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• Hver institusjon utnevner de som skal være ansvarlige
gjennom intervensjonen (lege, avd. sykepleier, 
fagutviklingssykepleier/smittevernsykepleier) som skal:

 Presentere rapporten på sin institusjon

 Presentere foredragene fra i dag på sin institusjon
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 Sette en målsetning for intervensjonsperioden sammen 
med de ansatte:

 Totalforbruk?

 Andel penicillin vs «andre LVI-AB»?

 Andel kinoloner vs «gunstige UVI-AB»?

 Andel parenteral vs P.O AB

 Andel cephalosporiner? 
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 Gjennomføre punktprevalensundersøkelser (NOIS-PIAH)

RASK punktprevalensundersøkelser: Januar, mars og 
september

 Sender ut påminnelse til kontaktpersonen ved 
institusjonen 

Nasjonale punktprevalensundersøkelser: Mai og 
november

Totalt 5 i året



Urinprøve –sjekkliste!
 Ta i bruk sjekkliste ved urinprøve og veileder for akutt sykdom!?



Informasjonshefte om ABU for 
pårørende og pasienter!



Veileder ved akutt sykdom!
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 Rapportere underveis i intervensjonen!
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 Ny AB tilbakemeldingsrapport etter 6 mnd og 12 mnd

 Ny konferanse etter 6 mnd



«RASK» Sogn og Fjordane 6mnd!

28.09.16 - 27.09.17 vs 28.09.17 - 27.09.18 

Totalreduksjon på 6,1%



«RASK» Østfoldpiloten 12mnd!

Totalreduksjon på 14%

12.10.15 - 11.10.16 vs 12.10.16 – 11.10.17



«RASK» Helse Bergen 12mnd!

20.04.16 – 19.04.17 vs 20.04.17 – 19.04.18

Totalreduksjon på 8,8%



«RASK» Hedmark 12mnd

Totaløkning på 7,3% 



«RASK» Oppland 18,6%

Totalreduksjon på ca. 
18,6%
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• Hver institusjon utnevner de som skal være ansvarlige 
gjennom intervensjonen (lege, avd. sykepleier, 
fagutviklingssykepleier/smittevernsykepleier) som skal:

 Presentere tilbakemeldingsrapporten på sin institusjon

 Presentere foredragene fra oppstartsmøtet på sin institusjon

 Sette en målsetning for intervensjonsperioden

 Gjennomføre PIAH undersøkelser 

 Ta i bruk sjekkliste ved urinprøve og veileder ved akutt 
sykdom

 Rapportering

 Ny konferanse etter 6 mnd med oppsumering av resultater og 
erfaringer så langt!
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• Fylle ut evalueringsskjema og levere på vei ut, husk å skrive 
på hvem som skal være kontaktperson for institusjonen deres 
på skjemaet. 

• Leger og sykepleiere må ta med seg kursbevis på vei ut.  
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