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1. Oppdrag/Mandat 

En gruppe fagpersoner innen infeksjonsmedisin, smittevern og medisinsk mikrobiologi, 

bestående av Jon Sundal, Olav B. Natås, Marit Mathisen, Lars Kåre Kleppe og Iren Høyland 

Löhr, fikk i møte med administrerende direktør Cathrine Bryne 13.06.16 i oppdrag å skrive en 

skisse til «Helse Stavanger HFs strategi mot antimikrobiell resistens». Målet med dokumentet 

er å skissere Helse Stavanger HFs muligheter til å bidra i kampen mot antimikrobiell resistens 

(AMR) i et 5-10 års perspektiv.  

 

2. Bakgrunn/Utfordringsbilde 

AMR utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. I dag dør 50 000 mennesker årlig i 

Europa og USA på grunn av antibiotikaresistens. På verdensbasis dør anslagsvis 700 000 

mennesker årlig på grunn av infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier og andre 

resistente mikrober (malaria, hiv/aids og tuberkulose). I en nylig publisert rapport blir det av 

den britiske økonomen O’Neill estimert at 10 millioner mennesker vil dø årlig på grunn av 

AMR i 2050, flere enn som dør av kreft, dersom verdenssamfunnet ikke iverksetter effektive 

tiltak umiddelbart.
1
 

Samordnet arbeid for å begrense videre utvikling og spredning av AMR, er nå høyt prioritert 

på agendaen til WHO og politiske ledere i mange land, inkludert Norge, og har blitt adressert 

i flere internasjonale og nasjonale rapporter, strategier og handlingsplaner. Det europeiske 

initiativet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) publiserte i 

2013 en strategisk forskningsagenda med fokus på AMR.
2
 I 2014 publiserte WHO 

«Antimicrobial resistance: a global report on surveillance».
3
 Denne rapporten ble fulgt opp 

med «Global action plan on antimicrobial resistance» i 2015.
4
 AMR og «One Health» var på 

agendaen til FN møtet i september 2016 med målsetning om å enes om en global agenda. I 

Norge ble Folkehelseinstituttets tverrsektorielle rapport «Antibiotikaresistens – 

kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak» publisert høsten 2014.
5
 Denne rapporten 

dannet grunnlag for regjeringens «Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens» 
6
 og 

«Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten».
7
 Målet med handlingsplanen er å 

redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 % innen utløpet av 2020. I sykehus skal 

bruken av bredspektrede antibiotika reduseres med 30 % i samme periode. 

Arbeid mot AMR involverer flere sektorer (miljø, fiskeri, landbruk, veterinær- og 

humanmedisin) og krever derfor en «One-health»
8
 tilnærming, dvs. samarbeid på tvers av 
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ulike sektorer og fagmiljøer. På grunn av høy mobilitet i store deler av verdens befolkning 

kjenner ikke antibiotikaresistente bakterier noen landegrenser. Arbeid mot AMR krever derfor 

nasjonalt, nordisk, europeisk og globalt samarbeid.  

Norge og Norden har i motsetning til mange andre land ressurser til å påta seg en politisk og 

faglig pådriverrolle i internasjonalt arbeid. Under «Nordic Health Summit 2016» ble en felles 

nordisk strategi diskutert «A Joint Nordic response to AMR», og det ble vedtatt å etablere et 

nordisk AMR nettverk.
9
 

 

3. Helse Stavanger HFs bidrag i arbeidet mot AMR - fokusområder 

Helse Stavanger HFs målsetninger i arbeid mot AMR bør være sammenfallende med 

nasjonale, nordiske, europeiske og globale mål. Med utgangspunkt i fire fokusområder kan vi 

bidra med følgende (Figur 1): 

 

 

Figur 1. Oversikt over fokusområder i Helse Stavanger HFs strategi mot AMR.  

                                                           
9
 Nordic health summit 2016 
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4. Utdypning av fokusområder  

Strategien mot AMR inkluderer alle ansatte i Helse Stavanger HF – og alle ledere skal ha en 

felles forståelse for Helse Stavanger HFs AMR arbeid (som inkluderer forskning, 

infeksjonsdiagnostikk, overvåkning og smittevernsarbeid; se Figur 1). 

4.1. Forskningsstrategi 

AMR forskning i foretaket er per i dag begrenset til noen få prosjekt, men flere 

ansatte/forskere har etablert forskningssamarbeid med andre fag- og forskningsmiljøer både 

nasjonalt og internasjonalt. Slike nettverk må ivaretas og bygges videre på. Etablering av en 

god infrastruktur innen AMR forskning vil gjøre oss til mer attraktive samarbeidspartnere, og 

gi nye muligheter for å nå frem ved søknad om eksterne forskningsmidler, både nasjonalt og 

internasjonalt. Samarbeid om AMR prosjekter med kliniske avdelinger lokalt, samt andre 

institusjoner i regionen (for eksempel UiS, IRIS, NMBU, Helse Bergen og UiB) bør etableres. 

Dette for å styrke og utvikle regionens eksisterende miljøer innen mikrobiologi, genteknologi, 

bioinformatikk og klinisk AMR forskning. Det bør særlig fokuseres på etablering av 

forskningssamarbeid med Helse Bergen, og på Vestlandet for øvrig, som kan legge til rette for 

en søknad om AMR-midler til Bergen Forskningsstiftelse. Det bør videre arbeides for Helse 

Stavangers HFs deltagelse i nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk, som for 

eksempel det nylig etablerte nordiske AMR nettverket ledet av OUS.  

Vi må i fremtiden ha større fokus på globale forhold og bidra aktivt til internasjonalt arbeid i 

kampen mot AMR. Dette inkluderer også arbeid for etisk produksjon av antimikrobielle 

midler, samt etablering av en lokal policy for innkjøp av etisk produserte legemidler. 

Det bør etableres en AMR forsknings- og utviklingssenhet ved Helse Stavanger HF for å 

bygge opp nødvendig infrastruktur for fremtidsrettet AMR arbeid i foretaket. En slik enhet 

skal bygge opp forskning og bidra til fagutvikling innen fokusområdene skissert i Figur 1. På 

lengre sikt bør også Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Seksjon for smittevern tilføres 

mer ressurser for å kunne følge opp analyser/arbeid implementert/igangsatt ved forsknings- og 

utviklingsenheten. 

4.2.  Diagnostikk og overvåkning 

Påvisning og overvåkning av AMR er en viktig oppgave for laboratoriet. Rask og korrekt 

diagnostikk er avgjørende for å kunne bidra til å holde oversikt over utviklingen både lokalt 

og nasjonalt. Det er i dag allerede et godt samarbeid i Europa gjennom ECDC og EARS. I 

tiden fremover vil det være nødvendig at man er i stand til raskere å påvise AMR slik at det 

kan bidra til å styre behandling og smitteverntiltak. Gjennom introduksjon av nye 

analysemetoder i mikrobiologisk rutinediagnostikk, og i utbruddssammenheng, vil vi bidra til 

at foretaket raskere vil kunne få oversikt over omfang, og den enkelte kliniker vil kunne få 

bedre mulighet til å målrette behandling. Dette vil kreve økt kompetanse hos alle behandlere 

og tilgjengelig rådgiving fra både mikrobiologer, infeksjonsmedisinere og 

smittevernpersonell.  
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Gjennom elektronisk rapportering og kontinuerlig overvåkning av forekomst av AMR lokalt 

vil vi raskere kunne gjenkjenne trender og kunne sette inn tiltak. Det vil kreve at dagens 

rapporteringssystem videreutvikles. Her vil det ligge et stort potensiale i erfaringsutveksling 

med land hvor forekomsten av AMR er større.      

4.3. Smittevern og antibiotikastyring 

Smittevernarbeidet i dag bygger både på dedikert personell for rådgiving, overvåkning og 

kunnskapsoverføring, og minst like viktig, det ansvaret den enkelte medarbeider har for å 

bidra til å begrense smitteoverføring ved hjelp av basale og spesifikke smitteverntiltak. Hver 

enhet har en egen smittevernkontakt. Det vil i tiden fremover måtte stilles enda tydeligere 

krav til at enhver medarbeider har tilstrekkelig kunnskap om smittevern, og også etterlever 

dagens prinsipper. Her ligger det et uforløst potensiale for å bidra til begrensning av smitte og 

utbrudd.  Økt kunnskap om hvilke tiltak som er effektive etterlyses både nasjonalt og 

internasjonalt, og en enhet for forskning på AMR-området vil også innbefatte arbeid på dette 

området. God utbruddsberedskap og -kontroll kreves også. 

Smittevernavdelingen vil fortsatt ha et spesifikt ansvar for antibiotikastyringsprogrammet, i 

tråd med nasjonal handlingsplan 2015-2020. Dette er i stor grad et arbeid som krever 

kunnskapsheving og bevisstgjøring spesielt hos behandlergruppen, og har mest preg av 

kvalitetsforbedring. Vi vil bidra aktivt i kunnskapsdeling nasjonalt, og vi vil se på muligheter 

for å bidra internasjonalt.  

Vi foreslår et videre samarbeid med kompetansesenteret for antibiotikabruk i 

spesialisthelsetjenesten (KAS) for å kunne styrke kunnskapsgrunnlaget og evaluere effekten 

av antibiotikastyringsprogrammet.   

 

5. Prioriterte områder 

Forslag til prioriterte AMR arbeidsområder i Helse Stavanger HF i prioritert rekkefølge: 

1. Oppbygging av en enhet for AMR-relatert forskning og utvikling 

Dersom vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner og drive med «cutting edge» 

forskning innen AMR-relatert basal (forståelse av mikrober og resistensmekanismer) og 

anvendt (molekylær overvåkning og diagnostikk) mikrobiologi er det nødvendig å bygge opp 

en solid infrastruktur som omfatter helgenomsekvensering og bioinformatikk. Gjennom 

forsknings- og utviklingsprosjekter vil en slik infrastruktur på kort sikt komme lokalt 

overvåknings- og smittevernarbeid til gode. På lengre sikt vil en slik infrastruktur være 

nødvendig for å kunne implementere moderne infeksjonsdiagnostiske metoder som vil 

komme pasientbehandlingen til gode. 
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2. Utvidet service innen AMR-relatert diagnostikk 

Lokalt arbeid mot AMR vil kreve mer ressurser til mikrobiologisk diagnostikk i fremtiden (i 

form av personell, utstyr og lokaler). For å kunne møte fremtidens krav innen 

infeksjonsdiagnostikk og deteksjon av resistente mikrober, er en opprusting av Avdeling for 

medisinsk mikrobiologi en forutsetning. Avdelingen ønsker blant annet å kunne tilby 

hurtigere og bedre tester for påvisning av antibiotikaresistente bakterier i screeningprøver, og 

å implementere nye tester/metoder for raskt å kunne avdekke evt. resistens i kliniske prøver. 

3. Utvidet service innen AMR-relatert overvåkning 

Lokalt arbeid mot AMR vil kreve mer ressurser til molekylær overvåkning i fremtiden (i form 

av personell, utstyr og lokaler). Vi ønsker å implementere helgenomsekvensering til 

rutinemessig overvåkning av problembakterier og AMR, samt utbruddsberedskap. Slikt arbeid 

kan i utviklingsfasen forgå ved en enhet for forskning og utvikling, men bør på lengre sikt 

legges inn under rutinedriften ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi. 

4. Økt fokus på smittevernsarbeid og riktig antibiotikabruk 

Arbeid med innføring av antibiotikastyringsprogram pågår. En ser også for seg at det i 

fremtiden vil bli etablert AMR-relaterte forskningsprosjekt knyttet til smittevern og andre 

kliniske spesialiteter.  


