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•  Etablert 2010/2011av HOD 
•  3,5 millioner NOK/år, ca 3,5 årsverk 
•  11 personer tilknyttet senteret 

•  5 leger/infeksjonsmedisinere 
•  4 farmasøyter 
•  2 sykepleiere 

•  Hovedoppgaver:  
–  Å støtte norske sykehus i styring av antibiotikabruken 
–  Kompetansespredning om antibiotikabruk og styring av 

antibiotikabruk 
–  Arbeide mot alle nivåer i helsetjenesten for bedre antibiotikabruk 
–  Forskning konsentrert om implementering av retningslinjer og 

adferdsendring når det gjelder antibiotikabruk 



Antibiotics for human use in Norway 

Primary	health	care	

Den/sts	

Hospitals	

LTCF	





Finland; poliklinikker og sykehjem inkludert 
Portugal; kun offentlige sykehus 

Bruk av antibiotika på Europeiske sykehus, ESAC årsrapport 



Antibiotikaresistens 



Utvikling av resistens 
•  Under pågående 

behandling 
•  Mutasjoner 

Spredning av resistens 
•  Horisontal genoverføring 
•  Seleksjonspress 
•  Spredning av «vellykkete» 

gener og kloner 
•  I økologiske systemer som 

sykehusavdelinger 

Sykehus er drivhus 
for 

antibiotikaresistente 
bakterier 



Problembakteriene 

•  Grampositive 
•  MRSA 
•  VRE 
•  Penicillinresistente pneumokokker 

•  Gramnegative 
•  Enterobacteriaceae (E coli, Klebsiella m fl) 

–  ESBL, klassisk, carba 
•  Andre m karbapenemresistens 

–  Pseudomonas aeruginosa 
–  Acinetobacter 

(?) 

ESBL: Extended Spectrum BetaLactamase 



Antibiotikaveiledere 
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Aker/SAB-2006 Helse Vest 2005 Helse Nord 2009 

Primærhelse-tjenesten -2008/2013 

Statens helse-
tilsyn 2001 

St. Olav 2009 



•  Initiativ fra Helsedirektoratet medio 2010 
•  Finansiering av møter, redaksjonsleder 

•  Status som nasjonal faglig retningslinje 
•  Kunnskapsbasert 
•  Evidensgradert (GRADE) 
•  Brukermedvirkning 

•  Foreløpig begrenset til voksne pasienter 
•  Initialt tidsperspektiv på 12-18 mnd 

Ny nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i 
sykehus - 2013 



Oppstart  Arbeid med retn.linjen Høring Innarbeiding av 
høringsinnspill 

Nettversjon 
legges ut av HDir 

Ny nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i 
sykehus - 2013 

–  Ledet av Jon Birger Haug, OUS / Sykehuset Østfold 
–  Bredt sammensatt redaksjonsgruppe 
–  Arbeidsgrupper for hvert kapittel 

•  > 80 medforfattere 
•  Infeksjonsmedisinere supplert med andre fagpersoner 

–  Kunnskapsbasert og evidensgradert (GRADE) så langt det 
lar seg gjøre 

–  Undervurdert arbeidsmengde og tidsbruk 
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•  Retningslinjene omhandler ikke 
•  Spesifikke virusinfeksjoner 
•  Barn <12 år 











•  Ny digital utgave 



Kortversjon i lommeformat 















Har det hjulpet? 











Interregionalt fagdirektørmøte 
05.06.2015: 
Antibiotikastyringsprogram innføres i 
alle helseforetak snarlig.  





– Viktig verktøy i antibiotikastyringsprogram 

– Bruk av retningslinjen øker pasientsikkerheten ! 

– Når behandling skal individualiseres må det skje 
på kvalifisert grunnlag – journaldokumentasjon 

– En enklere og tryggere hverdag for leger som vil 
arbeide på en faglig forsvarlig måte 
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