
 

Antibiotikateam mandat  

  

Dokumentansvarlig: Jeanette Schultz Johansen Dokumentnummer: RL7292 

Godkjent av: Haakon Lindekleiv Versjon: 2 

Gyldig for: UNN HF 

 

 
Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 1 av4 

 

 

Mandat for Antibiotikateamet i UNN 

1.1  Antibiotikateamet i UNN 

    

1.2 Hjemmel 

  Mandatet ble vedtatt av direktøren i UNN 24.11.2020 

1.3 Formål  

  Antibiotikateamet (A-team) skal støtte utøvelsen/gjennomføringen av UNNs 

antibiotikastyringsprogram. 

1.4 Mandat (ansvar, myndighet og oppgaver)  

 
Foretaksledelsen og linjeledelsen er overordnet ansvarlig for antibiotikastyringen ved UNN. A-

teams rolle er å støtte utøvelsen av dette ansvaret. 

A-team skal: 

 Overvåke og rapportere antibiotikabruk og resistensutvikling ved UNN. 

 Støtte avdelinger i å sette mål og innføre tiltak for å sikre riktig antibiotikabruk 

 Utvikle og vedlikeholde tiltakspakker for å sikre riktig antibiotikabruk. 

 Initiere forsknings- eller kvalitetsprosjekter og/eller studentoppgaver vedrørende 

antibiotikabruk/-forskrivning og initiere samarbeid med UiT – Norges arktiske 

universitet om dette. 

 Foreslå nødvendige tiltak ved uheldig utvikling i forbruk/resistens i samråd med 

avdelingsleder/klinikksjef/medisinsk fagsjef.   

 Følge særlig opp avdelinger hvor antibiotikabruk systematisk avviker fra Nasjonal 

retningslinje for antibiotikabruk i sykehus.  

 Bidra til at leger og sykepleiere på UNN får tilbud om undervisning om 

antibiotikabruk og resistensutvikling.  

 Vurdere og ev. innføre restriksjoner for bruk av utvalgte bredspektrede antibiotika i 

samråd med det infeksjonsmedisinske miljøet på UNN.  

 Møtes minst 4 ganger i året, eller hyppigere ved behov.  

Referater og rapportering  

A-team skal skrive referat fra hvert møte som sendes medisinsk fagsjef, samt gjøres tilgjengelig 

på intranett.  

A-team skal rapportere på status for arbeidet med antibiotikastyring årlig til Kvalitetsutvalget, 

med plan for arbeidet neste kalenderår med angitt ressursbehov. 

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html?DOCKEYID=612797
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A-team rapporterer på status til alle nivå i ledelsen på etterspørsel eller slik angitt i 

antibiotikastyringsprogrammet. 

1.5 Organisering 

  

  

A-team er organisatorisk plassert i Fag- og kvalitetssenteret og rapporterer til 

senterleder/medisinsk fagsjef.  

A-team skal ha et sekretariat som er i daglig drift. Den oppgaven driftes av Sykehusapotek 

Nord i tråd med samarbeidsavtalen mellom Sykehusapotek Nord og UNN, og er estimert til 

750 timer/år. Det forutsettes at medisinsk fagsjef avklarer ressursbruken for øvrige 

medlemmer av A-team med lederne til de respektive medlemmene. 

A-team ledes av overlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon, men annet medlem i A-team kan 

fungere som leder hvis overlege infeksjonsmedisin ikke kan påta seg oppgaven grunnet 

personellsituasjon i seksjonen.    

1.6 Oppnevning og sammensetning 

 

 

  

A-teams medlemmer oppnevnes av senterleder for Fag-og kvalitetssenteret  

A-team består av: 

- Overlege ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern 

- Overlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon 

- Smittevernoverlege UNN 

- Klinisk farmasøyt fra Sykehusapotek Nord 

- Infeksjonssykepleier 

- Overlege eller erfaren LIS med kirurgisk spesialitet 

- Overlege eller erfaren LIS ved UNN Harstad 

- Overlege eller erfaren LIS ved UNN Narvik 

 

Regional antibiotikafarmasøyt ved KORSN kan delta som observatør. 

 A-team kan trekke inn annet kompetanse/personell enn de som er medlemmer av A- team 

ved behov/enkeltsaker.  

1.7 Kontaktinformasjon 

    

Leder 

Gunnar Skov Simonsen. Avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og smittevern 
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Sekretær 

Jeanette Schultz Johansen, sykehusfarmasøyt, Sykehusapotek Nord.  
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