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Nyheter 

 Lansering av nyhetsblad 
Som et ledd i å nå ut med relevante antibiotika-
saker til interesserte personer i regionen, har 
leder besluttet å produsere et nyhetsblad. 
Utgivelser er planlagt til annenhver måned. 
Nyhetsbladet distribueres til nøkkelpersoner 
som er involvert i antibiotikasaker og smittevern 
i pdf-format på epost. På denne måten håper vi 
på effektiv formidling av nyheter, lanseringer, 
omtaler, tiltak, kommentarer, innspill, osv. Saker 
kan meldes til leder.  

Organisering 

 Antibiotikastyring 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i en 
handlingsplan besluttet at alle lokale helse-
foretak skal implementere et antibiotika-
styringsprogram (ASP). Et ASP er en plan som 
beskriver de institusjonelle tiltak for forbedret 
antibiotikaforskrivning. Handlingsplanen bygger 
på de anbefalinger som framgår av en resistens-
rapport fra en tverrsektoriell ekspertgruppe fra 
2014. Den ultimate målsettingen er korrekt og 
rasjonell antibiotikabruk i sykehusene. Blant 
annet skal alle HF opprette egne antibiotika-
team. Disse skal jobbe strukturert med anti-
biotikautfordringer.  

I Helse Midt-Norge foreligger nå lokale 
antibiotikateam i alle tre lokale helseforetak. 
Innfasingen av arbeidet er i full gang. 
Antibiotika-teamene har mandat fra lokal 
sykehusledelse til å drive målrettet antibiotika-
styring. 

 Målsetting 
HODs målsetting viderefører anbefalinger i en 
rapport fra en tverrsektoriell ekspertgruppe, 
nemlig 30 % reduksjon i forbruk av bredspektret 
antibiotika innen år 2020 sammenlignet med 
2012. Med bredspektret antibiotika menes 
piperacillin-tazobactam, cefuroksim, cetotaksim, 
ceftriakson, ceftazidim, meropenem, imipenem-
cilastatin, ertapenem og fluorokinloner. 

 

 Overlegestilling 
I juni 2017 ble regionalt kompetansesenter for 
smittevern (RKS) tildelt hjemmel for én 100 % 
overlegestilling som skal koordinere antibiotika-
styringen i regionen. Spesialist i infeksjons-
sykdommer Bjørn Waagsbø er tilsatt i denne 

stillingen. Stillingen er organisatorisk underlagt 
RKS i fagavdelingen ved St. Olavs hospital HF 
med arbeidssted på Øya i Trondheim. 

Statistikk 

 Antibiotikautgangspunkt 
Data fra nasjonalt kompetansetjeneste for 
antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) 
viser at i perioden 2012 – 2016 er forbruk av 
bredspektret antibiotika endret med følgende: 

Møre og Romsdal HF: +12.2 % 
St. Olavs hospital HF: -8.4 % 
Nord-Trøndelag HF: -0.4 % 
RHF samlet: -1.3 % 

 Tertialrapport 
I første og andre tertial 2017 ses en gledelig 
reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika i 
Helse Møre og Romsdal og i Helse Nord-
Trøndelag, mens St. Olavs hospital opplever en 
økning i siste tertial. Figuren under viser 
utviklingstrekk for bredspektret antibiotika fra 
2012 til og med andre tertial 2017. 

 

Antibiotikastyring 

 Styringsdokument 
Blant annet basert på de lokale 
antibiotikastyringsprogrammene (ASP) vil det bli 
opprettet et overordnet helsepolitisk dokument 
for bruk av antibiotika i regionen. Dette 
dokumentet skal gjelde som et overordnet, 
styrende antibiotika-politisk dokument. Deretter 
vil en kunne spisse lokale ASP til egen 
virksomhet. 

 Antibiotika-team 
Alle helseforetak i regionen har dannet 
antibiotika-team. 

Møre og Romsdal HF 
Jørn- Åge Longva (leder) 
Einar Nilsen 
Karl Wesenberg 
Eva Nor Buset 

 
St. Olavs hospital HF 

Bjørn Waagsbø (leder) 
Morten Tranung 
Sylvia Granlund 
Andreas Radtke 
Hege Enger 
Olav Spigset 

 

Nord-Trøndelag HF 
Anne-Gro Fjellingsdal (leder) 
Paul Georg Skogen 
Angela Kümmel 
Arne Mehl 
Anne Midtbust 
Kolbjørn Thun 
Randi Sudbø Brandtzæg 
Carl Platou 
Marjo Kos 

 Antibiotikatiltak 
En rekke antibiotikatiltak er aktuelle innen 
helseforetak som helhet, klinikker, avdelinger, 
seksjoner og ned til legeindividuelt nivå eller 
grupper av leger, og sykepleiere.  

Pasientgrupper med infeksjoner som i sykehus 
representerer størst andel er luftveis- og urin-
veisinfeksjoner. Her vil det etter alt å dømme 
være mest å hente i forhold til målrettede 
antibiotikatiltak. I tillegg må vi kartlegge nær-
mere muligheten for målrettet tiltak mot andre 
pasientgrupper. 

Kartlegging, visualisering og rapportering av 
forbruk av antibiotika pr avdeling vil være 
sentralt. Det samme gjelder for resistens-
situasjonen. 

Kompetansehevende tiltak vil også være 
sentrale. 

En nærmere presisering av innholdet vil komme 
i oktober 2017. 

Resistens 

 NORM-data  
Data fra NORM ble tilgjengelig nå i september. 
Resistenssituasjonen i Norge anses fortsatt 
gunstig. I tabellen under presenteres et kort 
sammendrag av utvalgte prevalenstall for 2016: 

● MRSA i blodkultur: 1.0 % 
● MRSA i sårprøver: 1.6 % 
● E coli i blodkultur med gentamicin R: 8.6 % 
● E coli ESBL i blodkultur: 5.8 % 
● E coli ESBL i urin: 3.0 % 
● K pneumoniae ESBL i blodkultur: 4.6 % 
● K pneumoniae ESBL i urin:  4.9 % 

Rapporten fra NORM kan leses i sin helhet på 
www.unn.no/kompetansetjenester. 

Lanseringer 

 Amoksicillin-klavulanat 
De fleste har sikkert fått med seg at GSK har fått 
markedsføringstillatelse for sitt kombinasjons-
preparat med amoksicillin og klavulanat, 
(Augmentin®). Tillatelsen gjelder kun for 
tablettformen. Indikasjonsområder omfatter 
antibiotikatrengende infeksjoner i øvre- og 
nedre luftveier, urinveisinfeksjoner, hud- og 
bløtdelsinfeksjoner, samt infeksjoner i bein. 
Hittil inngår ikke preparatet i nasjonal faglig 
antibiotikaveileder som førstevalg for noen 
infeksjoner. 

St Olav HMR HNT
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 Ceftazidim-avibactam 
Fra juni 2016 har Pfizer fått markeds-
føringstillatelse for salg av kombinasjons-
preparatet ceftazidim-avibactam (Zavicefta®). 
Preparartet foreligger kun i intravenøs 
formulering. Indikasjonsområdene er kompl-
iserte urinveisinfeksjoner, kompliserte intra-
abdominale infeksjoner og sykehuservervede 
pneumonier, inkludert ventilatorassossierte 
pneumonier. Ceftazidim er her kombinert med 
en betalaktamasehemmer som har effekt mot 
både klasse A, C og sannsynligvis D beta-
laktamaser. Dette er en tilleggseffekt i forhold til 
tidligere betalaktamasehemmere. Preparatet 
inngår ikke i nasjonal faglig antibiotikaveileder 
som førstevalg for noen infeksjoner. 

Kunngjøringer 

 Antibiotikadagen 
Antibiotikadagen som er 18. november hvert år 
vil bli markert ved alle helseforetak i regionen. 
På grunn av at 18. november i år er lørdag, vil 
det være naturlig å markere dagen på 
forutgående fredag 17. november. Et program 
utarbeides i disse dager av nasjonalt kompe-
tansesenter (KAS).  

 Antibiotikakonferansen 
Årets Antibiotikakonferanse på Gardermoen 
arrangeres tirsdag og onsdag 21.-22. november. 
Program og praktisk info er distribuert av 
marion.iren.neteland@sav.no.  

 Pneumoniprosjektet 
Hvert år gjennomføres en større kartlegging av 
behandling for pneumoni ved St. Olavs hospital 
HF og Helse Møre og Romsdal. Innsamlede data 
gir en bred forståelse for diagnostikk og 
behandling for denne pasientgruppen. 
Databasen egner seg godt til gjennomføring av 
studentoppgaver tilsvarende masteroppgaver. 
Leger i både Levanger og Namsos bes kontakte 
undertegnede dersom det er interesse for å 
delta i dette arbeidet. 

 Antibiotika ved KIRKLIN 2017 
I oktober og november gjennomføres en større 
kartlegging av infeksjonssammensetning og bruk 
av antibiotika ved kirurgisk klinikk ved St. Olavs 
hospital HF. Kartleggingen innebærer prospektiv 
registrering av forhold knyttet til antibiotika tre 
ganger per uke i perioden. Resultater er ventet i 
desember 2017. 

Lederkommentar 

Vi lever i et land med fortsatt spesielt gunstig 
resistenssituasjon. Dette framholdes også i årets 
NORM-rapport. Vi skal prise oss lykkelig over 
denne situasjonen, men samtidig erkjenne at 
utsiktene slett ikke trenger å være like gunstige. 
Antibiotika som behandlingsopsjon trenger et 
vern mot overforbruk og feilbruk. 

Arbeidet med antibiotikastyring er spennende 
og viktig. Profesjonelle medisinske forbund har 
siden 2006 omtalt antibiotic stewardship 
(antibiotikastyring) som strategiske og viktige 
tiltak mot utvikling av antibiotikaresistens. I det 
siste ser vi nå stadig mer omfattende 
vitenskapelig dokumentasjon som bekrefter 
viktigheten av slik styring. I første omgang er 
målsettingen klar: Bredspektret antibiotika skal 
reduseres med 30 % innen 2020. Vi er på vei dit, 
men trenger ytterligere fokus på saken. 

Omstruktureringen av antibiotikastyringen i 
HMN innebærer etableringen av et overordnet 
helsepolitisk dokument for bruk av antibiotika i 
regionen. Dette dokumentet skal tjene som den 
ideelle antibiotikapolitikk i regionen. I disse 
dager sendes dokumentet på høringsrunde. 

Utover høsten vil en rekke strategiske tiltak 
lanseres i avdelinger med spesiell høy 
antibiotikaforskrivning. Dette gjelder hoved-
sakelig medisinske, kirurgiske og ortopediske 
avdelinger. Det anses svært viktig at lokal 
avdelingsledelse tar et eierskap over tiltak som 
lanseres. Kompetansesenteret vil bistå med 
verktøy for å forstå aktuelt antibiotikaforbruk, til 
å endre forskrivningspraksis der trenden anses 
uheldig, og til å evaluere effekt. 

Fortsatt god høst! 

 
 
 

 
 

Bjørn Waagsbø 
Redaktør 
Overlege regionalt kompetansesenter for smittevern 
Bjorn.waagsbo@stolav.no 
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