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En stolt historie

• Bred indremedisinsk avdeling

• Kontinuitet og kvalitet

• Høye idealer

• Et morgenmøte med tydelig agenda opp
mot antibiotikavalg

Slagord observert på plakat på sengepost:

«WHAT WOULD KJELL 

DO?»



Likevel har antbiotikabruken ved medisinsk 
avdeling økt betydelig over mange år 

• I noen år besluttet daværende avdelingsledelse at man 
skulle endre struktur og kultur på morgenmøte, slik at 
man bevisst skulle unngå å diskutere mulig uenighet.  
Dette bidro til at man sluttet å be om begrunnelse av 
bredspektret antibiotika.  Man har gått tilbake fra denne 
tilnærmingen for noen år siden.

• Mangel på overleger har siden -18 ført til økt forbruk av 
vikarer, mange fra naboland som har en helt annen 
tradisjon for bruk av breispektret antibiotika.

• Flere yngre overleger (dvs under 60 år) har i perioder 
utløst utbrudd av aminoglykosidofobi, i tillegg til 
vedvarende perioder med cefalosporinofili. 

• Nyere retningslinjer som anbefaler økt forbruk av 
bredspektret antibiotika.







Fra 2012-2018 en relativt liten stigning i totalt 
antibiotikaforbruk per liggedøgn:



Men en betydelig økt bruk av bredspektret 
antibiotika:

• Ved Medisin A har bruk av bredspektret antibiotika økt med 98 % --størst 
økning i hele UNN

• Ved Medisin B er økningen 48,5 %, der mesteparten av økningen har 
skjedd siden 2017, da hematologisk sengepost ble flyttet fra Medsin A til 
Medisin B.  Tredje størst økning i hele UNN.

• Økende bruk av bredspektret Med A 2016 til 2018 til tross for at 
hematologiske pasienter ble flyttet ut, men her var det betydelig innleie av 
vikarer.



• Det er viktig at man ikke begynner med antibiotika, 
spesielt bredspektret antibiotika om det ikke er strengt 
nødvendig—tas opp på morgenmøte

• Det er viktig at man ikke bytter for tidlig over til 
bredspektret antibiotika—beslutningen tas på sengepost.

• Det er viktig å justere antibiotika avhengig av 
resistensmønster på organisme—beslutningen tas på 
sengepost

• Det er viktig at man bruker så kort kur som mulig med 
bredspektret antibiotika—beslutningen tas på sengepost.

Fokusområder



Målsetning

• Målet for UNN er en reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika 
på 30 % fra 2012-2020
• Mindre og mer riktig antibiotikabruk

• Medisinsk avdeling UNN Harstad identifiserer seg absolutt med 
utfordringene og ønsker å bidra til måloppnåelse

• Men hvordan skal vi nå målet?

• Høstmøtet: «INFEKSJON I NORD»:
• LIS2 Michalsen tilstede fra UNN Harstad; og rapporterte tilbake til kollegiet:

• Hva kan vi gjøre for å bidra? Hva kan vi gjøre for å snu trendene?
• Det best dokumenterte tiltak er systematisk revurdering for antibiotika dag 2-3: 

indikasjon? Hvilket? Administrasjonsform?

• Legenes egen idé: antibiotikakolonne på tavlemøtet



Tiltak: Tavlemøtet til hjelp for å påminnes 
systematisk revurdering

• Innført etter uhyre kort 
prosess ila 
november/desember 2018

• Bildet viser et eksempel på 
en risikotavle fra Medisin B i 
Harstad. 
• Hvit magnet = ingen antibiotika
• Blå magnet = pasient bruker 

antibiotika og revurdering er utført
• Rød magnet = Pasient bruker 

antibiotika, og dato for planlagt 
revurdering påføres



VIRKER DET?

• Tiltaket er ikke evaluert

• Resultat er avhengig av at man deltar i tavlemøter og at man 
anvender tavle riktig.

• Vikar-stafett i deler av avdelingen med høyest antibiotikaforbruk kan 
være et hinder for måloppnåelse

• Kulturendring vesentlig å få til; og flere tiltak enn dette alene må til

• Tilnærming:
• Aktuelle tavlekolonne videreføres

• Fokus på morgenmøte-kultur for drøfting av antibiotikavalg

• Konkrete tiltak ift tilgjengelighet til retningslinjene for antibiotikabruk på 
sengepost

• Revurdering skal dokumenteres i journalnotat



Flere tiltak

• Fokus på antibiotikabruk på daglige tavlemøter er ideelt 
sett et viktig tiltak, men må brukes i kombinasjon med 
andre tiltak.

• Det er fortsatt viktig med fokus på diskusjon om 
begrunnelse av valg av antibiotika på morgenmøte.

• Det vil være viktig med økende fokus av antibiotikaforbruk
på de respektive sengepostene, noe som vil kreve økende 
deltagelse fra smittevernlege.  Økt fokus fra avdelings 
ledelse er svært viktig, særlig med tanke på de enkelte 
legene som utøver utstrakt bruk av bredspektret 
antibiotika.



Tiltakspakke
Revurdering antibiotikabruk

Tiltakspakke for lege, sykepleier og avdelingsleder

LOGO

Alle avdelinger skal ha et system som sikrer at pasienter får sin behandling revurdert 

etter 48-72 timer

MEDISINSK AVDELING UNN HARSTAD ER KLARE!: 


