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Antibiotikateamet ved SiV

Eier: Jon Anders Takvam (fagdirektør)

• Leder: Maria Vandbakk-Ruether

• Medlemmer: 
• Solveig Nyland Finne (farmasøyt, Sykehusapotekene)

• Ida Kaldager (sykepleier, infeksjon)

• Åshild Marvik (overlege mikrobiologi)

• Martin Paulson (overlege blodsykdommer)

• Gine Schaathun (hygienesykepleier)

• Rune Sandbu (overlege, seksjonsleder kirurgi)

• Dagfinn Skaare (overlege mikrobiologi og smittevern)

• Tore Stenstad (overlege infeksjon)

• Hanne R.H Sørmoen (kvalitetsenheten)



Audit med feedback



Audit med feedback

• Kartlegging av praksis opp mot en definert standard 

• Hyppig benyttet verktøy innen forbedringsarbeid

• Tilbakemeldingen (feedback) er avgjørende for utbytte

• Gjentatte/reproduserbare audits kan benyttes som måleverktøy 

Ref/kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) Audit med feedback – Antibiotika.no

https://www.antibiotika.no/audit-med-feedback-3/


Spesialistutdanning av leger – felles kompetansemål

I del 2-3 av spesialistutdanningen skal samtlige utdanningskandidater skrive en prosjektoppgave om et 
kvalitetsforbedringsprosjekt i egen praksis. Tiltenkt 40 timers arbeid. 

Formålet med oppgaven er å lære metoder for å planlegge et forbedringsprosjekt som innebærer å 
identifisere områder i egen praksis med behov for forbedring. 

Kvalitetsenheten arrangerer jevnlig dagskurs, med tema «Kvalitet og forskning». LIS oppfordres til å 
komme forberedt med forslag til forbedringsprosjekt. 

Kvalitetsenheten har etablert «SiV Forbedringsmetoden» som en mal for beskrivelse, gjennomføring og 
oppfølging av forbedringsprosjekter. 

A-teamet har etablert eget kvalitetsregister som benyttes i innsamling og registrering av data fra Audits.

Ref/kilde: Helsedirektoratet, felles nettløsning for spesialistutdanning. Tips til gjennomføring av læringsaktiviteter - Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/felles-kompetansemal-for-alle-deler-av-spesialistutdanningen/felles-kompetansemal-for-del-2-og-3/tips-til-gjennomforing-av-laeringsaktiviteter


Spesialistutdanning av leger – felles kompetansemål











Oppsummering

• Vårt behov for praksisnære målinger/tilsyn og forbedringstiltak kan 
settes i system: 
• Kvalitetsenheten gjennomfører kurs
• LIS gjennomfører audit eller andre forbedringsprosjekter innen 

antibiotikaforbruk
• A-teamet bistår med oppfølging av LIS i prosjektene og lagrer data i 

kvalitetsregister. Kan ha koordinerende rolle i utvelgelse av områder egnet for 
audit. 

• Liten andel LIS har gjennomført kurs i «Kvalitet og forskning»
• Multifaktorielt rekrutteringsproblem: internt kurs, tid til fordypning, kunnskap 

om felles kompetansemål spesielt og LIS utdanningen generelt. 



Oppsummering

• Diskusjon/spørsmål


