon: Alle opphold > 1 døgn med antibiotika 

DiPS rapport «Pasienter inn til/ut fra post» 

Manuell gjennomgang i team av innscannede 
kurver og pasientjournal 
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Metode 

Manuell gjennomgang:  

- Klinisk farmasøyt pluss lege 

- Tidsbruk: Gjennomsnittlig 8 minutter per 
inkluderte pasientopphold 

- 1 leser og 1 plotter 

 



Datagrunnlag 

Totalt:  
545 opphold, 4067 liggedøgn.  

Inkludert:  
70 opphold (13%), 1112 liggedøgn (27%) 

 

 





Måling: Resultatindikator: 
DDD / 100 liggedøgn for 

utvalgte antibiotika 

Mål: 30% reduksjon i forbruk 
av utvalgte bredspektrede 

midler ved BLOS1, 
sammenliknet med 2012, 
innen utgangen av 2020. 

RETT ANTIBIOTIKA: Øke 
andelen pasienter som får 

Penicillin + Gentamicin som 
empirisk førstevalg ved febril 

nøytropeni, med 50% 

Internundervisning: 
«Aminoglykosider: ikke så 

skummelt?» 

Måling: Månedlig 
prosessindikator, mini-audit. 
Andel Pen+Genta førstevalg 

Tiltak: Antibiotika-notat, til 
vakthavende 

RETT TID(1): 90% etterlevelse 
av gjeldende retningslinjer for 
eskalering av behandling ved 

febril nøytropeni 

Internundervisning: «Antibiotika 
ved allo-SCT og leukemier» 

Tiltak: Antibiotika-vurdering etter 
36-48 timer. Journalføres? 

Måling: Månedlig 
prosessindikator, mini-audit. 

Andel eskalering ≥ 3 døgn 

RETT TID(2): 90% etterlevelse 
av nye retningslinjer for 

deeskalering / stopp ved febril 
nøytropeni 

Internundervisning: «Antibiotika 
ved allo-SCT og leukemier» 

Måling: Prosess / MND. Mini-audit, 
andel STOPP etter > 2 afebrile døgn, 

eller deeskalering etter 
mikrobe/resistens 

Driverdiagram 
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Oppsummering 

Retrospektiv kartlegging første logiske skritt i 
utarbeidelse av lokal tilpasning av 
antibiotikastyring ved avdeling for 
blodsykdommer.  
Forankret i avdelingssjef, antibiotika-kontakt og 
støttet av antibiotikateam, samt 
fagutviklingssykepleiere. 
Lokalt kvalitetsregister som støtter målinger. 
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