
 
 

Referat fra oppfølgingsmøte 8. september 2021 

Antibiotikastyring ved 

 

Møtedeltakere: Medisinsk fagsjef, A-team (4 pers), RKS-representant, KAS (3 pers) 

Status for antibiotikastyringsarbeidet 

Finnmarkssykehuset HF har fått på plass en god overordnet struktur for antibiotikastyring der 

mandatet og antibiotikastyringsprogrammet er revidert og godkjent henholdsvis i april og mai i år. 

Videre er status for forbruket av antibiotika, og revisjonsrapporten fra 2017, lagt frem av medisinsk 

fagsjef i kvalitetsutvalget, i foretaksledelsen, i styret og i møter med klinikkene hvor de er bedt om å 

svare ut punktene i revisjonsrapporten.  

Foretaket har ved utgangen av 1. tertial i år oppnådd en reduksjon på hele 46% i bruken av 

bredspektrede antibiotika sammenlignet med 2012. Dette tilskrives dels endring i innkjøp under 

pandemien, dels bedre styring med legemiddellogistikken, men først og fremst en kultur for 

etterlevelse av retningslinjene for antibiotikabruk. Dette er dokumentert gjennom en 

medisinerstudentoppgave, «Valg av antibiotika i Finnmarkssykehuset - fornuft eller følelser" som 

viste at retningslinjene i all hovedsak etterfølges, og at mikrobiologiske prøver tas hyppig.   

Finnmarkssykehuset har to tverrfaglige A-team, ett i Hammerfest og ett i Kirkenes. Teamene har ikke 

felles møter, men jobber separat. Stammen i begge teamene synes å være farmasøytene, som har 

god støtte fra KORSN og farmasøytnettverket som går ut derfra, bl.a. ved revidering av mandat og 

utarbeiding av antibiotikaforbruksrapporter («Pest eller Kolera»). Arbeidet lider imidlertid noe ved at 

smittevernoverlege-stillingen ved Finnmarkssykehuset HF er ubesatt. Det har vært vanskelig å få med 

klinisk personell i antibiotika-arbeidet i Kirkenes. Pandemien har også bidratt til at det har vært 

gjennomført få møter i Hammerfest og ingen møter i Kirkenes. Medisinsk fagsjef får kopi av 

møtereferatene fra A-teamene, og holder seg slik oppdatert på arbeidet. Arbeidet har imidlertid hatt 

fokus på revurdering med overgang fra iv til po, samt etterspørring av mikrobiologiske prøvesvar der 

farmasøyter har deltatt på previsitter. I 2020 ble det gjennomført undervisning for sykepleiere i 

Hammerfest. Planlagt kurs for sykepleiere i Kirkenes ble ikke gjennomført pga pandemien. Disse 

initiativene har bidratt til en god kultur for god antibiotikabruk. Det er imidlertid en utfordring med 

vikarer som ikke får systematisk opplæring i rasjonell antibiotikabruk.  

Systematisk forbedringsarbeid og krav om LIS-legers gjennomføring av et slikt arbeide er i 

støpeskjeen i Finnmarkssykehuset.  A-teamene har således ikke hatt tilgang på støtte fra personell 

med forbedringskompetanse.  

 
 
 
 



 
 
 
 

Råd om videre arbeid 

Anbefalinger til ledelsen: 
- Sikre reetablering av A-teamet i Kirkenes 
- Sikre rekruttering, og legge til rette for aktiv deltakelse, fra leger og sykepleiere fra kliniske 

enheter i A-teamene   
- Styrke dialogen mellom A-teamene og medisinsk fagsjef ved å gjennomføre felles møter 
- Endre fokus i de kliniske enhetene fra det oppnådde målet om reduksjon av bredspektrede 

antibiotika til kvalitets/prosessmål 
- Vurdere å gi vikarer en systematisk introduksjon i rasjonell antibiotikabruk 

 
Anbefalinger til A-teamet – operasjonalisering av disse blir tema for møtet med KAS 15.9.21 

- Styrke samarbeidet mellom A-teamene i Hammerfest og Kirkenes 
- Vurdere om noen medlemmer kan ta utdanning i forbedringsmetodikk 
- Bistå enhetene med å sette seg kvalitets/prosessmål og utvikle korresponderende tiltak 
- Bruke studentoppgaven, «Valg av antibiotika i Finnmarkssykehuset - fornuft eller følelser" i 

kommunikasjonen med klinikkene 
 
 
 


