
Velkommen!



Antibiotikastyringsprogram – Antibiotika.no

https://www.antibiotika.no/antibiotikastyringsprogram-2/


Strukturer på plass
 Formelt lederansvar
 Mandat
 Antibiotikateam
 Rapportering
 Nasjonal målsetning
 Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk

Funn ved revisjon av antibiotikastyringsprogram i norske sykehus

Manglende prosesser
 Utøvd lederskap i linjen

 Lokale mål og tiltak som revurdering og audit/feedback

Manglende sykepleierinvolvering





- Minst 30% av antibiotikaforskrivningen er feil eller unødvendig

Holmes et al. Lancet. 2016;387(10014):176-87.
Holen et al. Tidsskr Nor Legeforen 2017. 137: 362-6
Wathne et al. Antimicrobial resistance and infection control. 2018;7:109 
Thaulow et al. The Pediatric infectious disease journal. 2019;38(4):384-9.



Liggedøgn
2012-2021:
-15,2%





Mål:
Legge til rette for at pasientene får en antibiotikabehandling

som gir best mulig - klinisk resultat av behandlingen 
- profylakse

med minst mulig - bivirkninger
- innvirkning på resistensutviklingen

Dellit et al., IDSA guidelines, CID, 2007, Gerding, Jt Comm J Qual Improv, 2001



“Fra kutt til kvalitet”





Sykdomslære
Infeksjoner
Mikrobiologi
Legemiddelkunnskap
Sykepleiekunnskap
Smittevern
+++

Kvalitetsforbedring
AB-
styring

Forbedring av kvalitet





Dugnad og Deling











Nytt fra KAS



Jannicke Slettli Wathne
Spesialrådgiver



Digitale oppfølgingsmøter 2021/22



Styringssignaler antibiotikaresistens

Regjeringen vil:
- Utvikle en ny strategi for 
bekjempelse av antibiotikaresistens



2012: 638 396 DDD
2021: 477 641 DDD
Endring: -25,2 %







Fremtid og organisering KAS



Nettsider

https://www.antibiotika.no/kas-2/

https://www.antibiotika.no/kas-2/




PhD-kandidat tilknyttet KAS

Christian Magnus Thaulow

«Antibiotikaresistens ved 
urinveisinfeksjon hos barn i Norge»

Kartlegging av antibiotikastyring i 
norske barneavdelinger –
forespørsel kommer på epost til 
kontaktpersonene



Masterprogram antibiotikastyring

The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) tilbyr et to-årig
program i antibiotikastyring

Kurset består av en grunnleggende modul, seks viderekomne og tre valgfrie, noen moduler blir 
avholdt «on line» og andre «on site». 

Det er også mulig å ta bare enkelte av modulene.

Som deltaker vil du også få en mentor.

Oppstart i juni – påmeldingsfrist 15. mai

Lenke til program og praktisk info i nyhetssak på nettsidene til KAS



Nytt om retningslinjen



Under arbeid

Høring avsl.

Under arbeid

Status for oppdateringen

Under arbeid

4 mnd periode etter publisering, åpent 
for innspill, men gi gjerne 
innspill/kommentarer ellers også
antibiotikaisykehus@helsedir.no

Utgår ->handout

Høring avsl.

Under arbeid

Videre forvaltning / revisjon – ikke avklart 
ennå

mailto:antibiotikaisykehus@helsedir.no


Føringer for oppdateringen:
1.Forenklet, men klinisk relevant
2.Digital samhandling



• Legemidlene (antibiotika) i retningslinjen 
er kodet i SNOMED CT
• Forsyning/logistikk 

• Varsler (allergi, kontraindikasjon, 
interaksjoner mm)

• Koding av indikasjoner/ tilstander/ 
diagnoser i retningslinjen nesten 
ferdigstilt, profylakse mangler
• Forslag til behandling / profylakse

• Maskinlæring

Føringer for oppdateringen:
1.Forenklet, men klinisk relevant
2.Digital samhandling

Noen muligheter



Felles prosedyre for dosering av 
aminoglykosider?

• Usikkert kunnskapsgrunnlag for dagens prosedyrer

• Mange har jobbet på hvert sitt nes, utarbeidet eget 
materiell

• Nordlandssykehuset, Vestfold, Sørlandet………….

• Initiativ fra OUS, satt sammen arbeidsgruppe

• Sør-Øst: Aleksander Rygh Holten, Kristian Tonby, 
Hilde Sporsem

• Nord: June Utnes Høgli, Hanna Eilertsen

• Midt: Olav Spigset

• Vest; Christoffer Lindemann, Per Espen Akselsen

• Forenklet prosedyre for «ukompliserte» 
pasienter med forventet AG-behandling 
< 3 døgn

• Gjennomgang av kunnskapsgrunnlag for 
toppkonsentrasjon, evt. bruk av 
nomogrammer for videre dosering

• Trafikklysmodell



LUNSJ

• I spisesalen nede kl 11.50-12.55

• 3-retters lunsj serveres ved 
bordene

• Drikke utover isvann må dekkes av 
den enkelte kursdeltaker


