
 
 

Referat fra oppfølgingsmøte 13. april 2021 

Antibiotikastyring ved 

 

 

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

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Den overordnede strukturen for antibiotikastyringsarbeidet ved St. Olav synes å være på plass. 
Arbeidet er forankret hos fagdirektør, med en styringsgruppe som består av klinikkledere. A-teamet 
har god kontakt med fagdirektør, og arbeidet i foretaket har hovedsakelig fokusert på 30%-målet for 
reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika. Målet er videreført i 2021. Fagdirektør gir A-teamets 
leder mye av æren for resultatene som St. Olav har oppnådd.  Antibiotikakontakter/grupper er 
etablert i de store kliniske enhetene som bruker mest antibiotika. A-teamet har satt mål om at 
andelen foretrukne vs resistensdrivende antibiotika skal være >65%. 
  
Rapporten etter revisjonen i 2018 ble brukt som et godt arbeidsverktøy, og la grunnlag for en videre 
strategi for implementering av antibiotikastyring i foretaket. Den var også til nytte for A-teamet. 
Antibiotikabruk rapporteres tertialvis til enhetene. Foretaket har redusert bruken av bredspektrede 
antibiotika med >18 % når det korrigeres for liggedøgn, og ca 27% uten. Utviklingen følges tett, og 
flere enheter kan vise til en betydelig reduksjon, eksempelvis gastrokirurgisk enhet og 
kreftavdelingen. 
 
Både fagdirektør og A-teamets leder har store forhåpninger til Helseplattformen, og leder er med i 
utviklingsarbeidet. Antibiotika-arbeidet i foretaket har bl.a fokusert på rett oppstart i akuttmottak, 
riktig prøvetaking, overgang fra iv til po, revurdering etter 3 døgn og tavlemøter (som det p.t. er 
variabel oppslutning om). Det har vært satset mye på sykepleier- og farmasøytinvolvering gjennom 
«tiltakspakker» for ulike yrkesgrupper. De gode resultatene på kreftavdelingen er bl.a resultat av god 
lederforankring, entusiasme rundt arbeidet med antibiotika og undervisning og dialog mellom 
farmasøyt og klinisk personell rundt trygg bruk av gentamicin og vankomycin. 
 
Det er planer om å etablere et læringsnettverk for LIS-1 med fokus på rett bruk av 
antibiotika/retningslinjene. Det er mye bruk av kliniske farmasøyter i enhetene, og man ser på om de 
kan bli brukt mer i antibiotika-arbeidet. A-team leder har hatt undervisning på fredagsmøte (åpent 
for alle på sykehuset), og arrangert eget seminar om antibiotikabruk. Flere klinikkledere har ytret 
ønske om mer tilstedeværende kompetanse fra A-teamet. Alle ledere ved St. Olav skoleres i PDSA-
metodikk, men det er potensiale for å nyttiggjøre seg denne kompetansen bedre ute i klinikkene og å 
sette seg lokale mål for forbedring av antibiotikabruken.  
 
Kommunikasjonsavdelingen benyttes aktivt i arbeidet med å spre nyheter om antibiotikarelaterte 
saker, og har vært sentrale i en kampanje med fokus på helsetjenesteassosierte infeksjoner. A-
teamet har opprettet av en egen hjemmeside for antibiotikabruk og antibiotikastyring. A-teamet har 
hatt en stabil sammensetning, og er tett koblet til Legemiddelkomiteen. A-teamet har møter 1 gang i 
måneden, og har fyldige referater som ligger åpent tilgjengelig. Det synes som mange av oppgavene 



 
 
som A-teamet skal utføre faller på leder evt. på leder i samarbeid med andre. De har en systematisk 
tilnærming til arbeidet, med bruk av årshjul og fokus på PDSA. Det er imidlertid begrenset med tid og 
ressurser til å jobbe systematisk med antibiotikastyring ute i enhetene.  
 
Leder av A-teamet deltar i previsitter ved flere enheter der behandling av enkeltpasienter diskuteres, 
og kunne ønske at det var kapasitet for å gjennomføre det ved flere enheter, evt. antibiotikavisitter. 
Systematisk audit med feedback er i liten grad benyttet.  
 
St. Olav bruker resistensoversikter fra NORM-atlas i dialogen med enhetene fremfor å utarbeide 
egne lokale rapporter.  
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  

- Antibiotikastyringsarbeidet ved St. Olavs hospital hviler svært mye på leder av A-teamet, og er 

dermed også sårbart. Det bør tilstrebes en reell tverrfaglighet med bedre utnyttelse av 

ressursene i teamet slik at det bli mer robust  

- Sykepleierne bør i større grad involveres i antibiotikastyringsarbeidet, og ledelsen må sikre at det 
oppnevnes klinisk sykepleier, med avsatt tid til arbeidet, i A-teamet 

- Ledelsen må sikre tilstrekkelig tverrfaglige ressurser med avsatt tid til å jobbe med 
antibiotikastyring 

- De kliniske enhetene bør ansvarliggjøres ved å sette seg egne, realistiske mål (resultat- og 
prosessmål), og ledelsen må stille klare krav i forhold til antibiotikastyring i f. eks. 
dialogmøter/pasientsikkerhetsvisitter med klinikkledere/de kliniske enhetene 

- En bør utnytte momentet det generelle kvalitetsforbedringsarbeidet i foretaket har, også til 
antibiotikastyring  

 
 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 20.4.21 
- Arbeide for bedre fordeling av oppgaver og utnytting av kompetanse internt i A-teamet 
- Stimulere enhetene til å sette egne mål, og innføre systematiske tiltak, der A-teamet bistår med 

fasilitering, men i mindre grad står for gjennomføring  
- Sørge for at antibiotikastyring har en systematisk tilnærming, og i mindre grad individuell 

rådgiving om enkeltpasienter  
- Finne eller utvikle arenaer der enheter som har gjennomført vellykkede tiltak for bedre 

antibiotikabruk kan dele erfaringer og inspirere andre  
 


