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Styresak 44-2018 Internrevisjonsrapport nr. 09/2017: 

Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering 

 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon hvor formålet har vært å 
bekrefte at helseforetakene har en intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet 
for at helseforetakenes antibiotikabruk er rasjonell og i samsvar med Nasjonal faglig 
retningslinje for antibiotikabruk i sykehus.  
 
Oppdraget er utført med ekstern bistand fra Kompetansesenter i smittevern Helse Nord 
(KORSN) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 
(KAS). Revisjonen har omfattet alle sykehusforetakene i regionen, og det er avgitt egen 
rapport til hvert av disse. I denne styresaken legges oppsummeringsrapport fra 
revisjonen fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Helseforetakene har etablert et styringsgrunnlag som er egnet til å gi rimelig sikkerhet 
for at bruken av antibiotika er rasjonell og i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje 
for antibiotikabruk i sykehus. Det er imidlertid svakheter i den løpende oppfølgingen av 
antibiotikabehandlingen og i oppfølgingen av antibiotikastyringsprogrammet som kan 
medføre risiko for at det brukes mer bredspektret antibiotika enn nødvendig. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har i stor grad gitt likelydende anbefalinger til helseforetakene, men 
med enkelte variasjoner. Internrevisjonen har anbefalt HF-ene å: 
1. Sørge for at lederlinjen tar en mer aktiv rolle i styring og kontroll med 

antibiotikabruken. 
2. Definere klare kompetansekrav for leger om antibiotikabruk, og sørge for at 

kravene følges opp. 
3. Utarbeide (Finnmarkssykehuset HF), oppdatere (Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF og Nordlandssykehuset HF) og følge opp (alle HF) planen for implementering av 
tiltak beskrevet i antibiotikastyringsprogrammet. 

4. Iverksette forbedringer vedrørende antibiotikateamets funksjon (anbefalingene 
varierer mellom HF-ene). 

5. Innføre rutiner for systematisk revurdering av antibiotikabruk etter 48-72 timer. 
6. Påse at prevalensregistrering av antibiotikabruk gjennomføres slik at det gir 

pålitelige data og eierskap til egne data i aktuelle kliniske enheter 
(Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF). 
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7. Benytte forbruksstatistikker og data fra prevalensundersøkelser av antibiotikabruk 
som grunnlag for kontinuerlig forbedring både på foretaksnivå og i de kliniske 
enhetene. 

8. Gjennomføre regelmessige kontroller av etterlevelse av Nasjonal faglig retningslinje 
for antibiotikabruk i sykehus gjennom interne revisjoner eller andre frittstående 
evalueringer. 

 
Anbefaling til Helse Nord RHF 
I oppsummeringsrapporten har internrevisjonen anbefalt at Helse Nord RHF tar opp 
med nasjonale myndigheter at retningslinjen bør revideres jevnlig for å sikre at denne til 
enhver tid er relevant og basert på oppdatert kunnskap. 
 
Behandling i styrets revisjonsutvalg 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i 
møte 9. februar 2018 (jf. sak 3/18), hvor utvalget konkluderte som følger: Redegjørelsen 
tas til orientering. Den endelige rapporten behøver ikke legges frem for behandling i 
revisjonsutvalget med mindre høringsinnspill fra foretakene resulterer i vesentlige 
endringer i forhold til dagens redegjørelse. 
 
Høringsrunden førte ikke til endringer av betydning i forhold til redegjørelsen gitt i 
revisjonsutvalget.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i 

Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger til 
helseforetakene og til Helse Nord RHF, følges opp. 
 

3. Styret ber om tilbakemelding innen utgangen av 2018 om status i foretaksgruppens 
arbeid med oppfølging av anbefalingene. 

 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord – oppsummering 
 
Vedlegget er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 21. mars 2018 
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