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Sykehus

Karbapenemer: 7x 

3. gen cefalosporiner: 5x

2002

2014



AB styringsprogram

Målet
• Optimale valg av antibiotika

• Best klinisk resultat
- behandling/ forebygging

• Toksisitet

• Innvirkning på resistens

Dellit, IDSA guidelines, CID 2007



Evidens

• 40% ↓ kinolon og cefalosporin

• 25-70% ↓ C. diff., MRSA, VRE og 
MDR gram neg

• ↓ død av samf.ervervet pneumoni

• Mortalitet, re-innleggelse, lengde på
sykehusopphold uforandret

• Spare penger
Mould, J Microbiol Immunol & Infect 2015 , Davey, Cochrane 2013, and Roberts CID 2009
Niholm, Open Forum Infect Dis, 2015, Boel, Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2015



Mål:

30% ned i kinolon, karbapenem, 
2. og 3. gen cefalosporin, 
piperacillin-tazobactam < 2020



Handlingsplan

• Ledelsesforankring og ansvarlighet

• Overvåkning og rapportering av antibiotikabruk og 
antibiotikaresistens (måling)

• Antibiotikateam (A-team) - forbedringsarbeid

• Forbedret logistikk for - og kommunikasjon av resultater fra 
mikrobiologiske undersøkelser.

• ????



Hva nå?
• Noe gammelt

• Overvåking og rapportering 
av AB bruk og – resistens

(Måling)



Måling av antibiotika



Andre målinger
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Diagnose på pasienter som får cefotaxim iv  (n=43)



Måling av resistens?



Hva mer?
• Noe nytt

• Lederforankring

• Logistikk/ komm. mikrobiol.



CDC guidelines



Lederforankring

Gi klinikere som møter pasienter, best 
mulig forutsetning for å gjøre nettopp det

Per Bleikelia, Adm dir, Ringerike Avdelingsoverlege Torden





Mikrobiologi • Lokal resistensoversikt

• Dialog om forbedringer

• Mikrobiologene ut av laben

• Tolke prøvesvar

• Riktig prøve og prøvetaking



Hva mer? Noe lånt - A-team 



IDSA guidelines 

CID, 1997

CID, 2007

CID, 2016



Voss sjukehus

Rådgiver i stab – leder av teamet
LIS lege Medisinsk avdeling
LIS lege Kir. avdeling => overlege
Sykepleier Med. og Kir. avdeling
Farmasøyt
Hygienesykepleier



Hva mer? Forbedringsarbed



Forbedringssirkelen

• Forbedring, atferdsendring, implementering:
Ny kunnskap, behandling eller prosedyre skal 
bli en del av daglig drift

• Arbeidsgruppe: ansvarlig for gjennomføring
• Leder og HRessurser: møteinnkalling, referat, 

målinger 
• Møteplan bør settes opp
• Informere og involvere berørte aktører, før 

oppstart og underveis. 
• Bruk eksisterende møteplasser.



Voss sjukehus
• Ingen infeksjonslege eller mikrobiolog 

• Fruktbart samarbeid mellom 
yrkesgruppene - god kompetanse 

• Ledelsen valgte ut folk - interessert og 
engasjert i antibiotikabruk

• Gruppen stod fritt: løse oppgaver, sette 
seg mål, ut fra kjennskap til klinikken

• Tydelig ledelsesforankring; drivkraft til å 
sette i gang og holde engasjementet oppe



Tiltak
1. Lederforankring

2. Multidisiplinært team

3. Målsetting – plan for tiltak

4. Lokal antibiotikaoversikt, (lokal resistensoversikt)

5. Undervisning

• Kateterundervisning

• Retningslinjer – hovedtiltak! Morgenmøter

• Gjennomgang av antibiotikabruk sentralt/lokalt

Shlaes, SHEA/ IDSA Guidelines, CID 1997, Dellit, CID 2007



Enda mer? Noe eget - Lokal forankring



«The proof is in the pudding»



Ja, tenke det; ønske det; ville det med; –
men gjøre det!



Smittevern + antibiotikastyring

Utvikling av resistens er uunngåelig, men vi kan jo 
håpe på at det ikke sprer seg så raskt,

men det korrelerer jo med det selektive presset
gjennom forskrivning av antibiotika


