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Møtedeltakere: Fagdirektør, A-team (8 pers), RHF-representant, KAS (4 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Helse Stavanger har i mange år hatt fokus på riktig antibiotikabruk, som blant annet gjenspeiles i en 
betydelig reduksjon i bruken av bredspektrede antimikrobielle midler. Ledelsen i foretaket har hatt 
tydelige forventninger om at antibiotikakastyring skal ses opp mot den nasjonale og lokale AMR-
strategien. Helse Stavanger sin antibiotikapolicy er oppdatert, og ansvarsfordelingen er tydelig. 
Imidlertid synes styringslinjene fra ledelsen ut til de kliniske enhetene noe uklar. Antibiotikastyring, 
og en forventning fra ledelsen om lokale mål og tiltak, synes ikke å være tema i ledelsens dialogmøter 
med klinikkledere. Det er ikke faste møter mellom fagdirektør og A-teamet om antibiotikastyring, og 
fagdirektør oppgir at A-teamet er ansvarlig for dialogen med de kliniske enhetene. Fagdirektør deltar 
ikke i dialogmøtene med klinikkene.  
 
Det gis uttrykk for at revisjonen og revisjonsrapporten har stimulert til videre arbeid. Foretaket har 
bl.a. jobbet med å øke tverrfagligheten i arbeidet, og A-teamet opplever at det er et større 
engasjement for rett antibiotikabruk i de kliniske enhetene. Foretaket har et stabilt tverrfaglig A-
team med høy fagkompetanse og god struktur, og som etter hvert har fått med flere kliniske 
ressurser. Teamet opplever at det er stort engasjement for antibiotika-arbeidet i sykehuset, og at det 
har skjedd en kulturendring over tid. Sykepleier i A-teamet har jobbet med et PhD-prosjekt som 
mellom annet berører antibiotikastyring, og mikrobiologisk avdeling er sentrale i AMR-satsningen 
bl.a gjennom forskningsprosjekter. 
 
A-teamet rapporterer antibiotikabruk halvårlig til ledergruppen, og foretaket har lokale 
resistensoversikter. A-teamet har vært med i arbeidet med å utvikle en månedlig oppdatert, 
elektronisk rapporteringsløsning for innkjøpsdata i Helse Vest. Teamet er også med i arbeidet for å 
utvikle antibiotika-rapporter fra elektronisk kurve (Meona). Helse Stavanger har hatt en betydelig 
reduksjon i liggedøgn fra 2012 til 2020, noe som påvirker forbruksstatistikken når en korrigerer for 
aktivitet. Ved utgangen av 2020 var reduksjonen i bruken av de fem bredspektrede antibiotikaene i 
handlingsplanen 13% målt i DDD/100 liggedøgn, og 37% målt i DDD. 
 
Helse Stavanger har en mangeårig tradisjon med at infeksjonsmedisiner går visitter på mange kliniske 
enheter, og gir råd om antibiotikabehandling til enkeltpasienter. Smittevernvisitter med mini-audits 
har vært gjennomført, men dette stoppet litt opp med pandemien. Fokus på reduksjon av 
postoperative sårinfeksjoner har ført til mer kontakt med de kirurgiske enhetene og fokus på rett 
antibiotikaprofylakse. Gastrokirurgisk enhet har hatt et forbedringsprosjekt knyttet til antibiotikabruk 
som har ført til vedvarende fokus på antibiotika på tavlemøter. Mottaksklinikken har over noe tid 
hatt fokus på pneumoni-behandling, overgang fra iv til po og behandlingslengde, med gode 
resultater. Her synes det å være en god forståelse av kvalitetsforbedringsarbeid, med definisjon av et 



 
 
klart mål, implementering av målrettede tiltak og målinger, for så ved måloppfyllelse å sette seg nye 
mål som eksempelvis å se på indikasjon eller dosering.  
 
Foretaket har innført obligatorisk revurdering av bredspektrede antibiotika i elektronisk kurve 
(Meona). Arbeidet med å få inn indikasjon i Meona har stoppet litt opp med pandemien, men det er 
håp om at dette på sikt vil gi verdifull informasjon til forbedringsprosjekter på antibiotikabruk i 
enhetene. Tavlemøter har vært brukt til antibiotikastyring, og Mottaksklinikken ser på mulighetene 
for å kunne generere rapporter i de elektroniske tavlene, f.eks fra ukentlig infeksjonsvisitt/utvidet 
tavlemøte. Audit har i liten grad vært brukt, utenom det som inngår i smittevernvisittene. 
Nyfødtenhet har vunnet kvalitetspris for et større forbedringsprosjekt knyttet til antibiotikabruk.  
Det er ikke etablert faste arenaer for erfaringsdeling som har vært opprettholdt over tid. I 2019 ble 
det gjennomført et møte med kontaktpersoner for antibiotika-arbeidet i flere kliniske enheter. 
 
A-teamet søkte, og fikk, såkornsmidler til undervisning og workshops i etterkant av KAS sin revisjon i 
2018. Strukturert undervisning for sykepleiere i Mottaksklinikken ble gjennomført parallelt med 
undervisning for legegruppen med tanke på nye behandlingsretningslinjer for nedre 
luftveisinfeksjoner knyttet til forbedringsprosjektet der. Det er ikke egne farmasøytressurser til 
antibiotikastyring i de kliniske enhetene, men antibiotikabruk inngår som del av 
legemiddelgjennomgangen i de enhetene som har klinisk farmasøyt. I flere kliniske enheter er 
sykepleierne med på infeksjonsvisittene. De får dermed økt kompetanse, og kan stille gode spørsmål 
til legene knyttet til antibiotikabehandling av pasienter. Mange ledere har forbedringskompetanse og 
benytter dette i lokale prosjekter.  
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Ledelsen bør synliggjøre styringslinjen for antibiotika-arbeidet ved å stille krav om lokale mål 

og tiltak i de kliniske enhetene, og å følge opp dette i dialog med de kliniske enhetene 
- Det bør være faste møtepunkter mellom fagdirektør og A-teamet, slik at arbeidet som A-

teamet skal fasilitere samsvarer med ledelsens forventing til antibiotikastyringstiltak i de 
kliniske enhetene 

- Antibiotika-arbeidet bør kobles enda tettere opp mot generelt kvalitetsforbedringsarbeid i 
foretaket, f.eks. ved å koble LIS-utdanningen og forbedringsprosjekter, men også bruke 
andre i foretaket som f.eks. farmasøyter og sykepleiere med forbedringskompetanse mer 
aktivt i forbedringsprosjekter knyttet til antibiotikabruk 

 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 4.5.21 

- Det er en god kultur for rasjonell antibiotikabruk, og infeksjonsmedisin står sterkt. Imidlertid 
kan en med fordel kombinere fokuset på antibiotikabehandling til enkeltpasienter med å 
jobbe mer systematisk med rett antibiotikabruk til pasientgrupper, som f.eks. arbeidet som 
pågår i Mottaksklinikken  

- Enhetene bør oppmuntres til i større grad gjøre audits selv, f.eks. ved bruk av farmasøyter og 
sykepleiere. Å gjennomføre audit av antibiotikabruk på de kliniske enhetene er viktig for at 
de skal finne egne forbedringsområder og velge seg mål og tiltak, og da fortrinnsvis kvalitets- 
eller prosessmål heller enn resultatmål 

- Erfaringer fra de gode prosjektene som f.eks. i Mottaksklinikken bør deles, da mye av det 
som er gjort der kan gjenbrukes i andre kliniske enheter. Det bør etableres arena for 
erfaringsdeling, og slik stimulere enheter til å starte opp lokale forbedringsprosjekter knyttet 
til antibiotikabruk 

 


