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Fra kutt ….

Et tall: 30%

Lite anvendelig mål i 
de kliniske enhetene



Ulike diagnoser

Protesekirurgi

Intensiv-
pasient Immun-

suppresjon Pneumoni

Tonsilitt/
Otitis media

Virusinfeksjon?

Gastro-
kirurgi

Meningitt

Ulike kulturer….

Èn retningslinje

Sepsis

Kliniske enheter……



Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helsetjenestenHandlingsplan mot antibiotikaresistens

Mye om hva, 
litt lite om 
hvordan?

Veldig mye om 
prosess, litt                  

lite fag?

til kvalitet….



En forutsetning for forbedringsarbeid

Forbedringsguiden, I trygge hender, Helsedirektoratet

The best of two worlds



Èn modell for forbedringsarbeid – systematikk

Forbedringsguiden, I trygge hender, Helsedirektoratet



Kan målinger hjelpe oss til å bli bedre?



Ambisiøst forskingsprosjekt viser effekt av tilsyn | Helsetilsynet

Forskningsprosjekt viste at tilsyn hadde positiv effekt på diagnostikk 
og behandling av pasientar med blodforgifting (sepsis).

Effects of external inspections on sepsis detection and treatment: a stepped-wedge study with 

cluster-level randomization. BMJ Open 2020;10:e037715. doi: 10.1136/bmjopen-2020-037715.

https://www.helsetilsynet.no/presse/nyhetsarkiv/2020/ambisiost-forskingsprosjekt-viser-effekt-av-tilsyn/
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/artikler-kronikker-og-foredrag/2020/effects-of-external-inspections-on-sepsis-detection-and-treatment-a-stepped-wedge-study-with-cluster-level-randomisation/
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/artikler-kronikker-og-foredrag/2020/effects-of-external-inspections-on-sepsis-detection-and-treatment-a-stepped-wedge-study-with-cluster-level-randomisation/


Hva slags målinger brukes? Kvalitetsindikatorer

Definisjon (kort): 

Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å 
belyse kvaliteten i tjenesten.

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kvalitet-og-kvalitetsindikatorer
Riordan FO et al. Quality indicators for hospital antimicorbial stewardship programmes: a systematic review. JAC 2021; 76.

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kvalitet-og-kvalitetsindikatorer


Fire typer kvalitetsindikatorer/-mål 

Strukturindikator: 

Ressurser, strukturer mm

Prosessindikatorer: 

Aktivitet knyttet til helsehjelp (andel/ %)

Resultatindikatorer: 

Overlevelse, resistens, mm (èt tall)

Balanserende indikator: 

beskriver mulig negativt utfall ved  
innføring av forbedringstiltak

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kvalitet-og-kvalitetsindikatorer
Riordan FO et al. Quality indicators for hospital antimicorbial stewardship programmes: a systematic review. JAC 2021; 76.

Balancing measures

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kvalitet-og-kvalitetsindikatorer


Strukturmåling - Etablering av antibiotikastyringsprogram i norske sykehus

A. Lederforankring og ansvar 
B. Overvåke antibiotikabruk og – resistens; rapport 
C. Antibiotikateam (A-team) med mandat 
D. Logistikk av mikrobiologiske prøver
(E. Nasjonal antibiotikaretningslinje)



Resultatindikatorer - AB-bruk, -resistens, pasientutfall

30% reduksjon av fem 
bredspektrede antibiotika

Overlevelse, liggetid,     
re-innleggelse

Forekomst av resistente 
mikrober



Prosessindikator er det foretrukne målet!

Type of measure/ 
indicator

No.
51

Structure 13

Process 36

Outcome 2

Type of measure/ 
indicator

No.
229

Structure 55

Process 172

Outcome 2



Prosessmål – vår kliniske hverdag!

Tamma PD et al. Rethinking How Antibiotics Are Prescribed: Incorporating the 4 Moments of Antibiotic Decision Making Into Clinical 
Practice. JAMA. 2019;321(2):139–140. doi:10.1001/jama.2018.19509   
Antimicrobial stewardship programmes in health-care facilities in low- and middle-income countries. A practical toolkit. Geneva: World Health Organization; 2019.

• Diagnose?

• Trengs AB?

1

Diagnose

• Bestilt
prøver?

• Behandling 
iht. RL?

2

Behandling

• Stoppe?

• Smale inn?

• Per os AB?

3

Revurdere

• Rett
behandlings
-lengde?

4

Behandl. 
lengde

Antibiotikaforskrivningens fire steg



Prosessindikatorer – mål for antibiotikastyring i kliniske enheter

Forbedringsmodellen
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Spesifikke – hvor mye (%), 
for hvem, innen når?

Målbare – hvor mange/mye?
Attraktive – hva er viktig for oss?
Realistiske – må være mulig å innfri
Tidsbestemte – realistisk tidsramme
Evaluerbare – vite når målet er nådd

Utforming av mål



Prosessmål for antibiotikastyring i kliniske enheter

Kirurgisk avdeling:

80% av kirurgiske pasineter skal få antibiotika 

profylakse til rett tid, innen 30.11.2022

Lungeavdelingen:

90% av pasienter med mild/moderat KOLS-eksaserbasjon

skal få empirisk behandling med Amoksicillin iht. RL innen 
30.11.2022

Akuttmottak:

95% av pasienter med mistenkt sepsis – skal antibiotika

være initiert < 1 time etter innleggelse innen 30.11.2022

Medisinsk avdeling:

80% av pasientene skal ha dokumentert revurdering av 
antibiotikabehandlingen innen 30.11.2022



Bruk av SMARTE mål

Wathne JS et al. Antimicrob Resist Infect Control 7, 109 (2018)



AB audit, Nevrokirurgen mai-juni 2021

Diagnose Cefotaxim CeftriaxonCefazolin Pip/taz Clindamycin Ciprofloxacin Cloxacillin 2g
Benzyl-
penicilin

Indikasjon mangler 1

Aspirasjonspneumoni (trach) 2 2 3 1 1 1

Sykehuservervet pneumoni

Sykehuservervet (alvorlig) respirator pneumoni 1

CNS infeksjon (CSF spinal væske relatert menningitt), 
EVD/ELD 1

Sepsis ukjent fokus

Nedre luftveisinfeksjon (uspesifisert)

Postoperativ infeksjon (langvarig forhold eller reinnleggelse ) 2

Profylakse elektiv innleggelse 2 7

UVI (sengeliggende pasienter, katetre) 1

Spinal epidural abscess

Hjerneabcess 

Mistenkt mykotisk anuerisme 1

N= 26

Duska Karlica, Sjukehusapoteka Vest HF



Potensielt prosessmål for Nevrokir:

70 % av pasientene på Nevrokir sengepost skal ha 
ensartet AB-behandling for aspirasjons-pneumoni 
(AP) iht retningslinjene innen 4 mnd.



Konklusjon

0. Kartlegg utfordringen

3. Implementèr tiltak, utfør målinger, evaluèr og korrigèr2. Bli enige om et mål, målinger og tiltak

Hvor mye (%), for hvem, innen når?

A R
0. Gjør en audit, velg et steg som innsatsområde 

Diagnose Behandl. Revurdere
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lengde

Sp
es

if
ik

t

S M
ål

b
ar

t

M A
tt

ra
kt

iv
t

A R
ea

lis
ti

sk

R Ti
d

sa
vg

re
n

se
t

T Ev
al

u
er

b
ar

e

E



Virkelighetens PDSA sirkler


