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Antibiotikastyring ved  

 
 

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

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Overordnet struktur for antibiotikastyring er på plass. Antibiotikabruk er høyt på agendaen i styrende 
organer. Helseforetaket forholder seg til regional strategi, også når det gjelder miljøsertifisering der 
antibiotikabruk inngår. Fagdirektør er bindeledd mellom ledelse og A-teamet som er reorganisert slik 
at det nå er det samme teamet som deltar på læringsnettverket i regi av Helse Sør-Øst. 
Oppgavefordeling i A-teamet virker god. Milepælsplan 2016-17 er ikke oppdatert, men A-teamet har 
begynt å utarbeide årshjul.  
 
Rådene fra revisjonen i januar 2018 er delvis fulgt opp. Det er innført kompetansehevende tiltak for 
sykepleiere, og sykepleiere er også i større grad inkludert i antibiotikastyring. Det er ikke innført 
systematisk revurdering, men antibiotika er punkt på tavlemøter. Imidlertid har tavlemøtene «blitt 
litt borte» gjennom pandemien. Enhetene er ikke ansvarliggjort med egne målsetninger. A-teamet 
henvendte seg i 2019 til alle ledere der de fikk tilsendt sin egen antibiotikastatistikk og en 
oppfordring om å sette egne lokale mål. De fikk få eller ingen tilbakemeldinger, og tiltaket var ikke 
fulgt opp av ledelsen.  
 
Godt arbeid og engasjement over tid har medført at helseforetaket nådde målet om 30% reduksjon i 
bruken av de 5 gruppene bredspektrede ved utgangen av 2019. Det ble en betydelig økning i første 
tertial 2020, men mindre i 2. tertial, tolket som vesentlig forårsaket av pandemien. Omorganisering i 
sykehuset vanskeliggjør tolkning av statistikken på avdelings-/postnivå for 2020. 
 
A-teamet har igangsatt mange varierte tiltak i flere enheter: smittevernvisitter som inkluderer 
antibiotika, audit i akuttmottak, academic detailing på intensiv, farmasøyter på previsitt ved 
kirurgiske poster og redusert tilgjengelighet av meropenem og piperacillin/tazobaktam. Det meste 
stoppet opp da koronaen kom, men A-teamet er i ferd med å blåse liv i aktivitetene. Undervisning 
om antibiotika har vært gjennomført for alle fagsykepleiere, på sengeposter, på fredagsmøte mm. 
 
Det arbeides systematisk med forbedring i helseforetaket, blant annet «Operasjon 2020» som 
inkluderer preoperativ antibiotikaprofylakse. A-teamet savner noen som kan bidra i implementering, 
og antibiotikastyring har ikke vært koblet mot helseforetakets forbedringsarbeid. 
 
Læringsnettverket i det regionale helseforetaket har vært nyttig, og det er positivt med 
oppfølgingsmøter (KAS) for å sparke liv i arbeidet igjen.  
 
 
 
 



 
 
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Følge opp og ansvarliggjøre de kliniske enhetene ved at de setter seg egne, realistiske mål 

som de rapporterer på til ledelsen 
- Utnytte satsing på forbedringsarbeid og krav til forbedringsaktiviteter i enhetene i arbeidet 

med antibiotikastyring 
 
Anbefalinger til a-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 10.02.21 

- Bedre struktur og systematikk i arbeidet mot enhetene (stikkord: årshjul, milepælsplan)  
- Utarbeide og tilpasse tiltak i arbeidet mot høyforbruksenheter (stikkord: målsettinger, 

tavlemøter, revurdering, audits, previsitter, restriktive tiltak), og legge til rette for at 
enhetene kan lære av hverandres erfaringer (stikkord: workshop, antibiotikakontakter)  

 

 

 

 

 

 

 

  


