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Barne- og ungdomsklinikken 

(BUK)
• Barnekirurgen

• Nyfødtmedisin

• Medisin 3

– Endokrinologi og metabolisme

– Gastroenterologi og ernæring

– Nefrologi og reumatologi

– Hematologi og onkologi

– Kardiologi

– Nevrologi og habilitering

• Medisin 4

– ILA (infeksjon, lunge og akuttmedisin)



Hva gjør farmasøyten på BUK

• Svarer på spørsmål fra 

sykepleier og lege, bla: 

– manipulering av legemidler

– vurdering av kompatibilitet 

– spesialtilpasset TPN

– alternativ ved mangel av 

legemidler/legemiddelformer

– tilgjengelighet av legemidler

• Legemiddelutvalg BUK

• Undervisning

– Sykepleiere

– Leger 

– Helsefagarbeidere 

– Cytostatikakurs

• Retningslinjer innen 

legemiddelhåndtering

– Blandetabell nyfødt, 

pumpeprotokoller

– Prosedyrer 

– Preparatopplysninger

• Antibiotikateam
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Oppstart A-team BUK 2017



Resultat av oppstartsmøte

• Ukentlig audit med legegruppen og 

mikrobiolog

– Info til mikrobiolog i forkant av møtet

• utfordrende pasienter man ønsket å diskutere

 Veldig variabelt hvor mange som sendte i 

forkant og deltok på møtet



Oppstart av antibiotikavisitt

2019
• Oppstart september 2019

– ILA (infeksjon, lunge, akutt)

• Fra oktober 2019

– onko og Barnekirurgen

• Fra desember 2019

– Nyfødtintensiv

• Våren 2020 

– pause i AB-visitt

• Fra januar 2021 – hele BUK 



Farmasøytens oppgaver i AB-

teamet
• Kartlegge pasienter med AB-behandling 

dagen før AB-visitt

– Avdeling, navn, fødselsår, AB og dosering, 

oppstart av AB, indikasjon

• Sende info til mikrobiolog og 

infeksjonslege BUK

• Delta på AB-visitt – noterer evnt endringer 

(hvis mulig) og svare på evnt spørsmål 



Antibiotikavisitt

• Ca. 8-10 pasienter hver uke

• Hver onsdag 09.00-10.00 - previsitt eller kontakt 

med behandlende lege/kirurg

– Påminnelse om å revurdere pågående 

antibiotikabehandling

– Diskusjon av andre problemstillinger, eks 

prøvetaking, prøvesvar, andre pasienter osv

Ilustrasjon: Jens K. Styve, for KORSN



Gevinster ved AB-visitt

• Kvalitetssikring av AB-bruk på BUK 

– Støtte for kliniker 

• Tverrfaglig læring

• Fast møtepunkt – opprettholde fokus



Antibiotikarapport

• Vanskelig å vurdere

– deldoser og kassasjon

– Barnekirurgen flytter mellom to avdelinger

– Lavt forbruk, eks Nyfødt

• Oppstart med elektronisk kurve ved BUK i 

november 2020 – bedre 

antibiotikarapporter i fremtiden?



Takk for meg!


