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1. Arbeidsgruppe 
I henhold til oppdragsdokument for 2016 fra Helse Nord, og etter vedtak i foretaksledelsen den 9. 
februar 2016 har følgende arbeidsgruppe utarbeidet dette antibiotikastyringsprogrammet for 
Finnmarkssykehuset: 
 
Anne Mette Asfeldt, rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset, KORSN (leder) 
Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef Finnmarkssykehuset 
Anne Grethe Olsen, kvalitets- og utviklingssjef. 
 
Klinikk Kirkenes 
Tone Hagerup, overlege medisin.  
Kine Brækkan, farmasøyt SANO 
 
Klinikk Hammerfest 
Anette Steinert, overlege medisin 
 
Klinikk Hammerfest har blitt bedt om å utpeke kirurg/gynekolog og klinikk Kirkenes har blitt bedt om 
å stille med sykepleier, men ingen av klinikkene har utpekt slike representanter.  
 
 
Programmet ble vedtatt 28.02.2017 i foretaksledelsen Finnmarkssykehuset.  
  

Kommentert [AAM1]: Satt inn dato   
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2. Hvorfor trenger vi et antibiotikastyringsprogram? 
Antibiotika er en begrenset ressurs i en tid med økende forekomst av antibiotikaresistente mikrober. 
Rasjonell og nøktern antibiotikabruk er nødvendig for å sikre at vi kan behandle infeksjoner også i 
fremtiden. Sykehus i mange land har innført egne antibiotikastyringsprogram som har medført 
betydelig reduksjon i bruken av bredspektret antibiotika uten skade for pasientene. Et 
antibiotikastyringsprogram består av kompetansepersoner, aktiviteter og struktur i sykehuset, som 
skal sikre optimal antibiotikabehandling til den enkelte pasient slik at seleksjon av resistente 
bakterier begrenses. Pasienter skal få rett medikament i rett dose til rett tid i rett 
administrasjonsform og i rett behandlingslengde.  
 
I dette første antibiotikastyringsprogrammet for Finnmarkssykehuset er det listet en rekke tiltak som 
bør settes i gang. Antibiotikastyringsprogrammet skal utvikles kontinuerlig og nytt program 
utarbeides etter endt programperiode.  
 

3. Forankring og implementering 
I juni 2015 la regjeringen frem Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015-2020). Denne angir 
blant annet som mål at bruken av antibiotika i befolkningen skal reduseres med 30% innen 2020 
sammenlignet med 2012 (1). I januar 2016 kom en handlingsplan fra Helse- og 
omsorgsdepartementet som beskriver hvordan man skal nå dette målet (2). I planen står det at de 
regionale helseforetakene skal ha igangsatt innføringen av antibiotikastyringsprogram i 2016, med 
full implementering innen 2017. 
 
Helse Nord har vært i forkant og satte som mål i sitt oppdragsdokument til helseforetakene for 
2015/2016 at hvert helseforetak skal ha et antibiotikastyringsprogram. Finnmarkssykehuset har fulgt 
dette opp med å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide et antibiotikastyringsprogram for 
Finnmarkssykehuset (mandat i vedlegg 2). 
 
Antibiotikastyringsprogrammet må forankres og implementeres ut i organisasjonen. Status, fremdrift 
og utfordringer må være faste punkter på agendaen til smittevernrådet, KVAM-råd, kvalitetsutvalget 
og foretaksledelsen.  
 
Ett nyttig redskap for å implementere antibiotikastyring er å ha dette som et fokusområde i 
smittevernvisitter. Erfaringene fra UNN som siden 2013 har gjennomført smitttevernvisitter er gode. 
 

 

 

 
  

3.1 Forslag til tiltak for forankring og implementering for 2017-2020 
- Antibiotikastyring skal være fast tema i smittevernrådet.  
- Antibiotikastyring skal også være tema i foretaksledelsen en gang i året, i 

kvalitetsutvalget en gang per år og i klinikkledelse og KVAM-råd to ganger i året 
- Antibiotikastyringsprogrammet skal gjøres kjent i alle ledd i organisasjonen ved målrettet 

informasjon. 
- Det skal innføres månedlige smittevernvisitter ved alle avdelinger, og resultater skal 

presenteres i KVAM råd to ganger i året 
-  
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4. Antibiotikapolitikk og antibiotikabruk i Finnmarkssykehuset  
Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus ble publisert i juni 2013. I 
oppdragsdokument 2014 fra Helse Nord RHF til helseforetakene presiseres det at retningslinjen skal 
implementeres og etterleves  
 
Konkrete mål for antibiotikabruk 
I Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (3) er det et styringsmål for de regionale 
helseforetakene, at bruk av de bredspektrede midlene karbapenemer, 2. og 3. generasjons 
cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner bør reduseres med 30 % innen 2020 
sammenlignet med 2012. Når A-team er etablert (se punkt 5), vil dette ha mandat til å foreslå årlige 
mål for antibiotikabruk ved Finnmarkssykehuset. Mål for Finnmarkssykehuset må ta utgangspunkt i 
den virkelighet og det faktiske forbruk som er. Antibiotikaforbruksrapport kan være grunnlag for 
dette. Det bør samles mer systematisk kunnskap om antibiotikaforbruket på Finnmarkssykehuset. 
 
I tillegg til overordnete mål for Finnmarkssykehuset må hver avdeling årlig vurdere egne mål. Dette 
kan gjerne gjøres i samarbeid med antibiotikateam (A-team), se avsnitt 5. Rådgivingsfarmasøyter og 
sykepleiere er ressurser som kan bidra i slikt arbeid.  
 
Finnmarkssykehuset hadde i 2012 et forbruk av bredspektrede antibiotika på 18 DDD/100 liggedøgn. 
I 2015 var det knapt 16 DDD/100 liggedøgn, hvilket er det 4 laveste forbruk av bredspektrede 
antibiotika blant norske Helseforetak. Det er et nasjonalt mål at forbruket av bredspektrede 
antibiotika skal ned på 13 DDD/100 liggedøgn. Finnmarkssykehuset behandler ikke de mest 
avanserte infeksjonspasienter, de alvorlig immunsupprimerte eller de mest kompliserte 
postoperative infeksjoner. Derfor bør det være et realistisk mål å redusere forbruket av 
bredspektrede antibiotika på Finnmarkssykehuset til 12 DDD/100 liggedøgn 
 

 
  

4.1 Forslag til mål for antibiotikapolitikk og antibiotikabruk for 2017-2020 
- Reduksjon av totalforbruk av antibiotika ved Finnmarkssykehuset i perioden 
- Årlig 1 % reduksjon av bredspektrede midler (karbapenemer, 2.- og 3.-generasjons 

cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer, kinoloner og glycopeptider) for å nå et mål 
om høyst 12 DDD/100 liggedøgn av bredspektrede antibiotika (Kinoloner, 
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner og piperacillin/tazobactam) 

- Hver avdeling må sette et mål for forbruksnivå og profil, i samarbeid med A-team 
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5. Etablering av Antibiotikateam  
Finnmarkssykehuset skal etablere et Antibiotikateam, A-team, for hele foretaket.  
 
A-team oppnevnes av medisinsk fagsjef og bør bestå av: 

 Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset 

 Lokal smittevernlege  

 Overlege medisinsk avdeling  

 Overlege kirurgisk/gynekologisk avdeling  

 Sykepleier  

 Mikrobiolog UNN (Tromsø) 

 Farmasøyt  
 
Dersom lokal smittevernlege innehar stilling som medisinsk eller kirurgisk/gynekologisk overlege 
dekker vedkommende begge plasser.  
 
Det åpnes opp for at erfaren LIS-lege på delegasjon fra overlege kan ta en overleges plass i A-teamet.  
 
A-teamet konstituerer seg selv med leder og sekretariatsfunksjon.  
 
A-teamet skal legge faglige føringer for antibiotikabruken ved foretaket (mandat vedlegg nr 1).  
A-teamet skal også peke på tiltak som må til for å nå målene i antibiotikastyringsprogrammet. Mål og 
tiltak skal forankres i KVAM-råd. A-team er viktigste tilrettelegger for antibiotikastyringsprogrammet, 
og ressursene som legges til A-team vil ha betydning for hvor ambisiøst programmet skal være og 
hvor god måloppnåelse man får. 
 
A-team skal årlig sette konkrete mål for antibiotikabruk på klinikknivå i samarbeid med avdelingene 
på avdelingsnivå.  
 
A-team skal initiere forsknings- eller kvalitetsprosjekter vedrørende antibiotikaforbruk/forskrivning. 
A-team skal bidra i utarbeidelse av undervisning og informasjon om antibiotikastyringsprogrammet. 
 
A-team skal revidere og lage utkast til nytt antibiotikastyringsprogram ved endt programperiode.  
 
Det anslås at medlemmene i et A-team møtes seks ganger i året til møter av ca to timers varighet. I 
tillegg til dette må det påregnes tid for å sette seg inn i fagfeltet og til å lese og utarbeide 
dokumenter. I tilfelle det blir saker som omhandler avvik, kan behovet for A-teamets tid øke. Plan for 
arbeidet, inklusive møter, må legges til faste tidspunkter i form av en halv- eller helårsplan, slik at det 
blir mulig å gjennomføre arbeidet uten at dette kommer i konflikt med annet arbeid.  
 
 

5.1 Forslag til tiltak for A-team for 2017-2020 
- Etablering av ett A-team (med plan for møter og arbeid) 
- Bidra til informasjon om antibiotikastyringsprogrammet 
- Få elementer fra antibiotikastyringsprogram inn i smittevernvisitt når dette 

implementeres 
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6. Mikrobiologisk diagnostikk 
Når vi behandler infeksjonssykdommer, rettes behandlingen mot mikrobene, ikke pasientene. Det 
må derfor alltid tas adekvate prøver til mikrobiologisk diagnostikk før oppstart av 
antibiotikabehandling. Det kan være vanskelig å se i journalen hvilke prøver som er tatt eller hvor 
langt de har kommet i analysearbeidet. Svar på dyrkning og resistensbestemmelse har per i dag en 
lite leservennlig form i DIPS. Gode systemer for prøvetaking og sporing av prøver og svar må på plass. 
Det er et legeansvar å ordinere mikrobiologiske prøver og tolke svar i en klinisk kontekst. Sykepleiere 
er imidlertid ofte de som utfører prøvetaking og kan ha en større rolle i å sikre kvalitet på 
mikrobiologisk diagnostikk. I laboratoriets åpningstid kan alle henvende seg til Mikrobiologisk 
prøvemottak UNN (tlf 77627010) for praktisk veiledning om rekvirering og prøvetaking, og i tillegg er 
vakthavende mikrobiolog (mobil 90592896) tilgjengelig til enhver tid for medisinske spørsmål om 
diagnostikk og tolking av prøvesvar. Disse funksjonene er imidlertid ikke godt nok kjent i alle deler av 
organisasjonen. 

 

 
 

7. Overvåking og rapportering av antibiotikabruk og resistens 
Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset gir, i samarbeid med Avdeling for 
mikrobiologi og smittevern UNN, årlig ut rapport over antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens for 
Finnmarkssykehuset og primærhelsetjenesten i Finnmark («Pest eller kolera»). I «Pest eller kolera» 
angis forbruk (somatikk) totalt og for somatiske enheter i Finnmarkssykehuset, både som 
totalforbruk og spesifisert for de viktigste antibiotikagruppene. Resistensoversikt gis over utvalgte 
bakteriearter.  
 
I dagens journalsystem er det ikke mulig å overvåke antibiotikaforbruk på pasientnivå, på 
forskrivende lege, eller i henhold til infeksjonsdiagnoser. Det er heller ikke mulig å overvåke, i sann 
tid, forekomst av alarmbakterier (som kan gi tidlig varsel om utbrudd). I så måte ligger vi langt tilbake 
i forhold andre land vi ønsker å sammenlikne oss med. Behov for verktøy for å sikre god rapportering 
av antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens beskrives i avsnitt 8. 
 
Fire ganger i året gjøres prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner med samtidig registrering av 
antibiotikabruk og indikasjon for denne. Resultater fra prevalensundersøkelsen rapporteres til FHI. 
Dette er en nasjonal kvalitetsindikator. 

6.1 Forslag til mål for mikrobiologisk diagnostikk for 2017-2020 
- Opplæring av sykepleiere i mikrobiologisk prøvetaking 
- Bedre kjennskap i organisasjonen til støttefunksjoner for mikrobiologisk rekvirering, 

prøvetaking og tolking av svar  
- Gi innspill til hensiktsmessig integrasjon og presentasjon av mikrobiologiske prøvesvar i 

EPJ 
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7.1 Forslag til mål for rapportering og overvåking for 2017-2020 
Antibiotikabruk på avdelingsnivå skal årlig gjennom «Pest eller kolera» -rapporten rapporteres: 

- «Pest eller kolera» skal legges ut på intranett, tilgjengelig for alle ansatte ved 
Finnmarkssykehuset 

- Avdelingsledere og klinikkledere skal skriftlig kommentere rapportens innhold med fokus 
på antibiotikabruk i sin klinikk. 

- Rapporten med kommentarer legges årlig fram for styret og foretaksledelsen. Rapporten 
kan også tas opp i andre relevante utvalg (kvalitetsutvalget, klinikkledelsen, KVAM-råd, 
fagmøter for leger).  

- Prevalensundersøkelsene med antibiotikaforbruk og indikasjon for disse rapporteres 
årlig 
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8. IKT-verktøy i antibiotikastyring  
Alle elektroniske systemer som håndterer pasientdata må integreres med hverandre på en 
hensiktsmessig måte. Gode, integrerte IKT-løsninger vil bidra til antibiotikastyring ved å: 
 

 Bedre pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen av enkeltpasienter 

 Gi helsepersonell støtte til å treffe riktige beslutninger ved hjelp av f.eks. lenke til nasjonal 
faglig retningslinje for antibiotikabruk, evt forslag til antibiotikavalg basert på tentativ 
diagnose. 

 Gi mulighet for overvåking av antibiotikabruk, infeksjoner og tidlig varsel om utbrudd på 
avdelings-, sykehus og foretaksnivå. 
 

Pasientadministrative data, medisinske data (f. eks. tentativ diagnose, vitale parametere, biokjemiske 
laboratoriefunn, mikrobiologiske laboratoriefunn) og relevante retningslinjer/lab-håndbøker må 
presenteres slik at klinikere får beslutningsstøtte til å styre diagnostikk og antibiotikabehandling i 
ønsket retning.  
 
Det er flere nye IKT-systemer og -integrasjoner på vei inn i Helse Nord som; elektronisk kurve, DIPS 
Arena og integrasjon av mikrobiologiske funn i DIPS. Både i utviklingsfase, i drift og ved 
oppdateringer av alle pasientrettede IKT systemer må man ha fokus på antibiotikastyring for å få 
tilfredsstillende mulighet for å bruke IKT som verktøy i antibiotikastyringsprogrammet 

 

  

8.1 Forslag til tiltak for IKT for 2017-2020  
- Sikre at antibiotikastyring på pasientnivå, og på avdelings- /systemnivå ivaretas ved 

utvikling av IKT-systemer i Finnmarkssykehuset /Helse Nord 
- IKT forvaltningsenhet i Finnmarkssykehuset/Helse Nord må sikre seg at faglige innspill 

vedrørende antibiotikastyring innhentes   
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9. Undervisning 
Undervisning er en viktig og nødvendig aktivitet for å fremme antibiotikastyring, men effekten av 

undervisning alene er ofte overvurdert. Undervisning bør derfor følges av de øvrige momenter i 

programmet, og tilpasses ulike målgrupper. All undervisning må være i tråd med nasjonale 

anbefalinger. 

Kompetansetjenesten for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) har utviklet et e-læringskurs 
basert på nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus med varighet ca. 20 minutter, som 
er velegnet for leger og sykepleiere. Kurset er nå tilgjengelig i Campus.  
 
A-team kan foreslå annen undervisning tilpasset ulike målgrupper, både på nivå og tid. Det kan være 
nyttig å ha veldig korte opplegg som man lett kan innpasse i avdelingens hverdag, og lengre opplegg 
tilpasset fagtimer/fagdager. 
 
Work-shops med deltakelse fra A-team kan være hensiktsmessig hvor avdelinger har konkrete mål 

for antibiotikabruk, for å beslutte tiltak og for å oppnå slike mål. 

 
   

 
  

9.1 Forslag til tiltak for undervisning for 2017-2020 
- Gjøre e-læringskurset til KAS, som er tilgjengelig i Campus, til en del av obligatorisk 

undervisning for alle leger og sykepleiere i Finnmarkssykehuset gjennom 
Kompetanseportalen.  

- Ledere skal følge opp sine ansattes gjennomføring av e-læringskurs i 
Kompetanseportalen.  

- A-teamet skal lage en plan for utvikling av undervisning om antibiotikabruk i sitt sykehus. 
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10. Restriktive tiltak 
Restriksjon på forskriving av antibiotika er et effektivt verktøy for å styre antibiotikaforbruk. 
Restriksjon innebærer at bestemte antibiotika kun kan forskrives av bestemte legegrupper 
/spesialister og/eller til bestemte pasientgrupper, og apotektjenesten har det praktiske ansvaret for å 
effektuere reglene. I andre land har restriksjoner i forskrivning av bredspektret antibiotika, hatt 
gunstig effekt på forbruk uten negative konsekvenser for pasienten. De som argumenterer mot 
restriksjoner fremhever ofte pasientsikkerhet for enkeltpasienten som argument. Pasientsikkerhet er 
imidlertid også et argument for restriksjon, både på enkeltpasientnivå, og ikke minst på 
samfunnsnivå. 
 
For å sikre seg at restriksjoner ikke går ut over pasientsikkerheten, må det være lett å melde fra til 
rett instans dersom man får slik bekymring. Slik hendelse bør meldes som avvik. Mottaker av en slik 
avviksmelding bør involvere A-teamet i besvarelsen av avviket.  
 
Finnmarkssykehuset har allerede erfaring med prinsippet om restriksjoner på forskrivning av utvalgte 
antibiotika. Det er på nasjonalt nivå besluttet at rifampicin kun kan forskrives av spesialister innen 
infeksjonsmedisin, lungesykdommer eller pediatri. Begrunnelsen for dette er at man i størst mulig 
grad vil unngå at rifampicin brukes til annet enn behandling av tuberkulose.  
 
Videre måtte man sommeren 2015 innføre restriksjon mot utlevering av meropenem pga. 
leveringsproblemer for medikamentet. Det ble besluttet at meropenem bare skulle være tilgjengelig 
på de to medisinske avdelinger. Andre avdelinger som mente å ha behov for meropenem måtte 
kontakte bakvaktvakt medisin for utlevering. 
Restriksjonen ble håndtert godt av avdelingene.  
 

 
  

10.1 Forslag til tiltak for restriksjoner for 2017-2020 
- A-team gir anbefaling til foretaksledelsen om etablering, videreføring, utvidelse og 

eventuelt opphør av restriksjoner 
- Foretaksledelsen treffer beslutning om restriksjon. 
- Det etablerte avvikssystemet brukes til å melde og håndtere bekymring vedrørende 

restriksjon 
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11. Revurdering  
Mikrobiologiske prøvesvar vil som regel være tilgjengelig etter 3-4 dager. Empirisk 
antibiotikabehandling må da revurderes med tanke på om det er mulig å skifte fra bredspektrede til 
mer smalspektrede (evt perorale) midler («step-down»), eller seponere antibiotika. Et godt system 
for å sikre slik revurdering er et effektivt tiltak i antibiotikastyring. Forskriving av antibiotikakur, hvor 
avslutningsdato bestemmes ved forskriving er et annet effektivt tiltak. Begge deler vil bidra til bedre 
kvalitet i behandling av enkeltpasienten. Varsel om at det er tid for revurdering, er vanskelig å 
etablere før elektronisk kurve er etablert. I tillegg til leger kan sykepleiere ha en rolle i å påse at dette 
gjøres, og journalføres (se avsnitt 13). 
 
 

  

11.1 Forslag til tiltak for revurdering for 2017-2020 
- Avvente innføring av elektronisk kurve før man lager et system for «revurdering og step-

down» av antibiotika.  

-  
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12. Avvik fra Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 
 A-team vil være naturlig rådgiver i spørsmål om avvik fra Nasjonal faglig retningslinje. A-team skal gå 

i dialog med aktuelle enhet og undersøke saken.  

Dersom A-teams undersøkelse gir mistanke om at avviket ikke er faglig velbegrunnet, skal dette i 

første omgang påpekes overfor den aktuelle enheten slik at praksis endres. Enhetsleder skal forsikre 

seg om at praksis faktisk endres. Dersom enhetsleder ikke kan verifisere at forholdet er korrigert skal 

saken tas videre i linjeledelsen.  

Det er viktig at resultat av slike prosesser gjøres kjent for å sikre læring i organisasjonen. KVAM-

gruppene og Kvalitetsutvalget er naturlige arenaer for dette. 

Det er ønskelig å komme fram til en omforent konklusjon i slike saker, men dersom dette ikke oppnås 

fattes endelig beslutning av øverste ansvarlige leder for antibiotikastyringsprogrammet, dvs 

helseforetakets direktør. Dersom den endelige beslutningen i saken ikke etterleves, skal ansvarlig 

linjeleder (klinikksjef, avdelingsleder) håndtere saken i samsvar med foretakets retningslinjer for 

personalsaker. 

Det er viktig å understreke at A-teamets medlemmer eller andre fagmiljøer ikke er part i en tvist med 

enheten der avviket foreligger, de har kun en rådgivende rolle for å hjelpe lederlinjen til å påse at 

arbeidsgivers vedtak og styring av virksomheten oppfylles. 
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Figur 1. Håndtering av avvik fra retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 F. eks informasjon via Kvalitetsutvalg og KVAM-råd 
 
 
 

 

  

12.1 Forslag til tiltak for avvikshåndtering for 2017-2020 
- Forankre skissert praksis i foretaksledelsen og gjøre den kjent i organisasjonen 

 

Spørsmål til A-team om avvik fra Nasjonal 
faglig retningslinje for antibiotikabruk i 
sykehus 

A-team går i dialog med aktuelle enhet  

A-team og enhet 
oppnår enighet  

A-team og enhet 
oppnår ikke enighet  

Enheten (samt direktørens 
foretaksledergruppe såfremt denne har vært 
involvert) setter i verk beslutning og deler 
erfaring med resten av organisasjonen for å 
bidra til god antibiotikabruk på 
Finnmarkssykehuset*  

Saken tas i linja for 
beslutning 
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13. Ressurspersoner i tillegg til leger 

13.1 Sykepleiere  
Sykepleiere har en viktig rolle i antibiotikabehandling. Denne rollen kan utvikles mer ved å gi tilpasset 
opplæring om mikrobiologi og antibiotika.  
 
13.1.1 Sikring av mikrobiologiske prøver 
Det er ofte sykepleier som fyller ut rekvisisjon og gjennomfører mikrobiologisk prøvetaking etter 
ordinasjon fra lege. Sykepleier kan etterspørre hvilke mikrobiologiske prøver som skal tas, ev foreslå 
en liste (dyrkning av urin, sårprøver, blod) før oppstart av antibiotika. Sykepleier kan sikre at prøver 
blir tatt korrekt (rett metode, medium, tidspunkt). Sykepleiere og leger bør ha et felles ansvar for at 
gode kliniske opplysninger følger rekvisisjonen på mikrobiologiske prøver. Sykepleier kan ha en mer 
sentral rolle som mottaker av mikrobiologiske prøvesvar, f.eks. sjekke opp svar og aktivt kontakte 
lege for videre oppfølging av prøvesvar. Avdelingen må sette i system hvordan sykepleier skal 
videreformidle mikrobiologiske prøvesvar til lege. Dersom det blir etablert gode systemer for 
sporbarhet på mikrobiologiske prøver, kan sykepleiere også følge dette for å sikre at prøver kommer 
frem, og at svar er mottatt. 
 
13.1.2 Revurdering 
Sykepleier kan etterspørre revurdering av antibiotikaforskrivning etter 48-72 timer. I påvente av 
elektronisk kurve, kan dette ev føres i papirkurve med et definert tegn. Dette vil i noen tilfeller også 
lette sykepleiers arbeid ved raskere overgang fra intravenøs til peroral antibiotikabehandling. Det må 
sikres aksept for at sykepleier kan bruke «gul lapp» i DIPS for å etterspørre plan for 
antibiotikabehandling. 
 
13.1.3 Antibiotikaprofylakse ved kirurgi 
I de fleste kirurgiske fagfelt gis antibiotikaprofylakse ved kirurgi etter helt standardiserte prosedyrer. 
På noen avdelinger er det delegert til sykepleiere å skrive slike ordinasjoner på kurven med markert 
start og sluttidspunkt iht. avdelingens rutiner. Hvert kirurgisk fagfelt må vurdere om en slik praksis er 
hensiktsmessig og hvordan ansvaret plasseres. 
 
13.1.4 Gjøre antibiotikastyringsprogram kjent 
Sykepleiere kan bistå i implementering ved å utlevere lommeformatversjon av 
antibiotikaretningslinjer og gjøre oppmerksom på hvor denne finnes på intranett til nyansatte leger 
og sykepleiere.  

13.2 Farmasøyter 
Farmasøyter har mye kunnskap om bruk og dosering av antibiotika, og er en viktig ressurs i 
antibiotikastyring.   
 
13.2.1 Klinisk farmasi 
Klinisk farmasi blir etter hvert mer utbredt i Norge. Kliniske farmasøyter kan etterse at behandling 
med antibiotika er i henhold til retningslinjer, samt at pasienter får riktig dose (f.eks. at 
serumkonsentrasjonsmålinger blir brukt korrekt, justering for nyrefunksjon) og rett 
behandlingslengde. Farmasøyten kan også etterspørre mikrobiologiske prøvesvar for justering av 
antibiotikavalg, og forslå overgang fra intravenøs til peroral behandling.  
 
13.2.2 Antibiotikastatistikk 
Apotek som selger antibiotika til Finnmarkssykehuset skal kunne levere salgsstatistikk på 
avdelingsnivå. I tillegg kan de ha systemer for varsling av plutselig økt forbruk av visse typer 
antibiotika, men det vil antakelig kreve konkret avtale med apoteket. 
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13.2.3 Internrevisjon av antibiotikabruk. Tilbakemelding. Undervisning 
Farmasøyter kan bidra i revisjoner av antibiotikabruk i avdelinger for å sikre at bruken er i henhold til 
nasjonale retningslinjer. Farmasøyter kan bidra med undervisning i etterkant av revisjon. 
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14. Forskning 
Med hensyn til forskning og kvalitetssikring er det ønskelig å etablere samarbeid med de øvrige 
helseforetak i Helse Nord og med forskningsmiljø på institutt for farmasi på UiT- Norges Arktiske 
Universitet som arbeider med antibiotikastyring. Finnmarkssykehusets forskningsavdeling vil følge 
opp dette.  

 

15. Ressurser 
Antibiotikastyringsprogrammets ambisjonsnivå henger tett sammen med hvilke ressurser som settes 
av til dette. På sikt er det forventet at lavere forbruk av antibiotika vil være en økonomisk gevinst for 
Finnmarkssykehuset. 
  
Finnmarkssykehuset har farmasøytressurser i form av en farmasøyt ansatt i Finnmarkssykehuset 
(arbeidssted Lakselv) og en farmasøyt ansatt i Sykehusapotek Nord, arbeidssted Kirkenes. Begge 
disse ressurser vil være nyttige i antibiotikastyringsprogrammet. 
Klinisk farmasi er på vei inn i Finnmarkssykehuset gjennom en bred regional satsing på dette 
fagfeltet. Kliniske farmasøyter vil også være nyttige bidragsytere i dette arbeidet.  
Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset vil også være tilgjengelig.  
 
En sykepleier og en lege på hver avdeling bør ha et ansvar for å følge opp arbeidet i avdelingen.  
 
For øvrige A-team medlemmer forventes ressursbruken å være 6x2 timer til møtevirksomhet, og det 
dobbelte for saksforberedelse og etterarbeid av saksbehandling. Rådgivende smittevernoverlege for 
Finnmarkssykehuset vil bruke mer tid.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1 Forslag til ressurser for 2017-2020 
Klinikksjefene må sørge for at arbeidet med antbiotikastyringsprogrammet gis 
tilstrekkelig med ressurser.  
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16. Sammendrag av mål og tiltak for antibiotikastyringsprogram Finnmarkssykehuset 2017-2020 

Oppdateres når vi har bearbeidet resten 
 

Avsnitt Mål / tiltak 2017 2018 2019 2020 

3.1 forankring 
og 
implementering 

- Beslutning i relevante fora 
- Plan for hvor og når antibiotikastyring 

diskuteres 
- Innføring av smittevernvisitter 

x    

4.1 antibiotika-
politikk og -bruk  
 

- Reduksjon av totalforbruk.  
- Årlig reduksjon av forbruk av 

bredspektrede AB med 1% for å nå mål 
om 12 DDD/100 liggedøgn i 2020 

- Avdelingsvise mål i samråd med A-
team 

x x x x 

5.1 A-team  
 

- Etablere A- team  X    

6.1 
mikrobiologisk 
diagnostikk  

- Sikre at det gjøres tilstrekkelig 
mikrobiologisk diagnostikk, ved 
undervisning og systematisk 
etterspørsel 

x x x x 

7.1 rapportering  
og overvåking  

- Bruke «Pest eller kolera» rapporten 
aktivt for ledelse og avdelinger. Bruke 
antibiotikaregistreringen i 
prevalensundersøkelsen 

x x x x 

8.1 IKT  - Gi innspill til elektronisk kurve for 
antibiotikastyring 

x x   

9.0 undervisning  
 

- Tilpasse undervisningsopplegg til 
forskjellige avdelinger og 
yrkesgrupper. Legge til rette 
læringsportalen så gjennomføring av 
E-læringskurs er synlig for ledere 

x x x X 

10.1 
restriksjoner  

- A-teamet gir innspill til 
foretaksledelsen på restriksjon av visse 
typer antibiotika 

x x x X 

11.1 
revurdering 

- Fokus i undervisning og 
smittevernvisitter. Ellers avventer vi 
elektronisk kurve før dette 
systematiseres 

  x X 

12.1 avvik  - Avvik håndteres i henhold til vanlige 
retningslinjer for avvik. A-team kan gi 
faglige råd til 
klinikkledelse/foretaksledelse i slike 
saker 

 
x 

x x  
x 

14.1 ressurser - Klinikkledelsen må sette av tilstrekkelig 
ressurser 

x x x x 
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http://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/Sider/default.aspx 
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3. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet. 

12/2015 
4. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten  
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http://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/Sider/default.aspx
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/Sider/default.aspx
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/Sider/default.aspx
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Vedlegg 1. Antibiotikateam (A-team) Finnmarkssykehuset - mandat 
 
Antibiotikateamene (A-team) i Finnmarkssykehuset er en del av helseforetakets 
antibiotikastyringsprogram. A-teamene rapporterer i linje til klinikkledelse og medisinsk fagsjef.  
En omforent antibiotikapolitikk i Finnmarkssykehuset sikres ved at rådgivende smittevernoverlege 
rapporterer til medisinsk fagsjef som igjen legger en årlig melding om antbiotikabruk fram for 
foretaksledelsen.  
Finnmarkssykehusets foretaksledelse, klinikkledelsen og klinikkenes avdelinger skal i samarbeid med 
A-team styre antibiotikabruk ved Finnmarkssykehuset ved årlig å sette konkrete mål på foretaks- og 
avdelingsnivå. Målene kan være langsiktige- eller kortsiktige. Teamet skal også årlig se på tiltak som 
må til for å nå de ulike målene.  
Mål og tiltak for å nå disse skal forankres i foretaksledelsen og ansvar for å nå målene ligger i 
linjeledelsen. 
 
Eksempler på mål 

 Reduksjon av totalforbruk av antibiotika på foretaksnivå og avdelingsnivå 

 Reduksjon av forbruk av enkelte antibiotika på foretaksnivå og avdelingsnivå 

 Kontrollere og begrense spredning av multiresistente bakterier gjennom å fremme 
smittevern generelt.  

 Få endret uheldig forskrivningspraksis som ikke følger retningslinje 
 

Aktuelle tiltak for å nå mål 

 Undervisning av leger/sykepleiere med utgangspunkt i antibiotika- og resistens 
rapport, resultater fra prevalensregistrering av antibiotika og resultater fra 
smittevernvisitter.  

 Restriksjoner i forskrivning av noen antibiotika. Revurdering og «step-down» 

 I samarbeid med de ulike avdelingene sette konkrete mål for forbruk og forskriving 

 Audit av antibiotikaforbruk i utvalgte avdelinger  

 Academic detailing: Tilbakemelding på antibiotikabehandling av innlagte pasienter  
 
A-team vil være naturlig rådgiver i spørsmål om avvik fra Nasjonal faglig retningslinje. A-team skal gå 

i dialog med aktuelle enhet og undersøke saken.  

A-team skal fremme forsknings- eller kvalitetsprosjekter og/eller studentoppgaver vedrørende 
antibiotikaforbruk/forskrivning. 
 
A-team oppnevnes av klinikksjefen og skal bestå av: 

 Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset 

 Lokal smittevernlege  

 Overlege medisinsk avdeling  

 Overlege kirurgisk/gynekologisk avdeling  

 Sykepleier  

 Mikrobiolog UNN (Tromsø) 

 Farmasøyt  

 Smittevernsykepleier 
 
(Dersom lokal smittevernlege innehar stilling som medisinsk eller kirurgisk/gynekologisk overlege 
dekker vedkommende begge plasser) 
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A-team skal møtes seks ganger i året, eller hyppigere ved behov. Det skal skrives referat fra hvert 
møte. Mottaker av referatet vil være medlemmer av gruppen og medisinsk fagsjef. Referatet 
arkiveres på intranettsiden til Smittevern og ephorte.  
 
A-team skal sammen med medisinsk fagsjef revidere og lage nytt antibiotikastyringsprogram ved 
endt programperiode.  
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Vedlegg 2. Mandat til arbeidsgruppen for Antibiotikastyringsprogram 
 
Helse Nord har i sitt oppdragsdokument til helseforetakene satt som mål at alle helseforetak skal ha 
et antibiotikastyringsprogram.  
 
Helse Nord. Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene, s 15. 
4.3 Smittevern 
Langsiktige mål: 

 Innen utgangen av 2016 skal sykehuspåførte infeksjoner som kan forebygges 
være 0. 

 Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak. 
Mål 2015: 

• Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to 
ganger årlig iht. NOIS19-registerforskriften. 

• NOIS-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. 

• Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus skal implementeres og 
etterleves. 

• Alle ansatte i Helse Nord skal gjennomføre e-læringskurs i håndhygiene. 
• Alle sykehus skal rapportere antibiotikaforbruk årlig, fordelt på 

antibiotikagrupper og avdelinger. 
 
 
Rammeverk for antibiotikastyringsprogram fra Kompetansetjenesten for Antibiotikabehandling i 
Spesialisthelsetjenesten (KAS).  

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/Sider/Etablering-av-styringsprogram.aspx
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/antibiotikabruk-i-spesialisthelsetjenesten/Sider/Etablering-av-styringsprogram.aspx

