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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  035 – 2018 

 
Bakgrunn 
 
Regjeringen la fram «Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 - 2020» i juni 2015. Denne 
er fulgt opp med en handlingsplan «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten - med 
det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020».  
«Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten» koordinerer 
Antibiotikastyringsprogrammet gjennom en handlingsplan for å redusere forbruket av fem 
grupper bredspektret antibiotika i sykehus med 30 % fra 2012 til 2020. Programmet ble iverksatt 
i 2016 og implementert i sykehusene i 2017.  

Denne saken er en oppfølging av styresak 038-2017 Orientering om antibiotikastyringsprogrammet. 
 
 
Saksframstilling 
 
Antibiotikastyringsprogrammet ble igangsatt i Sykehuset Innlandet i 2016 med mandat fra 
foretaksledelsen. Man kom raskt i gang med oppretting av overordnet antibiotikateam og har i 
perioden 2017 til våren 2018 fulgt opp arbeidet i henhold til milepælsplanen. Det er opprettet 
lokale antibiotikateam ved alle de somatiske sykehusene.  
Sykehuset Innlandet har ikke elektronisk kurveløsning, og bruk av antibiotika følges ved hjelp av 
innkjøpsstatistikk fra Sykehusapotekene. Hensikten med å redusere antibiotikaforbruket er blant 
annet å redusere resistensutviklingen. Resistensrapporter utarbeides regelmessig av 
mikrobiologisk avdeling. Resistensrapport og forbrukstall for antibiotika inngår i Sykehuset 
Innlandets tertialrapportering.   
Sykehuset Innlandet har en ekstra utfordring med å nå målet om 30 % reduksjon av de fem 
gruppene med bredspektret antibiotika (piperacillin/tazobactam, 2. og 3. generasjons 
cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner), da foretaket sammenlignet med andre helseforetak i 
2012 hadde et lavt forbruk av disse. Forbruket økte imidlertid fra 2012 frem til 2016. Ved 
utgangen av 2017 er forbruket redusert tilnærmet samme nivå som i 2012. Det gjenstår dermed 
fortsatt en stor jobb for å redusere forbruket ytterligere 30 % frem til 2020.  
Tiltak som er implementert og følges opp av lokale og overordnet antibiotikateam: 

• Oppfordring til å bruke den nasjonale antibiotikaveilederen. Denne ligger i Sykehuset 
Innlandets kvalitetssystem, og finnes som kortversjon i papirformat som distribueres til 
alle leger. Veilederen er også tilgjengelig som applikasjon via smarttelefoner og nettbrett.  

• Obligatorisk innføring av antibiotika/antibiotikabehandling som et risikoområde/punkt 
på daglige tavlemøter der tavlemøter er innført.  Tiltakskort til bruk på tavlemøter er 
utarbeidet.  

• Dokumentasjon i pasientjournal ved oppstart av behandling med bredspektrede 
antibiotika. 

• Revurdering av antibiotikabehandlingen ut i fra til mikrobiologiske prøvesvar, 
resistensbestemmelse og pasientens kliniske tilstand. 

• Direkte tilbakemelding til de som har avvikende forskrivningspraksis. 
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• Innføring av obligatorisk gjennomføring av E-læringskurset: «Antibiotikabruk i sykehus» 
for alle leger (begynt med LIS-1). 

• Tiltak for å gjøre undervisningsmateriell, veiledning, statistikker og annet 
informasjonsmateriale enklere tilgjengelig på intranett. 

I 2018 fortsetter arbeidet for det sentrale og de lokale antibiotikateamene med å iverksette de 
ulike tiltakene og å følge opp de tiltak som allerede er implementert. Vi forventer i løpet av 2018 
å se resultater av innførte tiltak i form av videre nedgang i forbruket.  Om dette ikke skjer, må 
nye tiltak vurderes. 
 
 
Administrerende direktørs vurdering 
 
Administrerende direktør vurderer tiltakene i Antibiotikastyringsprogrammet som viktige. 
Arbeidet med å implementere tiltakene i antibiotikastyringsprogram er i tråd med mandatet og 
milepælsplan. 
 
 
 
Aktuelle dokumenter: 
Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antib
iotikaresistens_230615.pdf  
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 
https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan
-antibiotikaresistens.pdf  
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresistens_230615.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresistens_230615.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan-antibiotikaresistens.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan-antibiotikaresistens.pdf

	SAKSFREMSTILLING

