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Antibiotikastyring ved  

 

 

Møtedeltakere: Medisinsk fagsjef, A-team (4 pers), RKS-representant, KAS (3 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Siden revisjonen i 2017 har UNN jobbet målrettet med å endre antibiotikastyringsarbeidet fra å være 
kampanjepreget, til å integrere det i ordinære strukturer og å styrke lederforankringen. A-teamet er 
nå organisert i Fag og kvalitetssenteret, og rapporterer til medisinsk fagsjef gjennom regelmessige 
møter. Videre presenterer A-teamet årsrapport og status for arbeidet i helseforetakets 
kvalitetsutvalg. Fagdirektør og A-teamet påpeker imidlertid at involvering av ledere ut i linjen bør 
styrkes, og ønsker å integrere antibiotikastyring i ledernes dialogavtaler.  
 
Faglig er A-teamet sterkt, med tverrfaglig sammensetning der alle yrkesgrupper har sin tydelige rolle. 
A-teamet ønsker i større grad å bruke infeksjonsmedisinsk kompetanse i arbeidet. Dette har ikke latt 
seg gjøre grunnet personalmangel, men det jobbes målrettet med å øke infeksjonsmedisinske 
ressurser i foretaket. A-teamet har for øvrig tett samarbeid med smittevern og mikrobiologisk 
laboratorium. 
 
A-teamet utarbeider oversikter over antibiotikabruk og –resistens, og presenterer disse tertialvis og i 
den årlige "Pest eller kolera"-rapporten. Videre er det igangsatt forbedringsprosjekter i enheter som 
bruker mye antibiotika. Det gjøres småskala-utprøving i noen enheter før tiltak rulles ut i andre deler 
av organisasjonen. Suksesskriterier fra forbedringsprosjektene er tverrfaglighet og at leder sørger for 
skjermet tid for prosjektmedarbeidere. A-teamet utnytter kompetanse i enheten for kontinuerlig 
forbedring, og vil engasjere LIS-leger som skal gjennomføre kvalitetsprosjekter som en del av 
utdanningen. Fagsjef har også oppfordret medlemmer i A-teamet til å delta på forbedringsutdanning. 
A-teamet har planer om å tilrettelegge for erfaringsdeling fra forbedringsprosjekt i de kliniske 
enhetene gjennom bruk av Kontinuerlig forbedring sine plattformer. Videre er det ønsker om å 
integrere beslutningsstøtte for revurdering av antibiotika i elektronisk kurve.  A-teamet har fast 
undervisning for lokale- og kommunale sykepleiere. 
 
A-teamet har representanter fra både Harstad og Narvik. Mye av arbeidet har vært konsentrert rundt 
UNN Tromsø, men A-teamet har også gjennomført undervisning i enhetene ved UNN Harstad og 
UNN Narvik. I Harstad har man brukt tavlemøter til revurdering og ønsker å utvikle dette videre. 
 
Samarbeidet i regionen fungerer svært godt med regionalt fagråd (møter to ganger i året), nettverk 
for farmasøyter som jobber med antibiotikabruk og en regional smittevernplan som sentral ramme. 
 
 
 
  

 
 
 



 
 
Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Følge opp arbeidet i lederlinjen ved å etterspørre målsettinger og tiltak hos enheter med 

høyt forbruk av antibiotika  
- Bruke lederlinjen til å styrke antibiotikastyringsarbeidet ved UNN Narvik og UNN Harstad 

 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 24.2.21 

- Vurdere å etablere et nettverk av antibiotikakontakter i enheter med høyt forbruk av 
antibiotika 

- Stimulere til utvikling av antibiotikastyringstiltak ved UNN Narvik og UNN Harstad, og bistå 
med forbedringskompetanse 
 

 


