
 
 

Referat fra oppfølgingsmøte 3. mars 2021 

Antibiotikastyring ved  

 

Møtedeltakere: Direktør Kvalitet, pasientsikkerhet og samhandling, Direktør Medisin, helsefag 

og beredskap, A-team (7 pers), RHF-representant, RKS-representant, KAS (4 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Den overordnede strukturen for antibiotikastyringsarbeidet ved OUS er kommet på plass, bl.a.  med 
et felles A-team for hele OUS. Antibiotikastyringsarbeidet er forankret hos direktør for kvalitet, 
pasientsikkerhet og samhandling som A-teamet har god kontakt med. Klinikk-/avdelingsledere 
begynner å bli kjent med arbeidet. Gjennom tertialmøter som ledelsen har med hver klinikk, må 
klinikk-/avdelingsledere svare på hvordan de vil nå sine målsetninger når det gjelder antibiotikabruk, 
og hvordan de jobber med dette. Ledelsen samarbeider med A-teamet om hvilke spørsmål som skal 
stilles til klinikkene.  
 
Revisjonen fra 2018 ble oppfattet som nyttig, og medførte større fokus på å jobbe strukturert ut mot 
enhetene. A-teamet er tverrfaglig sammensatt med bred og god fagkompetanse, er motivert og 
samarbeider godt. En gastrokirurg er med i teamet, og en fast kommunikasjonsmedarbeider er 
tilknyttet til teamet. A-teamet har hjemmel til å få med klinisk sykepleier, men dette er ikke på plass. 
A-teamet har en leder i 50% stilling og en farmasøyt i 40% stilling, men ingen av de andre i teamet 
har avsatt tid til antibiotikastyringsarbeid. Ressurssituasjonen gjør det vanskelig å følge opp alle de 
fire sykehusene i OUS, og alt som står beskrevet i mandatene. 
 
A-teamet bruker årshjul aktivt i planlegging og oppfølging av arbeidet. Mye av arbeidet planlagt for 
2020 stoppet opp grunnet Covid-19. A-teamet har hatt møter med 3 høyforbruksenheter hittil i 2021, 
og har en plan for flere slike møter fremover. Videre er det gjennomført undervisning for sykepleiere, 
og workshops for antibiotikakontakter. Ledermøtet har gjort vedtak om å utvide fra 
antibiotikakontakter til antibiotika-ressursgrupper i enhetene, men det er pt ikke avsatt ressurser 
eller tid til antibiotikaarbeidet i enhetene. Det er utarbeidet tiltakspakker for ulike yrkesgrupper som 
er distribuert til klinikklederne, men A-teamet har ikke fasilitert en aktiv implementering av disse i 
enhetene. Det er opprettet en Instagram-konto som informasjonskanal, men A-teamet skulle gjerne 
også hatt en arena for erfaringsdeling mellom klinikkene/antibiotikakontaktene. 
 
Forbruksrapporter (salgstall) over de fem utvalgte bredspektrede antibiotika sendes ut til 
antibiotikakontakter, klinikkledere og avdelingsledere hver måned. Antibiotikaforbruksrapporter 
brukes også i ledelsens gjennomgang med klinikkene, vanligvis en gang i året. Det at rapportene 
presenterer innkjøpstall og ikke reelt forbruk skaper noen ganger diskusjoner. Rapportene for 2020 
er utfordrende å tolke pga organisatoriske endringer knyttet til pandemien. A-teamet jobber nå med 
Klinisk datavarehus mtp å hente ut relevante antibiotikadata fra elektronisk kurve (MetaVision) på 
enhetsnivå. Teamet har også opprettet et kvalitetsregister for data som samles inn i tilknytning til 
auditer på antibiotikabruk i enhetene, som skal gi enhetene et bedre datagrunnlag for å sette seg 
spesifikke mål for forbedring av sin antibiotikabruk. Foreløpig har planlagte prosjekter vært utsatt 
grunnet pandemien.  
 



 
 
A-teamet ønsker at KAS kan gi råd om andre styringsparametre utover målet om 30%-reduksjon i 
bruk av bredspektrede antibiotika. A-teamet ønsker også råd fra KAS om hvordan de kan jobbe bedre 
ute i enhetene (hva fungerer/fungerer ikke) og tilrettelegge for erfaringsdeling mellom enhetene i 
foretaket. OUS ønsker fortsatt bistand fra det regionale smittevernsenteret (RKS) til å utarbeide 
antibiotikaforbruksrapporter. 
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Sørge for at A-teamet har tilstrekkelige ressurser, med avsatt tid, til antibiotikastyringsarbeid. 

Egne A-team-ressurser på hvert av sykehusene bør vurderes, evt. begynne med få det på 
plass på Rikshospitalet 

- Vurdere hvordan prosessmål kan erstatte resultatmål for antibiotikastyring både på 
foretaksnivå og enhetsnivå 

- Utfordre enhetene til å sette seg lokale prosessmål som følges opp av A-teamet og/eller 
ledelsen 

- Intensivere arbeidet med å integrere antibiotikastyring i foretakets generelle 
kvalitetsforbedringsarbeid  

- Vurdere hvordan LIS-leger og sykepleiere som har gjennomført kurs i kvalitetsforbedring, 
men også andre ressurser ved avdelingene kan engasjeres i forbedringsprosjekter innen 
antibiotikastyring 

- Rekruttere sykepleier(e) inn i A-teamet 
 

 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 10.3.21 

- Sette realistiske mål for hvor mange enheter og tiltak A-teamet klarer å følge opp samtidig   
- Bistå enhetene med å sette seg gode og realistiske prosessmål for bedre antibiotikabruk. I 

praksis betyr det at tiltak som iverksettes i den enkelte enhet må være gjennomførbare og 
tilpasset enhetens måte å jobbe på. Videre må tiltak(ene) være hensiktsmessige, og ikke for 
ressurskrevende hverken for A-teamet eller den enkelte enhet 

- Vurdere om antibiotikadata fra prevalensregistreringene (NOIS-PIAH) kan supplere 
forbruksrapportene i arbeidet med å finne forbedringspunkter for enhetenes antibiotikabruk 

 
 


