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Antibiotikastyring i 

 

Møtedeltakere: Fagdirektør, A-team (3 pers), RHF-representant, KAS (4 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Helse Førde har på plass en overordnet struktur for antibiotikastyring i form av et A-team som 
rapporterer til ledelsen. Foretaket har som styringsmål å redusere bruken av bredspektrede 
antibiotika med 30%, og nådde dette målet i 2018. Forbruket av bredspektrede antibiotika har 
imidlertid økt i 2019 og 2020. Antibiotikastyringsarbeidet har også stort sett ligget nede fra starten av 
pandemien da foretaksledelsen og medlemmene i A-teamet i stor grad har vært involvert i 
håndteringen av denne.  
 
Foretaksledelsen har imidlertid planer om å løfte dette arbeidet igjen blant annet ved at fagdirektør 
rapporterer status for måloppnåelse til styret to ganger per år. A-teamet rapporterer jevnlig til 
foretaksledelsen på resultat og tiltak. Videre skal A-teamet rapportere til fagdirektør to ganger årlig, 
til legemiddelkomiteen minst en gang årlig, samt at referater fra møter i A-teamet legges frem i 
møter i Kvalitetsutvalget.  
 
A-teamet har god tverrfaglighet, faglig tyngde, solid forbedringskompetanse og forståelse av behovet 
for systematisk tilnærming. Teamet ble styrket sommeren 2020 med nytilsatt infeksjonsmedisiner 
(foretakets eneste), som også leder A-teamet. Sykepleier i teamet (pt. i permisjon) har tatt 
videreutdanning i infeksjon/smittevern, og har skrevet oppgave om sykepleiers rolle i 
antibiotikastyring. Mikrobiologen i teamet blir brukt som rådgiver for hele HF-et, og er en sentral 
kanal for å spre informasjon. Ingen av A-teamets medlemmer har avsatt dedikert tid til 
antibiotikastyringsarbeidet.  
 
Hygienesykepleier gjennomfører prevalens- og insidensregistreringer av antibiotikabruk. Videre er 
det undervist om antibiotikabruk i flere enheter, og smittevern og antibiotika inngår som tema i 
daglig undervisning for legene (inklusiv leger på lokalsykehusene). Infeksjonsmedisiner bruker også 
mye tid på direkte rådgiving rundt enkeltpasienter.  A-teamet registrerer at det er et økende 
engasjement og forståelse for rasjonell antibiotikabruk i foretaket, selv om det er behov for 
ytterligere kompetanseheving både blant leger og sykepleiere. Spesielt er det behov for å øke 
bevisstheten rundt antibiotikastyring blant sykepleierne. 
 
A-teamet revitaliserte arbeidet i april i år og har identifisert en høyforbruks-avdeling de vil jobbe 
spesielt opp mot. Ett tiltak er å la LIS fra medisinsk avdeling rotere til enheten. Videre skal 
antibiotikakontaktene re-aktiveres ved at de får mandat, roller og oppgaver etter forankring i 
foretaksledelsen. Teamet har også ønske om å få etablert antibiotikavisitter i noen sentrale enheter. 
Arbeid med oppdatering av intranett-siden om antibiotikatyring er påbegynt. Flere LIS-leger har 
meldt ønske om forbedringsprosjekter innen antibiotikabruk/-styring, og dette vil A-teamet følge 
opp. 
 



 
 
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Ansvarliggjøre de kliniske enhetene ved å etterspørre lokale, realistiske mål (kvalitets- og  

               prosessmål) og tiltak, f. eks. i dialogmøter/pasientsikkerhetsvisitter 
- Intensivere arbeidet med å integrere antibiotikastyring i foretakets generelle 

kvalitetsforbedringsarbeid  
- Vurdere å opprette faste møter mellom fagdirektør og A-team 
- Sørge for at A-teamet har tilstrekkelige ressurser med avsatt tid til antibiotikastyringsarbeid 

 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 8.6.21 

- Utnytte ressursene i A-teamet ved å fordele oppgaver på alle, og slik avlaste leder  
- Vurdere om de kliniske farmasøytene i større grad kan involveres i 

antibiotikastyringsarbeidet 
- Kombinere fokuset på antibiotikabehandling til enkeltpasienter med å jobbe mer systematisk 

med rett antibiotikabruk til grupper av pasienter 
- Ha hovedvekt på å fasilitere de kliniske enhetene ved å bidra til å identifiserer 

innsatsområder, og bidra til at de setter seg gode og realistiske prosessmål samt iverksetter 
tiltak for bedre antibiotikabruk 

 


