
Antibiotikastyringsprogram ved HDS 
 

1. Bakgrunn  
I nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens er det bestemt at antibiotikaforbruket i 

Norge skal reduseres med 30 % innen utgangen av 2020. For sykehus betyr dette at 

nasjonale antibiotikaretningslinjer skal følges slik at en i særlig grad får redusert 

unødvendig forbruk av bredspektrede midler og annen ikke-indisert bruk av antibiotika. Det 

sektorspesifikke målet i sykehus er 30 % reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika 

innen følgende grupper: 2. og 3. generasjons kefalosporiner, kinoloner, karbapenemer og 

penicilliner med betalaktamasehemmer. Helse Vest har i likhet med øvrige RHFer innført 

krav om at alle foretak skal innføre et antibiotikastyringsprogram fra 2016.  

2. Ledelsesforankring  
Ved HDS er det i vedtak fra Kvalitetsutvalget 18.04 2016, sak 4/16 opprettet et antibiotika-

team (A-team) for å ta seg av denne funksjonen. Det ble laget et forslag til mandat for A-

teamet som ble forelagt fagdirektør Petter Thornam den 14.7.2016, og godkjent per e-post 

den 14.8.2016.  A-teamet vil organisatorisk ligge under Fagavdelingen.  

3. A-teamets hovedoppgaver  
De overordnede praktiske målsetninger for A-teamet er å bidra til at hver enkelt pasient ved 

HDS får optimal antibiotikabehandling slik at forekomsten av resistente bakterier 

begrenses. I henhold til sektorspesifikk målsetning i sykehus vil hovedfokus være på å 

begrense forskrivningen av de mest resistensdrivende antibiotika definert under pkt. 1, uten 

at dette går ut over kvaliteten i pasientbehandlingen.  A-temaet vil derfor jobbe målrettet 

med overvåkning av antibiotikaforbruk og lokale resistensdata, rapportering av data til 

ledelse og klinikere, regelmessig klinisk rådgivning på de ulike sengeposter og intern 

undervisning.  

HDS er et relativt oversiktlig sykehus og de fleste av A-teamets medlemmer har klinisk 

forankring. A-teamets nærhet til klinikken vil forhåpentligvis gjøre det enklere å 

implementere tiltak.  

4. A-teamets sammensetning  
Per 1.11.2018 består A-teamet av følgende medlemmer: Fredrik Grøvan (leder), Bård 

Reiakvam Kittang, Nina Langeland, Marianne Wilhelmsen, Kristin B. Lygre, Susann Muri, 

Trude Mellingsæter og Ingunn Hanevik.  Denne sammensetningen gir faglig bredde, med tre 

infeksjonsmedisinere, mikrobiolog,  kirurg , farmasøyt og sykepleier.  

5. A-teamets konkrete arbeid  
A-teamet vil forsøke å gjennomføre mandatet på følgende måte:   



 Regelmessige møter for gjennomgang av forbedringsområder og diskusjon av 

målrettede tiltak  

 Gå gjennom månedlige innkjøps- og forbrukstall for de mest resistensdrivende 

antibiotika og totalforbruk av antibiotika og lokal forekomst av multiresistente 

mikrober (MRSA, VRE, ESBL) og Clostridium difficile-infeksjoner. 

 Kommunisere rapporter til kliniske avdelinger og ledelse 

 Undervisning og opplysning 

o Intern undervisning om antibiotikabehandling av bakterielle infeksjoner i 

henhold til nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, antibiotika-

farmakologi, smittevern og resistensepidemiologi  

o Oppfordre klinikere til å gjennomføre e-læringskurs i antibiotikabruk 

o Egen fane på intranett 

 Etablere gode rutiner for infeksjonsmedisinsk rådgivning og «antibiotikavisitter», 

der medlemmer av A-teamet deltar aktivt mot de ulike sengepostene 

 Identifisere poster/avdelinger med forbedringspotensial og jobbe målrettet med 

forbedringsarbeid lokalt 

o Direkte veiledning og tilbakemelding til postleger om forskrivningspraksis 

o Vurdere midlertidige restriksjoner i forskrivning av resistensdrivende 

antibiotikagrupper som overforbrukes 

 Arbeide for bedre kommunikasjon av mikrobiologiske prøvesvar til de kliniske 

avdelingene 

 


