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Antibiotikastyring i 
 

 

Møtedeltakere: Fagdirektør, A-team (4 pers), RHF-representant, KAS (2 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Overordnede strukturer for antibiotikastyring er på plass med A-team, oppdatert mandat og 
tiltaksplan. A-teamet rapporterer til fagdirektør, men det mangler faste kontakt- eller 
rapporteringspunkter mellom A-teamet og ledelsen. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i 
foretaket har nylig gitt sin tilslutning til en tiltaksplan for rasjonell antibiotikabruk som ansvarliggjør 
sykehusledelse, ledere og andre aktører. Foretaksledelsen skal etterspørre framdrift av arbeidet med 
antibiotikastyring i de kliniske enhetene, men så langt har ikke antibiotikabruk som tema vært 
inkludert i direktørens dialogmøter med klinikkene/avdelingene. Antibiotikastyring er imidlertid på 
agenda i flere andre lederfora slik som nivå 2/3 ledermøter. 
 
Rapporten fra revisjonen i desember 2017 har ikke vært brukt aktivt av ledelsen, men flere av de 
anbefalte tiltakene er helt eller delvis gjennomført, slik som kompetansehevende tiltak for 
sykepleiere og å utnytte muligheter i elektronisk kurve.  A-teamet har vært pådriver for 
automatiserte antibiotika-forbruksrapporter basert på innkjøp, på foretaks-/klinikk-/avdeling-/post-
nivå i Helse Vest. Disse er tilgjengelig via Styringsportalen og oppdateres månedlig. Arbeid med 
rapporter fra elektronisk kurve er pauset pga avklaring rundt personvern. Et pilotprosjekt med 
revurdering i elektronisk kurve er gjennomført. Mandat og organisering av antibiotikastyring er 
endret.  
 
Forbruk av utvalgte bredspektrede antibiotika er redusert betydelig. Bruken av bredspektrede er 
redusert med 39,2 % målt i DDD, men ift. målet i nasjonal handlingsplan om 30 % reduksjon i DDD/ 
liggedøgn var reduksjonen ved utgangen av 2020 på 17,5 %. I perioden fra 2012 til 2020 har det vært 
en betydelig nedgang i liggetid i helseforetaket, så den reelle reduksjonen i bruk av bredspektrede 
midler er større enn 17,5 %.  
 
A-teamet er tverrfaglig sammensatt med infeksjonsmedisiner (leder), mikrobiolog, farmasøyt og 
sykepleier. Det er bare leder av teamet som har avsatt tid til arbeidet med antibiotikastyring. De 
andre medlemmene har kun tid til å delta i noen av A-team møtene, så i hovedsak har det vært leder 
som har stilt i møter med enhetene. Ressurser og antall medlemmer i A-teamet synes små i forhold 
til helseforetakets størrelse. Leder har også regionale oppgaver og har nylig avlagt PhD om 
antibiotikastyring. Teamet har hatt aktivt samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. A-teamets 
arbeid er systematisk og basert på forbedringsmetodikk, og årshjul benyttes. Det er betydelig innsats 
innen antibiotikastyring i foretaket, både i ledelsen, av A-teamet og i enhetene.  Alle nivå2-enheter 
har oppnevnt antibiotika-kontakter og flere enheter har egne A-team. Det er blant annet ved ulike 
enheter gjennomført audit med feedback, antibiotikavisitter, iverksatt forbedringsprosjekt om bruk 
av piperacillin/tazobaktam, tatt i bruk tavlemøter for antibiotikastyring og benyttet data fra NOIS-
PIAH rapporter. Det er utarbeidet lokal prosedyre for bruk av gentamicin. Mikrobiologirapporter på 



 
 
internett med lokale resistensforhold for de vanligste/viktigste bakterier er ikke oppdatert siden 
2019.  
 
Vedrørende kompetansehevende tiltak er det årlig antibiotika-kurs for sykepleiere i samarbeid med 
Høgskulen på Vestlandet. Det er gjennomført kurs/workshop/erfaringsdeling for farmasøytene som 
jobber i de kliniske enhetene i Helse Bergen og andre foretak i Helse Vest, og rasjonell 
antibiotikabruk er tema i introduksjonskurs for LIS1-leger. 
 
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Etablere faste kontakt- eller rapporteringspunkter mellom A-teamet og sykehusledelse 
- Sørge for at alle A-teamets medlemmer har tilstrekkelig kompetanse, ressurser og har avsatt 

tid til arbeidet med antibiotikastyring. Vurdere utvidelse med noe mer klinisk personell 
(leger/farmasøyt/sykepleiere) 

- Følge opp og ansvarliggjøre høyforbruksenheter f. eks. i dialogmøtene  
- Påvirke prosesser i Helse Vest slik at beslutningsstøtte og rapportering fra elektronisk kurve 

kan komme på plass 
 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 23.3.21 

- Utvikle arena for erfaringsdeling for antibiotika-kontaktene/A-teamene i enhetene  
- Bidra til at fokus flyttes fra resultatindikatorer til egnede prosessindikatorer ute i 

organisasjonen 
- Arbeide for bedre fordeling av A-teamets arbeidsoppgaver, både 

koordinerende/administrative oppgaver og oppfølging av enhetene ute. Dette forutsetter at 
flere enn leder har avsatt tid til arbeidet.  

- Oppdatere nettsiden med verktøy som kan være nyttige for avdelingene og oppdatere 
kommunikasjonsplan 
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