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2016 – startskuddet gikk!

• Strategi og handlingsplan mot antibiotikaresistens
(2015/2016)

• Sterke fagmiljø (kliniske, smittevern, lab., NORM, ASP)
• Pasientsikkerhetsprogrammet (2011)



Kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram 2016
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2017 -2019: 
Revisjon av antibiotikastyringsprogrammene
• Nord: internrevisjon HN, KORSN, KAS

• Sør: KAS

• Alle 22 helseforetak/private ideelle sykehus

• 110 ledere, 336 helsearbeidere (89 A team-medlemmer)

• Rapport med råd, publisert



Funn fra revisjonene

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

Manglende prosesser:
 Utøvd lederskap i linjen

 Lokale mål og tiltak som revurdering og audit/feedback

Manglende sykepleierinvolvering





Digitale oppfølgingsmøter med sykehusene
- gjenoppliving under nye pandemiske bølger

Deltakere:
Fagdirektør og A team-leder, samt øvrige medlemmer av A team
Lokalt RHF og RKS invitert inn til møte 1

Innhold:
-møte 1: statusrapport
-møte 2: arbeidsmøte etter 1 uke
-møte 3: erfaringsutveksling, 2-3 sykehus etter 3-6 måneder

Status:
17/23 HF/sykehus gjennomført møte 1 og 2
11/23 HF/sykehus gjennomført møte 3



Sykehusledere som i større grad utøver faktisk lederskap

• Status for arbeidet rapporteres jevnlig i ulike organ i sykehus/foretaksledelsen

• Relativt god kommunikasjon mellom A team og ledelse

• Arbeid i kliniske enheter etterspørres til en viss grad

• Fortsatt avhengige av trykk ovenifra



A-team som beveger seg mot fasilitator-rollen

• Understøtter og veileder kliniske
enheters arbeid

• Bidrar med verktøy (eks. rapporter)

• Bidrar til læring mellom enheter

- Heiagjeng!



Stadig flere entusiaster i kliniske enheter

• Egne intitativ som støttes av A team

• Ofte utgangspunkt i
pasientsikkerhetsprogrammet/
forbedringsmetodikk

• Masteroppgaver



Stadig større tverrfaglighet

Farmasøyt Sykepleier Infeksjonsmedisiner Mikrobiolog



Retningslinjene står sterkt

• Diskusjon av innhold

• Eierskap gjennom
nasjonal redaksjon og
fagnettverk



Litt bevegelse og stort håp for de elektroniske kurvene

• Noen rapporter og verktøy

• Tålmodighetsarbeid

• Behov for regionalt samarbeid



Økende fokus på antibiotikastyring som kvalitetsforbedring

• Økende bruk av metodikk

• Økende samarbeid med 

kvalitetsavdelinger

• Økende integrerering i sykehusenes

generelle kvalitetsarbeid



«Ståa» i sykehus

• Strukturer for antibiotikastyring består fortsatt

• Stadig flere gode prosesser på gang

• Sammen har vi fått til mye på kort tid!





-14,9 %

-30,7 %

19 % færre liggedøgn i 
2020 vs 2012





Fra kutt til kvalitet
-

• Har antibiotikabehandlingen en indikasjon?

• Tas mikrobiologiske prøver korrekt og på rett indikasjon?

• Er behandlingen i hht retningslinjen?

• Revurderes antbiotikabehandlingen?

• …



Ledelse

A team
Faglighet

Klinikere

Ildsjeler
Kvalitetsforbedring

Pasienten

The magic bullet
- en bundle av tilnærminger
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