
 
 

Referat fra oppfølgingsmøte 28. april 2021 

Antibiotikastyring i 

 

 

Møtedeltakere: Fagdirektør, Smittevernoverlege, A-team (7 pers), Sykehusfarmasøyt, KAS (3 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Fagdirektør i Vestre Viken HF har overordnet ansvar for antibiotikastyring i foretaket. Foretaket har 
ikke et overordnet A-team, men selvstendige A-team ved hvert av de fire sykehusene. 
Smittevernoverlege i Vestre Viken har ansvar for rapportering av antibiotikabruk. Fagdirektør har 
faste møter med lederne for A-teamene, og med smittevernoverlege.  
 
Det noe uklart hvordan ansvaret for antibiotikastyring følges opp gjennom lederlinjen. Styrende 
dokumentasjon for de respektive sykehusene og for foretaket har litt ulike beskrivelser. Bærum 
sykehus oppgir i at mange avdelinger og klinikker har målsetninger som er foreslått av a-teamet og 
støttes av avdelingene. Administrerende direktør har i oppfølgingsmøtene sammen med fagdirektør 
fulgt opp klinikk-/sykehusdirektørene når det gjelder antibiotika, men i liten grad med spesifikke 
målsetninger eller krav. Fagdirektør anfører at hovedmålet er å bruke antibiotika riktig. 
 
Samlet sett har Vestre Viken hatt en god nedgang i forbruk av de fem utvalgte gruppene 
bredspektrede antibiotika i perioden 2012-2020: ca 22 % reduksjon målt i DDD/100 liggedøgn, og ca 
33 % målt i DDD. Forskjellen skyldes at antall liggedøgn har gått ned i perioden. Det er betydelige 
forskjeller mellom sykehusene, der det er Bærum sykehus og Kongsberg sykehus som står for den 
største nedgangen, mens reduksjonen har vært adskillig mindre ved Drammen sykehus og ved 
Ringerike sykehus. 
 
KAS sin revisjon av antibiotikastyring ved Drammen sykehus i 2019 skapte en del oppmerksomhet 
rundt antibiotikastyring i hele foretaket. Revisjonen har også vært viktig for å komme i gang med 
antibiotikastyring ved Kongsberg sykehus.  
 
Det produseres regelmessig detaljerte antibiotikaforbruksrapporter per sykehus og avdeling for alle 
sykehusene i foretaket, men det er noen utfordringer knyttet til tolkning av rapportene knyttet til 
felles medisinrom ved Ringerike sykehus. Rapporter på sykehusnivå presenteres på intranettet og på 
Kongsberg sykehus presenteres foretakets og lokale rapporter på info-skjermer på postene. De blir 
presentert for foretaksledelsen jevnlig, og styret blir også orientert tertialvis om utviklingen. Generelt 
er det et sterkt fokus på forbruksrapportering i foretaket, noe som utvilsomt har vært viktig for den 
reduksjonen som er oppnådd. Det har i mindre grad vært rapportering på prosesser og på aktiviteter 
for antibiotikastyring. 
 
Når det gjelder konkrete tiltak for antibiotikastyring varierer det også mye mellom sykehusene. Ved 
Kongsberg sykehus har en hatt fokus på å starte rett i akuttmottak, undervisning for alle, rett 
antibiotikabruk som tema på morgenmøter, og en har fått på plass lokal analysemulighet og 
prosedyre for gentamicin.  



 
 
Bærum sykehus anfører at de hadde stor nytte av å delta i læringsnettverket i Helse Sør-Øst. Det var 
omfattende undervisningsaktivitet også mot sykepleiergruppen i 2019. Risikotavle er tatt i bruk som 
verktøy for antibiotikastyring. Infeksjonslegene går antibiotika-visitter i samarbeid med kliniske 
farmasøyter, hovedsakelig på høyforbruksenheter. I tillegg til rådgiving, noteres også antall 
forskrivninger der retningslinjen etterleves, og dette presenteres tilbake til postene i grafiske 
framstillinger. Det er også utarbeidet antibiotika-lommekort, og noen medisinrom har merking av 
bredspektrede antibiotika.  
Ved Drammen sykehus stoppet arbeidet helt opp under pandemien, blant annet fordi leder av A-
teamet måtte prioritere andre oppgaver, men resten av A-teamet har heller ikke jobbet aktivt med 
antibiotikastyring i denne perioden. Infeksjonsseksjonen har nylig fått nye legeressurser, og det ligger 
til rette for styrking av arbeidet med antibiotikastyring.  
Ved Ringerike sykehus har det vært undervisning og besøk i de kliniske enhetene. En har blant annet 
hatt fokus på rett og trygg bruk av gentamicin. Andre tiltak er Antibiotika-lommekort og sjekkliste på 
intensiv, og det har vært gjennomført et pneumoni-prosjekt. Tross disse aktivitetene virker det 
likevel ikke som Ringerike sykehus helt har knekket koden med systematisk tilnærming til 
antibiotikastyringarbeidet. 
 
Det har vært gjennomført undervisning rettet mot sykepleiergruppen, men med noen unntak, ser det 
ikke ut til at en har lykkes med å involvere sykepleiere i antibiotikastyring i særlig grad. De kliniske 
farmasøytene står for rapporteringen av forbruksdata lokalt i sykehusene, men synes ellers lite 
benyttet i antibiotikastyringsaktiviteter. Det er den enkelte klinikk/avdeling som kjøper 
farmasøyttjenester fra sykehusapotekene, og som prioriterer hvordan ressursene brukes.  
 
A-teamet ved Bærum sykehus ser ut til å fungere godt, med flere systematiske tiltak og involvering av 
sykepleier. Ved Kongsberg sykehus har en også fått på plass tverrfaglig A-team som ser ut til å ha 
funnet en god arbeidsform til tross for små ressurser. Både i Drammen og ved Ringerike er A-
teamene sårbare ved at mye faller på de respektive lederne som også har kliniske oppgaver og 
smittevernoppgaver.  
 
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Det bør utarbeides et overordnet antibiotikastyringsprogram for hele helseforetaket, ikke bare 

for de fire sykehusene 

- Tydeliggjøre styringslinjen i sykehusene/klinikkene ved at ledelsen følger opp avdelinger/enheter 

med en forventing om målsetninger for antibiotikastyringsaktivitet og korresponderende tiltak, 

og at dette følges opp i ledelsens møter med enhetene eller ved annen rapportering 

- Sørge for at det settes av tilstrekkelige ressurser for både leder og de andre medlemmene i A-

teamene ved alle sykehusene. Dette synes nødvendig for at A-teamene skal fungere og, for å 

kunne utjevne noe av forskjellene mellom sykehusene i foretaket 

- Legge føringer for at klinikkene/avdelingene prioriterer å bruke kliniske farmasøyter også til 

audits og annet antibiotikastyringsarbeid enn rapportering 

- Koble antibiotikastyringsarbeidet til det generelle kvalitetsarbeidet i foretaket, for eksempel 

gjennom LIS-legenes kvalitetsprosjekter 

 
 



 
 
Anbefalinger til A-teamene – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 5.5.21 
- Arbeide for reell tverrfaglighet og oppgavefordeling i alle A-teamene 

- Tilby klinikker/avdelinger hjelp til å sette egne målsetninger, og fasilitere tiltak i de kliniske 

enhetene  

- I større grad bruke antibiotikarapportene inkludert data fra NOIS-PIAH til å identifisere konkrete 

forbedringsområder (enhet, visse antibiotika, praksis, diagnose) 

- Fokusere mer på prosess eller kvalitetsmål (for eksempel indikasjon, behandlingslengde) heller 

enn resultatmål som reduksjon av bredspektrede antibiotika og korresponderende 

antibiotikastyringstiltak, selv om en beholder de gode rutinene for rapportering  

- Tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom sykehusene, ikke bare mellom A-team lederne. 

Vurdere hvilke arenaer som kan være egnet/som kan utvikles 

 
 
 
 
 
 
 
 


