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Antibiotikastyring i 

 

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

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Struktur for antibiotikastyring er på plass med et A-team og en overordnet målsetting med 30 % 
reduksjon i bruk av utvalgte bredspektrede antibiotika. Styringsdokumenter er etablert, men ikke 
oppdatert siden revisjonene i 2019. Antibiotikastyring har vært tema på direktørens møte med nivå 
2-ledere der leder i A-teamet har orientert om status for arbeidet. Slike møter har ikke vært 
gjennomført i 2020 eller hittil i 2021.  
 
Revisjonene i 2019 førte til mer fokus på lederforankring og eierskap i klinikkene som har unevnt 
anibiotikakontakter. Utover antibiotikakontaktene er ikke krav eller forpliktelser for enhetene 
konkretisert.   
 
Helse Fonna HF hadde en nedgang i bruken av de fem utvalgte bredspektrede antibiotika, og var nær 
målsetningen om 30 % reduksjon i 2017, men senere har det vært en økning i forbruket (DDD 
korrigert for liggedøgn). Det har imidlertid vært en betydelig nedgang i antall liggedøgn i perioden, og 
dersom en bare ser på forbruk (DDD) uten å relatere til liggedøgn, har reduksjonen i perioden 2012-
2020 vært ca. 28 %. 
 
Siste 1-1½ år har det vært liten aktivitet i antibiotikastyringsarbeidet, mest på grunn av 
koronapandemien, men også på grunn av fravær/vakanser i A-teamet. Leder for A-teamet har avsatt 
ca. 10 % av sin stilling på arbeidet, farmasøyt bruker ca. 10 %, og sykepleier har avsatt ca. 20 %. 
Mikrobiolog i teamet har ikke avsatt spesifikk tid til antibiotikastyring. Det er oppnevnt antibiotika-
kontakter i alle seksjoner (overleger), og det er utarbeidet mandat for disse. En viktig aktivitet 
framover er at leder i A-teamet har enkeltvis møter med antibiotika-kontakt og leder i hver seksjon 
(også Stord og Odda). Det er også etablert smittevernkontakter (sykepleier) i seksjonene.  
 
Det benyttes automatisk genererte antibiotikarapporter (innkjøpsdata) fra Styringsportalen (felles for 
Helse Vest). Farmasøyt oppdaterer oversikter på A-teamets intranettside, og sender ut rapportene i 
eposter til enhetene. Teamet får aldri tilbakemeldinger på disse epostene, men klinikerne etterspør 
tallene i forkant. En utfordring er at tallene ikke kan brytes ned på seksjoner grunnet praktisk 
organisering i Helse Fonna. For enkelte enheter har det også vært tatt ut rapporter/data fra NOIS-
PIAH-registreringene.  
 
Det viktigste antibiotikastyringstiltaket er innføringen av automatisk påminnelse om revurdering 
etter 3. døgn i elektronisk kurve (Meona) som ble aktivert i 2019. I 2019 gjennomførte gastrokirurgi 
et forbedringsprosjekt for å begrense bruk av piperacillin/tazobaktam. I Odda er det et 
pågåendeprosjekt knyttet til revurdering innen 48 timer etter resistenssvar. Prosjektet ledes av 
sykepleier som tar videreutdanning i infeksjonssykepleie, farmasøyt er med i prosjektet. Klinisk 
farmasøyt på Stord følger spesielt opp antibiotikabruk i de kirurgiske enhetene der. Det 



 
 
mikrobiologiske laboratoriet har nylig fått MALDI-TOF, og det arbeides med å kunne gi enhetene 
hurtigere svar på identifikasjon og resistensbestemmelse fra blodkulturer, men er stilt i bero på 
grunn av manglende bioingeniør-ressurser. Av kompetansehevende tiltak har A-teammedlemmer og 
farmasøytene på Stord og i Odda gjennomført undervisning for grupper av leger og sykepleiere. 
 
Antibiotikastyring har ikke vært knyttet opp mot det generelle forbedringsarbeidet i foretaket.  
 
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Følge opp og tydeliggjøre de kliniske enhetenes ansvar ved at de selv setter seg egne, 

realistiske mål og gjennomfører tiltak som de rapporterer på til ledelsen 
- Koble antibiotikastyring til satsingen på forbedringsarbeid og krav til forbedringsaktiviteter  
- Legge føringer for at enhetene i større grad benytter de kliniske farmasøytene, for eksempel 

til auditer 
- Legge til rette for god utnyttelse av nylig anskaffet maskin (MALDI-TOF) slik at mikrobiologisk 

avdeling kan levere raske analysesvar (identifikasjon og resistens) for blodkulturisolater 
- Finne arenaer der erfaringer fra antibiotikaforbedringsprosjekter kan deles mellom ledere 

 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 22.6.21 

- Utarbeide plan for arbeidet i A-teamet, årshjul og oppgavefordeling  
- Ha fokus på å støtte de kliniske enhetene med å identifisere gode og realistiske prosessmål, 

bla. ved å bidra til gjennomføring av auditer for å identifisere problemstillinger i enhetene  

- Bistå enhetene med å identifisere tiltak som bidrar til måloppnåelse, for eksempel ved å få 
antibiotika inn på tavlemøter 
 

 


