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Påstander 
 
 Pasienter i sykehjem behandles av og til med antibiotika på tynt grunnlag  

 
 En mer strukturert tilnærming til kliniske symptomer, diagnostikk, antibiotika- 
valg, behandlingslengde og evt. revurdering av igangsatt behandling vil  
kunne føre til mer fornuftig antibiotikabruk i sykehjem  



 
Peder Testperson er en relativt oppegående 94 år gammel sykehjemsbeboer  
som en dag får kliniske symptomer forenlig med urinveisinfeksjon. Sykehjemslegen 
synes det ofte er vanskelig å samle alle trådene i den elektroniske journalen 
når han behandler pasienter med akutte infeksjoner. Mest av alt  ønsker han seg 
en journalmal der han kan samle opplysninger om klinikk, mikrobiologisk prøve- 
taking- og resultat, antibiotikavalg og utkomme etter endt behandling i ett notat.   
 
Kan dette la seg gjøre?  
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Påstander 
 
 Mange sykehjemsbeboere behandles med antibiotika i livets sluttfase 
  
 Det dreier seg da ofte om behandling av nedre luftveisinfeksjoner, og  
ikke sjelden anvendes bredspektrede, resistensdrivende 
antibiotika  
 
 En mer strukturert tilnærming til behandlingsnivå ved infeksjoner  
i livets siste fase kan bidra til mindre hyppig bruk av slike antibiotika.  
 
 
 
Kan e-journalen bidra til dette?  
 
 



 
 
Peder Testperson er en 94 år gammel sykehjemsbeboer med fremskreden  demens  
og en rekke alvorlige somatiske sykdommer.  
De siste månedene har han hatt tilbakevendende pneumonier, der han først har  
fått forbigående bedring etter iv. behandling med Tazocin eller im. behandling  
med ceftriakson.  
Den nye sykehjemslegen blir tilkalt av pleiepersonell da han påny har fått høy 
feber og surklete respirasjon, med spørsmål om ny antibiotikakur skal startes.  
Den forrige sykehjemslegen har snakket om at det kanskje etter hvert burde  
vurderes å «legge inn årene» når det gjelder antibiotikabehandling, men dette  
er ikke journalført.  
 
Hadde det ikke vært fint å kunne samle alle opplysninger om behandlingsnivå i ett  
journalnotat? 
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 Beslutninger ved et sykehjem i Bergen Kommune  

Beslutningsnivå



Oppsummering  

 

• Strukturerte infeksjons-og beslutningsnotat 
kan bidra til mer fornuftig antibiotika-
behandling  

 

• Implementering av disse kan være en 
utfordring 

 

 


