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NHS Scotland
• 5,4 millioner indbyggere (2015)
• 14 health boards (”amter”)
• Sundhed i befolkningen er af højeste
politiske prioritet
• Højt niveau af koordinering af indsatser
• Politikker (oftest nationalt dækkende)
• Indsatser (oftest koordinerede centralt)

• Kort ”afstand” mellem det skotske
sundhedsministerium og primær &
sekundær sektorer
• Demografiske udfordringer:
• en voksende ældre population
• stor ulighed i folkesundhed, levealder,
kroniske lidelser

Politiske fokusområder i Skotland
etableredes i 2005-2010
• Erklæret fokus på at øge patientsikkerheden
(Scottish Patient Safety Programme,
Healthcare Quality Strategy for Scotland)

HAI
• Erklæret fokus på at nedbringe
sundhedssektor erhvervede infektioner (HAI
Task Force)
• Erklæret fokus på at begrænse
antibiotikaresistensudvikling via nationalt
antibiotic stewardship (ScotMARAP 1 + 2)
• Sammensmeltning af disse indsatsområder via
samarbejde i fastlagte strukturer har dannet
grundlaget for fundamentale ændringer i
praksis, der har ført til kvalitetsforbedringer i
behandlingen og patientsikkerheden.

AMR

Patient
sikkerhed

Strategiske målsætninger for antibiotika
forbedringsarbejdet i Skotland

1.

Begrænse
resistensudviklingen, CDI og
bivirkninger

2.

Kontrollere udgifter
(antibiotika, indlæggelser)

3.

Forbedre
behandlingskvaliteten og
“outcome”

4.

Forbedre patientsikkerheden

Struktur: Organisation af antibiotika
forbedringsarbejdet i Skotland

SAPG: development and impact of the Scottish AMS programme.
Nathwani et. Int J Antmicrob Agents 2011.

Proces: ”prescribing indicators” og rapportering

SAPG: development and impact of the Scottish AMS programme.
Nathwani et. Int J Antmicrob Agents 2011.

Proces: Audit, benchmarking og rapportering
(til AMT, direktionen, ministeriet hver 3. måned)
National + regional rapport:

I mindst 95% auditerede tilfælde:
1. Dokumentation for alle ordinerede (eller manglende) doser
2. Dokumentation af indikation for behandling
3. Forventet varighed dokumenteret (el. i.v.-behandling revurderet < 72 t)
4. Compliance med retningslinjer dokumenteret (el. grund for afvigelse)

Implementering:
Regional implementering af nationale tiltag
Nationale værktøjer til forbedring
• Skift fra IV til PO vejledning (til brug i lokale retningslinjer)
• Standardiseret ordination og monitoreringstabeller for gentamicin (og
vancomycin)
• Antibiotika retningslinjer til at begrænse bredspektrede antibiotika (med øget
risiko for C. difficile infektion)
• Autorisation krævet for ordination af særlige antibiotika (carbapenemer)

Six years of national AMS in Scotland: where are we now? Colligan et al. Anti. Res Inf. Control 2015

Implementering: Optimering af carbapenem
og pip-tazo anvendelsen (2013-2016)

1. National retningslinje – behandling af
Gram-negative m. carbapenem-sparende
præparater (2013)
2. Interviews af klinikere om
ordinationspraksis og barrierer (2015)
• Mikrobiologisvar varierede
• Lokal praksis var ofte restriktiv
for meropenem, men sjældnere
for pip-tazo.
• Indikation ikke dokumenteret
• Stop-dato/revurderinger dårligt
dokumenteret
• Skift af antibiotika (især pip-tazo)
var en udfordring
•
•

Robsen et al. J Antimicrob. Chemother 73, aug. 2017

•

Point prevalence survey anvendelse
(2015)
Lokale rapporter med
antibiotikaforbrug blev offentliggjort
(2016)
Undervisning og nationale workshops
2016)

Implementering: De-eskalering af i.v. til p.o.
nationalt tiltag (2018-2021)
• Target for tiltag: 0% stigning i i.v. forbruget fra 2018-2021
Forventet
stigning
2018-21:
12,5%

Nationale aktiviteter:
Fokus på revurdering af i.v. behandling:
1. Standardisere revurderingen vha. værktøjer
og uddannelse
2. Måling af i.v.-forbrug

Outcome: effekten skal kunne måles!
• Overvågning af forbrug af antibiotika
• Recepter dispenseret på apoteker (data til rådighed siden 1995)
• Totalforbruget på sygehuse (blev udviklet i 2011)
• Forbrug af anbefalede vs. ikke-anbefalede antibiotika på sygehuse (ACCESS
drugs)
• Point prevalence survey af ordination (ESAC) (fra 2009 – og hver 5. år)
• Prescribing indicators (sat af Scottish Government)
(compliance med best practice og gældende antibiotikavejledninger)
• Mikrobiologisk overvågning (fra 2008)
• resistens i bakteriæmier (as ECDC) (standardiseret via VITEK II i alle labs)
• Evaluering af dødeligheden og outcome (unintended consequences) af
ændringer i antibiotikabehandling
• Evaluering over for internationale “consensus recommendations” for antibiotic
stewardship (Dellit, 2007, Pulcini 2019, ECDC, CDC, WHO)
SAPG: development and impact of the Scottish AMS programme.
Nathwani et. Int J Antmicrob Agents 2011.

Outcome: Reduktion af CDI og MRSA baketriæmi
(2005-2013)
CDI incidens > 80%
reduktion hang
sammen med
nedgang i 4Cantibiotika (Lawes et,
LID 2017)

MRSA incidens > 80%
reduktion –årsag?
MSSA uændret/svagt
stigende

Outcome: Primærsektoren – status 2017

Outcome: sygehuse – status 2017

Compliant behandling > 95%
Dokumentation behandling > 95%
Dokumentation af
behandlingsvarighed/Revurdering
(indenfor 72 timer) > 75%

Carbapenems og pip-tazo

Carbapenem-sparing antibiotika –
aztreonam, pivmecillinam, temocillin

Point prevalence surveys (PPS)
Point Prevalence Surveys i Skotland (anvender ECDC
metode) bringer alle elementerne fra AMR og HAI
forbedringsarbejdet sammen.
Køres hver 5. år på alle akut og non-akutte sygehuse
• Forekomst (prævalens) af HAI og anvendelse af
antibiotika, patientdata (alder, type infektion)

Der gøres også status på rammerne for HAI og Antibiotika
Stewardship (AMS)
• Mutimodale strategier (audit, feedback, overvågn…)
• Antibiotikaorganisation
• Personalenormeringer
• Kompetenceudvikling

https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/national-pointprevalence-survey-of-healthcare-associated-infection-and-antimicrobialprescribing-2016/
S. Cairns et al. JHI, 99, 2018

Benchmarking – Profylakse og kritiske antibiotika

Strategi for de næste 5 år
PPS surveys 2011 vs. 2016

HAI forekomst er faldet
Det totale forbrug af antibiotika
på sygehusene er steget, men
• Patienterne er ældre og
sygere end for 5 år siden
• En betydelig større andel af
sygehusenes antibiotika
bruges til behandling af
samfundserhvervede
infektioner
• Tiltag som forebygger
almindelige infektioner i
”hjemmet” er nyt
fokusområde – samarbejde
med social-og
primærsundhedssektor

LKT Antibiotika RSD og SVS
• Ambitiøse reduktionsmål – 10% reduktion i totalforbruget og kritiske
antibiotika imod en baggrund hvor forbruget har været voksende i en
årrække
(2017-2018)
• Overvågning af antibiotikaforbrug og bakteriæmier og CDI etableret
• Deltagelse i udviklingen af regionale retningslinjer for
antibiotikabehandling og profylakse

• Undervisning og audit i ”god ordinationspraksis” og compliant
antibiotikabehandling i FAM i forhold den regionale
antibiotikavejledning.

Spredning i afdelingerne
på SVS (2019-2020)

• Uddannelse af antibiotika ambassadører i > halvdelen af
afdelingerne (yngre læger)
• Opmærksomhedskampagne omkring den Regionale
Antibiotikavejledning
• Øget inddragelse af afdelingsledelserne og de specialeansvarlige
overlæger
• Opfølgning med afdelingerne i forhold til antibiotikaanvendelsen
• Understøttelse af lokale forbedringstiltag i afdelingerne

Skotland vs Danmark
Skotland

Danmark

Målsætninger

Mindre bredspektret + total
antibiotika anv.
% WHO ACCESS antibiotika

Mindre bredspektret + total
antibiotika anv.
Nej

Struktur

Permanent national organisation
(SAPG).
Permanent regional
antibiotikaorganisation (AMT).
Permanent antibiotikaorganisation i
primærsektor.

LKT Antibiotika med tidsbegrænset
eksistens.
Nationalt kvalitetsprogram (2016),
(for sygehuserhvervede infektioner)

Partnerskab mellem relevante
ekspertorganisationer (m.
opgavefordeling)

Nej (der findes ikke formelle
partnerskaber til fremme af
antibiotika agendaen)

Nationale arbejdsstrømme (data,
uddannelse, kvalitetsforbedring
fastlagte) koordineres af SAPG, og
arbejdet udføres af
ekspertorganisationerne

Data output koordineres til en vis
grad.
Der findes ikke en koordinerende
organisation som producerer udd. Og
kvalitetsmateriale).

Ministerielt tildelte ressourcer til
antibiotika-specialiserede stillinger
på sygehusene (antibiotika
farmaceuter, prescribing advisors,
nurse practitioners med
ordinationsret)

Regionale medicinkonsulenter.

Primærsektor?

Ikke specialiserede og ikke på
sygehusene.

Proces

Skotland

Danmark

Nationale retningslinjer

Nationale/Regionale/lokale
retningslinjer
Nationale/Regionale/lokale
forbedringstiltag

Nationale forbedringstiltag

Implementering

Ordinationsindikator rapportering
(obligatoriske audit m. feedback
loop til ministeriet)

Indikationskoder fra
Sundhedsdatastyrelsen.
(audit m. feedback, NEJ)

Krav til dokumentation om afsluttet
og planlagte forbedringer til
ministeriet

Nej

Benchmarking-rutine med
opfølgning mellem sygehuse og
regioner

Nej

Innovation
Translationel forskning

Ja
Ja

PPS-og overvågningsresultater
anvendes i strategiudvikling

?

Lokal strategi
Ledelsesforankring
Ledelseskultur
Organisation
(sygehus/regionalt/netværk
nationalt)

Ja til alle..
men forskel på nationale strukturer,
partnerskab mellem organisationer,
support-netværk og ministeriel
involvering.

Lobbying for ”smalle” antibiotika via
lægemiddelstyrelsen

?

Struktur + Proces + Implementering
= Outcome
Outcome
Overvågning af antibiotikaforbrug
på sygehuse.
Overvågning af infektioner.

Overvågning af antibiotikaforbrug på
sygehuse
Overvågning af infektioner (HAI).

Deltagelse i ECDC point prevalence
surveys m. strategisk planlægning
for næste 5-årige periode
Deltagelse i ECDC HALT (2017)

Nej (ikke siden 2012)

”One health” antibiotika
overvågning (SONAR, 2016)

”One health” antibiotika overvågning
(DANMAP, 1995)

Deltagelse i ECDC HALT (2017)

Konklusion
• Struktur + Proces + Implementering = Outcome
• Udfordringer, målsætninger og metoder til forbedring og monitorering af effekt
minder om hinanden i Skotland og Danmark. Der anvendes
Kvalitetsforbedringsmetode i begge lande.
• Der er permanente strukturer i Skotland til koordinering af antibiotika
forbedringsarbejdet, som giver kontinuitet i forbedringsarbejdet
• Der anvendes i højere grad obligatoriske audit/målinger + benchmarking +
targets og kommunikation/rapportering frem og tilbage mellem sygehusene,
nationale organisationer og ministeriet i Skotland.
• Ledelsesforankringen og rollefordelingen er tydelig – og lokale problemer i
forbedringsarbejdet udløser central support i Skotland.
• Deltagelse af skotske sygehuse i PPS skaber det strategiske grundlag for de
kommende indsatser
• Danmark er foran på forebyggelsen af fødevare-og miljørelaterede
resistensproblemer!

Thank you!
• Dilip Nathwani – Founder and former Chairman of SAPG
• Jacqueline Sneddon – Project Lead SAPG
• William Malcolm – Pharmaceutical Advisor, Health Protection
Scotland
• Tracey Guise – British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC)

Expert consensus recommendations
Antimicrobial stewardship - 2019

Global spredning af antibiotic stewardship

http://www.bsac-vle.com/massive-open-online-courseon-antimicrobial-stewardship/

Gratis e-bog om AMS

www.bsac-vle.com
http://www.bsac.org.uk/antimicrobial-stewardship-fromprinciples-to-practice-e-book/ebook-download/

