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Referat fra oppfølgingsmøte 2. februar 2021 

Antibiotikastyring ved 

 

 

Møtedeltakere: Fagdirektør, A-team (6 pers), RHF-representant, RKS-representant, KAS (4 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Det er laget gode planer for den overordnede strukturen for antibiotikastyring, men det gjenstår å få 
den på plass. Antibiotikautvalget er et underutvalg av Legemiddelkomiteen. Fagdirektør leder 
Legemiddelkomiteen. Antibiotikastyring har vært definert som prosjekt som skulle løpe ut 2020, og 
50 % frikjøp for ressurs i arbeidet med antibiotikastyring er ikke videreført i 2021. Fagdirektør 
beskriver dette som en glipp, og noe som en må få på plass videre. Ledelsen har bevissthet rundt 
antibiotikastyring, er oppmerksomme på hvilke enheter som har utfordringer, men det er ikke tatt 
videre med spesifikke krav til enhetene når det gjelder rapportering på aktiviteter (prosess) eller 
resultat. Fagdirektør uttrykker at en må nå lenger ned i organisasjonen.  
 
Revisjonen i januar 2018 ble oppfattet som nyttig med gode råd som er fulgt opp i mindre grad enn 
forventet. Sykepleier er tatt inn i a-teamet og det har vært satsing på fagdager og undervisning for 
sykepleiergruppen.  
 
Det siste året har mye dreid seg om korona, likevel viser antibiotikaforbruksrapportene en ganske 
brukbar reduksjon for helseforetaket som helhet. Læringsnettverk i regi av Helse Sør-Øst har vært 
nyttig, selv om det har blitt satt på vent. Antibiotikautvalget bruker mye ressurser på utarbeiding av 
forbruksrapporter, og å presentere disse for avdelingene. Det er forventninger til at MetaVision kan 
bidra til mer tilpassede rapporter, men så langt er disse ikke innfridd.  
 
Antibiotikautvalget har høy fagkompetanse, og har oppmerksomheten rettet mot 
høyforbruksavdelinger. Det har vært vellykket intervensjon ved hematologisk enhet med 
infeksjonsmedisiner på previsitter flere dager i uken. A-teamets oppfatning er at uformelle hierarkier 
gjør det vanskelig for sykepleiere å nå frem i enhetene uten at de har tung lege-backing.  
 
Den nasjonale retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus presenteres ved kurs for nyansatte. Det er 
månedlige møter med LIS 1-legene.  
 
Vedrørende bidrag fra eksterne aktører (Helse Sør-Øst RHF, Regionalt kompetansesenter i smittevern 
for Helse Sør-Øst (RKS), KAS) anføres det at samlinger er viktige for å inspirere hverandre. En ønsker 
hjelp til sentrale utfordringer som ansvarliggjøring i linjen og å finne fram til gode 
implementeringstiltak. Dette samsvarer med kompetansesenterets oppfatning, utfordringen er ikke 
hva som skal gjøres, men hvordan. Det regionale helseforetaket skal gjenoppta læringsnettverket 
forhåpentligvis i løpet av våren. 
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Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Sørge for oppdatert mandat for Antibiotikautvalget og sikre frikjøp av ressurser til 

antibiotikastyring (50%-stillingen) 
- De kliniske enhetene bør forpliktes gjennom linjen til å sette seg egne, realistiske mål som de 

rapporterer på til ledelsen 
- Sørge for at satsing på forbedringsarbeid og krav til forbedringsaktiviteter i enhetene også 

utnyttes til antibiotikastyring 
 
Anbefalinger til a-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 09.02.21 

- Utarbeide tiltaksplan for arbeid mot høyforbruksenheter (stikkord: audits, målsettinger, tiltak 
sykepleierinvolvering og tverrfaglighet) 

 

 

 

 

 

 

 

  


