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Antibiotikastyring ved 

 

 

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

 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Nordlandssykehuset har fått på plass en god struktur for antibiotikaarbeidet, med en ledelse som tar 
tydelig ansvar og et antibiotikateam som jobber systematisk opp mot ledelsen og ut mot de kliniske 
enhetene.  
I lederlinjen har antibiotikastyring jevnlig vært tema i ulike organ. Revisjonsrapporten fra 2017/2018 
ble styrebehandlet og fulgt opp gjennom lokalt oppdragsdokument. Styresakene diskuteres videre i 
direktørens ledergruppe som innbefatter klinikksjefer og stabssjefer. Antibiotikarapporter har også 
blitt presentert for direktørens ledergruppe. Videre har antibiotikastyring vært tema i direktørens 
oppfølgingsmøter med klinikksjefene. Klinikksjefene har i oppfølgingsmøtene blitt oppfordret til å 
invitere inn A-teamet for presentasjon av lokale antibiotikaforbruksdata og hjelp til å sette egne mål. 
Dette har medført at klinikkene i større grad har engasjert seg i arbeidet.  
 
A-teamet er velorganisert og har god fagkompetanse med et kjerneteam med farmasøyt, 
smittevernlege og mikrobiolog (leder). Det har vært jobbet med å rekruttere leger og sykepleiere fra 
klinikkene, og det utvidede teamet består nå også av klinikere fra Bodø, Vesterålen og Lofoten. 
Medlemmene i A-teamet har fått økt trykk på andre oppgaver under pandemien, og av samme grunn 
har ikke medisinsk fagsjef kunne deltatt på møtene som tidligere. Farmasøyt har imidlertid avsatt tid 
til arbeidet og har fått gjort mye også siste året med støtte fra regionalt farmasøytnettverk utgående 
fra KORSN.  
Antibiotikateamet utarbeider tertialvise antibiotikarapporter som kommenteres mtp 
utvikling/forbedringsområder, og som benyttes i dialog med de kliniske enhetene. Det har da vært 
stort fokus på resultatmål. Flere kliniske enheter i Bodø og i Vesterålen har gjennomført prosjekter 
med bruk av academic detailing og audit. Etter at direktøren satte antibiotika på dagsordenen i 
oppfølgingsmøtene med klinikksjefene har A-teamet opplevd større interesse og engasjement fra de 
kliniske enhetene.  
Det er utarbeidet en regional prosedyre for revurdering, og et regionalt antibiotikanotat i elektronisk 
journal. A-teamet har også avholdt kurs om antibiotika for sykepleiere ved de tre sykehusene. Videre 
har A-teamet en egen intranettside hvor de publiserer aktuelle saker som eksempelvis oppdateringer 
av retningslinjen. 
 
Nordlandssykehuset har stort fokus på kvalitetsarbeid, og har etablert en egen utdanning i 
kvalitetsforbedring som bl.a. er obligatorisk for LIS-leger. Smittevernlegen i antibiotikateamet har 
også tatt denne utdanningen.  
 



 
 
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen: 
- Styrke samhandlingen med A-teamet ved å starte opp igjen med jevnlige møter, slik at ledelsen 

bedre kan understøtte A-teamets arbeid  
- Systematisk og regelmessig (f.eks tertialvis) etterspørre prosessmål og korresponderende tiltak i 

oppfølgingsmøter med klinikksjefene for enheter med høyt antibiotikaforbruk 
- Benytte de store ledermøtene til erfaringsdeling også for prosjekter innen antibiotikastyring 
- Vurdere å opprette antibiotikakontakter eller tverrfaglige antibiotikagrupper i kliniske enheter 

med høyt antibiotikaforbruk. Disse bør ha mandat fra egen leder 
- Se muligheter for å styrke koblingen mellom forbedringsarbeid og antibiotikastyring gjennom 

prosjekter/ansatte med forbedringsutdanning, og utdanning av LIS-leger 
 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 24.3.21 
- I større grad benytte prosessmål i eget arbeid, og i arbeidet med kliniske enheter 
- Utvikle arenaer for erfaringsdeling, eksempelvis gjennom workshops for kliniske enheter 
- Følge opp antibiotikakontakter/tverrfaglige antibiotikagrupper i kliniske enheter og fasilitere 

forbedringsprosjekter knyttet til antibiotikabruk i enhetene 
 


