
 
 

Program  

«Antibiotika i sykehus – fra kutt til kvalitet» 
 
 

Onsdag 11. mai 
 
 

10.30 – 11.00   Kaffe /te /youghurt+nøtter serveres  
 
11.00 – 12.00 Velkommen og siste nytt   

Læringsmål og program v/Brita Skodvin, KAS  
Nytt fra KAS v/Marion Neteland, KAS  
Siste nytt om retningslinjen v/Per Espen Akselsen, KAS  
Diskusjon  
 

12.00 – 13.00  Lunsj  
 
13.00 – 14.00       Hvordan kan vi optimalisere antibiotikabehandlingen? 

Basal farmako-kinetikk og -dynamikk v/Hilde Fjeld, Oslo Universitetssh HF  
Moderne doseringsprinsipper for optimalisering av antibiotikabehandling 
v/Timothy Rawson, Imperial College, London, UK (digitalt)  
Diskusjon  

 
14.00 – 14.15  Beinstrekk 
 
14.15 – 15.30  Audit som verktøy i antibiotikastyring  
 Hvordan bruker vi audit som verktøy i arbeidet vårt? v/Christina Brekke og 

Frode Lindemark, Lungeavdelingen Helse Bergen HF (digitalt)   
Slik integrerer vi audit i kvalitetsarbeidet vårt ved v/Martin Paulson, 
Sykehuset i Vestfold HF  

 Audit på UNN v/Jeanette Schultz Johansen, Universitetssh Nord-Norge HF  
 Lagring av audit-data v/Hilde Fjeld, Oslo Universitetssykehus HF  

 Diskusjon  
   
15.30 – 16.00  Kaffepause med lett servering 
     
16.00 – 17.30          Fra kutt til kvalitet – hvilke mål skal vi sette oss nå? 
 Hvordan sette SMARTE mål v/Ingrid Smith, KAS  
 Workshop  

Gjennomgang i plenum  
 
19.15   Kulturelt innslag i baren  
20.00 Middag  
 
 
 



 
 

Torsdag 12. mai 
 
 

08.30 – 10.00 Norge Rundt 
Kan kliniske farmasøyter bidra til redusert behandlingslengde? v/ Liv Marit 
Seljeflot, Sykehusapotekene HF/Sykehuset Innlandet HF  
Bruk av prevalensdata i antibiotikastyring v/Erik Gilja, Universitetet i Bergen  

  
«Speed dating» i plenum  
Hvert deltakende A-team presenterer seg muntlig på 2 minutter, uten slides.  
Vi ønsker at dere fokuserer på minst ett av følgende punkt:  
- Hva har vi lyktes med? 
- Hva kan andre lære av oss?  
- Hva vil vi fokusere på fremover? 

  
10.00 – 10.30 Kaffepause med frukt-servering, og tid til utsjekk 
 
10.30 – 12.00   Etablering av fagnettverk? 
 Diskusjon i 3 grupper; for hhv sykepleiere, farmasøyter og leger 

Hvordan kan hhv sykepleiere og farmasøyter og leger som jobber med 
antibiotikastyring dele erfaringer og samarbeide innad i, og på tvers av 
regionene? Hvordan kan gruppene evt samarbeide med de regionale 
smittevernsentrene? Hvordan kan evt KAS bistå de ulike fagnettverkene? 

 Gjennomgang i plenum  
 
12.00 – 13.00  Lunsj  
 
13.00 – 14.00 Veien videre 

Antibiotikastyring i sykehus i Nederland – noe å strekke seg etter? v/Jeroen 
Schouten, Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen, Nederland 
(digitalt) 
Forskriving i elektronisk kurve – hvordan kan vi utnytte mulighetene? 
v/Micaela Thierley, Helse Vest IKT  
250 studier om antibiotikastyring – hva er essensen? v/Stig Harthug, KAS  

  
14.00 – 14.15  Beinstrekk 
 
14.15 – 15.00 Hvordan skal antibiotikastyringen i sykehusene være videre?  
 Plenumsdiskusjon 
  
15.00 Slutt 
 


