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Helsedirektoratet inviterer med dette til
faglige innspill til en ny Nasjonal faglig
retningslinje for antibiotikabruk i
sykehus. Denne retningslinjen er en
milepæl for å sikre riktigHe sedirektoratetantibiotikabruk, og er et viktig tiltak i

forbindelse med nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten
og antibiotikaresistens (2008-2012). Arbeidet har vært omfattende og over 80
fagpersoner har vært involvert. Helsedirektoratet retter en stor takk til alle
medvirkende for gode bidrag.

Retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus sendes med dette på høring. Det
presiseres at dette ikke er en offentlig høring etter forvaltningsloven § 37.

Arbeidet med retningslinjen startet i januar 2011, og det ble nedsatt en redaksjonsgruppe
med bred forankring, både nasjonalt og faglig, se i retningslinjen under hovedkapitler
Redaksjonen og Forfattere.

Overlege Jon Birger Haug har ledet arbeidet, og har også vært forfatter til fiere kapitler.
Det er i stor grad takket være hans innsats og kompetanse at Helsedirektoratet nå kan
presentere denne høringsversjonen av retningslinjen som en nettversjon med
søkemuligheter og kapittelinndeling.

Denne høringsversjonen er et alternativ til den papir- eller pdf-versjonen Helsedirektoratet
ellers pleier å sende ut. På grunn av omfanget av denne retningslinjen er det et behov for
å gjøre den mer tilgjengelig ved å presentere den som en nettbasert versjon.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke blir den endelige nettversjonen av retningslinjen slik
den til slutt vil bli lagt ut på Helsedirektoratets nettsider. Det er det faglige innholdet vi ber
om tilbakemelding på nå, ikke hvordan nettversjonen fremstår eller hvilken funksjonalitet
som finnes, eller eventuelt mangler. Det skal også bemerkes at denne første utgaven
av retningslinjen ikke er fullstendig i forhold til intensjonen om, på lengre sikt, å
gjennomføre GRADE kunnskapsoppsummeringer og vurderinger av anbefalingenes
styrke (se også hovedkapitlet Kunnskapsgrunnlaget (GRADE).

Det er ønskelig at kommentarer og innspill sendes enten som et vedlegg i en e-post eller
som et brev. Ved kommentarer til spesifikke kapitler/innhold er det mulig å kopiere teksten
fra nettsiden og legge det inn i et word-dokument. Ved konkrete forslag til tekstendringer
ber vi om at det brukes "spor endringer". Husk å merke alle kommentarer med navn på
aktuelt kapittel evt. underavsnitt.

Vi ber om at alle innspill må være oss i hende  innen den 14. mai 2012.

Vennligst send e-post til

JonBirger.Haug@helsedir.no

eller
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abw@helsedir.no

eller brev til

Seniorrådgiver Anne Berit Walter
Helsedirektoratet,
Avd. for med. utstyr og legemidler
Pb 7000 St Olavs plass
0130 Oslo.
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