
Lars Kåre Kleppe

Overlege, infeksjon og smittevern 

Leder antibiotikateam

Elektroniske verktøy i 
antibiotikastyring



beslutningsstøtte og utnyttelse av 
funksjonalitet i elektronisk kurve



Et eksempel fra Stavanger



MEONA – utviklet i Tyskland, Freiburg, innkjøpt av Helse Vest og 
videreutviklet

innføring i Stavanger, oppstart høsten 2016 på medisinske poster

Samtidig med oppstart av antibiotika styringsprogrammet

MEONA –



• Beskrivelse av 
kurveløsningen

• Kritiske opplysninger 
øverst

• All overvåkning

• All medikasjon

• Hurtigordinasjoner

• Oppretting av 
innkomstjournal

• Fortsatt utviklingsarbeid

Elektronisk 
kurve



• Rasjonale for etablering av 
reevalueringsfunksjonen i MEONA

• Utviklingsarbeid i MEONA som tar 
hensyn til sykehusets policy, som 
opprettes samtidig. 

• Sykehusets policy setter krav til  
revurdering



• Funksjonalitet i 
løsningen

• Hurtigordinasjoner 
defineres i hver 
enhet med 
relevante 
medikamenter 
benyttes mye



• Medikamenter kan også søkes opp i 
legemiddelordinasjonssøk, da flere 
valg samtidig. 



- Ved oppretting av foretrukket ordinasjon fremkommer følgende koblede ordinasjon



Koblet ordinasjon for Gentamicin som styrer dag 2 til kl 12 og krever ny ordinasjon.  



Miniaudit ved SUS poster ved mottaksklinikk, ortopedi, kirurgi, kreftavdeling mai 2019, kartlegging av iv. Antibiotikabruk samt alle kinoloner. 



Medvirkende årsak til at får gjennomført revurderinger

Bevisstgjøring for alle? 

Flere veier til samme medikament

Burde det vært utvidet? 

Fører det til at noen ikke får sin antibiotika? 

Effekter og bivirkninger



• Inndeling av tiltak 

(fritt fra Brita)

• Pedagogiske

• Restriktive

• Strukturelle

• Indikasjon

• Revurdering

• Beslutningsstøtte 

Elektroniske verktøy

metavision

metavision

metavision

meona

epic

• Kurvenes rolle for 
enkeltforskriverne
• Beslutningsstøtte
• Rådgivende/veiledende
• Oversikt over avdelingens 

forbruk

• Kurvenes rolle for A-teamet
• Dashboard-funksjoner
• Oversikt over enkeltposter
• Restriktive tiltak

• Andre elektroniske virkemidler
• Styringsportalen i Helse Vest
• DIPS/DIPSarena
• Imatis-tavler



• Arbeid med mer tidsnære statistikker på forbruk – arbeid i styringsportalen. 



Hvilke tiltak virker

• Stort fokus på endring av adferd

• Økt bruk av restriktive tiltak er nødvendig

• Stop-order system er i bruk i en rekke land

• referanse til behovene for bompenger




