Oslo 28/1 2017

RIKTIGERE ANTIBIOTIKABRUK I KOMMUNENE (RAK)
– ET GRATIS KLINISK EMNEKURS FOR ALLMENNLEGER
Kjære fastlege!
Dette brevet sendes til fastlegene i 30 kommuner som har høyere antibiotikabruk enn landsgjennomsnittet.
Antibiotikaresistens er tett knyttet til antibiotikabruk. Allmennleger i Norge forskriver mindre og riktigere enn de
fleste andre lands allmennleger, men vi er likevel langt fra flinkest i Europa. Både helsetjenesten selv og
helsemyndighetene har derfor et mål om å redusere antibiotikabruken i Norge. Antibiotikasenteret for
primærmedisin (ASP) har i samarbeid med Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) og Folkehelsa laget et gratis,
poenggivende 15 timers klinisk emnekurs, der hensikten er å oppnå en riktigere antibiotikabruk. Kurset består
av tre e-læringskurs og tre gruppemøter, der legene mottar og diskuterer egen personlige forskrivningsrapport
basert på Reseptregisteret. Gruppen kan enten være din etterutdanningsgruppe (smågruppe) eller ditt
legekontor – dere kan selv bestemme hva dere ønsker.
Vi vil med dette inviterer deg og ditt legekontor/din smågruppe til å delta på kurset. Smittevernansvarlig
kommunelege (eller en utvalgt fastlege) i din kommune deltar på et oppstartmøte for RAK-prosjektet på
Gardermoen 1.februar 2017. Formålet med oppstartsmøtet er at kommunelegen skal kunne informere dere
fastleger om kurset, og lede det første gruppemøtet – før dere får den personlige forskrivningsrapporten.
Kommunelegen skal altså ikke ha innsyn i den enkelte leges forskrivningsrapport.
Les mer om kurset på www.riktigantibiotika.no. Her finner du også lenke til påmeldingsnettsiden
(eportal.skilnet.no/signup/rak). Det er nå åpent for å melde seg på, og å gjennomføre første e-læringskurs.
Første gruppemøte kan avholdes når gruppens deltagere har gjennomført første e-læringskurs.
RAK-kurset evalueres i en vitenskapelig studie, slik at vi kan måle effekten kurset har, og eventuelt forbedre det.
Deltagelse innebærer at forskergruppen får tilgang til din forskrivningsrapport og din tilbakemelding på kurset,
se vedlagt samtykkeskjema. Du samtykker ved å krysse av på påmeldingsnettsiden. Det er mulig å delta på RAKkurset uten å delta i den vitenskapelige studien.
Norsk forening for allmennmedisin og Smittevernlegene – Nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger
deltar i prosjektets referansegruppe. Ta kontakt med prosjektleder Sigurd Høye, sigurd.hoye@medisin.uio.no
ved spørsmål eller innspill.
Vi håper dere synes dette virker interessant, og at så mange som mulig melder seg på!
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