








Lokale A-team på hvert sykehus -
med hver sin leder



Opplæring og kompetansehevende
tiltak for sykepleiere



Sykepleiers rolle i styringsarbeidet



E-læring for sykepleiere i Læringsportalen

Varighet: 15 minutter

Målgruppe: alle sykepleiere som har en rolle i
arbeidet med antibiotika (tilberedning, 
administrering, styring, osv)

Kan gjennomføres på PC, mobil eller nettbrett



Keep it simple......





Sykepleiers rolle i forbedringsarbeid

For å kunne arbeide systematisk og målrettet med utvikling av 
antibiotikastyring i de ulike avdelinger, bør man bruke
forbedringsmetodikk i arbeidet.

Helsedirektoratet sin forbedringsguide innen kontinuerlig
forbedringsmetodikk kan benyttes i arbeidet: Forbedringsguiden .

Ved behov for bistand i forbedringsmetodikk, kontakt seksjon for 
Helsetjenesteutvikling, Fagavdelinga.

http://eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&DocumentID=39755


Forbedringsarbeid ved Molde sjukehus



Forbedringsarbeid i kreftavdelinga, Ålesund



Samarbeid mellom tjenester - kan spl bidra
her?



Antibiotikavisitt

Et risikostyringsverktøy som kan bidra til
reduksjon av antibiotikabruk

Gjennomføres systematisk per i dag ved
ortopedisk sengepost og seksjon for 
intensiv i Ålesund og Molde. Samt ved
kirurgisk sengepost A i Molde.

Nytt tiltak: antibiotikavisitt via Teams til
Kr.sund og Volda sjukehus?



Kommunikasjon -
en del av styringsarbeidet?

1. Ha en strategisk tanke, bruk 
innholdsplan og mål resultater

2. Tillit er viktig, og vi ønsker oss
det ekte!

3. Story, story, story!

4. Ikke glem dialogen - sosiale
medier er sosiale!

5. Følg med på trender - test nye 
ting!





Hva med felles møteplass og plattform for 
deling og lagring?

Mulighet for fillagring, unngå
epost ved deling

Kanaler for hvert enkelt A-team 
for lokalt forbedringsarbeid



Nytt journalsystem -
Helseplattformen

Forordningstøtte, inkl nyrefunksjon

Ingen hard-stop for dokumentasjon for 
indikasjon eller seponering av 
antibiotika



Antibiotikaregler bygget inn i ny journal



Hva har vi lykkes med?

• Regelmessige møter i sentralt A-team og i noen lokale A-team

• Gjennomført årlige fagdager ifm med antibiotikauka (digitale)

• Startet opp aktivitet i alle lokale A-team etter pandemien. Alle lokale A-team har hatt besøk
(fysisk/digitalt) av Bjørn Waagsbø ila våren 2022

• Godt samarbeid mellom mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern (et samarbeid som startet
i pandemi)

• Volda sykehus som har redusert AB-bruken sin (tydelig leder, jobbet med gentamicinprosedyren
og greid å involvere det kirurgiske miljøet)

• 4 farmasøyter ved Ålesund sykehus tar kompetansehevende kurs i antibiotika

• Infeksjonsmedisinsk sengepost i Molde fikk regionale pasientsikkerhetsmidler for å jobbe med 
revurdering av antibiotika

• Opprettet poliklinikk for penicillinallergi ved Molde sykehus

• Jobbet med kommunikasjon fra smittevern_HMR på instagram

• Opprettet gruppeteam i Teams for å få mer struktur på fillagring og deling på tvers







Takk for meg!


