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Om rapporten
I denne rapporten vises antibiotika du har forskrevet og som pasientene dine har hentet ut på 
apotek over to separate perioder. Dette kaller vi din praksis. Din praksis sammenlignes med din 
smågruppe, alle deltakere i RAK i ditt fylke og gjennomsnittsforbruket i kommunen og fylket du 
arbeider i, samt i Norge. All antibiotika du har forskrevet i fastlegepraksis, på legevakt eller annet 
sted og som er hentet ut på et apotek, er inkludert. Eventuell antibiotika du har ordinert på 
sykehjem eller annen institusjon er ikke inkludert. Med antibiotika menes alle systemiske 
antibakterielle midler i ATC-gruppe J01, utenom metenamin (Hiprex®). Metenamin er kun inkludert 
i én av tabellene (tabell 2.2).

Perioder: Før- og etter-perioden refererer til før og etter RAK-kurset startet. For å unngå at 
årstidsvariasjoner skal spille inn, har vi benyttet 6-månedersperioden rett etter kursstart, samt 
tilsvarende 6-månedersperiode året før.

Perioden før: Jan 2016 - Jun 2016
Perioden etter: Jan 2017 - Jun 2017

Kvalitetsindikatorer: Dine data fra Reseptregisteret er i denne rapporten systematisert i forskjellige 
indikatorer som skal si noe om din forskrivningspraksis. Indikatorene er utviklet av 
Antibiotikasenteret for primærmedisin og Folkehelseinstituttet.  

Sammenligningsgrunnlag. Din praksis, smågruppens praksis og alle RAK-deltakernes praksis er 
beregnet ut fra praksisaktiviteten du oppgav da du meldte deg på RAK-kurset, nemlig din 
listelengde, om du betjener hele listen selv, og ditt antall legevaktkonsultasjoner.  Tallene for din 
kommune, ditt fylke og hele Norge er beregnet på en annen måte, basert på hele befolkningen. 
Disse to metodene kan ikke automatisk sidestilles – det kan for eksempel være at din 
listepopulasjon ikke samsvarer med den generelle befolkningen. Eventuelle forskjeller må tas med 
inn i gruppediskusjonen (se appendiks for forklaring på hvordan vi har beregnet 
gjennomsnittsfastlegeforskrivning og listepasient-ekvivalenter). Heller ikke listelengde og antall 
legevaktkonsultasjoner gir et perfekt grunnlag for sammenligning mellom legene i gruppen. Målet er 
imidlertid på ingen måte å avgjøre hvem som er «best», men å sette seg egne mål, og å få til gode 
diskusjoner i gruppen.

Forkortelser: AB=antibiotika, Rx=reseptforskrivning, DDD= definert døgndose,
LVI-AB= Luftveisantibiotika, UVI-AB= Urinveisantibiotika (se også beskrivelse i Appendiks).

Denne rapporten ble generert xx.xx.201x.
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Dine nøkkeltall i rapporten

(*) Lege-id er en unik id for deg, kun benyttet i forbindelse med denne rapporten.
(**) Leger med antall resepter per 1000 listepasient-ekvivalent lik 0 i periodene før eller etter er 
flyttet til en felles gruppe (gruppenr. 9999). Dette for å unngå at leger uten forskrivninger skal 
påvirke gjennomsnittet for smågruppen. I beregning av "resepter per 1000 listepasient-
ekvivalent" er tallet for hver periode multiplisert med 2 for å simulere likeverdige 12 måneders-
perioder.

Din lege-id (*) xxxx

Smågruppe xxxx

Kommune Kommunenavn

Fylke Navn på fylke

Listelengde xxxx

Antall legevakter xxxx

Antall konsultasjoner per vakt xxxx

Listlengde-ekvivalent xxxx
Før Etter

Resepter per 1000 listepasient-ekvivalent (**) 181,1 193,7

1. Beskrivelse av din praksis
Ulike fastleger har ulik aldersfordeling på listene sine. Dette kan spille en stor rolle for antibiotikabruken. Vi har 
ikke tilgang til detaljer om din listepopulasjon, men aldersfordelingen blant dem du har gitt antibiotika, kan 
likevel si noe om aldersfordelingen i listepopulasjonen. 

Tabell 1.1. Fordeling av utleverte antibiotikaresepter per aldersgruppe totalt i periodene før og etter 
(satt sammen til en periode, 12 måneder).

Under 10 år 10-64 år Over 65 år

Din praksis 8% 62% 30%
Smågruppe 7% 58% 36%

RAK ditt fylke 9% 60% 31%
Kommune 9% 58% 33%

Fylke 9% 61% 30%
Hele landet 10% 61% 29%
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Figur 1.1. Aldersfordeling (10-års aldersgrupper), antall personer som har fått antibiotika i din 
praksis.
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Personer pr 1000 listepasient-
ekvivalenter(*) eller innbyggere

Resepter pr 1000 listepasient-
ekvivalenter(*) eller innbyggere

Før Etter Endring Før Etter Endring
Din praksis 76 80 6% 91 97 7%
Smågruppe 91 77 -16% 120 101 -16%

RAK fylke 67 57 -15% 87 74 -15%
Kommune 103 96 -7% 146 136 -6%
Fylke 96 89 -7% 133 122 -7%

Hele landet 96 91 -5% 134 126 -5%

2. Totalforbruk
Det er et nasjonalt mål å redusere totalforbruket av antibiotika i befolkningen med 30 % i løpet 
av 2020. Her får du oversikt over din totalforskrivning. Vi har ingen god nevner – det vil si at det 
er vanskelig å si hvor stor andel av pasientene som oppsøker deg, som får antibiotika. 
Beregningene er gjort på bakgrunn av din listelengde og dine legevakter.

Tabell 2.1. Oversikt over total antibiotikaforskrivning, målt i andel personer og antall 
resepter. Din praksis, smågruppe, RAK i ditt fylke, kommunen, fylket og hele landet.

(*) Din legevakt-aktivitet er også inkludert her. Se appendiks for nærmere forklaring av våre 
beregninger.
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Tabell 2.2. Oversikt over hvilke antibiotika du har forskrevet og som er utlevert fra apotek i 
perioden. ATC-koder uten utleveringer er ikke inkludert i tabellen.

(*) Antall personer i "SUM antibiotika" kan være lavere enn summen av antallet personer i kolonnen 
fordi noen personer kan ha fått flere typer antibiotika.

Min forskrivning Antall personer(*) Antall resepter
Før Etter Før Etter

J01CE02 fenoksymetylpenicillin 19 27 19 30
J01XE01 nitrofurantoin 5 11 5 11
J01CA08 pivmecillinam 12 10 13 10
J01EA01 trimetoprim 2 10 5 10
J01AA04 lymecyklin 4 5 4 6
J01CA04 amoxicillin 5 5 5 5
J01CF01 dikloxacillin 6 4 8 5
J01AA02 doksycyklin 9 4 9 4
J01EE01 sulfametoxazol og trimetoprim 5 4 6 4
J01DB01 cefalexin 3 2 3 3
J01FA01 erytromycin 6 2 6 2
J01FF01 Klindamycin 1 2 1 2
J01CE01 benzylpenicillin 1 0 1 0
J01FA09 klaritromycin 1 0 1 0

SUM antibiotika (ekskl 
metenamin)

72 76 86 92

J01XX05 metenamin 12 13 25 24
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Variasjon over tid    
På nasjonalt nivå sier årstidsvariasjonen noe om kvaliteten på antibiotikaforskrivningen. En tydelig 
økning i vinterhalvåret antyder at mange sesongavhengige virusinfeksjoner behandles med 
antibiotika. På enkeltlegenivå sier disse tallene mindre, men du kan få et inntrykk av hvordan 
forskrivningen din varierer over tid.

Figur 2.1. Månedlig forskrivning av antibiotikaresepter i en to-årsperiode for din 
praksis, smågruppe og RAK i ditt fylke. Markerte felt viser periode før og etter.

Listepasientekvivalent er brukt i beregningen for figuren.
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Fordeling av forskjellige typer antibiotika
Valg av type antibiotika er avgjørende for resistensutviklingen. Hvis flere typer antibiotika er 
virksomme mot en bestemt infeksjonstilstand, vil den minst resistensdrivende typen være førstevalg. 
Penicilliner er regnet som lite resistensdrivende.

Figur 2.2. Din terapiprofil av antibiotikaresepter før og etter.
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Figur 2.3. Terapiprofil av antibiotikaresepter i perioden. Din praksis sammenliknet 
med smågruppen, RAK i ditt fylke, kommunen, fylket og hele landet.
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3. Luftveisantibiotika
Luftveisantibiotika (LVI-AB) defineres som amoksicillin, fenoksymetylpenicillin, makrolider og 
doksycyklin (se hele definisjonen i appendiks).  Det er et nasjonalt mål at andelen 
fenoksymetylpenicillin for luftveisinfeksjoner bør være høy.

Tabell 3.1. Antall resepter luftveisantibiotika (LVI-AB) og andel fenoksymetylpenicillin (penicillin 
V) i periodene før og etter. Grønn pil angir endring i ønsket retning, rød pil angir endring i ikke
ønsket retning.

Antall LVI-AB resepter Andel fenoksymetylpenicilin 
av alle LVI-AB

Endring i andel
fenoksymetylpenicilin

Før Etter Før Etter
Din praksis 40 41 48% 73% 54%
Smågruppe 505 413 43% 49% 15%

RAK Fylke 6 665 5 715 49% 59% 22%
Kommune 2 264 2 140 44% 49% 11%
Fylke 19 439 18 385 44% 51% 14%

Hele landet 361 157 343 570 47% 50% 6%
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Figur 3.1. Terapiprofil, LVI-AB-resepter, aldersgruppen  0-4 år. Antall LVI-resepter til aldersgruppen i 
din praksis er 4 i perioden før og 5 i perioden etter. 

Figur 3.2. Terapiprofil, LVI-AB-resepter, aldersgruppen  5-14 år. Antall LVI-resepter til aldersgruppen i 
din praksis er 0 i perioden før og 2 i perioden etter. 
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Figur 3.3. Terapiprofil, LVI-AB-resepter, aldersgruppen  15-29 år. Antall LVI-resepter til 
aldersgruppen i din praksis er 6 i perioden før og 11 i perioden etter. 

Figur 3.4. Terapiprofil, LVI-AB-resepter, aldersgruppen  30-79 år. Antall LVI-resepter til 
aldersgruppen i din praksis er 30 i perioden før og 22 i perioden etter. 
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4. Urinveisantibiotika
Urinveisantibiotika (UVI-AB) defineres som pivmecillinam, trimetoprim, trimetoprim-sulfa, 
nitrofurantoin og kinoloner (ciprofloksacin og ofloksacin). Det er et nasjonalt mål at kinoloner ikke 
skal brukes ved ukomplisert cystitt, og at det bør veksles mellom de tre likestilte førstevalgene 
pivmecillinam, trimetoprim og nitrofurantoin.

Tabell 4.1. Antall UVI-AB-resepter og andel kinolon-resepter til kvinner mellom 
20 - 79 år. Grønn pil angir endring i ønsket retning, rød pil angir endring i ikke ønsket retning.

Antall UVI-AB resepter Andel kinolonresepter Endring i andel
kinolonresepter

Før Etter Før Etter
Din praksis 16 20 - - -
Smågruppe 162 154 6% 3% -47%

RAK Fylke 2 652 2 244 4% 3% -33%
Kommune 820 768 11% 8% -31%
Fylke 6 718 6 305 6% 5% -22%

Hele landet 135 957 131 361 7% 5% -22%

Tabell 4.2. Antall UVI-AB-resepter og andel kinolon-resepter til menn mellom 20 - 79 år. Grønn pil 
angir endring i ønsket retning, rød pil angir endring i ikke ønsket retning.

Antall UVI-AB resepter Andel kinolonresepter Endring i andel
kinolonresepter

Før Etter Før Etter
Din praksis 4 4 - - -
Smågruppe 59 45 27% 31% 15%

RAK Fylke 605 552 24% 19% -19%
Kommune 225 236 42% 36% -14%
Fylke 1 771 1 715 28% 24% -14%

Hele landet 35 201 33 532 29% 25% -14%
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Figur 4.1. Andel (%) kinolon-resepter sammenlignet med alle UVI-AB-resepter for kvinner 20 - 79 år.
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Figur 4.2. Terapiprofil, UVI-AB-resepter til kvinner i aldersgruppen 20-79 år. Antall UVI-resepter til 
kvinner i aldersgruppen i din praksis er 96 i perioden før og 120 i perioden etter.

Figur 4.3. Terapiprofil, UVI-AB-resepter til menn i aldersgruppen 20-79 år. Antall UVI-resepter til 
menn i aldersgruppen i din praksis er 24 i perioden før og 24 i periode etter.
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APPENDIKS
Forklaring av begreper
Reseptregisteret inneholder ikke informasjon om hvilken diagnose legemidler på normalresept er 
gitt for (i motsetning til legemidler forskrevet på blåresept). For å få et bedre bilde av hvordan 
hovedmengden av antibiotika forskrives har vi laget en grov gruppering av antibiotika i teoretiske 
indikasjonsgrupper. Når vi ser på aggregert statistikk (det vil si for store befolkningsgrupper eller 
over tid) vil disse grupperingene gi et godt bilde av hvordan antibiotika forskrives.

LVI-AB = Luftveisantibiotika
Følgende antibiotika er inkludert: amoksicillin, fenoksymetylpenicillin, makrolider (erytromycin, 
klaritromycin, roxitromycin, azitromycin) og doksysyklin. Store pakninger (med innhold over 50 
DDD) av doksysyklin er ikke medregnet. Blåresepter forskrevet på §4 Allmennfarlig smittsomme 
sykdommer er ikke inkludert. Dette er antibiotika som har luftveisinfeksjoner som antatt hyppigste 
indikasjon. De kan også benyttes til andre indikasjoner, for eksempel kan amoksicillin benyttes ved 
urinveisinfeksjon, og doksysyklin ved klamydiainfeksjon eller ved akne, men når vi ekskluderer 
blåresepter forskrevet for allmennfarlige smittsomme sykdommer (f.eks klamydia) og store 
pakninger av doksysyklin (f.eks akne) antas det her at luftveisinfeksjon er viktigste og største 
indikasjon.

UVI-AB = Urinveisantibiotika
Følgende antibiotika er inkludert: pivmecillinam, trimetoprim, trimetoprim-sulfa, nitrofurantoin og 
kinoloner (ciprofloksacin og ofloksacin). Dette er antibiotika som har urinveisinfeksjoner som antatt 
hyppigste indikasjon. De kan også benyttes til andre indikasjoner, f.eks kan ciprofloksacin benyttes 
ved enkelte hudinfeksjoner der det er behov for gramnegativ dekning.

Metenamin (Hiprex®)
Metenamin skiller seg fra andre antibiotika ved ikke å være et terapeutisk antibiotikum - det har kun 
indikasjon profylakse mot urinveisinfeksjoner. Metenamin er antatt å ha liten eller ingen 
resistensdrivende effekt, og er derfor her skilt ut fra andre antibiotika. Metenamin er lite brukt 
utenfor Norden.

DDD = definert døgndose
ATC/DDD-metoden er et internasjonalt system for å måle legemiddelbruk. Det er anbefalt av 
Verdens helseorganisjon (WHO) til dette bruk. Informasjon om DDD-verdien kan finnes her: 
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/

DDD-definisjon:
antatt gjennomsnittlig døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne.

Eksempel: pivmecillinam (J01CA08) har en DDD på 600 mg. Hovedindikasjonen er urinveisinfeksjon. 
Anbefalt daglig dose er 200 mg x 3, dette gir en døgndose på 600 mg. 600 mg er 
gjennomsnittsdosen, men noen kan bruke mer og noen mindre. DDD er altså ikke en eksakt verdi, 
men en internasjonal verdi.
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Forklaring av beregninger
Gjennomsnittlig fastlegeforskrivning
Reseptregisteret inneholder ikke informasjon om hvilken stilling forskriver har. Dermed er det en 
utfordring å beregne gjennomsnittlig fastlegeforskrivning i kommune, fylke og land. Vi har derfor 
definert fastleger slik: Forskrivere som i hovedsak benytter ICPC2-kodeverket ved forskrivning av 
blåresepter (dette kodeverket benyttes stort sett kun i allmennpraksis), og som har forskrevet 
minst 100 blåresepter i løpet av siste 12 måneder fra slutten av perioden vi har definert som etter. 
Denne definisjonen danner grunnlaget for gjennomsnittlig fastlegeforskrivning i kommune, fylke og 
land. I datagrunnlaget for denne rapporten har vi 6 912 fastleger i hele landet (dette er et høyere 
tall en det reelle antall fastleger i Norge. Dette skyldes at turnusleger i kommunehelsetjenesten, 
vikarer, legevaktsleger m.fl. også kan fanges opp av vår definisjon), x fastleger i RAK i ditt fylke og x 
fastleger i smågruppen.

I tabell 2.1 har vi delt disse tallene på antall innbyggere i hhv. kommune, fylke og land, for å angi 
totalforskrivning. Denne forskrivningsraten er imidlertid vanskelig å sammenligne med din egen og 
din gruppes forskrivning; innbyggertall er noe annet enn listepasient-ekvivalenter.

Når det gjelder de øvrige tabellene og figurene, som angir fordeling av ulike typer antibiotika, er 
sammenligningsgrunnlaget langt bedre. Her kan du regne med at tallene for kommune, fylke og 
land gir et godt bilde på praksisen til den gjennomsnittlige fastlege.  

Listepasient-ekvivalenter
I noen av tabellene i denne rapporten har vi angitt din forskrivning pr 1000 listepasient-
ekvivalenter, slik at du kan sammenligne din praksis  med din smågruppe og med alle deltakerne i 
RAK i ditt fylke. Din legevaktaktivitet er lagt inn i beregningen av listepasient-ekvivalent på 
følgende måte: 1 legevaktkonsultasjon = 0.77 listepasient

Formelen blir da:
Listepasient-ekvivalenter = Listelengde + (antall legevaktkonsultasjoner * 0.77)

(Deltakere som har meldt seg på RAK-kurset etter 1.februar 2017 er også bedt om å oppgi hvor stor 
andel av listen de betjener selv. For disse deltakerne er denne andelen med i formelen.)

Denne formelen er basert på totaltall fra HELFO, og bygger på gjennomsnittlig antall 
fastlegekonsultasjoner og legevaktkonsultasjoner for infeksjonstilstander i 2014.
Listepasient-ekvivalenter er langt fra et perfekt mål på praksisaktivitet. Vi har valgt det i denne 
rapporten fordi det er en metode som ikke krever at hver enkelt deltaker må bruke tid på å finne 
frem eksakte aktivitetsdata fra både fastlegepraksis og legevakt.

Beskrivelse av datamaterialet
Rapporten inkluderer alle legemidler med ATC-kode J01 ekskl. J01XX05 utlevert etter resept fra 
apotek, med unntak av tabell 2.2 der at ATC-kode J01XX05 (metenamin) også er inkludert. Kun 
resepter til individer registrert med gyldig fødselsnummer i apoteket er inkludert. 

Alder
Aldersberegning i rapporten tar utgangspunkt i alder ved utleveringsåret, dvs. utleveringsår - 
pasientens fødselsår.
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