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Revisjon av antibiotikastyring

• Revisjonen ble gjennomført i løpet av en arbeidsdag og 
inneholder oppstartsmøte, individuelle intervjuer og 
gruppeintervjuer av ledere, antibiotika-teamet og klinisk 
personell, samt et oppsummeringsmøte.

• Lederne fikk ansvar for å finne representanter fra sine 
avdelinger.(av leder av A-team)

• Sykepleiere, turnusleger, LIS, overleger, ledere fra kirurgisk og 
medisinsk klinikk. 

• Hovedsakelig fra lungeavdelingen og gastrokirurgisk avdeling, 
samt akuttmottak
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Erfaringer fra organisering

• Brev ang revisjonen burde vært sendt direkte til 
seksjonslederne fra KAS.(fra fagdirektør)

• Store utfordringer i å få tak i representanter fra alle 
yrkesgrupper.

• Kunne ha håndplukket disse..Bias.

• (I kommentarene etter revisjon; Reaksjon fra medlem i A-
team: I A-teamet er det ingen spesialister på implementering. 
Da dette er et arbeid pålagt medlemmene er det innenfor 
rammene vi har, ikke vært mulig å jobbe mer systematisk 
som det ble påpekt for hele gruppen.)
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Fra revisjonen

• Sykehuset i Vestfold har oppnådd en imponerende nedgang 
og nådde i 2017 regjeringens målsetning om 30 % reduksjon i 
bruk av bredspektrede antibiotika. 

• A-teamets strategiske arbeid, god lederforankring og 
forplikting av ledere er trolig suksessfaktorer. 

• Retningslinjen er godt kjent og innarbeidet, og det er også 
kjent ut i sykehuset at bruk av bredspektrede antibiotika bør 
reduseres. 

• Antibiotikaforbruksrapporter er i begrenset grad kjent blant 
klinisk personell. 
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• Sykepleiere i de kliniske enhetene er lite involvert i 
antibiotikastyring 

• Antibiotikabruk er et rapportpunkt i månedlig rapportering for 
klinikkene, men de har ikke egne målsetninger. 

• Revurdering etter 48-72 timer brukes ved noen enheter i 
forbindelse med tavlemøter/risikomøter, andre systematiske 
tiltak er ikke benyttet i særlig grad 
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Råd om videre arbeid 

• 1. Sykehuset bør sette videre mål for rasjonell antibiotikabruk
(selv om 30 % reduksjon er oppnådd). Fokus på doseringsendring 
av Cefotaxim. Flurokinoloner, økende forbruk. Undervisning for 
sykepleiere; Gentamicin. 

• 2. Det bør utarbeides egne tilpassede målsetninger for klinikkene. 
Er dette noe som ledelsen på klinikkene ønsker? 

• 3. En kan etablere kontaktpersoner for antibiotikastyring i viktige 
klinikker/enheter. Dette er gjort i 2017, men vi ser at man må 
knytte det opp til funksjon og ikke person.(fagansvarlig?)

• 4. Det bør opprettes en lett tilgjengelig intranettside for a-teamet, 
der forbruksrapporter, resistensrapporter, eksempler fra lokalt 
forbedringsarbeid mm kan publiseres. Venter her på ny plattform. 
Har hovedpunkt i kvalitetshåndboken. Farmasøyt (i 20% stilling) 
har oversikt over forbruket.
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• 5. Det anbefales at enhetene i større grad tar i bruk systematisk 
revurdering etter 48-72 timer, og andre systematiske tiltak for 
bedre antibiotikabruk. Det er laget lommekort på antibiotika 
switch. Plakat fra tidligere. Metavison vil gi nye muligheter.

• 6. Det bør vurderes om tavlemøter/risikomøter i større grad kan 
benyttes til antibiotikastyring, og disse bør inkludere både 
sykepleiere og leger. Vi har punkt om revurdering i risikomøtet. 
Selve risikomøtet fungerer ikke slik det skal, avventer videre 
satsing her.

• 7. Sykepleiere bør i større grad inkluderes i antibiotikastyring, og 
det bør konkretiseres hvilke oppgaver de har og kan ha i 
forbindelse med antibiotikastyring. E-læring. Frigi tid til opplæring 
for klinisk sykepleier i A-team.

• 8. Det er behov for kompetansehevende tiltak rettet mot 
sykepleiere. Kompetansesenteret har organisert et kurs til nå.
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Direktørenes ledergruppe høst 2018

• 30 min med fremlegg av revisjonsrapporterten og tiltak 
videre.

• Prioritert arbeid

• Frigi tid til arbeid i regi av A-teamet.

• Kommunikasjon skal prioritere vår nettside når ny plattform er 
innført.

• Påpekte svakheter med risikomøtet som skal tas videre, 
spesielt i kirurgisk klinikk.

• (Her er de mer opptatt av helheten og ikke enkeltindividet i 
motsetning til klinikerne.)


