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Antibiotikastyring i 

 

Møtedeltakere: Medisinsk fagsjef, A-team (7 pers), RHF-representant, RKS-representant, KAS (4 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Helseforetaket har overordnede strukturer på plass. Det er nylig vedtatt oppdatert 
antibiotikastyringsprogram som skal legges inn i kvalitetssystemet EQS. Det regionale 
kompetansesenteret for smittevern har også utarbeidet en regional retningslinje for 
antibiotikastyring som skal gjøres tilgjengelig lokalt/tilpasses hvert HF. Antibiotikastyringsgruppen 
(det sentrale A-teamet) rapporterer til medisinsk fagsjef. Antibiotikabruk og -styring er nylig innført 
som tema i dialogmøtene mellom øverste ledelse og klinikkledere, og det er tema i ledelsens 
gjennomgang. Videre er det etablert tertialvise antibiotika-møter med klinikkledere, administrerende 
direktør, fagsjef og antibiotikastyringsgruppen. Rapportering er i all hovedsak ut fra resultatmålet om 
30% reduksjon i bruk av bredspektrede midler. Klinikkene skal gjennomgå forbruksstatistikk og 
vurdere målsetninger og tiltak for å få lokalt engasjement og målrettet arbeid, men det oppfattes 
som krevende å få til et vedvarende trykk gjennom lederlinjen (kampen om oppmerksomheten). 
Antibiotikastyring inngår i lederkontraktene som klinikklederne har med administrerende direktør. 
 
Foretaket har hatt nytte av revisjonen fra KAS i 2018 og flere av punktene er fulgt opp, blant annet 
omorganisering av A-teamet. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge RHF gjennomførte revisjon innen 
legemiddelhåndtering med antibiotika som hovedtema i mars 2020, og det var mye sammenfallende 
i de to rapportene.  
 
Det er etablert en sentral antibiotikastyringsgruppe med god fagkompetanse, som rapporterer til 
medisinsk fagsjef. Videre er det opprettet lokale A-team i Namsos, samt i ortopedisk avdeling, 
kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling ved sykehuset i Levanger. Både den sentrale styringsgruppen 
og de lokale teamene er tverrfaglige. Det er ikke avsatt egne ressurser til antibiotikastyring. Under 
pandemien har de fleste i den overordnede antibiotikastyringsgruppen og i de lokale A-teamene 
arbeidet med pandemi-relaterte oppgaver. 
 
Farmasøyt i foretaket utarbeider lokale antibiotikarapporter som presenteres for bl.a 
foretaksledelse, kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg og styret i Helse Nord-Trøndelag. I 
presentasjonene legges det vekt på hvilke tiltak som er iverksatt og hva som kan være med på å 
forklare endringene. I perioden 2012-2020 er det 25 % reduksjon i bruk av de fem utvalgte gruppene 
bredspektrede midler, målt i DDD/liggedøgn. I samme periode har det vært en stor nedgang i 
liggedøgn, og hvis en ikke korrigerer for liggedøgn er reduksjonen på 38 %. A-teamet opplever at når 
de kliniske enhetene ser at tallene går rett vei skaper det økt vilje og engasjement. 
 
Vedrørende kompetanse har flere av de kliniske farmasøytene skrevet masteroppgave om 
antibiotikabruk og styring, og lokale leger deltar ofte på felles undervisning ved St.Olavs hospital. 
Videre er det tett samarbeid mellom mikrobiologene lokalt og på St.Olav. I Namsos har sykepleier i 



 
 
lokalt A-team hatt undervisning for en stor andel av sykepleierne, og det vurderes å benytte 
undervisningsopplegg for sykepleiere som Helse Møre og Romsdal har utarbeidet. 
Når det gjelder konkrete tiltak har A-teamet etablert en nettside for antibiotikastyring. Revurdering 
etter 48-72 timer har vært et satsingsområde. Kliniske farmasøyter er godt integrert i det kliniske 
arbeidet i foretaket og deltar fast i previsitter. Det vurderes å innføre antibiotikanotat etter modell av 
Helgelandssykehuset/Helse Nord, og en vurderer hvilke prosessindikatorer som kan være aktuelle.  
 
Begrensede ressurser lokalt gjør at det er veldig nyttig med regionale undervisningsopplegg og tilbud 
om undervisning fra det regionale smittevernsenteret (Bjørn Waagsbø). 
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Sikre at det er tilstrekkelige ressurser til å drive antibiotikastyring sentralt og lokalt i foretaket 

- De kliniske enhetene bør forpliktes gjennom linjen til å sette seg egne, realistiske mål som de 
rapporterer på til ledelsen, for eksempel i de tertialvise antibiotika-møtene  

- Utvide erfaringsdeling mellom klinikkledere også til andre ledere  
- Vurdere tiltak slik at enhetene i større grad etterspør auditer utført av de kliniske 

farmasøytene, for kartlegging av praksis og identifisering av forbedringsområder 
 
 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 9.6.21 

Utarbeide realistiske målsetninger for antibiotikastyringsarbeidet – «begynne i det små»  
- Gjenopprette faste møter mellom antibiotikastyringsgruppen og lokale A-team 
- Etablere plattformer for erfaringsdeling av lokale forbedringsprosjekter 

- I større grad koble antibiotikastyring mot annet lokalt forbedringsarbeid, f.eks prosjekter for 

LIS-leger 


