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Tavlemøter et tiltak som enkelt kan 
implementeres på alle sykehus  





Mikrobiologiske prøver, tatt etter prosedyre, 
må sikres før oppstart av all 
antibiotikabehandling . 

Antibiotikabehandling skal være et 
obligatorisk punkt på risikotavlene og tas opp 
daglig på tavlemøtene. Still spørsmålet; Kan 
antibiotikabehandlingen revurderes?  

Revurder og juster alltid etter mikrobiologisk 
resistenssvar; gjør en tredjedagsvurdering, og 
velg så smalt som mulig.  

Overordnet prosedyre 

Utdrag fra innholdet: 



 
  

Tavlemøtet bør erstatte annen rapportering, som deler av previsitt/andre eksisterende 
rapporter, og bidra til mer effektiv pasientbehandling totalt.  

Sentralt A-team 
bestemt: SYKEPLEIERE 

pådrivere for å 
gjennomføre tavlemøtet 



Hva skal registreres? 
REVURDERING ETTER RESISTENS SVAR 



Innskjerping siste året: 

Manuelle tavler 

Registrering må foregå manuelt 



ANTIBIOTIKA PÅ ELEKTRONISKE TAVLER 
(tilpasset App) 



Registrering/telling: 
Antall revurdert ; egentlig etter 72 timer 
Men noen vil revurderes seinere pga helg/helligdager og seinere resistenssvar       
(lang vei til Mikrobiologisk avd)  

–> Registreres når trykkes revurdert 
Får ut rapporter 
 

Elektroniske tavler finnes foreløpig på Intensiv avd og Kir. avd; gastro og orto. 
Men innføres suksessivt  på Med. avd fra høsten 2019. 



Erfaringer 



 Skal være tidsbesparende for den totale 
pasientbehandling 

 Leger og spl enige om hvilke punkter 
man skal ha på tavla for sin post/gruppe 

 Leger delta på obligatoriske punkter (3?) 
 Legg tidspunkt for tavlemøte til fast tid 
 Noen velger rett etter visitt 
 Andre velger etter pause når lege 

kommer tilbake for videre postarbeid, og 
når mikrobiologiske prøvesvar kanskje 
har kommet 

 Tavlemøte er et sjekkpunkt som sikrer at 
vi husker alt viktig 



Hver pasient er unik  

Infeksjon i sitt organ – med spesifikke mikrober 

Sitt immunforsvar 

Mikrober med resistens det må 
tas hensyn til 

Følg retningslinjer 

Styr etter klinikk Vi må alltid tenke 
PASIENTSIKKERHET 

og 
KVALITET I HVERT 

LEDD 

Overordnet mål: RIKTIG ANTIBIOTIKA 



Vi har kanskje ikke 
redusert, men vi står på ! 

For jobben vi gjør nå   
skal sikre fremtidens 

etterkommere  

 


