
 
 

Referat fra oppfølgingsmøte 7. september 2021 

Antibiotikastyring i 

 

Møtedeltakere: Direktør medisin og helsefag, A-team (3 pers), KAS (3 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Sykehuset Innlandet HF har en god struktur for antibiotikastyring. Arbeidet er godt forankret i 
ledelsen og sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU), og følges opp i linjen. Reduksjon i 
bruk av bredspektrede antibiotika er 1 av 11 prioriterte målsetninger i den årlige virksomhetsplanen. 
Divisjonsdirektørene utfordres med tanke på utarbeidelse av mål, og for 2022 skal 
virksomhetsplanen baseres på det som divisjonene spiller inn. Antibiotikastyring er tema i 
oppfølgingsmøter med divisjonene 1-2 ganger i året. Videre er arbeidet organisert med ett sentralt 
antibiotika-team (A-team) for hele helseforetaket, og lokale A-team ved sykehusene Tynset, Gjøvik, 
Hamar, Elverum og Lillehammer. 
 
Rådene i rapporten fra revisjonen i februar 2019 er blitt brukt aktivt i arbeidet med 
antibiotikastyring, blant annet har A-teamet lagt fram rapporten i de divisjonsvise KPU-ene. 
 
Antibiotikaforbruksrapporter viser en tydelig nedgang i bruk av bredspektrede antibiotika fra 2018 til 
2019. Økning i 2020 er trolig knyttet til beredskapsinnkjøp i forbindelse med pandemien. Nedgang i 
1. tertial 2021 må sees i sammenheng med lokalt beredskapsinnkjøp i 2020. Korrigert for liggedøgn 
har foretaket hatt 10,7% reduksjon i 2012-2020, i samme periode er antall liggedøgn redusert med 
30,7%.  
 
Status for reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika rapporteres både til styret hvert tertial, og 
i månedlige oppfølgingsmøter med det regionale helseforetaket. Til avdelinger/klinikker 
sammenstiller farmasøyt rapporter som fagdirektør, sammen med en følgetekst, sender ut i linjen.  
 
I 2019 hadde alle medisinske og kirurgiske enheter utarbeidet egne målsettinger for redusert 
antibiotikabruk. Det sentrale A-teamet ga innspill om forbedringsområder. De fleste enheter 
fortsetter med målet om 30% reduksjon innen utgangen av 2021. Mange anerkjente tiltak for 
antibiotikastyring har vært satt i verk, til dels som følge av læringsnettverket for antibiotikastyring i 
Helse Sør-Øst i 2019. Det har vært gjort audit ved farmasøyter, LIS-leger og overleger. Tavlemøter er 
tatt i bruk for revurdering ved noen sykehus. Sykepleierne er pådrivere i tavlemøtene med tanke på 
revurdering, og overgang til peroral behandling. Enkelte kirurgiske enheter har hatt fokus på 
reduksjon i bruken av ciprofloksacin, og farmasøyter er noen steder med på previsitter. Resultatene 
fra prevalensregistreringene av antibiotikabruk har også vært brukt aktivt.  
 
Fagdirektør er involvert i arbeidet med utvikling av en ny regional analyseplattform med 
dashboardvisning av data fra både Metavision og DIPS. Antibiotikabruk er et prioritert område, og 
man ønsker å få data på hva som faktisk er gitt til pasientene.  
 



 
 
Det er gjennomført flere undervisninger for sykepleierne, både basal undervisning om 
antibiotikabruk, om deres rolle og ansvar innen antibiotikastyring, og noe praktisk undervisning 
knyttet til tilberedning.  
 
A-teamet har oppdatert mandat, policy og milepælsplan. Fagdirektør er med i det sentrale A-teamet 
som har 4 møter per år. I tillegg er det møter mellom sentralt og lokale A-team med fokus på 
eksempelvis faglig oppdatering, antibiotikabehandling, diskusjon om målsettinger, resultater og 
videre arbeid. Disse møtene benyttes også til erfaringsdeling mellom teamene. Hygienesykepleierne 
fungerer som bindeledd mellom A-teamene, og har god kontinuitet. Farmasøyt i sentralt A-team har 
nylig tatt klinisk master der tema var etterlevelse av antibiotika-retningslinjen samt 
behandlingsvarighet for nedre luftveisinfeksjon og KOLS. Det er god representasjon av leger i kliniske 
stillinger i A-teamene, men i praksis er det utfordrende å få engasjement og få satt av tid og ressurser 
til å jobbe med antibiotikastyring. Aktiviteten varierer mellom de lokale teamene, og mye av arbeidet 
stoppet opp med pandemien. 
 
Sykehuset Innlandet er svært tilfreds med læringsnettverket som Helse SørØst gjennomfører, og 
kunne gjerne sett at regionalt samarbeid ble videreført for eksempel som et fagråd når 
læringsnettverket avsluttes.  
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen:  
- Endre fokus fra resultatmålet om 30% reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika til 

kvalitets/prosessmål og korresponderende tiltak i oppfølgingen av enhetene  
- Etablere arenaer der ledere og ansatte kan dele erfaringer med vellykkede forbedringstiltak 

knyttet til antibiotikabruk og -styring 
- Sikre at arbeidet med antibiotikastyring går over fra prosjekt til en naturlig del av vanlig drift, 

sammen med annet forbedringsarbeid 
- Legge føringer slik at enhetene bidrar med leger i antibiotikastyringsarbeidet, spesielt 

representanter til sentralt og lokale A-team 
 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 14.9.21 
- Reetablere hyppigere, regelmessig møteaktivitet i det sentrale A-teamet 
- Bistå enhetene med å endre fokus, og etablere kvalitets- og prosessmål samt korresponderende 

tiltak  
- Vurdere om revurdering ved bruk av tavlemøter kan breddes til flere enheter 
- Involvere sykepleiere i antibiotikastyring på flere områder enn gjennom tavlemøter  
 


