Hei Cathrine,
Vi viser til e-post frå Helse-og omsorgdepartementet. Saka gjeld Oppdrag om antibiotikaresistens i
oppdragsdokumentet 2016.
Helse Vest har som kjent styrket kompetansesenteret for smittevern med én stilling (ca 1 million kroner) for 2016 for
å bistå i implementeringen av antibiotikastyringsprogrammet.
Det regionale kompetansesenteret for smittevern (RKS) er ved Haukeland universitetssjukehus og integrert i Seksjon for
pasientsikkerhet. Det gjelder også den nasjonale kompetansetjenesten for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).
Seksjonen har dermed 3 nivåer å forholde seg til, og har aktiviteter på alle disse nivåene. Vi oppfatter at forespørselen
gjelder konkret RKS sine oppgaver.
Det regionale kompetansesenteret i Helse Vest ba om å bli styrket for å tilføre legeressurs til arbeidet med å fasilitere og
innføre antibiotikastyring i regionen. Som det fremgår under, er ansvaret for antibiotikastyringsprogram tillagt hvert enkelt
foretak, men det regionale kompetansesenteret er tiltenkt å være pådriver og i særlig grad bistå kommunehelsetjeneste –
sykehjem/KAD. Arbeidet med å etablere program er kommet langt i alle foretak i Helse Vest. Det forberedes sak om dette til
fagdirektøren før møte med helseministeren om en måned.
Det regionale kompetansesenteret i Vest har brukt Brita Skodvin som sin nøkkelperson i denne sammenheng. Hun har vært i
midlertidig stilling i lengre tid, men etter utlysning og tilsetningsprosess, er hun fast ansatt fra 1.9.16. Også andre
medarbeidere ved Seksjon for pasientsikkerhet bidrar i dette arbeidet. Det har vært nødvendig med en del avklaringer og
samordning av initiativ mot sykehjem og senteret bidrar nå i nasjonalt kurs i høst for sykehjemsleger i samarbeid med ASP i
Oslo.
Gjennom forskningssamarbeid med Helse Stavanger, Helse Førde og Haraldsplass diakonale sykehus, er det også etablert
god samhandling og deling mellom foretakene her. Helse Fonna er også invitert med. Det foreligger flere planer om
kurs/møter for så vel kommunehelsetjenesten som for nøkkelpersonell i foretakene.
Arbeidet til det regionale kompetansesenteret er i stor grad samordnet med KAS og det pågår et arbeid med å sortere
oppgavene fram mot 2017. KAS har god kontakt med ASP for å sikre at vi samordner våre aktiviteter. Vi forholder oss til
handlingsplanen mot antibitikaresistens. Kompetansetjenesten vil legge fram planer for videre oppfølging på regionmøtet i
november 2016.
Kompetansesenteret har lagt til grunn at det er intensjonene i handlingsplanens punkt 2.3 som skal følges opp, og den
definerer 2 oppgaver for RKS:
1. Bistå med implementering av antibiotikastyringsprogram i sykehusene
2. Bistand til den kommunale helsetjenesten for å styrke antibiotikabruken.
Tiltak/aktiviteter:
1. KAS arrangerte kurs i antibiotikastyring i mai 2016 der alle helseforetakene i Helse Vest og HDS deltok. Seksjon for
pasientsikkerhet er aktivt involvert i etablering av antibiotikastyringsprogram i Helse Bergen og Helse Førde, og tilbyr
kompetanse og bistand til antibiotikastyringsprogram til Helse Stavanger, Helse Fonna og HDS som alle er i gang med
arbeidet. RKS har en koordinatorrolle i Helse Vest, og antibiotikastyring er tema på de halvårlige regionale
smittevernmøtene i 2016.
2. RKS har grunn til å tro at det er lite oppmerksomhet rundt handlingsplanen og antibiotikastyring i sykehjem og såkalte
KAD (Kommunale akutte døgnplasser). RKS arbeider med kartlegging av fora for sykehjemsleger og kommunale
smittevernleger i Sogn og fjordane, Hordaland og Rogaland. De vil forsøke å få tilgang til disse fora for å øke bevisstheten om
antibiotikastyring, og tilby bistand fra RKS. RKS har også vært i kontakt med fylkeslegene i Rogaland og Hordaland mtp å få
innpass på deres smitteverndager/møter for smittevernleger. Det er gjennomført innlegg om antibiotikastyring og
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handlingsplanen i sykehjemsfora i Stavanger (april-16) og Førde (april-16). Seksjon for pasientsikkerhet og KAS samarbeider
for øvrig tett med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og er involvert i pilot på antibiotikastyring i sykehjem og KAD
som startes opp i Østfold i oktober-16. Samarbeidet innebærer også deltakelse i arbeidsgruppe for retningslinjer for
antibiotikabehandling i KAD.

Med vennlig hilsen
Ingvill Skogseth
seniorrådgiver
Helse Vest RHF
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