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RIKTIGERE ANTIBIOTIKABRUK I KOMMUNENE
Et kvalitetsforbedringsprosjekt i allmennpraksis

GRUPPEMØTE 1



1. Innlogging på e-portal 
2. Det viktigste fra nettkurset
3. Powerpointpresentasjon gjennomgås og diskuteres
4. Antibiotikarapport presenteres og gjennomgås
5. Arbeide med oppgaver
6. Diskusjon i plenum og avtale nytt møte
7. Fyll ut presensliste

GRUPPEMØTE 1: DAGENS AGENDA



Disposisjon:
• Kvalitetsarbeid
• Antibiotikabruk og –resistens i allmennpraksis

AGENDA: PRESENTASJON GJENNOMGÅS



Kvalitetskontroll(-sikring): Få oversikt over kvaliteten på ett
eller flere områder -kan medføre ønske om forbedring.

Kvalitetsforbedring: Forbedre et område, gjennom å 
gjennomføre ulike endringer/tiltak I praksis.

Kvalitetskontroll uten forbedring gir ikke bedre kvalitet!

KVALITETSKONTROLL VS. FORBEDRING



"Told but not heard
Heard but not understood
Understood but not acceptet
Accepted but not put into practice
Put into practice, but for how long?"

Konrad Lorenz

KUNNSKAP VS. PRAKSIS

Det er ikke nok å være faglig oppdatert!



Aargh
Identifiser et problem

Don't fix it before you know what's broken
Kartlegg prosess og flaskehalser

Opp, alle!
Engasjer bredt

"All forbedring er en forandring, men all forandring er ikke forbedring!”
Test løsninger I flere omganger i liten skala før implementering

HVORDAN FORBEDRE TING?



Forbedringsmodellens 3 spørsmål:

1. Hva ønsker du å forbedre?

2. Hvordan kan du måle en forbedring?

3. Hvilke tiltak tror du vil føre til forbedring?

FORBEDRINGSMODELLEN



Kvalitet er vanskelig å definere og 
vanskelig å måle

Bør være enkelt

Målinger bør ikke erstatte fokuset på det 
egentlige målet – og sunn fornuft

Mye av det viktige vi gjør er ikke målbart!

MÅLINGER



Engasjerende

Motiverende fremover

Interessant

Kan gjøres enkelt

HVORFOR MÅLE?



Indirekte mål, pekepinn på kvalitet
Resultatindikator: Pasientens gevinst. Overlevelse /livskvalitet/ tilfredshet
Prosessindikator: Utførelse av bestemte anbefalte prosedyrer
Balanserende indikator: Måler eventuelle uheldige ringvirkninger av gjennomførte endringer

Krav til kvalitetsindikatorer
Relevant -måler den noe som er viktig for kvaliteten innen området man ønsker å forbedre?
Gyldig -er det dokumentert sammenheng mellom indikatoren og kvalitet?
Målbar -er det mulig å måle den?
Tilgjengelig -er data mulig å innhente?
Pålitelig og mulig å tolke -måles den likt av alle, og kan man stole på den?
Sensitiv for endring -er den egnet til å måle effekten av et kvalitetsforbedringstiltak?

KVALITETSINDIKATORER



Hvorfor er det viktig?

Hvordan kan vi unngå resistens?

Hva kan vi gjøre annerledes fra og med i morgen?

ANTIBIOTIKA I ALLMENNPRAKSIS



HVORFOR ER DET VIKTIG?

• Storbritannias helsedirektør Sally Davies: - Antibiotikaresistens er en like stor 
trussel som terrorisme og klimatrusselen

• Tidligere ufarlige infeksjoner kan igjen bli livstruende

• Store deler av moderne medisin (kirurgi, kreftbehandling etc) er basert på 
virksomme antibiotika

• Beregninger: 25.000 dør i Europa hvert år på grunn av antibiotikaresistens
(vanskelig å bekrefte)



NYE ANTIBIOTIKA OG RESISTENS

Eksempel: Neisseria gonorrhoea

1943 
Penicillin

1952 
Erythromycin

1962 
Tetracyclin 1980 

Ceftriaxone

1983 
Cefixime

1976 
Penicillin

1977 
Erythromycin

1985 
Tetracycline 

2010 
Cefixime

2011 
Ceftriaxone

1980’s 
Ciprofloxacin

1987 
Ciprofloxacin

Super-

bug

1944 
Sulphonamides

Resistens oppdaget

Antibiotika oppfunnet

1936 
Sulphonamides

Tilpasset av Vestrheim DF fra Unemo M et al Antibiotic resistance in Neisseria gonorrhoeae: origin, evolution, and lessons learned for the future Ann N Y Acad Sci 2011; 1230:E19-28



ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENS – samfunnsnivå  
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Antibiotikabruk utenfor sykehus (DDD/1000 innb/dag) (2006)

• Sammenhengen 
mellom et lands 
antibiotikaforbruk og 
forekomst av 
penicillinresistente 
pneumokokker

• Dette er årsaken til at 
vi fremdeles kan 
bruke penicillin ved 
pneumoni i Norge



ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENS – samfunnsnivå  

• Forholdet mellom 
ciprofloxacin-bruk
og ciprofloxacin-
resistens i Norge

• Det nytter: både 
bruken og 
resistensen er på 
vei ned



ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENS – individnivå  

Urinveisinfeksjon

• Vi snakker vanligvis mest om 
betydningen av resistens for 
samfunnet. Men også for den 
enkelte pasient betyr det noe.  

• Denne meta-analysen viser økt risiko 
for å få en infeksjon med en resistent 
bakterie innen ett år etter en eneste 
kort antibiotikakur. 

• Det er altså 33% økning etter en 
cystitt-kur og over dobling av risk 
etter en luftveisinfeksjon-kur.

Costelloe et al. BMJ 2010:349;c2096

Luftveisinfeksjon



TILTAK MOT ANTIBIOTIKARESISTENS  

• å forebygge infeksjoner (vaksiner etc) 

• å forebygge spredning av resistente mikrober 

• å bruke antibiotika riktigere: 
• så lite og så smalspektret som mulig – uten at pasienten blir 

skadelidende



Norge 

ANTIBIOTIKABRUK I NORGE

• Norge ligger ganske godt an
• Høy bruk av metenamin (Hiprex), som sannsynligvis ikke 

gir resistens
• Men: selv uten å ta med metenamin, ligger vi langt 

høyere enn Sverige og Nederland



ANTIBIOTIKABRUK I NORGE – BESKRIVELSE 
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• Andel av befolkningen pr kjønn og aldersgruppe som har fått minst en 
antibiotikaresept i primærhelsetjenesten i 2012. 

• Kjenner dere igjen mønsteret fra egen praksis?  



ANTIBIOTIKABRUK I NORGE – BESKRIVELSE 

Sektorer

• 60% av all antibiotika forskrives
ved luftveisinfeksjoner, disse
behandles nesten totalt i
allmennpraksis. 

• 20% forskrives for 
urinveisinfeksjoner, det aller
meste for ukomplisert cystitt.

• Ca. 10% forskrives for 
hudinfeksjoner.

Diagnoser



ANTIBIOTIKABRUK – FORSKJELL MELLOM KOMMUNER

• Store geografisk forskjeller

Diskuter – hva kan dette skyldes?



• I gjennomsnitt forskriver norske 
allmennleger ut antibiotika i 33 % av 
luftveisinfeksjon-konsultasjonene

• Noen få skriver ut i < 10 % av 
konsultasjonene

• Noen få skriver ut i > 70 % av 
konsultasjonene

ANTIBIOTIKABRUK – FORSKJELL MELLOM ALLMENNLEGER

Forskrivningsrate ved luftveisinfeksjon-konsultasjoner

A
n

d
el

 le
ge

r 
(%

)



ANTIBIOTIKABRUK – FORSKJELL MELLOM ALLMENNLEGER
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Andel bredspektret antibiotika (= ikke 
fenoksymetylpenicillin) ved luftveisinfeksjon-konsultasjon

• Når norske allmennleger skriver ut 
antibiotika ved luftveisinfeksjon, velger de 
mer bredspektret enn penicillin i 59 % 
tilfellene

• Noen få skriver kun ut penicillin
• Noen få skriver aldri ut penicillin



ANTIBIOTIKAREDUKSJON – MÅLSETNING

Diskuter – hva synes dere?



ANTIBIOTIKAREDUKSJON – HVORFOR 30%?

- 30 %



ANTIBIOTIKAREDUKSJON – ER 30% MULIG?

• Vi er på god vei!

Diskuter – hvorfor er bruken 
redusert? 

Strengere leger? 
Mer skeptiske pasienter?



Er det forsvarlig å redusere 
antibiotikabruk?

• Engelsk studie (Gulliford, BMJ 2016): innleggelser pga
luftveisinfeksjoner fra lav- vs høyforskriver praksiser. 1 
ekstra innleggelse med lungebetennelse pr år for 
praksis med 7000 pasienter ved lav AB-forskrivning

• Norsk studie (K. Kværner, 2006): forekomst av 
komplikasjoner (mastoiditt) etter nye retningslinjer 
(mindre bruk av AB) for behandling av 
ørbebetennelse? Nei.

• Svensk studie (Cars et al 2018) Flere innleggelser for 
komplikasjoner til bakterielle infeksjoner ved 22% 
mindre AB-bruk over 10 år? Nei, ingen signifikante 
forskjeller



• Hvis forskrivning i alle fylker ble redusert til lavest forskrivende fylke: 
kun 23% reduksjon

• Hvis «høyforskriverne» forskrev som gjennomsnittet: kun 17% 
reduksjon

• Altså: 

• Nivået på antibiotikabruken skyldes ikke høyforskrivere 

• Alle må med!

ANTIBIOTIKAREDUKSJON – HVA MÅ TIL?



• Luftveisinfeksjoner

• Antibiotika ved den (i all hovedsak) virale tilstanden akutt bronkitt

• PCR før eventuell behandling for atypisk pneumoni?

• Behandling ved mellomhøy CRP?

• Behandling ved sinusittplager med kort varighet?

• Behandling med mer bredspektret enn penicillin V?

• Urinveisinfeksjoner

• Skifte mellom førstevalgene

• Bruk av ciprofloksacin

FORBEDRINGSPOTENSIALE – EKSEMPLER

Diskuter  



Mange gråsoner. Det nærmeste vi kommer er 
retningslinjene:

• www.antibiotikaiallmennpraksis.no
• www.helsedirektoratet.no
• Som app (Iphone/Androids)
• Som en del av NEL 
• Kontinuerlig revisjon på nett

HVA ER «RIKTIGST» ANTIBIOTIKABRUK?

http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/
http://www.helsedirektoratet.no/


• Komplette data fra forskrivning helt ned på forskrivernivå

• Enkelt å trekke ut,"servert på sølvfat"

• Periode er siste år

• Tar tid å se endring

• Årstidsvariasjoner og variasjoner fra år til år spiller inn

• I dag får dere data fra kommunen og en anonymisert lege, på 2. og 3. møte får
dere data på egen praksis

• Mange indikatorer i rapporten, du bør velge deg ut noen du ønsker å følge
gjennom kurset

FORSKRIVNINGSDATA FRA RESEPTREGISTERET



I dag er følgende data fokus:
• Eksempelrapport (data fra en anonym lege)

Hver av indikatorene gjennomgås og diskuteres i plenum. Vi foreslår å 
gå gjennom en og en av indikatorene, og gjerne be hver enkelt av 
deltagerne om å kommentere etter tur. Det vil være naturlig å både 
diskutere nivået i kommunen, hvordan kommunen ligger an 
sammenlignet med fylke/land, og hvor god og relevant dere synes 
indikatoren er.

AGENDA: DATA FRA EGEN PRAKSIS



(Grundig beskrivelse i kompendiet)
1. Definer et mål knyttet til antibiotikaforskrivning

2. Velg ut en eller flere indikatorer du ønsker å følge

3. Foreslå aktuelle tiltak for å nå målet ditt – vurder konkret verktøyene i verktøykassen

INNLEVERING AV ARBEIDSARK ER EN OBLIGATORISK DEL AV KURSET

HUSK Å AVTALE MØTE OM 1-2 MÅNEDER
Legges inn i ePortal av gruppeleder

AGENDA: DAGENS ARBEIDSARK


