
 
 

Referat fra oppfølgingsmøte 16. februar 2021 

Antibiotikastyring ved  

 
 

Møtedeltakere: Fagdirektør, A-team (4 pers), RHF-representant, RKS-representant, KAS (3 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Overordnet struktur for antibiotikastyring er på plass i form av et A-team som rapporterer til 
fagdirektør. Antibiotikaforbruket følges nøye av A-teamet. Sykehuset har som overordnet mål en 
30% reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika, og dette ble nådd allerede i 2017. Fagdirektør og 
A-teamet er godt fornøyde med status. Det meste synes å gå av seg selv ved å holde på kulturen om 
rasjonell bruk av antibiotika som er bygd opp over år i sykehuset. 
 
Rådene fra revisjonen i 2017 er delvis fulgt opp. A-teamet har fått med en klinisk sykepleier med 
forbedringskompetanse, samt en kirurg som for tiden er i permisjon. Det er planer for mer 
systematisk oppfølging av kirurgisk avdeling, men A-teamet har ikke kunnet prioritere dette under 
pandemien. A-teamet har en egen intranettside der antibiotika-rapporter og resistensoversikt 
publiseres, men denne er i begrenset grad gjort kjent overfor klinisk personell. 
 
Sykehuset følger mester-svenn prinsippet. Det betyr fremskutt kompetanse i mottak, samt 
supervisjon fra infeksjonsmedisiner av antibiotika forskrevet på medisinsk avdeling. Foretaket har et 
laboratorium med mikrobiologi som er tett knyttet opp mot klinisk virksomhet og er en viktig 
læringsarena for LIS-leger. Den nasjonale antibiotikaretningslinjen står sterkt og sykehuset har i 
mange år hatt en prosedyre for bruk av gentamicin som bidrar til trygg bruk. Dette er noe av 
grunnlaget for sykehusets «antibiotikakultur».  
 
Utover det nevnt over, er det begrenset med systematiske forbedringstiltak for å bedre 
antibiotikabruken. Det var planer om både å gjennomføre smittevernvisitter med antibiotikabruk 
som tema (to har blitt gjort), og å se på dødelighet for sepsispasienter med tanke på risiko for 
underbehandling, men begge deler er blitt utsatt. Sykehuset har risikotavlemøter, men disse blir ikke 
brukt til antibiotika. Påminnelse om automatisk revurdering har også vært diskutert, men man har 
valgt å ikke innføre dette. 
 
Antibiotikastyring inngår i smittevernarbeidet, uten egen avsatt tid eller egne ressurser. Mye har blitt 
liggende under pandemien blant annet fordi smittevernarbeid har måttet prioriteres. A-teamet 
hadde tidligere månedlige møter, men har ikke funnet fram til en optimal møtefrekvens. Man har 
god støtte i farmasøytene primært til antibiotikarapportering. 
 
 
 
 



 
 
Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Følge opp at antibiotikastyringsarbeidet inkluderes mer i det generelle kvalitets- 

/pasientsikkerhetsarbeidet, og at det i større grad tas i bruk prosessmål for forbedring og 
forbedringstiltak på sykehus- og avdelingsnivå. 

- Fremme mer tverrfaglighet i antibiotikastyringsarbeidet både i A-teamet og i sykehuset, da 
det nå i stor grad ivaretas av infeksjonsmedisiner. Farmasøyter og sykepleiere kan involveres 
mer i diskusjoner rundt målsetninger og tiltak for antibiotikabruk på sykehus- og 
avdelingsnivå.  

- Påse at det er avsatt nok egne ressurser med dedikert tid til arbeidet med antibiotikastyring.  
 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 23.2.21 

- Infeksjonsmedisinske ressurser kan med fordel utnyttes også til å utvikle mål og tiltak på 
pasientgruppenivå, istedenfor kun oppfølging av enkeltpasienter.  

- A-teamet bør bedre utnytte sin tverrfaglige kompetanse og forbedringskompetanse. 
- På avdelingsnivå bør A-teamet stimulere til konkrete målsetninger og antibiotikastyringstiltak 

som involverer farmasøyt (f.eks. audit) og sykepleiere (f.eks. systematisk revurdering, 
tavlemøter).  

- Aktiv oppfølging av antibiotikabruk bør også komme i gang i kirurgisk klinikk.  
 
  


