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Sammendrag 

 

Bakgrunn: Antibiotikaresistens er økende både globalt og nasjonalt, og det er godt 

dokumentert at høyt forbruk av antibiotika fører til mer utvikling og spredning av 

antibiotikaresistens. Det er også vist i ulike studier at forskrivning av antibiotika ofte ikke er i 

henhold til retningslinjene. Formålet i denne studien er å undersøke hvilke antibiotika som er 

forskrevet til empirisk behandling av de fire hyppigst forekommende medisinske 

infeksjonsdiagnosene ved norske sykehus, og å vurdere om forskrivning er i samsvar med 

empiriske standardregimer i nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus. 

Videre, vil vi peke på mulige forbedringsområder for antibiotikaforskrivning med tilhørende 

forbedringstiltak. 

Metode: Materialet i denne oppgaven er innhentet i forbindelse med en intervensjonsstudie 

gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 

(KAS), FoU-avdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Informasjon om antibiotikabruk er 

samlet inn på pasienter innlagt ved medisinske avdelinger på Haukeland Universitetssykehus 

og Haraldsplass Diakonale Sykehus i perioden februar til juli 2014. Pasientdataene i denne 

studien inneholder blant annet valg av antibiotika til empirisk behandling ved ulike 

infeksjonssykdommer.  

Resultater:  

I alt 1990 pasienter ble inkludert i studien, 1063 menn og 927 kvinner. I analysene ble 

ytterligere 458 pasienter ekskludert. Gjennomsnittsalderen var 67,8 år (15-103 år). 

Forekomsten av de vanligste infeksjonsdiagnosene i dette materialet var nedre 

luftveisinfeksjoner (46 %), sepsis (17 %), urinveisinfeksjoner (9 %) og hud – og 

bløtdelsinfeksjoner (9 %). 

Totalt fikk 48,4 % av pasientene i studien empirisk standardregime som angitt i nasjonal 

retningslinje. Best etterlevelse av retningslinjen var det ved sepsispasienter, med en samlet 

etterlevelse på 51,4 %. Blant sepsispasienter med utgangspunkt ukjent, nedre luftveier, 

urinveier, buk og hud – og bløtdeler var etterlevelse av retningslinjen på henholdsvis 32 %, 63 

%, 59 %, 22 % og 5 %. Blant pasienter med nedre luftveisinfeksjoner fikk 47,7 % empirisk 

behandling i henhold til retningslinjen. I undergruppene fikk 77,8 % av pasientene med 

alvorlig samfunnservervet pneumoni empirisk standardregime, mens pasienter med 
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samfunnservervet pneumoni, KOLS - eksaserbasjon, sykehuservervet pneumoni og 

aspirasjonspneumoni fikk henholdsvis 50,5 %, 57 %. 7,8 % og 14,3 % empirisk 

standardregime. Blant pasienter med UVI fikk 40,9 % av pasientene behandling i henhold til 

retningslinjen, hvorav etterlevelsen var 51,9 % for pasienter med cystitt (kvinner 66,7 % og 

menn 29 %), og 40,9 % for pasienter med pyelonefritt. Totalt for pasienter med hud - og 

bløtdelsinfeksjoner var etterlevelsen av retningslinjen 44,9 %, hvorav 45,6 % for pasienter 

med erysipelas, 30,8 % for pasienter med cellulitt 30,8 % og 62 % for pasienter med abscess. 

For mange infeksjoner var valg av annen behandling preget av mye bruk av bredspektret 

antibiotika og mange ulike kombinasjonsbehandlinger. 

Konklusjon: 

I denne studien fikk i underkant av 50 % av infeksjonspasientene empirisk behandling i 

henhold til nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehus. Etterlevelse av retningslinjen 

varierte mellom de fire infeksjonsdiagnosene, og innad i deres undergrupper. Videre, var det 

stor variasjon i alternative behandlingsregimer, med mye bruk av bredspektret antibiotika. I 

kampen mot økende antibiotikaresistens er det viktig at både ledere og forskrivere engasjerer 

seg, vi må øke kunnskapen om riktig forskrivning blant forskrivere, og iverksette ytterligere 

tiltak som kan øke etterlevelsen etter retningslinjen. Farmasøyter kan spille en viktig rolle 

gjennom å gi undervisning og gjennomføre auditer på avdelinger. Studien viser at det store 

rom for forbedring, og bare ved å adressere disse kan vi komme i mål med 30 % reduksjon i 

bruk av bredspektret antibiotika ved norske sykehus innen 2020. 
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1 Introduksjon 
 

Antibiotikaresistens er et raskt voksende globalt problem og konsekvensene vil etter hvert 

påvirke oss alle. Det er estimert at 25 000 mennesker i Europa hvert år dør på grunn av 

antibiotikaresistente bakterier (1). Det at bakterier kan bli resistente var kjent allerede da A. 

Flemming oppdaget penicillin i 1928. Han advarte mot problemet med resistensutvikling (2), 

og at økt bruk av antibiotika ville føre til økt forekomst av antibiotikaresistens (3, 4). I 

kroppen er det normalt en balanse mellom antibiotikaresistente og ikke-resistente 

mikroorgansimer. Ved å eksponere kroppen for antibiotika oppstår et selektivt press slik at 

antibiotikafølsomme mikroorganismer dør, mens antibiotikaresistente bakterier får gode 

vekstvilkår og spres (5). I sykehusene er antibiotikatrykket høyt og pasienter ligger tett, noe 

som er med på å fremme rask spredning av resistens. På sykehus ligger de sykeste og mest 

mottakelige pasientene, og infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier kan få alvorlige 

konsekvenser for disse pasientene (1). 

1.1 Antibiotika: opprinnelse 
 

For mer enn 2500 år siden var kineserne klar over de terapeutiske egenskapene til mugne 

soyabønner for behandling av infeksjoner, og grekerne brukte også substanser med 

antimikrobiell aktivitet (6). I 1911 oppdaget Paul Ehrlich et sulfapreparat som ble brukt i 

behandlingen av syfilis (6, 7). Den store revolusjonen innen antimikrobiell behandling kom 

først ved oppdagelsen av penicillin i 1928 (8) og sulfonamider i 1936 (6). Kommersiell 

antibiotika produksjon begynte med produksjon av penicillin i 1940-årene, og med det økte 

overlevelsen av tidligere dødelige sykdommer som lungebetennelse, smittsom 

hjernehinnebetennelse og blodforgiftning for å nevne noen. Utviklingen av ny DNA-teknologi 

førte til utvikling av mange flere antibiotika (9), så i perioden frem til 1960-tallet kom en 

rekke nye antibiotika på markedet. Etter 1960-tallet har det blitt utviklet lite nytt. Nyere 

antibiotika har vært kjemiske modifiseringer av eksisterende antibiotika, og endringene har 

gitt nye ”generasjoner” av midler med bedre effektivitet (10). Senere har utviking av 

fluorokinoloner (helsyntetisk antibiotika) og karbapenemer gitt bedre dekning mot gram 

negative mikrober (11). 

Et antibiotikum ble først definert som en naturlig substans, produsert av en mikroorganisme, 

som kunne hemme veksten av andre mikroorganismer. Definisjonen har endret seg, og i dag 
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brukes benevnelsen antibiotika også om syntetisk fremstilte antimikrobielle legemidler (9). I 

denne oppgaven vil antibiotika bli brukt som betegnelse både på naturlig og syntetisk 

fremstilte antimikrobielle legemidler med effekt mot bakterier, ikke mot virus, sopp eller 

parasitter. 

1.1.1 Antibiotika  

 

Antibiotika er legemidler med selektiv toksisitet, og deles inn etter kjemisk struktur og 

virkningsmekanisme. Antibiotika virker enten ved å drepe (baktericid) eller hemme veksten 

(bakteriostatisk) av bakterier uten å skade pasienten (9). Dette oppnås ved at antibiotika 

angriper funksjoner i bakterier som ikke er til stede i humane celler, for eksempel 

peptidoglykan i bakterienes cellevegg som hemmes av penicilliner (12). For noen antibiotika 

er effekten tidsavhengig. Da skal konsentrasjonen av antibiotika på infeksjonsstedet være over 

minimum inhibitory concentration (MIC), definert som den minste konsentrasjonen som 

dreper eller hemmer bakterieveksten, i mer enn 50 % av døgnets timer (9). Dette gjelder blant 

annet for penicilliner. For andre antibiotika er effekten konsentrasjonsavhengig, det vil si at 

høyere konsentrasjon gir bedre effekt. Noen av disse legemidlene har smalt terapeutisk vindu, 

som vil si at det er liten forskjell mellom effektiv behandlingskonsentrasjon og toksisk/giftig 

konsentrasjon. Et eksempel på dette er aminoglykosider, som ved for høy dose kan gi nefro - 

og oto -toksisitet (9, 13). Det er viktig å måle serumkonsentrasjonen for å unngå slike 

bivirkninger. 

Videre, har ulike antibiotika ulike antibakterielle spekter de dekker (tabell 1). De deles gjerne 

inn i smalspektrede, som virker på et fåtall bakterietyper, og bredspektrede, som virker på 

mange ulike bakterietyper (14). Ved valg av antibiotika skal det tas hensyn til hvilken 

mikrobe som skal behandles (6), og for hvilket antibiotikum denne mikroben er følsom (14). I 

tillegg skal det tas hensyn til hvor i kroppen infeksjonen forekommer, sykdommens 

alvorlighetsgrad, og pasientforhold, som alder, nyrefunksjon og allergier m.m. (6, 12).  I 

utgangspunktet skal det velges et antibiotikum med så smalt spekter som mulig. Ved alvorlig 

sykdom med ukjent bakterie er det viktig å starte behandlingen raskt, gjerne smalspektret. Det 

velges imidlertid ofte et antibiotikum med bredt spekter, og det er da viktig at behandlingen 

revurderes når mikrobiologiske prøvesvar foreligger (14).  
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Tabell 1: Oversikt over viktige antibiotika, antibakterielt spekter og eksempler på legemidler 

innenfor de ulike klassene (13). 

 

 

1.2 Global forekomst av antibiotikaresistens 
 

Når bakterier utsettes for antibiotika vil de tilpasse seg, og det er dette som danner grunnlaget 

for utvikling av resistens. Dette er en naturlig prosess og fører til at antibiotika har begrenset 

Antibiotika Antibakterielt spekter Legemidler (eksempler)

Betalaktamasefølsomme 

penicilliner

Grampositive og negative kokker grampositive 

stavbakterier og enkelte gramnegative 

Benzylpenicillin, 

Fenoksymetylpenicillin

Betalaktamasestabile 

penicilliner

Stafylokokker inkludert betalaktamaseproduserende 

stammer
Kloksacillin, Dikloksacillin 

Bredspektrede penicilliner Økt effekt på gram negative mikrober
Amoxicillin, Ampicillin, 

Piperacillin/Tazobactam

Cefalosporiner 1.gen: gram positive mikrober Cefaleksin

2.gen: gram positive og gram negative Cefuroksim

3 og4.gen: bedre effekt på gram negative Cefotaksim / cefiksim

5.gen: MRSA Ceftarolin

Monobaktamer Gram negative aerobe bakterier (Enterobabkterier) Aztreonam

Karbapenemer
Gram positive og gram negative aerobe og anaerobe 

bakterier, ikke MRSA 
Meropenem

Tetrasykliner Gram positive og negative Tetrasyklin, Doksysyklin

Makrolider Gram positive kokker, ikke enterokokker Erytromycin, Klaritromycin

Aminoglykosider

Aerobe bakterier, betalaktamaseproduserende og 

meticillinresistente stammer, gram negative intestinale 

stavbakterier

Gentamicin

Sulfonamider og 

trimetoprim

Gram negative stavbakterier inkludert enterobakterier og 

gram positive kokker

Trimetoprim, Trimetoprim-

sulfametoksazol

Kinoloner Bredt spekter inkludert de fleste enterobakterier Ciprofloksacin

Karbohydratantibiotika Gram positive kokker, anaerobe bakterier Klindamycin



13 
 

levetid (4). Det finnes imidlertid unntak. For eksempel har halsinfeksjoner med streptokokker 

blitt behandlet med penicillin i over 70 år, uten at de har utviklet resistens mot penicillin. 

Dessverre er slike gode «bug-drug» kombinasjoner sjeldne. 

På verdensbasis er antibiotikaresistens allerede et stort problem (1). Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) har estimert at mer enn 2 millioner mennesker i USA er 

infisert med antibiotikaresistente bakterier (15), og at resistensproblemet er økende for en 

rekke bakterier (16). Mange bakterier utvikler også multiresistens slik at de blir 

motstandsdyktige overfor flere typer antibiotika (17). Dagens situasjon er slik at mange steder 

rundt om i verden er vanlige og livstruende infeksjoner blitt vanskeligere å behandle, noe som 

igjen har ført til mer bruk av bredspektrede og ofte mer kostbare antibiotika (16).  

En av de hyppigst forekommende resistensmekanismene er ESBL (Extended Spectrum 

Betalaktamaser) (18). ESBL er enzymer som bryter ned betalaktamantibiotika (19), og det er 

per nå funnet nesten 1000 resistensrelaterte betalaktamaser, en tidobling siden 1990 (20). 

Tarmbakterier, som Escherichia coli (E.coli) og Klebsiella pneumoniae, er gram negative 

bakterier og ansvarlige for mange kliniske infeksjoner. Det er blant disse bakteriene vi ser den 

største økningen av ESBL (18). I områder med høy forekomst av resistente bakterier, som for 

eksempel i India, har man funnet at 40 % av friske nyfødte morsmelkernærte barn er 

kolonisert med ESBL – positive E.coli (4). I de senere år er det også påvist 

karbapenemresistens hos disse bakteriene, noe som er svært bekymringsfullt (21), da 

karbapenemer er sisteskansen av antibiotika til bruk i pasientbehandling, og de mest 

bredsprektrede antibiotikaene tilgjengelige i Norge. Seleksjonspress ved bruk av 

karbapenemer i områder med høy forekomst av ESBL gir økt forekomst av 

karbapenemresistens (22). Gram negative tarmbakterier med resistens overfor karbapenemer 

er funnet over store deler av verden, og økningen er størst for Klebsiella spp (20). Dette gjør 

at de gram negative tarmbakteriene sammen med multiresistent tuberkulose, utgjør den største 

resistenstrusselen for den globale folkehelsen (22). 

Methicillin- resistent Staphylococcus aureus (MRSA) ervervet i sykehus øker over hele 

verden (1), men det er store variasjoner mellom land når det gjelder forekomst av resistens. 

For 10-15 år siden var det nesten ingen MRSA i blant annet Japan og Korea, mens nå er 

forekomsten høy (23). I India er det mye kinolonresistente E.coli, og mange av disse 

stammene uttrykker også ESBL. I Australia er det funnet lite resistens, så variasjonene er 

store mellom kontinenter, men også innad i samme kontinent. Eksempelvis er det i Hellas 
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funnet karbapenemresistens hos over halvparten av Klebsiella pneumoniae isolater, mens det i 

Skandinavia og Nederland er veldig lite karbapenemresistens hos samme mikrobe (22). Med 

økt reisevirksomhet spres resistens i større grad mellom land (20). Det er flere rapporter på at 

turister, som kommer hjem fra reise i land med mye antibiotikaresistens, er blitt bærere av 

resistente bakterier i tarmen (4).  

Rapporter utarbeidet av European Center for Disease Prevention and Control (EARS-Net), 

viste at over 50 % av E. coli i Europa var resistente mot minst en antibiotikagruppe, og at 

landene i sør- og øst- Europa hadde høyest forekomst av resistente E. coli (24). Italia, og i 

enda større grad Hellas, har høy forekomst av multiresistente bakterier, spesielt 

karbapenemresistente Klebsiella pneumoniae (25).  

1.3 Forekomst av antibiotikaresistens i Norge 
 

Norge er blant de landene i Europa som har lavest forekomst av antibiotikaresistens, men 

trenden er økende for flere mikrober (26). I perioden 2006 – 2011 var 

resistensproblematikken i Norge ubetydelig, men de seinere år har forekomsten av 

multiresistente bakterier økt noe (2).  

 

Norsk Overvåkningssystem for resistens hos mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler 

(NORM og NORM – Vet) har siden 2000 drevet med systematisk overvåkning av 

antibiotikaresistente mikrober. Årlig utgis rapporter om resistensdata, og informasjon om bruk 

av antibiotika til mennesker og dyr. Rapportene viser økt resistens hos tarmbakterier mot 

betalaktamantibiotika, aminoglykosider og fluorokinoloner, og antydning til resistens hos 

pneumokokker mot betalaktamantibiotika (4). Tall fra 2015 viser økt forekomst av MRSA i 

form av bærerskap (4), mens antall infeksjoner for første gang er redusert i forhold til 2014 

(26). Økningen i MRSA knyttes til tilfeller utenfor sykehus, og smitten har i stor grad skjedd 

utenfor Norge (4). Økning i MRSA kan skyldes økt migrasjon fra land med høy forekomst, 

men også økt testaktivitet, blant reisende inkludert helsepersonell som skal tilbake på jobb, 

kan være en forklaring (26). I Norge, i de andre nordiske landene og i Nederland drives det en 

”search and destroy” strategi for å sanere MRSA - smitte (27) som har vært vellykket i å 

holde forekomsten av MRSA i helseinstitusjoner nede.  

 

Forekomsten av ESBL for Echerichia coli (E.coli) øker (26), samtidig med økt resistens 

overfor gentamicin og ciprofloxacin hos E. coli (4). For Klebsiella spp har 
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resistensforekomsten vært ganske stabil de siste årene (26), men det er funnet tilfeller av 

karbapenemresistens hos Klebsiella spp, Pseudomonas spp og Acinetobacter spp i Norge. 

Dette har stort sett vært relatert til pasienter som overflyttes fra helseinstitusjoner i utlandet, 

men det har også vært utbrudd i sykehus med disse bakteriene, senest ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Karbapenemresistens er spesielt 

bekymringsfullt da karbapenemer er sisteskansen av antibiotika som brukes til behandling av 

de alvorligste sykehusinfeksjonene (4). Det er også rapportert om utbrudd med 

vancomycinresistente enterokokker (VRE) ved flere norske sykehus (4). Vancomycin er 

antibiotika som brukes i behandling av gram positive bakterier, inkludert MRSA (13).  

Resistens hos mikrober, som MRSA og VRE, registreres av Meldingssystem for Smittsomme 

Sykdommer (MSIS). På denne måten holder Folkehelseinstituttet oversikt over forekomst av 

resistens blant norske pasienter, og kan følge med på endringer/økninger i resistens som kan 

gi grunnlag for å endre smitteverntiltak, men også anbefalinger i førstevalg av antibiotika til 

behandling av ulike infeksjonstilstander (4). 

1.4 Antibiotikaresistens i andre miljø 
 

Det er flere faktorer enn antibiotikabruk til mennesker som bidrar til økt forekomst av 

resistens globalt. Antibiotikaresistens må ses på i et ”One Health” perspektiv, som betyr at 

menneskers helse henger sammen med dyrehelse og miljøet (figur 1) (20). På denne måten er 

antibiotika ulik andre legemidler ved at effekten av bruk også påvirker forhold utenfor 

pasienten som behandles. Det er godt dokumentert at resistens spres mellom dyr og 

mennesker (1).  

 

Figur 1. One Health perspektivet 

 



16 
 

Det er økende bruk av antibiotika til dyr (1), og det brukes mer antibiotika til friske enn til 

syke dyr (16). I store deler av verden gis antibiotika som massebehandling for å forebygge 

sykdom, og som vekstfremmende middel til matproduserende dyr (1). Dette bidrar ytterligere 

til utvikling og spredning av resistens. Mange av de antibiotika som brukes til dyr brukes også 

til mennesker. Dette gir økt risiko for utvikling og spredning av resistens, spesielt for de 

bakterier som kan gi infeksjoner både hos mennesker og dyr (16). Slik bruk av antibiotika 

utgjør derfor en trussel mot den globale folkehelsen (28). Heldigvis er bruk av antibiotika som 

vekstfremmer forbudt i Europa siden 2001 (1), og massevaksinasjon for å bedre dyrehelsen 

har vist god effekt med tanke på å redusere bruken av antibiotika til dyr til matproduksjon. 

Etter at Norge innførte vaksinasjon av oppdrettsfisk har bruken av antibiotika til 

fiskeoppdrettsnæringen blitt redusert med 98 % (16). 

På tross av dette ble det i 2012 for første gang påvist MRSA hos norsk svin, og det er andre 

steder påvist smitte fra dyr til mennesker med denne MRSA - varianten. Det er også oppdaget 

ESBL - produserende E.coli i fjørfe, som kan smitte til mennesker dersom kyllingen ikke 

håndteres riktig, og blant annet stekes godt før den spises (4). Frykten er at når flere og flere 

mennesker blir bærere av resistente bakterier, f. eks MRSA eller resistente E.coli i tarmen, vil 

det bli vanskeligere å behandle infeksjoner. Dette gjelder spesielt infeksjoner etter kirurgiske 

inngrep på sykehuset, da disse ofte forårsakes av pasientenes egen bakterieflora. 

Resistens spres også til andre miljø via industri og avfall (29, 30). For eksempel kan 

vannrenseanlegg være ”hotspot” for overførsel av resistens(1). Detter er tilfellet i India, som 

har stor farmasøytisk produksjon, og hvor blant annet avfall fra antibiotikaproduksjon går rett 

ut i naturen. Det finnes ikke noen regulering av antimikrobielt avfall til miljøet (31). 

Resultatet er betydelig økning av antibiotikaresistens. I en studie av vannprøver fra slikt 

utslipp ble det funnet karbapanemaseproduserende enterobakterier i mer enn 95 % av 

prøvene, og andelen ESBL-produserende organismer var 100 % (32). Videre er det rapportert 

at ESBL - gener og E. coli spres fra dyr til mennesker via mat (5). 

Siden hovedårsaken til utvikling og spredning av resistens er økt bruk av antibiotika, vil 

reduksjon i bruk være viktig for å bremse utviklingen og spredningen av antibiotikaresistens 

(4, 33). Det vil også være viktig å få på plass reguleringer av utslipp av antibiotika avfall fra 

fabrikker som produserer antibiotika (31).  
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1.5 Antibiotikabruk 

1.5.1 Globalt 

De store forskjellene i antibiotikaresistens mellom land skyldes blant annet ulikt forbruk av 

antibiotika (1), da økt resistens er proporsjonalt med økt bruk av antibiotika (2). På 

verdensbasis øker forbruket av all antibiotika (1), og antibiotika er blant de 5 legemidlene som 

forskrives mest (9). I tillegg er det estimert at 20 - 50 % av all antibiotikabruk til mennesker er 

unødvendig (20), som for eksempel til behandling av luftveisinfeksjoner, som i stor grad 

skyldes virus (4). I mange land er problemet overforbruk av antibiotika relatert til usikkerhet 

rundt diagnose (34) eller forventninger fra pasienter om å få forskrevet antibiotika fra lege 

(33).  

I løpet av en 10 - års periode (2000 - 2010) økte det totale forbruket av antibiotika i verden 

med 36 %, og et fåtall folkerike land (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) stod for 

1/3 av denne økningen. I Kina økte også bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus som 

følge av økt økonomisk vekst (20). Spesielt økte bruken av bredspektrede penicilliner og 

kinoloner, og denne økningen kunne ikke forklares ut fra økt antall innleggelser i sykehus 

(35).  

I mange land er det mulig å kjøpe antibiotika, inkludert karbapenemer, uten resept ”over the 

counter” (OTC). Dette regnes som en viktig årsak til uriktig og unødvendig bruk av 

antibiotika, og som en av forklaringene på økt forekomst av antibiotikaresistens globalt (2, 21, 

36). Økt bruk av andre bredspektrede antibiotika, som cefuroxim og penicilliner med 

enzymhemmer (amoxicillin med klavulansyre) har også bidratt til økt resistensutvikling (2). 

Også i land hvor antibiotika kun fås på resept kan forskrivning av antibiotika skje på feil 

grunnlag, og dermed bidra til økt resistens (1).  

Mens det i den rike del av verden er god tilgang på antibiotika og problemet ofte er 

overforbruk, er det i utviklingsland mangelfull tilgang på antibiotika (21, 37). Faktum er at i 

verden i dag dør flere på grunn av mangel på antibiotika enn av antibiotikaresistens (21), og 

det er estimert at 75 % av alle samfunnservervede lungebetennelser hos små barn kunne vært 

unngått hvis alle hadde lik tilgang til antibiotika. Selv i land med tilgang til førstelinje 

behandling, vil andrelinje behandling kunne være uoverkommelig på grunn av høyere pris 

(37). Skifte til andre og mer bredspektrede antibiotika medfører gjerne både økte 

helsekostnader (1) og mer antibiotikaresistens (2).   



18 
 

1.5.2  Norge 

I Norge har vi foreløpig en lav forekomst av antibiotikaresistens sammenlignet med andre 

land (26). I løpet av de siste 20 årene har det vært en kraftig økning i antibiotikabruken (3) og 

vi ser en økende forekomst av resistens (4). Dersom vi ikke tar grep, kan vi på sikt få 

tilsvarende resistensutfordringer som vi ser i store deler av resten av verden (38).  

I Norge brukes mest beta-laktamase-sensitive penicilliner (J01CE) og tetrasykliner (J01A). 

Tall fra 2015 viser at den totale antibiotikabruken i Norge har gått ned med 13 % siden 2012. 

Trenden de siste årene har vært mer bruk av bredspektrede penicilliner, og i 2015 stod denne 

gruppen for 40 % av all penicillinbruk, sammenlignet med 25 % i 2006. Bruken av andre 

antibiotika (cefalosporiner, karbapenemer og monobaktamer) har vært jevnt synkende siden 

2010, i hovedsak på grunn av redusert bruk av 1. og 2. generasjons cefalosporiner. Av 

kinoloner er det ciprofloxacin som brukes mest, men bruken er avtagende. For første gang 

siden 2000 sees det også en nedgang i resistens overfor ciprofloxacin i Norge (figur 2), og 

denne trenden sees også internasjonalt (26).  

Total bruk av smalspektrede penicilliner har gått ned, mens den totale bruken av alle 

penicilliner (J01C) utgjør ca 50 % av all bruk av antibiotika i Norge. Det har vært et skifte til 

mer bredspektrede og betalaktamase-stabile penicilliner, og bruken av makrolider har også 

økt (2). 

 

Figur 2. Bruk av ciprofloxacin (blå) og forekomst av E.coli fra blodkultur som ikke er 

følsomme for ciprofloxacin (rød) (26). 
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1.5.2.1  Primærhelsetjenesten 

Omtrent 85 % av alle antibiotika i Norge brukes utenfor helseinstitusjoner (3), og her er 

potensialet for redusert bruk stort (39). Det er store geografiske forskjeller i antibiotikabruken 

i Norge, og kvinner bruker mer enn menn (26). Det antas at forskjeller i bruk for det meste 

skyldes forskjeller i legers forskrivningspraksis og i forventninger fra publikum rundt om i 

landet om å få antibiotika når de er hos lege (4).  Salg av antibiotika til pasienter i 

primærhelsetjenesten har gått ned siden 2012 (26). Antibiotikasenteret for primærmedisin 

(ASP), er et nasjonalt kompetansesenter som fremmer rasjonell bruk av antibiotika i 

primærhelsetjenesten, inkludert fastleger og sykehjem (40). I nasjonal handlingsplan mot 

antibiotikaresistens er det angitt spesifikke mål for reduksjon, og i primærhelsetjenesten skal 

det totale forbruket av antibiotika til mennesker reduseres med 30 % innen utgangen av 2020 

(39). 

1.5.2.2  Spesialisthelsetjenesten 

Sykehus står for 7 - 10 % av total antibiotikabruk i Norge (4), og her er det penicilliner (49 %) 

og cefalosporiner (17 %) som dominerer. Det har siden 2006 vært jevnt økende bruk av 

karbapenemer og kombinasjonspreparatet piperacillin med tazobactam, mens bruken av 

3.generasjons cefalosporiner og kinoloner har vært synkende (26). Variasjonene i 

antibiotikaforbruk er store mellom sykehus (målt i DDD/100 liggedøgn), og forskjellen kan 

ikke forklares kun ut fra ulik sammensetning av populasjonen eller ulik klinisk aktivitet (26).  

Som nevnt tidligere favoriserer sykehusmiljøet utvikling og spredning av antibiotikaresistens 

(16), spredningen skjer raskt og kan gi alvorlige konsekvenser for pasientene (1). Dette 

skyldes at pasienter i sykehus er mer mottakelige for infeksjoner, og fordi avdelinger hvor 

mange pasienter bruker antibiotika over lengre tid, øker faren for seleksjon av resistente 

bakterier (41).  Spredningen av disse skjer mellom pasienter, til pasienter via helsepersonell 

ved utilstrekkelig håndhygiene, eller som følge av at pasienter flyttes mellom avdelinger (16).  

De sykeste pasientene plasseres gjerne på intensivavdelinger, og disse avdelingene har høyere 

infeksjons - og resistensandel enn andre avdelinger. Intensivavdelinger er som oftest mindre 

(ca 5 % av total antall sengeplasser på sykehuset) enn andre avdelinger, men står for 20 - 25 

% av alle sykehusinfeksjoner. Dette fører til høyt antibiotikaforbruk, ofte opptil 10 ganger 

høyere enn for andre avdelinger (42).  

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) jobber for 

rasjonell bruk av antibiotika i sykehusene for å redusere utvikling og spredning av resistens 



20 
 

(43). I nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens er det angitt spesifikke mål, og i 

spesialisthelsetjenesten er målet 30 % reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika innen 

utgangen av 2020 (39). 

1.6 WHO’s strategi 
 

I 2001 lanserte WHO den første globale strategi mot antibiotikaresistens, og den har blitt 

oppdatert flere ganger siden (44). Målet var og er fortsatt å redusere forekomst av sykdom og 

infeksjonsspredning, å bedre tilgang til og bruk av antibiotika, samt styrking av helsesystemer 

rundt om i verden. Den siste strategien vektlegger fem områder i bekjempelsen av 

antibiotikaresistens. Dette er overvåkning, rasjonell bruk til mennesker, rasjonell bruk til dyr, 

infeksjonsforebygging og – kontroll, og nytenkning inkludert utvikling av nye legemidler, 

inkludert nye antibiotika, og vaksiner (16). Utvikling av vaksiner, antibiotika og legemidler 

som kan forlenge antibiotikaenes levetid har vært av stor betydning for folkehelsen. I mange 

deler av verden har det i farmasøytisk industri blitt satset stort på dette området. Økningen i 

farmasøytisk industri har også ført til bedre produktkvalitet og bedre regulering av prosedyrer 

(9). 

For å bevare antibiotika til fremtidens pasienter er det avgjørende at antibiotika brukes riktig. 

Et viktig bidrag til dette er innføring av antibiotika styringsprogram i sykehusene, og 

utvikling av standardiserte retningslinjer for antibiotikabehandling (1). I Norge har 

Helsedirektoratet utgitt nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk både for 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og disse angir kunnskapsbaserte valg av 

antibiotika ved behandlinger av ulike infeksjonstilstander (3). Dessverre er det ikke nok bare å 

utgi retningslinjer, de må aktivt implementeres, dvs tas i bruk av den enkelte lege. Legene må 

kort og godt endre sin forskrivningspraksis. 

1.7 Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens 
 

Den nasjonale handlingsplanen mot antibiotikaresistens utgitt i 2016, har som mål å endre 

forskrivning av antibiotika i Norge. Regjeringen har satt seg som mål å redusere bruken av 

antibiotika til mennesker med 30 % innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 

2012 (3). Målet for spesialisthelsetjenesten er å redusere bruken av bredspektrede antibiotika 

med 30 % sammenlignet med forbruket i 2012 (45). Med bredspektrede antibiotika menes her 
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følgende 5 antibiotikagrupper: kinoloner, karbapenemer, 2. og 3.generasjons cefalosporiner 

og penicillin med enzymhemmer (26). 

Siden 1990-tallet har det vært en mangedobling i bruken av de mest bredspektrede antibiotika 

i norske sykehus, uten at dette kan forklares ut fra endrede resistensforhold (2). For eksempel 

har bruken av 3.generasjons cefalosporiner økt fra 0,03 til 0,16 DDD/1000 innbyggere i 

perioden fra 1995 til 2013 (3). Definerte døgndoser (DDD) er definert som “the assumed 

average maintenance dose per day for a drug used for its main indication in adults” (45). 

1.8 Antibiotikastyringsprogram 
 

I den nasjonale handlingsplanen mot antibiotikaresistens er hovedtiltaket rettet mot sykehus, 

implementering av antibiotikastyringsprogram i alle norske sykehus (39). 

Antibiotikastyringsprogram er definert som ”a program or series of interventions to monitor 

and direct antimicrobial use at a health care institution, thus providing a standard, evidence-

based approach to judicious antimicrobial use” (figur 3) (2). Det vil si at man i sykehusene 

skal iverksette systematiske og evidensbaserte tiltak som skal føre til endringer i hvordan 

antibiotika forskrives, som riktig valg av antibiotika, riktig dosering, administrasjonsform og 

behandlingslengde. Dette sikrer mindre variasjon og mer optimal antibiotikabehandling til 

hver enkelt pasient, slik at seleksjon av resistente bakterier begrenses (3). Studier har vist at 

opp mot 50 % av alle antibiotika som forskrives ikke er i samsvar med gjeldende 

retningslinjer (46).  

Det er god evidens for at implementering av antibiotikastyringsprogram, sammen med 

infeksjonskontroll og forebyggelse, har positiv effekt på forskrivning, helseutgifter, 

bivirkninger og antibiotikaresistens (15, 33). I Danmark og Sverige har implementering av 

antibiotikastyringsprogram i enkeltsykehus ført til reduksjoner på 30-50 % i bruk av 

bredspektret antibiotika over en periode på 1-2 år, samtidig som dødelighet eller forekomst av 

reinnleggelser var uendret (39).  

En tydelig målsetning og ledelsesforankring er essensielt i arbeidet med antibiotikastyring 

(15). Antibiotikabruk og resistens må overvåkes for å følge trender, og nasjonale 

retningslinjer må oppdateres i tråd med denne utviklingen(16). Opprettelse av 

multidisiplinære antibiotika-team (A-team) på hvert helseforetak står sentralt i 

antibiotikastyring i norske sykehus. Teamet, som fortrinnsvis bør bestå av 

infeksjonsmedisiner (eller annen lege med interessere for antibiotikabruk), farmasøyt og 
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sykepleier, skal drive forbedringsarbeid rettet mot antibiotikabruk. Aktuelle metoder kan være 

gjennomgang av forskrivning med tilbakemelding (audit med feedback), kompetanseheving, 

obligatorisk revurdering av behandlingen etter 2-3 døgn og innføring av restriktive tiltak, som 

at bruk av enkelte antibiotika krever godkjenning av infeksjonsmedisiner før det kan tas i bruk 

i pasientbehandling mm (3).  

 

 

Figur 3. Oversikt over Antibiotikastyringsprogram fra Advisory Committee on Antimicrobial 

Resistance and Healthcare Associated Infections i England (47). 

 

En viktig forutsetning for innføring av antibiotikastyringsprogram, er at det foreligger en 

kunnskapsbasert antibiotikaretningslinje, enten nasjonal eller lokal. Nasjonal faglig 

retningslinje for antibiotikabruk i sykehus er en kunnskapsbasert retningslinje, som angir 

empirisk standardregime for de vanligste infeksjonene, dvs. den behandling man bør gi ved 

mistanke om en infeksjon, men uten at man vet hvilken bakterie som forårsaker den. 

Empiriske standardregimer er med andre ord effektive mot den eller de bakteriene som 

erfaringsmessig hyppigst forårsaker ulike typer infeksjoner. Eksempelvis er pneumokokker 

den bakterien som oftest forårsaker pneumoni, derfor er penicillin, som er virksomt mot 

pneumokokker, empirisk standardregime ved pneumoni. Tilsvarende, er E.coli bakterien 
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vanligste årsak til urinveisinfeksjoner, derfor inngår gentamicin og mecillinam i empirisk 

standardregime av henholdsvis øvre – og nedre urinveisinfeksjon.  Det at et empirisk 

standardregime er kunnskapsbasert betyr at den anbefalte behandlingen vil gi best resultat for 

de fleste pasienter, ut ifra den kunnskap vi har i dag. I og med at de fleste empiriske 

standardregimer består av et penicillin, evt. kombinert med et aminoglykosid og 

metronidazol, vil økt etterlevelse av retningslinjen også redusere unødvendig bruk av 

bredspektret antibiotika, og dermed begrense videre utvikling og spredning av resistens (48). 

Retningslinjen inneholder kun anbefalinger for behandling av voksne. 

1.9 Bakterier  
 

Mikroorganismer deles inn i prokaryote og eukaryote, basert på strukturelle karakteristikker 

og reproduksjonsevne. Bakterier er prokaryote, de mangler en cellekjerne (9) og 

kjernematerialet flyter fritt i cellen (14). De kan ha ulik form (staver, kokker, bacilli, spiral) 

og deles inn i gram positive og gram negative (9). De gram positive bakteriene har en tykk 

cellemembran, mens de gram negative bakteriene har en tynnere cellemembran, i tillegg til en 

ytre membran. Denne ytre membranen fungerer som en barriere som beskytter bakterien mot 

mange antibiotika (6).  

Hvilken type bakterie som (mest sannsynlig) forårsaker infeksjonen er avgjørende for valg av 

antibiotika (8). For eksempel vil penicilliner, som virker ved å hemme oppbygning av 

peptidoglycan, virke på gram positive bakterier, mens de ikke vil kunne trenge gjennom den 

ytre membranen hos de gram negative bakteriene (14). De medisinsk viktigste bakteriene 

inkluderer stafylokokker og streptokokker, som er gram positive, og enterobakterier 

(tarmbakterier) som er gram negative (12).  

1.10 Antibiotikaresistens 
 

De fleste bakterier blir mindre følsomme for antibiotika når de utsettes for det. 

Antibiotikaresistens er mikrobiologisk definert som “a state in which an isolate has a 

resistance mechanism rendering it less susceptible than other members of the same species 

lacking any resistance mechanism” (12). Det betyr at når en pasient er infisert med bakterier 

som er resistente vil behandling med det anbefalte antibiotikum ikke gi tilfredsstillende effekt 

(9).  
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Slik resistensutvikling har vært kjent lenge (2), og antibiotikaresistens kan oppstå mot alle 

typer antibiotika (20). Bakterier kan også uttrykke flere resistensmekanismer og slik føre til 

multiresistens og panresistens (6). Multiresistens (MDR) defineres som resistens overfor tre 

eller flere klasser av antibiotika, mens panresistens innebærer resistens overfor alle kjente 

klasser av antibiotika (49). 

1.10.1 Resistensmekanismer 

Utvikling av resistens skjer raskt på grunn av rask celledeling, hyppige mutasjoner og ved at 

DNA segmenter kan overføres mellom bakterier (12). Noen bakterier er naturlig resistente 

overfor enkelte antibiotika, for eksempel Pseudomonas som er naturlig resistent overfor noen 

betalaktamer (12). Bruk av antibiotika utøver sterkt seleksjonspress på bakterier og 

favoriserer de organismene som er i stand til å motstå dem (6). Resistente bakterier har økt 

overlevelsesevne (4). Når bakterier utsettes for antibiotika økes mutasjonsfrekvensen. Dette 

gjelder spesielt for fluorokinoloner som bidrar sterkt til økt mutasjon. Nyere studier har også 

vist at antibiotika selv i små konsentrasjoner kan ha selektiv effekt (4), og dermed bidra til 

utvikling av resistens (50). 

I tillegg til mutasjoner vil også resistensgener spres via vertikal genoverføring (51) og ved 

horisontal genoverføring (figur 4) (52). På den måten blir nytt genetisk materiale overført 

mellom bakterier (5). Genoverføringen skjer enten ved transformasjon (opptak av nakent 

DNA), transduksjon (overførsel av ved hjelp av bakteriofager) eller konjugasjon (ved direkte 

celle – til - celle kontakt) (6, 52). Når bakterier har ervervet resistens spres dette i og mellom 

bakteriepopulasjoner via ulike prosesser (4). Blant annet vil bruk av antibiotika stimulere til 

overføring av resistens mellom mikroorgansimer (5).  

 

 

Figur 4. Horisontal genoverføring av resistens (52) 
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Når bakterier har utviklet resistens har de ulike måter å kvitte seg med antibiotika på (figur 5) 

(53). Det kan være dannelse av enzymer som inaktiverer antibiotika (betalaktamaser), 

enzymer som tilfører inaktiverende kjemiske grupper til legemidlet (aminoglykosidresistens, 

hvor det tilføres en acetylgruppe) (12), endring av bindingssetet for antibiotika eller ved 

effluks - mekanismer som pumper antibiotika ut av bakteriecellene (12, 22).  

  

Figur 5. Utvikling av resistens (54) 

 

1.10. 2 Resultat av økt resistens og tiltak for å forebygge en videre utvikling 

Når pasienter blir syke med resistente bakterier, kan det føre til at en ikke får bukt med 

infeksjonen ved bruk av smalspektrede antibiotika, og må skifte til andre og mer 

bredspektrede antibiotika. Infeksjoner med resistente bakterier fører til økt morbiditet, 

forlenget sykdomsperiode, større fare for komplikasjoner og økt dødelighet (16). Estimater 

viser at sykehusinfeksjoner i gjennomsnitt fører til 14 dager ekstra innleggelse, økt mortalitet 

(10 %) og økte helsekostnader (9). En annen konsekvens av infeksjoner med resistente 

bakterier er behovet for å forskrive nyere og ofte mer kostbare antibiotika. For noen av disse 

er det større risiko for bivirkninger, som Clostridium difficile infeksjoner (16).  

Mange medisinske inngrep og behandlinger som utføres i dag er avhengig av at det finnes 

effektive antibiotika til å kunne behandle de infeksjoner som oppstår i etterkant av inngrepet. 

Organtransplantasjoner og kreftbehandling er eksempler på slike inngrep og behandlinger 

som det kan det bli vanskeligere å utføre med økende antibiotikaresistens (16). I tillegg skaper 

flere sykdommer som før antibiotikaens tid var dødelige, f. eks tuberkulose, gonorè og difteri, 

økende problemer fordi bakteriene er blitt mer resistente.  
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1.11 Infeksjoner 
 

En infeksjon oppstår når mikroorganismer øker i antall, penetrerer slimhinner og hud, og 

invaderer dypereliggende vev. Dette medfører en forstyrrelse av normalfloraen (55). 

Symptomer på infeksjon er smerte, varme, rødhet og hevelse i vevet som affiseres, i tillegg til 

tap av funksjon. Infeksjoner kan skyldes bakterier, som det fokuseres på i denne oppgaven, 

virus, parasitter eller sopp. Behandling av infeksjonen skjer med antibiotika og valg av middel 

skjer ut fra hvilken type antibiotika bakteriene som forårsaker infeksjonen er følsomme for. I 

så måte er behandling av infeksjonssykdommer ulik annen legemiddelbehandling, da en 

behandler en mikrobe i pasienten (figur 6). 

 

    Pasient med infeksjon 

 

 

  Mikrobe     Antibiotika 

Figur 6. Interaksjonen mellom mikrobe, pasient og antibiotika 

 

1.11.1 Sepsis 

 

Sepsis er et klinisk syndrom med ulike faser og forløp, og kalles på norsk blodforgiftning. 

Sepsis skyldes en ubalansert vertsrespons på en infeksjon og kan føre til organsvikt og tidlig 

død. Vanlig sepsis har en mortalitet på 15 % og ved septisk sjokk, definert som sepsis med 

flerorgansvikt, er dødeligheten opptil 40 %. Både gram positive og gram negative mikrober 

kan føre til sepsis (56), og de bakteriene som dominerer er S.aureus, S.pyogenes, Klebsiella, 

E.coli og Pseudomonas (57). Utgangspunktet for sepsis er ofte luftveisinfeksjoner som 

pneumoni, som også er assosiert med høy dødelighet. Andre vanlige utgangspunkt er 

abdomen, urinveier (urosepsis) samt infeksjoner fra hud - og bløtvev (58). Sepsis oppstår i 

mange tilfeller på sykehus og kan være resultat av kirurgi, immun suppresjon som følge av 

kreftbehandling eller transplantasjoner, eller via bruk av intravenøse kateter. Behandling må 
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startes raskt da pasienter med sepsis raskt blir dårligere over en periode på 24 – 48 timer. 

Behandlingen må derfor oftest starte uten kjennskap til hvilken mikrobe en skal behandle, 

men ut ifra hvilke bakterie som erfaringsmessig som oftest forårsaker infeksjonen. Dette 

kalles empirisk behandling (59). Empirisk behandling av sepsis i Norge er smalspektret 

penicillin (benzylpenicillin), kombinert med aminoglykosid (gentamicin) (tabell 2). 

Aminoglykosider har rask bactericid effekt, spesielt i blodbanen. Ved mistanke om at 

infeksjonen også inkluderer anaerobe bakterier gis metronidazol i tillegg (13).  

Sepsis defineres etter Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) kriterier (60), og 

foreligger dersom 2 eller flere av de 4 følgende kriteriene er oppfylt: ” 1. Feber > 38oC eller 

hypotermi < 36oC. 2. Puls > 90/minutt. 3. Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni 

med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass. 4. Leukocytose ≥ 12 x 109/L eller leukopeni < 4 x 109/L 

eller > 10 % umodne leukocytter” eller qSOFA score (48). Tabell 2 viser empirisk 

standardregime for sepsis ved ulike utgangspunkt, som angitt i nasjonal faglig retningslinje 

for antibiotikabruk i sykehus. 

Tabell 2. Oversikt over empirisk standardregime ved sepsis ved ulike utgangspunkt (48). 

 

 

1.11.2 Nedre luftveisinfeksjoner 

 

Akutte nedre luftveisinfeksjoner (NLVI) er en av de vanligste årsakene til innleggelser i 

sykehus. Pneumoni (lungebetennelse) er den vanligst infeksjonsdiagnosen i sykehus og en 

viktig årsak til død. Pneumoni deles inn i samfunnservervet, sykehuservervet og 

aspirasjonspneumoni. Siden årsakene er forskjellig ved de ulike luftveisinfeksjonene, er valg 

av antibiotika avhengig av hvor infeksjonen oppstod (61). Andre luftveislidelser er for 

Diagnose Behandling

Ukjent fokus og mikrobe Benzylpenicillion iv 3g x 4 + Gentamicin iv 5-7mg/kg x 1

Fra luftveier Benzylpenicillin iv 3 g x 4 + evt. Gentamicin iv 5(-7 ) mg/kg x 1

Fra urinveier Ampicillin iv 2g x 4 + Gentamicin iv 5-7 mg/kg x 1

Fra abdomen
Ampicillin iv 2g x 4 + Gentamicin iv 5-7 mg/kg x 1 + Metronidazol 

iv 1,5g i 1.dose, så 1g x 1

Fra cellulitt/asscess
Kloksacillin iv 1-2 g x 4 + Klindamycin 600-900 mg x 3-4 + 

Gentamicin iv 5-7mg/kg x 1

Fra nekrotiserende hud og bløtdelsinfeksjon
 Benzylpenicillion iv 3g x 4 + Klindamycin iv 600-900 mg x 3-4 + 

Gentamicin iv 5-7mg/kg x 1 
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eksempel KOLS – eksaserbasjon, empyem og lungeabsess. Ved allergier eller mer alvorlig 

sykdom kan det være aktuelt med andre behandlingsregimer (48). Oversikt over vanligste 

mikrober og empirisk standardregime for behandling av luftveisinfeksjoner, finnes i tabell 3, 

som angitt i nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus. 

1.11.2.1 Samfunnservervet pneumoni 

Samfunnservervet pneumoni er lungebetennelse som har oppstått utenfor sykehus eller andre 

helseinstitusjoner (13). Infeksjonen skyldes som oftest Streptococcus penumoniae (6), men 

kan også forårsakes av atypiske organismer som Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophilia 

pneumoniae, men kalles da gjerne atypisk pneumoni. Virus kan også forårsake pneumoni 

(61).  

1.11.2.2 Sykehuservervet pneumoni 

Sykehuservervet pneumoni er definert som lungebetennelse oppstått mer enn 48 timer etter 

innleggelse i sykehus, og kan ha en noe mer komplisert årsak. Denne type infeksjoner kan 

forårsakes av Esherichia coli, Klebsiella pneumoniae og Pseudomonas aeruginosa som er 

typiske sykehusbakterier, og Staphylococcus aureus inkludert MRSA (6, 61).  

1.11.2.3 KOLS – eksaserbasjon 

KOLS er en kronisk respirasjonssykdom hos voksne. Ved akutt eksaserbasjon blir 

lungefunksjonen rask dårligere (62), og det oppstår en akutt inflammasjon i tillegg til den 

kroniske inflammasjon. Sykdommen kan skyldes virus(62), bakterier eller en kombinasjon av 

virus og bakterier. Dominerende bakterier er H.influenzae, Pseudomonas spp og 

S.pneumoniae (6). Ved bakterielle infeksjoner blir antibiotika gitt for å forhindre ytterligere 

progresjon av KOLS og utvikling til pneumoni (48). 

1.11.2.4 Aspirasjonspneumoni 

Aspirasjonspneumoni er lungebetennelse som skyldes at mageinnhold kommer ned i 

luftveiene (63). Sykdommen skyldes bakterier som normalt finnes i munn og svelg og 

vanligst er Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus og 

gram negative bakterier (64). 
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Tabell 3. Oversikt over nedre luftveisinfeksjoner, vanligste mikrobe og empirisk 

standardregime (48). 

 

 

1.11.3 Urinveisinfeksjoner 

 

Urinveisinfeksjon (UVI) er en bakteriell betennelse i urinveiene, og det skilles mellom nedre 

urinveisinfeksjoner (cystitt) og øvre urinveisinfeksjoner (pyelonefritt). Symptomer på cystitt 

er hyppig og smertefull vannlatning, og infeksjonen skyldes som oftest E.coli (6, 48). 

Symptomene kan også være tilstede uten at det foreligger bakteriell infeksjon og kan skyldes 

uretritt (betennelse i urinrørets slimhinne), på grunn av gonorre eller klamydia (65). 

Symptomer på øvre urinveisinfeksjon inkluderer ofte samme symptomer som nedre UVI, men 

i tillegg er feber, flankesmerter, kvalme og oppkast vanlig. De fleste akutte 

urinveisinfeksjoner (95 %) skyldes E.coli, mens ved gjentagende UVI kan det skyldes andre 

bakterier (Klebsiella, Proteus, Pseudomonas og Enterobacter spp, og stafylokokker og 

enterokokker). For inneliggende pasienter er det større forekomst av disse andre bakteriene 

(6). Tabell 4 viser oversikt over urinveisinfeksjoner, vanligste mikrobe og empiriske 

standardregimer. 

Ukomplisert UVI er infeksjoner i strukturell og nevrologisk normale urinveier, mens 

komplisert UVI er infeksjon i urinveier med funksjonelle eller strukturelle abnormaliteter. I 

denne gruppen finner vi infeksjoner hos menn, gravide, barn og pasienter i sykehus eller 

andre helseinstitusjoner. Ved kompliserte infeksjoner er det større sannsynlighet for at 

mikroorganismene er resistente mot antibiotika (6). Hos menn anses urinveisinfeksjoner som 

kompliserte blant annet fordi prostata ofte også er forstørret (48). 

Diagnose Mikrobe Behandling

Samfunnservevet pneumoni Streptococcus penumoniae 

Benzylpenicillin iv 1,2 g x 4 med overgang til 

per oral behandling ved klinisk bedring, 

Fenoksymetylpenicillin po 1g x 4 eller 

Amoksicillin po 500mg x 3 i 5-7 dager. 

Sykehuservervet pneumoni

Esherichia coli Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa og Staphylococcus 

aureus inkludert MRSA

Benzylpenicillin iv 1,2g x 4 i 8 dager kombinert 

med Gentamicin iv 5-7mg x1

KOLS – eksaserbasasjon
H.influensae, Pesudomonas spp og 

S.pnemoniae

Benzylpenicillin iv 1,2g x 4 med overgang til 

Fenoksymetylpenicillin po 1,3g x 4 etter 2-3 

dager

Aspirasjonspenumoni
Samfunnservervet: gram positive . 

Sykehuservervet: gram negative
Benzylpenicillin iv 1,2g x 4 i 7-10 dager
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Tabell 4. Oversikt over urinveisinfeksjoner, vanligste mikrobe og empirisk standardregime 

(48). 

 

 

1.11.4 Hud - og bløtdelsinfeksjoner 

 

Hud og bløtdelsinfeksjoner er som navnet tilsier infeksjoner i hud og bløtdeler som 

muskulatur m.m. Infeksjoner kan forekomme på forskjellige nivåer i hud og bløtvev, og jo 

dypere infeksjonen går jo mer alvorlig er infeksjonen. Vi skiller mellom ulike diagnoser ut fra 

hvilket hudlag som er rammet (erysipelas eller cellulitt), og om det er forekommer pussfylte 

hulrom (abscess). I denne studien har vi inkludert de vanligste hud - og bløtdelsinfeksjonene; 

erysipelas, cellulitt og abscess. Tabell 5 viser oversikt over hud – og bløtdelsinfeksjoner, 

vanligste mikrobe og empirisk standardregime om det er angitt i nasjonal retningslinje for 

antibiotikabruk i sykehus. 

1.11. 4.1 Erysipelas  

Erysipelas er en type cellulitt med fremtredende lymfatisk involvering. Symptomer er rød 

smertefull lesjon som er endomatøs og hard, med klar avgrensning til frisk hud. Erysipelas 

skyldes nesten alltid gruppe A streptokokker og rammer i 70-80 % av tilfellene nedre 

ekstremiteter. Infeksjonen oppstår via sår i huden, psoriasis- og eksemlesjoner eller 

soppinfeksjoner, men ofte er huden som angripes intakt. Det har en tendens til å oppstå i 

områder med eksisterende lymfatisk obstruksjon eller ødem, og siden erysipelas også fører til 

lymfatisk obstruksjon kan det lettere oppstå i samme område (6).  

1.11.4.2 Cellulitt  

Cellulitt er en akutt infeksjon som går dypere enn erysipelas og omfatter også subcutant lag. 

Den skyldes som oftest S.aureus eller gruppe A streptokokker. Lesjonen er omfattende og er 

rød, hoven og varm. I motsetning til erysipelas er ikke avgrensningen til frisk hud så markant. 

Diagnose Mikrobe Behandling

Akutt ukomplisert nedre 

UVI hos kvinner
E.coli Pivmecillinam po 200mg x 3 i 3 døgn

Nedre UVI hos menn E.coli
Trimetoprim/ sulfametoksazol po 2 

tabletter x 2 i 7-10 dager

Øvre UVI, pyelonefritt

Utenfor sykehus: E.coli. 

Inneliggende pasienter: 

Klebsiella, Proteus, Pseudomonas 

og Enterobacter spp, og 

Gentamicin iv 5mg/kg x 1 komb med 

Ampicillin iv 1-2g x 4 i 7-10 dager.
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Traume eller underliggende hudsykdom er predisponerende faktorer. Cellulitt er en alvorlig 

infeksjon fordi den raskt kan spres via lymfe og blod (6).  

1.11.4.3 Abscess 

Abscesser, pussfylt hulrom, skyldes som oftest stafylokokker og det er S.aureus som 

dominerer. Ved diabetiske fotsår og kirurgiske sår kan ofte gram negative bakterier være en 

medvirkende årsak. Den viktigste behandlingen ved abscesser er drenering, og ved behov for 

antibiotikabehandling velges antibiotika på bakgrunn av bakteriologiske prøvesvar (48).  

Tabell 5. Oversikt over hud - og bløtdelsinfeksjoner, vanligste mikrobe og empirisk 

standardregime (48).  

 

 

1.12 Formålet med oppgaven 
 

Informasjon om hvor mye antibiotika som brukes i sykehus kan hentes ut fra 

Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (2), men dette viser kun hva avdelingene har kjøpt av 

antibiotika og ikke hva det er brukt til (3). Formålet med denne studien er å gi en deskriptiv 

presentasjon av hvilke antibiotika som er valgt til empirisk behandling av de fire vanligste 

medisinske infeksjonsdiagnosene og deres undergrupper ved HUS og HDS, og å vurdere de 

empiriske behandlingene opp mot anbefalingene for empiriske standardregimer i nasjonal 

faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus. Videre vil vi peke på mulige 

forbedringsområder for antibiotikaforskrivning i sykehus, og forslå tiltak som kan øke 

etterlevelsen av retningslinjen. 

Diagnose Mikrobe Behandling

Cellulitt Gruppe A streptokokker, S.aureus

Alvorlig infeksjon: Kloksacillin iv 1-2g x 4 i 7-10 

(14) dager.                                                                   

Mindre alvorlig infeksjon: Dikloksacillin po 0,5-1g 

x 4 i 7-10 (14) dager. 

Erysipelas Gruppe A streptokokker

Alvorlig infeksjon: Benzylpenicillin iv 1,2g x 4 i 7-

10 (14) dager.                                                                

Mindre alvorlig infeksjon: Fenoksymetylpenicillin 

po 1,3g x 4 i 7-10(14) dager

Abscess Stafylokokker og MRSA

Dreneres og evt antibiotika:                                       

Ved alvorlig infeksjon: Kloksacillin iv 1-2 g x 4 i 7-

10 dager. Overgang til peroralt ved klinisk bedring. 

Ved mindre alvorlig infeksjon: Kloksacillin po 0,5-

1 g x 4 i 5-7 dager
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2 Material og metode 
 

Farmakoepidemiologi er studiet av legemiddelbruk med vekt på helsemessige, sosiale og 

økonomiske konsekvenser. Det er definert som “the study of the use and effects/side-effects of 

drugs in large numbers of people with the purpose of supporting the rational and cost-

effective use of drugs in the population thereby improving health outcomes”(66). Forskning 

på legemiddelbruk er viktig for å beskrive bruksmønster og kunne identifisere unødvendig 

og/eller feil bruk. På bakgrunn av dette kan det gjøres forbedrende intervensjoner og 

kontinuerlig kvalitetsforbedring, hvor målet er rasjonell legemiddelbruk.  

Forskning på legemiddelbruk er en viktig del av farmakoepidemiologi og sammen gir de 

innsikt i bruksmønster, kvalitet på bruk (i henhold til retningslinjen), hvilke legemidler som 

brukes, samt helsemessige og økonomiske konsekvenser av legemiddelbruk (66). 

2.1 Bakgrunn for oppgaven 
 

Denne masteroppgaven bygger på en intervensjonsstudie gjort i Helse Vest i regi av Nasjonal 

kompetanstjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS). Studien ble utført ved 

medisinske avdelinger (gastro, lunge og infeksjon) på henholdsvis Haukeland 

Universitetssykehus (HUS), Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Stavanger 

Universitetssykehus (SUS) i første halvdel av 2014. I denne oppgaven inkluderes ikke data fra 

Stavanger Universitetssykehus. 

2.2 Inklusjonskriterier 
 

Studien omfattet alle pasienter som mottok antibiotika og ble utskrevet fra disse avdelingene i 

tidsperioden februar til juli 2014. Det ble innhentet informasjon om antibiotikabruk før og 

etter intervensjonene: ”Academic Detailing” og ”Audit and Feedback”. Academic Detailing” 

er en metode for utdannelse / oppfriskning av kunnskap om forskrivning på gruppenivå, mens 

”Audit and Feedback” er gjennomgang og tilbakemelding av forskrivning på individnivå (67). 

Alle pasientene ved disse avdelingene fikk et informasjonsskriv om studien med mulighet til å 

avstå fra å delta i studien. 
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Til denne studien har vi inkludert 19900 pasienter hvorav 1371 og 619 pasienter var innlagt 

på henholdsvis HUS og HDS. Alle pasientene ved disse avdelingene fikk et informasjonsskriv 

om studien med mulighet til å avstå fra å delta i studien.  

2.3 Eksklusjonskriterier 
 

Pasienter som fikk antibiotika forskrevet på andre avdelinger enn studieavdelingene ble ikke 

inkludert. Pasienter som fikk antibiotika som profylakse i forbindelse med kirurgi, pasienter 

som hadde kirurgiske infeksjoner, proteseinfeksjoner, nekrotiserende facitt og mastitt, og 

pasienter med lengre sykehusopphold enn 21 dager eller kortere enn 24 timer, ble heller ikke 

inkludert. Pasienter med antibiotikabruk utenfor studieperioden og pasienter hvor viktig 

informasjon manglet ble også ekskludert.  

2.4 Datainnsamling 
 

Datamaterialet er samlet inn manuelt fra elektronisk pasientjournal (DIPS), inkludert 

akuttjournal, innkomstjournal, journalnotat, epikrise, kurve, laboratoriesvar og 

mikrobiologiske prøvesvar. Datamaterialet er samlet inn manuelt på papir (en pasient per 

skjema) for deretter å bli plottet i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Datainnsamlingen ble utført av infeksjonsmedisinere og farmasøyter på de respektive 

sykehusene. Plotting i SPSS ble utført av det samme personalet i tillegg til innleid hjelp. Min 

oppgave har vært å delta i kvalitetssikringen av datamaterialet ved å kontrollere plotting opp 

mot datainnsamlet informasjon på papir. Jeg har ikke hatt tilgang til pasientjournalene.  

For hver pasient ble det registrert følgende; alder, kjønn, liggetid, tentativ diagnose (TD), og 

endelig diagnose (ED). Tentativ diagnose er diagnosen pasienten antas å ha etter 

journalopptak, men endelig diagnose er diagnosen man ender opp med etter at svar på ulike 

undersøkelser og laboratorieprøver foreligger. Videre ble all antibiotika gitt til pasienten 

registrert (dose, behandlingsintervall og behandlingslengde) samt hvor 

antibiotikabehandlingen ble initiert (akuttmottak eller på post). Det ble også registrert 

tidligere allergiske reaksjoner på antibiotika og om pasienten ble skrevet ut med resept på 

antibiotika (dose, behandlingsintervall og behandlingslengde). Se vedlagt registreringsskjema 

(Vedlegg 1).  
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2.5 Valg av metode 
 

Deskriptiv statistikk ble valgt for å sammenfatte dataene med informasjon om hvilke 

antibiotika som ble brukt ved ulike diagnoser ved HUS og HDS i studieperioden. Deskriptiv 

(beskrivende) statistikk omfatter systematisk beskrivelse av størrelse og sammensetning av 

ulike karakteristika i en populasjon (68).  

2.6 Kvalitetssikring og validering 
 

All informasjon i SPSS har blitt kontrollert opp mot dataene samlet inn på papir og har i 

tillegg blitt supplert med data hentet fra journal. Det ble også gjort en validerings test. Dette 

ble gjort ved at de to legene som gjorde mesteparten av registreringene, på ny registrerte 50 av 

hverandres pasienter. Det ble registrert TD og ED av innsamlet pasientinformasjon.  

2.7 Databehandling og statistisk analyse 
 

Alt innsamlet materialet ble plottet i SPSS for videre analyser ved å generere passende 

frekvens tabeller og grafer. Materialet ble før analyser forenklet ved å gruppere virkestoff og 

diagnoser. Lignende diagnoser med samme empiriske standardregime ble samlet i samme 

gruppe. Det ble kun sett på valg av virkestoff til empirisk behandling. 

2.8 Litteratursøk 
 

For å finne litteratur rundt antibiotikaresistens problematikken, og for å sammenligne våre 

resultater med lignende studier ble det utført litteratursøk. Søkebasene som ble benyttet var 

Pub Med og Embase, og søkeordene som hovedsaklig ble brukt var: ”antibiotic resistance”, 

”antimicrobial resistance”, ”drug resistance”, “resistance transfer”,  ”global health”, 

”antibiotics”, ”antimicrobial agents”, “ antibiotic treatment”, “gram negative bacteria”, 

”guideline adherence”, ”hospital”, ”human”, ”inpatients”, ”antibiotic consumption”, 

”antibiotic stewardship”, ”bacteria”, ”sepsis”, ”respiratory tract infections”, ”urinary tract 

infections”, ”akin and soft tissue infections” og “drug utilization”. Søkeordene ble brukt både 

alene og i kombinasjoner. I tillegg ble det brukt fagbøker og litteratur fra veiledere, og fra 

referanselistene i relevante artikler. 
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2.9 Etikk 
 

Studien er godkjent av personvernombudet ved Haukeland Universitetssykehus og 

Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det ble sendt fremleggelsesvurdering til Regional Komitè 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, som konkluderte med at det ikke trengtes 

å sende søknad til REK. Vi søkte om og fikk innvilget fritak fra informert samtykke, slik at 

dette ikke måtte innhentes fra hver enkelt pasient.  

2.10 Haukeland Universitetssykehus 
 

De offentlige sykehusene i Norge er organisert i 4 regionale helseforetak (RHF) (69) eid av 

Staten. For Vestlandet er det Helse Vest som omfatter fem lokale helseforetak (HF), hvorav 

Haukeland Universitetssykehus som tilhører Helse Bergen HF. Sykehuset er Norges nest 

største og dekker 24 kommuner med totalt nesten 445 000 innbyggere. Det er ca 12 000 

ansatte på HUS. I 2015 var det omtrent 754 000 pasientmøter og det ble utført 9,5 mill 

laboratorieundersøkelser. Det var 28 435 planlagte og 58 121 øyeblikkelig hjelp 

oppholdsdøgn på sykehuset (70).  

2.10.1 Lungeavdelingen 

Lungeavdelingen på HUS er en av de største lungemedisinske avdelingene i landet og er et 

ressurssenter for lungemedisin i Helse Vest. Avdelingen har både lokalsykehus - og 

regionsykehusfunksjon for Bergen og områdene rundt (71). 

2.10.1.1 Lunge post 1 

Avdelingen har en kombinert funksjon med sengepost og respiratorisk overvåkning (ROE) og 

har totalt 16 senger hvor 8 er til pasienter som trenger ROE og pustehjelp. Avdelingen er 

hovedsakelig for pasienter med KOLS, pneumoni og respirasjonssvikt (72). 

2.10.1.2 Lunge post 3 

Avdelingen har 20 sengeplasser og utreder pasienter med KOLS, lungekreft, lungeinfeksjoner 

og cystisk fibrose. I tillegg har avdelingen luftsmitteisolat for pasienter med tuberkulose (73). 

2.10.2 Medisinsk post 1 Vest – fordøyelsessykdommer 

Avdelingen er en gastroenterologisk sengepost med 18 sengeplasser og driver med utredning 

og behandling av pasienter med mage - og tarmsykdommer. Pasienter med gastro-intestinal 

blødninger, leversykdom, kreft og infeksjonssykdommer (ulcerøs kolitt og chrons) behandles 

her (74). 
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2.10.3 Medisinsk post 5 Vest - infeksjonssykdommer 

Avdelingen er en sengepost under infeksjonsseksjonen og har 19 sengeplasser. Avdelingen 

behandler primært pasienter med infeksjonssykdommer som pneumoni, urinveisinfeksjon og 

erysipelas. Avdelingen har også to luftsmitteisolat for pasienter med tuberkulose (75). 

2.10.4 Medisinsk post 6 - infeksjonssykdommer 

Avdelingen er en akuttpost under infeksjonsseksjonen og har 12 sengeplasser. Avdelingen 

behandler pasienter med alvorlige infeksjonssykdommer som sepsis, hjernehinnebetennelse 

og respirasjons – og sirkulasjonsforstyrrelser med mer, foruten lettere infeksjoner som diaré, 

sår, immunsvikt og influensa mm. Rommene har slusesystem og kan derfor brukes som isolat. 

I tillegg har ett rom luftsmittesisolat og kan brukes til pasienter med tuberkulose og ebola 

(76). 

2.11 Haraldsplass Diakonale Sykehus 
 

Haraldsplass Diakonale Sykehus er et stort privat ikke – kommersielt sykehus i Norge og har 

ca 900 ansatte. Sykehuset har driftsavtale med Helse Vest RHF og er en del av det offentlige 

helsetilbudet. Sykehuset er lokalsykehus for nordlige deler av Bergen kommune (ca 140 000 

innbyggere) samt Samnanger og kommunene i Nordhordland (77).  Sykehuset har også 

regionansvar innen geriatri og lindrende smertebehandling (Sunniva hospits). I 2015 hadde 

sykehuset ca 12 600 døgnopphold (78).  

2.11.1 Generell medisinsk sengepost 

Avdelingen har ansvar for utredning og behandling av pasienter med ulike diagnoser, for 

eksempel infeksjonssykdommer, fordøyelsessykdommer, hormonsykdommer og 

nyresykdommer. I vår studie har vi angitt denne posten som HDS – infeksjon (78). 

2.11.2 Kirurgisk sengepost H 

Kirurgisk sengepost H behandler pasienter med diagnoser innen gastroenterologi, urologi og 

generell kirurgi. I vår studie har vi angitt denne posten som HDS – gastro (78). 

2.11.3 Hjerte – og lungepost 

Hjerte- og lungeposten er avdeling for behandling og utredning av pasienter med hjerte- og 

lungesykdommer. I vår studie har vi angitt denne posten som HDS – lunge (78). 
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3 Resultater 
 

Totalt 1990 pasienter ble inkludert i studien (figur 7). Pasientene var i alderen 15 til 103 år 

med gjennomsnittsalder på 67,8 år. Figur 8 viser aldersfordelingen.  Det var totalt 1063 menn 

og 927 kvinner i studien.  

 

Figur 7. Diagnosegrupper og hvor mange pasienter det var i hver gruppe. 

 

 

Figur 8. Pasientene fordelt etter aldersgrupper. 
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I oppgaven har jeg konsentrert meg om nedre luftveisinfeksjoner, sepsis, urinveisinfeksjoner 

og hud – og bløtdelsinfeksjoner. I dette materialet var det 872 menn og 749 kvinner (figur 

10). Videre resultater er basert på disse diagnosegruppene. Figur 9 viser hvordan pasientene 

var fordelt mellom avdelingene på Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Haraldsplass 

Diakonale Sykehus (HDS).  

 

Figur 9. Fordeling av pasienter mellom avdelingene på HUS og HDS. 

 

 

Figur 10. Pasientene fordelt på kjønn og diagnose. 
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I forbindelse med analysene ble ytterligere 458 pasienter ekskludert, totalt 1532 pasienter 

inkludert i analysene. 

I diagrammene angis empirisk standardregime (grønt) og alternativt regime (blått) hentet fra 

nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus (48).  Ved bruk av andre 

kombinasjonsbehandlinger eller andre alternativer er disse samlet i henholdsvis ”Andre 

kombinasjoner” eller ”Andre”. Diagrammene viser antall pasienter som fikk de ulike 

behandlingsregimene. 

3.1 Sepsis 

Totalt 346 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for sepsis med ulike utgangspunkt 

(tabell 6).  

Tabell 6. Oversikt over antall pasienter med sepsis og utgangspunkt for infeksjonen. 

 

 3.1.1 Sepsis – ukjent fokus 

69 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for sepsis med ukjent fokus (figur 11). I 

denne gruppen finnes både samfunnservervet og sykehuservervet sepsis da empirisk 

standardregime er lik for begge diagnoser. 22 pasienter fikk empirisk standardregime og 25 

pasienter fikk andre kombinasjonsbehandlinger. 20 pasienter fikk behandling med kun ett 

legemiddel, deriblant cefotaxim og piperacillin/tazobactam. Det var stor spredning i valg av 

annen kombinasjonsbehandling (figur 12).  

Sepsis, utgangspunkt Antall Prosent

Ukjent fokus 69 19,9

Nedre luftveier 141 40,8

Urinveier 106 30,6

Buken 11 3,2

Bløtdeler 19 5,5

Totalt 346 100
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Figur 11. Oversikt over hvor mange pasienter som fikk hvilke behandlinger ved sepsis med 

ukjent fokus. Andre legemidler som ble gitt var benzylpenicillin, kloksacillin, ceftriaxon, ertapenem og erytromycin.  

 

 

Figur 12. Oversikt over kombinasjonsbehandlinger gitt ved sepsis med ukjent fokus. 
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3.1.2 Sepsis med utgangspunkt i nedre luftveier 

141 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for sepsis med utgangspunkt i nedre 

luftveier (figur 13). 89 pasienter fikk empirisk standardregime og 12 pasienter fikk andre 

kombinasjonsbehandlinger (figur 14). 40 pasienter fikk behandling med ett legemiddel, 

deriblant cefotaxim (26 pas).  

 

Figur 13. Oversikt over behandlinger gitt ved sepsis med utgangspunkt i nedre luftveier. Andre 

legemidler som ble gitt var penicillin (6 pas), piperacillin/tazobactam (5 pas), ceftriaxon(1 pas) og vancomycin (2 pas).  

 

 

Figur 14. Kombinasjonsbehandlinger gitt ved sepsis med utgangspunkt i nedre luftveier. 
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3.1.3 Sepsis med utgangspunkt i urinveier 

106 pasienter ble diagnostisert med og behandlet med diagnose sepsis med utgangspunkt i 

urinveier (figur 15). 63 pasienter fikk empirisk standardregime og 22 pasienter fikk andre 

behandlingskombinasjoner. 21 pasienter fikk behandling med ett legemiddel, deriblant 

cefotaxim (16 pas). Det var stor spredning i valg av kombinasjonsbehandling (figur 16). 

 

Figur 15. Oversikt over behandlinger gitt ved sepsis med utgangspunkt i urinveier. Andre 

legemidler som ble gitt var piperacillin/tazobactam (2 pas), ceftriaxon (1 pas) og 

ciprofloxacin (2 pas).  

 

Figur 16. Kombinasjonsbehandlinger gitt ved sepsis med utgangspunkt i urinveier. 
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3.1.4 Sepsis med utgangspunkt i buken 

11 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for sepsis med utgangspunkt i buken (figur 

17). Tre pasienter fikk empirisk standardregime og to pasienter fikk andre 

behandlingskombinasjoner. Seks pasienter fikk behandling med ett legemiddel. Figur 18 viser 

variasjon i annen valgt behandling for denne diagnosen. 

 

 

Figur 17. Oversikt over behandlinger gitt ved sepsis med utgangspunkt i buken.  

 

 

Figur 18. Oversikt hvor mange pasienter som fikk annen behandling enn empirisk 

standardregime ved sepsis med utgangspunkt i buken. 
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3.1.5 Sepsis med utgangspunkt i hud – og bløtdeler. 

19 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for sepsis med utgangspunkt i hud – og 

bløtdeler. En pasient fikk empirisk standardregime og 12 pasienter fikk andre 

kombinasjonsbehandlinger (figur 19). Fem pasienter fikk behandling med ett legemiddel. 

Figur 20 viser variasjon av valgt kombinasjonsbehandling for denne diagnosen. 

 

Figur 19. Oversikt over behandlinger gitt ved sepsis med utgangspunkt i bløtvev. Andre 

legemidler som ble gitt var penicillin, kloxacillin, ceftriaxon, gentamicin og vancomycin.  

 

Figur 20. Oversikt over kombinasjonsbehandlinger gitt ved sepsis med utgangspunkt i 

bløtvev. 
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3.2 Nedre luftveisinfeksjoner 
 

Totalt 875 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for infeksjoner i nedre luftveier 

(tabell7).  

Tabell 7. Oversikt over antall pasienter med nedre luftveisinfeksjon. 

 

3.2.1 Samfunnservervet pneumoni 

418 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for samfunnservervet pneumoni (figur 21). 

211 pasienter fikk empirisk standardregime og 59 pasienter fikk kombinasjonsbehandling. 

148 pasienter fikk annen behandling med ett legemiddel. Det var stor spredning i valg av 

antibiotika til behandling av denne diagnosen (figur 22). 

 

 

Figur 21. Oversikt over all behandling gitt ved samfunnservervet pneumoni. Andre kombinasjoner 

som ble gitt var penicillin + ciprofloxacin (3 pas), clindamycin + ciprofloxacin (3 pas), cefotaxim + ciprofloxacin (2 pas), og 

1 pasient fikk hver av disse kombinasjonene; penicillin + gentamicin + erytromycin, penicillin + cefotaxim, clindamycin + 

gentamicin, cefotaxim + erytromycin, cefuroxim + metronidazol og amoxicillin + fenoksymethylpenicillin, 

fenoksymethylpenicillin + dikloksacillin..  
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Figur 22. Oversikt over antall pasienter som fikk behandling med ett legemiddel mot 

samfunnservervet pneumoni. 

 

3.2.2 Sykehuservervet og alvorlig pneumoni 

90 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for sykehuservervet pneumoni, mens ni 

pasienter ble diagnostisert med og behandlet for alvorlig pneumoni (figur 23). For begge 

diagnoser fikk syv pasienter empirisk standardregime. For sykehuservervet pneumoni fikk fire 

pasienter andre kombinasjoner og 79 pasienter fikk behandling med ett legemiddel. Det var 

stor spredning i valg av antibiotikabehandling med ett legemiddel for sykehuservervet 

pneumoni (figur 24). 
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Figur 23. Oversikt over hvor mange pasienter som fikk hvilken behandling ved 

sykehuservervet og alvorlig pneumoni. Andre legemidler som ble gitt ved alvorlig pneumoni: penicillin. Ved 

sykehuservervet pneumoni: figur 24. Andre kombinasjoner som ble gitt ved sykehuservervet pneumoni: penicillin + 

ciprofloxacin (2 pas) og trimetoprim/sulpha + metronidazol (2 pas). 

 

 

Figur 24. Oversikt over hvor mange pasienter som fikk hvilken behandling med ett 

legemiddel for sykehuservervet pneumoni. 
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3.2.3 Kols – eksaserbasjon 

330 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for KOLS – eksaserbasjon (figur 25). 188 

pasienter fikk empirisk standardregime og 30 pasienter fikk kombinasjonsbehandling. 112 

pasienter fikk behandling med ett legemiddel og det var stor spredning i valg av antibiotika 

(figur 26). 

 

Figur 25. Oversikt over antall pasienter som fikk hvilken behandling ved KOLS – 

eksaserbasjon. Andre kombinasjoner som ble gitt var penicillin + gentamicin (21 pas), penicillin + ciprofloxacin (2 

pas), og 1 pasient fikk hver av disse kombinasjonene; penicillin + amoxicillin, clindamycin + gentamicin, cefotaxim + 

erytromycin, cefotaxim + gentamicin, ciprofloxacin + doxycyclin, ciprofloxacin + erytromycin og penicillin + ciprofloxacin 

+ clindamycin  

 

Figur 26. Oversikt over antall pasienter som fikk behandling med ett legemiddel ved KOLS – 

eksaserbasjon. 
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3.2.4 Aspirasjonspneumoni 

28 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for aspirasjonspneumoni (figur 27). Fire 

pasienter fikk empirisk standardregime og 17 pasienter fikk kombinasjonsbehandling. Syv 

pasienter fikk behandling med ett legemiddel, deriblant piperacillin/tazobactam. 

  

 

Figur 27.  Oversikt over antall pasienter som fikk hvilken behandling ved 

aspirasjonspneumoni. Andre legemidler: ceftriaxon. Andre kombinasjoner; penicillin + gentamicin (2 pas), penicillin 

+ ciprofloxacin (1 pas), cefotaxim + metronidazol (4 pas), cefuroxim + metronidazol (1 pas) og penicillin + gentamicin + 

metronidazol (2 pas). 

 

3.3 Urinveisinfeksjoner 
 

Totalt 164 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for urinveisinfeksjoner (UVI) (tabell 

8). Et stort antall pasienter som var diagnostisert med uspesifisert UVI (103 pas), dvs. at det 

var usikkert om pasientene hadde en nedre - eller en øvre urinveisinfeksjon. For å innordne 

disse pasientene i en av disse to gruppene, tok vi utgangspunkt i hvilke antibiotika de var 

behandlet med. Eksempelvis ble pasientene med cystitt gitt peroral behandling og pasienter 

med pyelonefritt ble gitt intravenøs og kombinasjonsbehandling.  
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Tabell 8. Oversikt over alle pasienter med urinveisinfeksjoner. 

 

 

77 pasienter fikk per oral behandling og 48 pasienter fikk intravenøs behandling med ett 

legemiddel (figur 28). For cystitt er empirisk behandling ulik for kvinner og menn, se figur 29 

for kjønnsfordeling ved peroral behandling. For cystitt fikk 32 av 48 kvinner, og 9 av 31 

menn empirisk standardregime. 

 

Figur 28. Oversikt over behandling gitt ved urinveisinfeksjoner. 

 

Figur 29. Peroral behandling for urinveisinfeksjoner fordelt etter kjønn. 
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85 pasienter fikk intravenøs behandling med ett eller flere legemidler (figur 30). I denne 

gruppen finnes også pasienter som fikk en kombinasjonsbehandling som bestod av per oral + 

intravenøs administrasjon. 26 pasienter fikk empirisk standardregime for pyelonefritt, hvorav 

18 pasienter hadde blitt diagnostisert med denne diagnosen.  

 

Figur 30. Intravenøs behandling og kombinasjonsbehandlinger gitt ved urinveisinfeksjoner. 

3.4 Hud - og bløtdelsinfeksjoner 
 

Totalt 147 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for hud – og bløtdelsinfeksjoner 

(tabell 9). Av disse infeksjonene har vi valgt å se nærmere på erysipelas, cellulitt og abscess, 

da de utgjør de vanligste hud – og bløtdelsinfeksjonene. 

Tabell 9. Oversikt over antall pasienter med ulike hud – og bløtdelsinfeksjoner.  
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Totalt 147 100
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3.4.1 Erysipelas 

79 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for erysipelas (figur 31). 36 pasienter fikk 

empirisk standardregime og 20 pasienter fikk kombinasjonsbehandling (figur 32).  

 

Figur 31. Oversikt over behandlinger som ble gitt ved erysipelas. Andre legemidler som ble 

gitt var kloxacillin iv (10 pas), piperacillin/tazobactam (1 pas), cefotaxim (1 pas) og clindamycin iv/po 

(5 pas). 

 

 

Figur 32. Kombinasjonsbehandlinger som ble gitt ved erysipelas. 
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3.4.2 Cellulitt 

39 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for cellulitt (figur 33), hvorav 12 pasienter 

fikk empirisk standardregime. 20 pasienter fikk kombinasjonsbehandling, hvorav åtte fikk 

kombinasjonen kloksacillin og clindamycin (figur 34). 

 

Figur 33. Oversikt over hvilke behandlinger som ble gitt ved cellulitt. Andre legemidler som 

ble gitt var benzylpenicillin (4 pas), erytromycin iv (1 pas) og clindamycin iv/po (2 pas).  

 

 

Figur 34. Oversikt over hvilke kombinasjonsbehandlinger som ble gitt ved cellulitt. 

 

 3.4.3 Abscess 

29 pasienter ble diagnostisert med og behandlet for abscess (figur 35). 18 pasienter fikk 

empirisk standardregime og 11 pasienter fikk kombinasjonsbehandling. Det var variasjon i 

valg av kombinasjonsbehandling (figur 36). 
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Figur 35. Oversikt over behandling av abscess. Andre legemidler som ble gitt var vancomycin 

og clindamycin. 

 

 

Figur 36. Oversikt over hvilke kombinasjonsbehandlinger som ble gitt ved behandling av 

abscesser. 
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4 Diskusjon 
 

I 2016 fikk vi nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens hvor målet i sykehusene er å 

redusere bruken av bredspektret antibiotika med 30 % innen utgangen av 2020 (3). I den 

nasjonale retningslinjen består empiriske standardregimer for de fleste infeksjoner av et 

penicillin eventuelt kombinert med et aminoglykosid. Bedre etterlevelse av retningslinjen vil 

føre til reduksjon i bruken av bredspektret antibiotika, bidra til mer rasjonell bruk av 

antibiotika, som igjen vil føre til mindre resistensutvikling (79). 

I materialet vårt på 1532 medisinske pasienter hadde omtrent halvparten av pasientene nedre 

luftveisinfeksjoner (figur 7), av disse var ca halvparten pasienter med samfunnservervet 

pneumoni. Den andre store gruppen var KOLS – eksaserbasjon som rammet ca 30 % (tabell 

7). De andre vanligste diagnosene blant pasientene på medisinske avdelinger var sepsis, 

urinveisinfeksjoner og hud – og bløtvevsinfeksjoner (figur 7). Denne fordelingen stemmer 

godt overens med forekomst av ulike diagnoser nasjonalt i følge Norsk overvåkningssystem 

for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) (80). I og med at vårt 

materiale inkluderer lungeavdeling er andelen pasienter med nedre luftveisinfeksjoner ekstra 

stor. Våre funn danner derfor et godt grunnlag for å kunne si noe om forskrivningsmønster for 

disse vanligste infeksjonssykdommene i medisinske avdelinger i norske sykehus.  

4.1 Sepsis 

 

Sepsis er en alvorlig diagnose, hvor riktig valg av antibiotika og rask oppstart av behandling 

er avgjørende for det kliniske utfallet for pasientene (81). I vårt materiale fant vi at omtrent 

halvparten av pasientene som ble diagnostisert med sepsis fikk empirisk standardregime. 

Lignende funn ser vi også i andre studier, for eksempel av Khalili et al (82) og i en 

oppsummeringsartikkel fra 2015 (83). Imidlertid ble det i disse studiene rapportert om stor 

variasjon i etterlevelse, da 14 -79 % av pasientene ikke fikk behandling i henhold til 

retningslinjene. I oppsummeringsartikkelen viste omtrent halvparten av studiene at 50 % av 

behandlingene ikke var i samsvar med retningslinjene (83).  

Best etterlevelse etter retningslinjene fant vi ved sepsis med utgangspunkt i nedre luftveier 

(figur 13) og urinveier (figur 15). For sepsis med ukjent utgangspunkt fikk omtrent 1/3 av 

pasientene empirisk standardregime (figur 11), mens for sepsis med utgangspunkt i buk og 

hud – og bløtdeler var det dårligere samsvar med retningslinjene (figur 17, 19).  
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For sepsis med utgangspunkt i urinveier eller med ukjent fokus er våre resultater dårligere enn 

funn fra andre studier, hvor det ble funnet henholdsvis 95 % og 75 % etterlevelse etter 

retningslinjen. Det ble derimot i denne studien også tatt med forskrevet alternativ behandling 

hvis valg av denne var godt dokumenter (f. eks kjent allergi). Dette kan være en forklaring på 

denne studiens gode resultater med tanke på etterlevelse (84). 

De store variasjonene i etterlevelse av anbefalingene i retningslinjen mellom diagnosene i vår 

studie kan skyldes ulik hyppighet av diagnosene. Vi ser at det er best etterlevelse for de 

diagnosene med flest antall pasienter (sepsis med utgangspunkt i nedre luftveier og urinveier), 

for sepsis med utgangspunkt i buk og hud – og bløtdeler, som forekommer sjeldnere, er det 

mer variasjon i empirisk behandling. Det kan tenkes at disse pasientene har vært klinisk 

veldig dårlige, men det kan også tenkes at forskjell i samsvar med retningslinjene skyldes at 

pasientene har vært innlagt på forskjellige avdelinger, med ulik grad av etterlevelse. 

Usikkerhet rundt hvordan infeksjoner skal behandles burde derimot være en enda større grunn 

for å søke råd i retningslinjen.  

 For pasienter med sepsis starter ofte behandlingen i akuttmottak. Her jobber yngre ny- 

utdannede leger, og studier har vist at de har større etterlevelse av retningslinjer enn eldre mer 

erfarne leger (85). Erfarne leger understreker behovet for å tilpasse behandlingen til 

individuelle pasienter (85) og noen føler at retningslinjene er en trussel mot deres autonomi 

som leger (86). 

Vi ser i vårt pasientmateriale, at når leger velger å behandle med antibiotika som ikke er i 

henhold til empirisk standardregime, velges oftere cefalosporiner og bredspektrede 

penicilliner. Dette er antibiotika som sykehusene i henhold til nasjonal handlingsplan har som 

mål å redusere bruken av (26). Årsaken til at disse brukes mye kan være usikkerhet rundt 

diagnosen (87), frykt for å ikke dekke bredt nok (88), og at mange leger opplever det som 

tryggere å bruke bredspektret framfor smalspektret antibiotika (89). Likevel har undersøkelser 

vist at de fleste leger i prinsippet er enige i målet med retningslinjen, som er mer rasjonell 

antibiotikabruk (86). Dette tyder på at det er forskjell mellom teori og praksis, og at i kritiske 

situasjoner, sikrer legene ved å forskrive bredspektret antibiotika. 

I sepsisgruppene som kom dårligst ut i studien med tanke på etterlevelse, dvs sepsis med 

utgangspunkt i buk og hud – og bløtdeler, innebærer empirisk standardregime en kombinasjon 

av tre ulike antibiotika. Disse diagnosene er også de minste sepsisgruppene i vårt materiale 

(tabell 6). Bruk av kombinasjonsbehandling med tre ulike antibiotika kan være utfordrende, 
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både fordi det er tidkrevende å administrere, og fordi behandlingen blir mer komplisert. Valg 

av en annen behandling (figur 18,20) kan derfor forklares ut fra et ønske om å forenkle 

behandlingen, ved å bruke kun ett eller to legemidler. Tidspress blir ofte trukket frem som en 

faktor som påvirker forskrivning av antibiotika (90). 

I vår studie var det stor spredning i valg av empirisk behandling. Til pasienter med sepsis med 

ukjent utgangspunkt og hud – og bløtdeler ble det eksempelvis gitt henholdsvis 16 og 11 ulike 

kombinasjoner (figur 18,20). Store variasjoner i valg av behandling er også sett i andre studier 

(91). Når det velges mange forskjellige regimer er dette ikke i tråd med retningslinjen, og valg 

av behandling virker tilfeldig. Dette er ikke noe som er ønskelig ut fra intensjonen om god og 

faglig riktig pasientbehandling, og viktig å adressere. 

Aminoglykosidet gentamicin inngår i empirisk behandling av alle typer sepsis i den nasjonale 

retningslinjen. Fra tidligere studier vet vi at helsepersonell kan være skeptiske til å bruke 

gentamicin på grunn av toksiske bivirkninger (92). Bruk av gentamicin krever at pasientene 

overvåkes nøye før, under og etter behandling, og det kreves god opplæring av helsepersonell 

som skal håndtere dette. I en masterstudie fra 2015 som undersøkte helsepersonells 

holdninger til bruk av gentamicin, viste at manglende rutiner, dårlig definerte roller (hvem 

som gjør hva), og manglende erfaring i bruk av gentamicin, er barrierer som gjør at bruk av 

gentamicin oppleves utfordrende for helsearbeidere (92). Bruk av gentamicin generelt, men 

spesielt til eldre og pasienter med redusert nyrefunksjon krever dosejustering og 

serumkonsentrasjonsmålinger (48).  I vårt materiale var det 168 pasienter som ikke fikk 

empirisk standardregime med gentamicin, hvorav 50 % hadde redusert nyrefunksjon. Studier 

har vist at gentamicin doseres noenlunde likt til pasienter uavhengig av nyrefunksjon, og at 

det her er rom for forbedringer (93). 

På bakgrunn av at det i Norge er relativt lite resistens overfor gentamicin (26), antar vi at 

hovedgrunnen til at mange pasienter ikke fikk gentamicin, er usikkerhet rundt bruk av 

gentamicin til pasienter og spesielt til de med redusert nyrefunksjon. Bruk av gentamicin 

foretrekkes i behandling av sepsis framfor bruk av bredspektret antibiotika, da dette er 

forbundet med større resistensutvikling (94). Det bør være et mål at helsepersonell får god 

opplæring i bruk av gentamicin, og at det innarbeides gode rutiner for å gjøre helsepersonell 

trygge i å bruk det.  

Halvparten av pasientene med sepsis fikk empirisk standardregime, og best etterlevelse av 

retningslinjen fant vi for de største pasientgruppene (sepsis med utgangspunkt i nedre 
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luftveier og urinveier). For å bedre etterlevelsen bør det gjøres tiltak for å øke antallet som får 

den anbefalte behandlingen. Det bør være et må at helsepersonell får god opplæring i bruk av 

gentamicin, og at det innarbeides gode rutiner for å gjøre helsepersonell trygge i å bruke det. 

Videre bør innholdet i retningslinjen gjøres bedre kjent blant legene. 

4.2 Pneumoni 

 

Pasienter med nedre luftveisinfeksjoner var den største gruppen i vårt materiale, og i denne 

gruppen ble det gitt empirisk standardregime til omtrent halvparten (47,7 %) av pasientene. 

Dette er lavere enn hva som ble funnet i annen norsk studie fra 2015, der behandling var i 

henhold til retningslinjen for 82 % av pasientene (33). Andre studier har rapportert om både 

lavere (95, 96) og høyere etterlevelse av retningslinjen ved nedre luftveisinfeksjoner. For 

eksempel fant Mortensen et al at empirisk behandling var gitt i henhold til gjeldende 

retningslinjer i 77 % av tilfellene (97), mens Frei et al fant at etterlevelsen av retningslinjen 

var på 41 % (95). Manglende enighet i retningslinjene (98, 99), usikkerhet rundt diagnosen, 

pasientens kliniske tilstand (100) og vanskeligheter med å vurdere sykdommens 

alvorlighetsgrad (101) trekkes frem som forklaringer på hvorfor ikke flere får empirisk 

standardregime i henhold til retningslinjene.  

Nedre luftveisinfeksjoner er de vanligste infeksjonssykdommer i vårt materiale og rammer 

mange mennesker hvert år (102). Valg av riktig behandling mot nedre luftveisinfeksjon er i 

flere studier assosiert med bedre overlevelse (95) og kortere sykehusopphold (103) for 

pasientene. Det har vært motstridende konklusjoner i studier med tanke på hvilken påvirkning 

retningslinjebasert behandling har på pasientene. For eksempel fant Rossio et al at etterlevelse 

etter retningslinjen ikke førte til bedre klinisk utfall for deres pasienter (< 65 år). Derimot 

angir det store flertallet av studier at behandling i henhold til retningslinjene er assosiert med 

bedre utfall for pasientene (33, 104) og mindre seleksjon av resistente bakterier (3). 

Den største diagnosegruppen i vårt materiale var samfunnservervet pneumoni (tabell 7) og for 

disse pasientene fikk omtrent halvparten empirisk standardregime (figur 21). Det er rapportert 

om lignende funn i andre studier (82), og noen rapporterer om både lavere og høyere 

etterlevelse etter retningslinjene. For eksempel fant Frei et al at 41 % av pasientene fikk 

behandling i henhold til retningslinjen (95) mens i Hellas fikk 60 % av pasientene 

retningslinjebasert behandling (103). For de pasientene som ikke fikk empirisk 

standardregime ble det brukt mange ulike antibiotikaregimer (figur 22), deriblant 
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3.generasjons cefalosporiner og bredspektrede penicilliner. Dette er antibiotika som det skal 

reduseres bruk med i henhold til handlingsplanen (3). Årsaker til manglende etterlevelse etter 

retningslinjene er angitt å være mangelfull kjennskap til retningslinjen, frykt for utfallet ved å 

velge smalspektret antibiotika, og uklare retningslinjer (98). Også her, som for sepsis, kan det 

være vanskelig å vurdere sykdommens alvorlighetsgrad, og dermed velges ofte bredspektret 

antibiotika for å være sikker (101).  

For å vurdere alvorlighetsgrad ved pneumoni brukes CRB – 65 skår, som er en indeks med 

fire markører; Confusion, Respirasjonsfrekvens, Blodtrykk og alder > 65. Ved CRB-65 skår 

på 3-4 foreligger alvorlig pneumoni, og i følge retningslinjen skal det legges til gentamicin 

(48).  I vårt materiale fant vi at 44 av pasientene med samfunnservervet pneumoni ble 

behandlet med et standardregime som anbefales ved alvorlig pneumoni (figur 21). Uten at vi 

har tallfestet dette, kan det tenkes at disse pasientene ble vurdert som så alvorlig syke at de 

fikk empirisk standardregime for alvorlig pneumoni. For de som var diagnostisert med 

alvorlig pneumoni fikk nesten alle pasientene (7 av 9 pas) behandling i henhold til empirisk 

standardregime (figur 23). Samfunnservervet pneumoni er en vanlig diagnose i norske 

sykehus og skyldes veldig ofte pneumokokker. Penicillinresistens hos pneumokokker er 

økende i Norge (26), men fortsatt så lav slik at penicillin er fortsatt empirisk standardregime 

ved denne diagnosen (48).  

Den andre store pasientgruppen var pasienter med KOLS – eksaserbasjon, hvor 2/3 fikk 

empirisk standardregime (figur 25). For de som ikke fikk dette var det stor spredning i valg av 

antibiotika (figur 27), og også her ble det brukt mye bredspektret antibiotika (blant annet 

amoxicillin og cefotaxim). KOLS – eksaserbasjon skyldes som oftest pneumokokker, 

H.influenzae og Moraxella catarrhalis, hvor de enkleste infeksjoner oftere skyldes 

pneumokokker, mens de mer alvorlige tilfellene oftere skyldes H.influenzae og Moraxella 

catarrhalis (13). Dessuten vil KOLS – eksaserbasjon ervervet i sykehus oftere inkludere gram 

negative bakterier, og derfor velges andre behandlingsalternativer. Dette er en pasientgruppe 

med hyppige innleggelser i sykehus, og gjentatte innleggelser og bruk av antibiotika gjør 

behandlingen mer komplisert, ved at ulike bakterier forårsaker infeksjonen. I tillegg kan det 

være vanskelig å bedømme sykdommens alvorlighetsgrad. Vi har i denne oppgaven ikke 

informasjon om KOLS – eksaserbasjon er ervervet i eller utenfor sykehus. Dog er det 

sannsynlig noe overbehandling når nesten hver tredje pasient med KOLS – eksaserbasjon blir 

behandlet med mer bredspektret behandling enn anbefalingen i empirisk standardregime. 
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Sykehuservervet pneumoni er ofte mer kompliserte, da ulike bakterier kan være årsak til 

infeksjon. Det er ikke uvanlig at infeksjonen skyldes flere bakterietyper (polymikrobiell), og 

at både gram positive og negative mikrober er involvert (48). Dette er årsaken til at 

sykehuservervet pneumoni skal behandles mer aggressivt. Vi fant at empirisk standardregime 

bare ble gitt il 1/10 pasienter (figur 23), og det var stor variasjon i valg av antibiotika (figur 

24). I vår studie fikk kun 31 % av pasientene penicillin, men dette gir ikke dekning for gram 

negative bakterier.  Dette kan for eksempel skyldes manglende kunnskap om sykdommen og 

om hvilke mikroorganismer som er involvert. Dette angis i en annen studie som en mulig 

forklaring på hvorfor antibiotika ikke forskrives i henhold til retningslinjene (99). Behandling 

med manglende mikrobiologisk dekning er også funnet i andre studier (103, 105) og dette kan 

ha ført til manglende klinisk respons, lengre sykehusopphold, reinnleggelser etc. Dette har vi 

derimot ikke sett på i vår studie. 

Når det ikke ble brukt empirisk standardregime for sykehuservervet pneumoni ble det brukt 

mye cefalosporiner (figur 23). Dette kan skyldes et ønske om enklere behandlingsregimer 

og/eller på grunn av redusert nyrefunksjon, som omtrent 1/3 av pasientene i denne gruppen 

hadde. Penicillinallergi kan også være en årsak for ikke å bruke penicilliner, men dette var det 

kun seks pasienter som hadde. Som vi diskuterte for sepsis er det tenkelig at flere pasienter 

kunne fått empirisk standardregime med bruk av gentamicin og penicillin.  

Ved aspirasjonspneumoni fikk veldig få pasienter behandling i henhold til retningslinjene, og 

det var også her store variasjoner i behandlingsregimer, med mye bruk av bredspektret 

antibiotika (figur 27). Aspirasjonspneumoni oppstått i sykehus kan skyldes gram negative 

bakterier (48), og kan være en medvirkende årsak til valg av mer bredspektret behandling. 

Likevel er det ikke ønskelig med så stor variasjon i behandling, både ut fra perspektivet om 

god pasientbehandling, men også fare for resistensutvikling.  

Infeksjoner i nedre luftveier rammer mange mennesker årlig, og samfunnservervet pneumoni 

og KOLS – eksaserbasjon er vanlig innleggelsesdiagnoser i norske sykehus. Empirisk 

standardregime med penicillin er godt dokumentert som behandling for disse diagnosene, og 

noe som de fleste pasientene bør få. Tiltak bør iversettes for å øke forskrivning i henhold til 

retningslinjene for disse diagnosene. Da legers holdninger har stor betydning for hvordan 

antibiotika forkrives, har studier foreslått at det er mye å hente på å endre legers holdninger 

(98). I USA ble det blant annet utført opplæringssamtaler med leger og utdelt pocket -utgaver 

av retningslinjene, og som medførte forbedret forskrivning (fra 78,1 til 83,4 %) (106). I Japan 



61 
 

førte systematisk undervisning om infeksjonssykdommer, utført av en spesialist i 

infeksjonssykdommer, og case-baserte diskusjoner til reduksjon i bruk av bredspektret 

antibiotika for samfunnservervet pneumoni (fra 50 % til 12 %) (107). 

4.3 Urinveisinfeksjoner 
 

I vårt materiale var det 96 kvinner og 73 menn (figur 10) som var diagnostisert og behandlet 

for urinveisinfeksjoner, og av disse fikk 4 av 10 fikk empirisk standardregime etter 

retningslinjen. Blant pasientene som ikke fikk behandling i henhold til retningslinjen, ble 

mange behandlet med bredspektret antibiotika (figur 29,30). 

Denne pasientgruppen er sammensatt av pasienter med pyelonefritt og cystitt. Som tidligere 

nevnt, er et stort antall pasienter diagnostisert som uspesifisert UVI (tabell 8), blitt tilordnet 

gruppene cystitt eller pyelonefritt, på bakgrunn av om de fikk behandling med enten peroral 

eller intravenøse antibiotika.  

4.3.1 Pyelonefritt  

 

I vårt materiale fikk 85 pasienter intravenøs behandling med ett eller flere antibiotika (figur 

30), hvorav en av tre fikk empirisk standardregime. For de pasientene som fikk andre regimer 

var det stor spredning i valg av antibiotika (figur 30). Dette er funn som også er gjort i andre 

studier (108). Det ble brukt mye cefalosporiner og andre bredspektret antibiotika (58 pas), 

mens noen få pasienter fikk behandling med mecillinam, som var empirisk standardregime i 

tidligere utgaver av regionale og lokale retningslinjer (fra 2013). Det at mecillinam har blitt 

brukt til empirisk behandling, kan tyde på at enkelte leger ikke har satt seg inn i den nyere 

nasjonale retningslinjen. Stor spredning i valg av behandling, kan tyde på usikkerhet rundt 

diagnose og manglende kjennskap til retningslinjen. Pasientene med urinveisinfeksjoner var 

spredd på alle avdelingene i studien, og det kan tenkes at retningslinjer er bedre innarbeidet 

ved de avdelingene som oftere behandler pyelonefritt. Usikker diagnose (87), mangelfull 

kunnskap om sykdom og mikrobiologi (99) og mangelfull kjennskap til retningslinjen (98) 

kan her være årsaker til at det forskives mye bredspektret antibiotika. 

Bruk av cefalosporiner kan brukes ved mer komplisert sykdom (blant annet ved septiske 

symptomer og diabetes mellitus), men første valget ved behandling av pyelonefritt skal være 

ampicillin kombinert med gentamicin (som ved urosepsis) (48). Årsaken til at det velges 



62 
 

cefalosporiner kan være et ønske om et enklere regime, frykt for bruk av gentamicin, eller at 

retningslinjen er utydelig. En del pasienter med pyelonefritt hadde redusert nyrefunksjon, som 

kan være en årsak til at gentamicin ikke ble gitt. Forenkling av regime og frykt for gentamicin 

er allerede diskutert under sepsis. Når retningslinjen oppgir flere behandlingsalternativer, men 

ikke angir hva som er første valg, andre valg og tredje valg, kan det tenkes at leger mener at 

det er valgfritt hvilket regime de ønsker å bruke. Retningslinjen kan med fordel tydeligere 

angi hvilket alternativ som er første, andre og tredje valg, for å unngå slike misforståelser.   

Etterlevelse av retningslinjen for denne diagnosegruppen i vår studie er både høyere og lavere 

enn det som er funnet i andre studier. For eksempel ble det i USA funnet at 40 % av 

pasientene med pyelonefritt fikk empirisk behandling med anbefalt antibiotika (109), mens 

hos Percival et al ble det rapportert om at kun 2,3 % av pasientene fikk den anbefalte 

behandlingen. I den siste studien ble det derimot tatt hensyn til flere faktorer som dose, 

frekvens og behandlingslengde. For å gjøre noe med det dårlige resultatet ble det ved denne 

klinikken utført følgende intervensjoner; informasjon om retningslinjene ble gitt til legene i 

akuttmottak av en farmasøyt, og via e-post. Dette førte til at forskrivning i henhold til 

retningslinjen økte til 20 %. (110).  

 

4.3.2 Cystitt 

 

Det var i vår studie 77 pasienter som fikk peroral behandling for cystitt, hvorav 48 kvinner og 

31 menn (figur 28). Empirisk behandling av cystitt er ulik for kvinner og menn, og 

bakgrunnen for dette er at urinveisinfeksjon hos menn ofte involverer prostata. Det velges da 

antibiotika som gir høy konsentrasjon også i prostata (48).  

Av alle pasienter med cystitt fikk omtrent halvparten av pasientene empirisk standardregime i 

henhold til retningslinjen, hvorav 67 % for kvinner og 29 % for menn (figur 29). Andre 

studier har funnet lignende resultater. For eksempel fant Kim et al at 64 % fikk anbefalt 

empirisk behandling (111) mens Siegler et al fant at omtrent alle fikk antibiotikabehandling i 

henhold til retningslinjen (109). For kompliserte urinveisinfeksjoner ble det i Nederland 

funnet 46 % etterlevelse etter retningslinjene. Her fant de også at riktig behandling var 

assosiert med kortere opphold i sykehus (112).  
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Cystitt er en vanlig diagnose, spesielt hos kvinner, og dette kan være en årsak til at det er så 

stor forskjell i valg av empirisk standardbehandling mellom kvinner og menn, behandling av 

kvinner er nok bedre innarbeidet. Det kan også forklares ut fra at kvinner og menn er innlagt 

på ulike avdelinger, og at på noen avdelinger er retningslinjen bedre innarbeidet. Alle 

behandlingsregimer (både empiriske og alternativene) har lignende døgndosering så vi antar 

at dette ikke påvirker valg av behandling.  

For både kvinner og menn finnes det tre alternativer angitt under standard regimer, og kan 

mange anser nok alternativene som likeverdige. Vi har tatt utgangspunkt i at alternativ en er 

det empiriske standardregimet, og derfor det de fleste pasientene skal ha.  

NORM rapporten fra 2015 viser at omtrent 20-25 % av alle E.coli er resistente overfor 

trimetoprim og trimetoprim/sulfa, og omtrent 7 % er resistente overfor ciprofloxacin (26). 

Ciprofloxacin (kinoloner) er blant de legemidlene som det skal brukes mindre av i sykehus 

med tanke på å nå målene i nasjonal handlingsplan. I vårt materiale var det kun åtte pasienter 

som fikk behandling med ciprofloxacin mot cystitt, hvilket var gledelig. Mindre bruk av 

trimetoprim/sulfa kan skyldes økende resistens, men kan også knytte til manglende kjennskap 

til anbefalingene i retningslinjen.  

Det største potensialet for forbedring i behandling av urinveisinfeksjonene finner vi ved 

behandling av pyelonefritt og cystitt hos menn. Tydeligere retningslinjer kan gjøre det enklere 

å velge første valget der flere regimer er angitt. For å øke behandling av pyelonefritt i henhold 

til retningslinjen, bør flere pasienter få empirisk standardregime med gentamicin og 

ampicillin. Som diskutert for sepsis vil god implementering av rutiner for bruk av gentamicin 

gjøre helsepersonell tryggere på å bruke gentamicin. 

4.4 Hud og bløtdelsinfeksjoner 
 

I vår studie hadde 185 pasienter infeksjoner i hud og bløtdeler (tabell 9). 118 av disse 

pasientene hadde erysipelas, cellulitt og abscess.  Videre diskusjon vil kun omtale disse tre 

diagnosegruppene.  

I vårt materiale fikk nesten halvparten av pasientene empirisk standardregime. Best resultat 

fant vi for pasienter med abscess (figur 35), noe mindre for erysipelas og cellulitt (figur 

31,33). Internasjonalt anses erysipelas og cellulitt som en diagnose og kalles kun for cellulitt 

(48). Andre studier har rapportert om bedre etterlevelse enn det vi fant, for eksempel fant 
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Khalili et al at retningslinjene ble fulgt i 68 % av tilfellene for alle hud – og 

bløtdelsinfeksjoner (82). I en amerikansk studie fant de at det ble brukt for mye antibiotika for 

abscess og for bredspektret dekning, inkludert MRSA, for cellulitt (63 %), som ikke var i 

samsvar med retningslinjen (113).  

At vi fant best etterlevelse ved abscess kan skyldes at bakterien som skal behandles er lett å 

identifisere. Ved drenering av abscesser kan det enkelt tas materiale til mikrobiologisk 

dyrkning. Ved mindre abscesser er drenering vanligvis tilstrekkelig, og det er ikke indikasjon 

for antibiotikabehandling. Erysipelas skyldes nesten alltid streptokokker mens cellulitt kan 

være forårsaket av både streptokokker og stafylokokker (48). Usikkerheten ved behandling av 

cellulitt kan være en årsak til manglende etterlevelse etter retningslinjen. Dette kan, som 

tidligere diskutert, være mangel på kunnskap om infeksjonssykdommer, sannsynlig mikrobe 

og hvilke antibiotika de er sensitive overfor (99). 

Vi fant at det var stor spredning i valg av annen behandling ved alle tre diagnosene (figur 

32,34,36). Dette vises også i andre studier (108, 114, 115). I en studie fra Canada ble det 

funnet at det ble gitt 25 ulike behandlingsalternativer for cellulitt (114). Khalili et al forklarer 

valg av mange ulike legemidler med mangelfull kjennskap til retningslinjene og prevalens av 

bakterier, i tillegg til legers personlige preferanser (82). En studie påpeker at erfaringer deles 

nedover det medisinske hierarki (fra erfarne til mindre erfarne leger), og at kunnskap fra de 

mer erfarne legene ofte er basert på personlige erfaringer. Formell utdannelse, retningslinjene 

og antibiotikaresistens ansees som mindre viktige faktorer ved forskrivning av antibiotika 

(99). Studier har vist at overleger mener deres forskrivning er i henhold til retningslinjene, 

mens yngre, ny – utdannede leger ofte opplever at overlegers forskrivning ikke samsvarer 

med retningslinjene (86), men i mange tilfeller ikke våger å være kritiske til sine eldre 

kollegaers forskrivning (88).  

Det var overraskende at så mange pasienter fikk kombinasjonsbehandlinger (figur 32, 34 og 

36), da kombinasjonsbehandling ikke inngår i retningslinjen for behandling av noen av hud - 

og bløtdelsinfeksjonene. Den vanligste kombinasjonen som ble gitt var penicillin og 

klindamycin, hvorav de fleste pasientene som fikk denne kombinasjonene hadde erysipelas. 

Denne kombinasjonsbehandlingen gir dobbel dekning for gram positive kokker, som så godt 

som alle erysipelas er forårsaket av, noe som anses som unødvendig. Luyt et al skriver at 

kombinasjonsbehandling ofte velges for å oppnå synergistisk effekt eller for å redusere 

antibiotikaresistens, men at dette har vist å ha tilnærmet null effekt (81). En studie fra 
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Skottland rapporterer også om overbehandling (115) og i USA fikk omtrent 2/3 av pasientene 

bredspektret behandling med dekning for både gram negative og anaerobe bakterier. Ved å 

velge ett legemiddel som empirisk behandling for cellulitt, fikk de redusert bruk av 

bredspektret antibiotika med 45 % (116). Bruk av klindamycin som førstehåndspreparat bør 

dessuten begrenses på grunn av faren for antibiotikaindusert diarè (13). Vi har ikke tall på om 

bruk av klindamycin har ført til dette for våre pasienter. 

For å bedre forskrivning for hud – og bløtdelsinfeksjoner, må fokuset rettes mot å øke legers 

kunnskaper om antibiotika og hud - og bløtdelsinfeksjoner, for å gjøre dem trygge på å velge 

empirisk behandling som er i henhold til retningslinjen. Det må også presiseres at bruk av 

bredspektret empirisk antibiotikabehandling ikke nødvendigvis gir mer effektive behandling, 

men derimot fører til økt antibiotikaresistens (117). Største potensial for forbedring ser vi i 

behandling av cellulitt.  

 

Det har vært gjort mange studier rundt etterlevelse av retningslinjer ved forskrivning av 

antibiotika, og våre resultater om samlet etterlevelse på omtrent 50 % er ikke helt ulik det som 

er funnet i andre studier. Taur et al fant at 54,7 % av pasientene fikk empirisk standardregime 

i sykehus (118), og i Tyrkia fikk også omtrent halvparten av pasientene anbefalt 

behandlingsregime. Her ble det funnet at feil valg av antibiotika og bruk av flere antibiotika 

med lignende spekter var hovedårsakene til feil behandling (87). I Spania fant de at kun 36 % 

av pasientene fikk empirisk behandling i samsvar med retningslinjene (79), mens i Oman var 

antallet 63 % (119). 

Bruk av kinoloner er et antibiotikum med stor økoskygge og bruk er forbundet med høy 

resistensutvikling. Det er en av legemiddelgruppene som det i følge handlingsplanen skal 

brukes mindre av (3). Vår studie viser lite bruk av ciprofloxacin (46 pasienter) og det er et 

godt funn. Andre studier har vist høyere bruk av kinoloner (120). I vårt materiale fikk 66 % av 

pasientene behandling med penicillin (benzylpenicilin / fenoksymetylpenicillin). Vi skulle 

gjerne sett at flere pasienter ble behandlet med penicillin i og med at dette inngår i så mange 

empiriske standardregimer i retningslinjen. Dette er spesielt viktig med tanke på at under 10 

% av befolkningen antas å ha allergi overfor penicillin (121), og det er godt dokumentert 

effekt av legemiddelet for behandling av mange infeksjoner forårsaket av ram positive 

mikrober. En studie skulle avdekke andel pasienter med type 1 straksallergi. Dette ble gjort 
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ved at en farmasøyt utføret intervju av pasientene, og resultatet ble at halvparten av 

pasientene, som hadde oppgitt å ha penicillinallergi, ikke hadde det (122). 

Totalt ble det brukt mest 3.generasjons cefalosporiner og minst karbapenemer, av de fem 

antibiotikaene som skal reduseres i følge nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. Lite 

bruk av karbapenemer er et veldig positivt funn. Vi skulle imidlertid gjerne sett mindre bruk 

av 2. og 3. generasjons cefalosporiner (totalt 215 pasienter). Som vi har diskutert tidligere, 

antar vi at flere pasienter burde fått empirisk behandling i henhold til retningslinjen. 

Det har i mange land vært iverksatt tiltak for blant annet å forbedre bruk av antibiotika, og 

mange steder involverer dette bruk av kliniske farmasøyter. I England har farmasøyter vært en 

del av teamet på akuttmottak siden 1970-tallet, og dette har ført til tidligere oppstart av 

antibiotika for sepsis og økt andel riktig valgt antibiotika. Det har også ført til redusert 

dødelighet, reinnleggelser og feilmedisinering, i tillegg til kostnadsbesparelser (123). 

DeFrantes et al rapporterte også om mer behandling i henhold til retningslinjen ved å ha 

farmasøyt tilgjengelig i akuttmottak, og for helsetjeneste assosiert pneumoni førte det til 

økning i retningslinje - basert behandling fra 25,7 % til 49,3 % (124). Det er gjort 

undersøkelser på hvordan resten av personalet stiller seg til å ha en farmasøyt i akuttmottak og 

studier viser at de aller fleste var positive til dette. Så mange som 86 % av personalet fortalte 

at de hadde konsultert farmasøyten minst en gang i løpet av sine fem siste vakter. I tillegg 

brukes farmasøyten til undervisning av leger og pasienter (125). 

Farmasøyter er viktige deltagere i antibiotikastyringsprogram og Splawski et al viser til at 

viktige oppgaver knyttet til antibiotikastyring, interaksjoner og verifisering av antibiotika med 

høy risiko for bivirkninger ofte er utført av farmasøyter i akuttmottak. I denne undersøkelsen 

oppga 2/3 av de ansatte i akuttmottak at de konsulterte farmasøyten minst en gang på hvert 

skift, og 93 % mente at farmasøyten førte til bedre kvalitet på behandlingen i akuttmottak. 

Farmasøytene ble høyt verdsatt (125). 

Vi ser det som en stor fordel om flere kliniske farmasøyter, med infeksjonsmedisinsk 

bakgrunn, kunne være en del av teamet både ved akuttmottak og ute i de enkelte avdelingene, 

da dette føre til økt forskrivning i henhold til nasjonal retningslinje og dermed bedre 

pasientbehandling. De kan bidra med riktig dosering av for eksempel gentamicin, og til at 

færre komplikasjoner oppstår ved å se på legemiddelinteraksjoner. I tillegg kan de undervise 

helsepersonell i rasjonell antibiotikabruk, og gjøre audit med feedback på legenes 
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forskrivning. Studier har vist at audit med feedback er effektivt med tanke på å øke 

forskrivning i henhold til retningslinjen (35, 46, 126). 

 

4.5 Styrker og svakheter med studien 
 

En styrke med studien vår er det store antallet pasienter, spesielt antall pasienter med nedre 

luftveisinfeksjoner. Dette gjør at vi kan danne oss et godt bilde av hvordan forskrivning er ved 

disse diagnosene. For de mindre hyppige diagnosene er grunnlaget noe mindre, men dette er 

også sett i andre studier som vi har valg å sammenligne oss med. 

Det er noen begrensninger i denne studien. For det første har vi kun har sett på valg av 

legemiddel til empirisk behandling. Mange av studiene det er sammenlignet med har sett på 

hele behandlingsforløpet inkludert valg av legemiddel, dose, administrasjon og 

behandlingslengde. Vi har heller ikke sett på om behandlingen endres etter at mikrobiologiske 

prøvesvar foreligger eller ved behandlingssvikt. Om vi tar hensyn til dette ville nok tallene 

våre se annerledes ut. Vi har for eksempel sett at ved forskrivning av penicillin velges mange 

ulike doseringsregimer, selv om anbefalte doseringsregimer også er angitt i retningslinjen. 

Dette ville med stor sannsynlighet påvirke våre funn negativt slik at % - vis etterlevelse etter 

retningslinjen ville blitt lavere.   

En annen begrensning gjelder urinveisinfeksjoner. Her antar vi at alle som har fått peroral 

behandling hadde cystitt og de pasienter som fikk intravenøs behandling hadde pyelonefritt. 

Det er ikke sikkert at dette er tilfelle for alle pasientene, og en grundigere undersøkelse av 

dette vil trolig også påvirke resultatene våre i negativ retning.  

4.6 Konklusjon 

 

I denne studien fikk i underkant av 50 % av pasientene empirisk behandling i henhold til 

nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehus. Etterlevelse av retningslinjen varierte 

mellom de fire infeksjonsdiagnosene, og innad i deres undergrupper. Videre, var det stor 

variasjon i alternative behandlingsregimer, med mye bruk av bredspektret antibiotika.  

I kampen mot økende antibiotikaresistens er det viktig at både ledere og forskrivende leger i 

sykehus engasjerer seg i arbeidet for mer rasjonell antibiotikabruk. For å forbedre hvordan 
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antibiotika forskrives, må det settes inn tiltak som både øker kunnskapen om riktig 

forskrivning blant forskrivere, men som også øker etterlevelsen av retningslinjen. 

Farmasøyter kan spille en viktig rolle i dette arbeidet, gjennom å undervise om riktig 

antibiotikabruk og ved å gjennomføre audit på sykehusavdelinger, slik at de får feedback på 

egen forskrivningspraksis.  

Nå innføres antibiotikastyringsprogram ved alle norske sykehus, og med det vil det iverksettes 

en rekke tiltak med mål om å forbedre antibiotikabruken i norske sykehus. Studien vår viser at 

det er betydelige rom for forbedring, som å øke andelen pasienter som får empirisk 

standardregime, men også å redusere variasjonen av behandlingsregimer som forskrives, som 

er et tegn på en noe tilfeldig forskrivning. Ved i hvert fall å adressere disse to 

forbedringsområdene, kan vi ha håp om å komme i mål med 30 % reduksjon i bruk av 

bredspektret antibiotika ved norske sykehus innen utgangen av 2020. 
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Vedlegg 1 

Seksjon 1. GENERELLE OPPLYSNINGER 
 

Del 1.1. Personen som registrerer  

Navn ☐ Lars Kåre Kleppe 

☐ Ingrid Smith 

☐ Marion Neteland 

☐ Jannicke Slettli Wathne 

☐ Trude Cecilie Mellingsæter 

☐ Brita Skodvin 

☐ Ottar Hope 

☐ Eli Hoem 

☐ Torbjørn Smith 

☐ Dagfinn Lunde Markussen 

☐ Per Espen Akselsen 

☐ Torhild Vedeler 

Dato   

   

Del 1.2. HF, sykehus, avdeling, post (navn) 

☐ 11: SUS - Infeksjon 

☐ 12: SUS - Gastro 

☐ 13: SUS - Lunge 
 

☐ 21: HDS - Infeksjon 

☐ 22: HDS - Gastro 

☐ 23: HDS – Lunge 
 

☐ 31: HUS – Infeksjon (Med 6) 

☐ 32: HUS – Infeksjon (Med 5 V) 

☐ 33: HUS – Gastro (Med 1 V) 

☐ 34: HUS – Lunge post 1 

☐ 35: HUS – Lunge post 3 

 

Seksjon 2. PASIENT        

Del 2.1. Pasientdata  

Fødselsdato:   Kjønn:                                         ☐Mann  ☐ Kvinne 

Studie ID-nr:  NPR-ID:  

Inndato:  Utdato:  

Relevante allergier 
mot antibiotika?  

☐Ja    ☐Nei     Ja - beskriv:  

 

Innlagt institusjon 
siste 48 timer 
(pleiepersonell 24/7)                          

☐ Ja   ☐Nei Utskrevet til  
institusjon           

☐ Ja  ☐Nei ☐ Ikke rel. 

Død under aktuell 
innleggelse: 

☐Ja    ☐Nei  Død innen 30 dager 
etter utskrivning 

☐Ja   ☐Nei ☐ Ikke rel. 

Reinlagt innen 30 
dager etter utskrivning 

☐Ja    ☐Nei ☐ Ikke relevant 
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Del 2.2 Komorbiditet: 

☐ Apopleksi     ☐ AF     ☐ Coronarsykdom     ☐ Diabetes     ☐ Hjertesvikt     ☐ Hypertensjon                                ☐ 

Hypothyreose     ☐KOLS     ☐Kreft     ☐Nyresvikt     ☐Rusmisbruk     ☐Annet:   

Del 2.3. Indikasjon for antibiotikabehandling (TD=Tentativ diagnose, ED =Endelig diagnose) 

Profylakse (eksklusjonskriterium)   ☐           Indikasjon ikke angitt i journal   ☐                         

TD 
(nr) 

ED 
(nr) 

Generell diagnose Spesifikk diagnose 

  ☐Annet (ingen infeksjon) – beskriv:  

  ☐ CNS Infeksjon                          ☐ Hjerneabscess    ☐ Meningitt    

  ☐ Endokarditt                              ☐ Nativ klaff ☐ Biologisk klaff ☐ Mekanisk klaff 

  ☐ Abdominal infeksjon              ☐ Gastroenteritt                        

☐ Clost. difficile  

☐ Intraabd. Abscess                 

☐ Peritonitt  
  

☐ Divertikulitt                             

☐ Colitt 

☐ H.pylori 

☐ Cholecystitt/ 
      cholangitt        

  ☐ Gynekologisk infeksjon           

  ☐ Hud- og bløtdelsinfeksjon     ☐ Erysipelas                     ☐ 
Cellulitt     

☐ Nekrot. fascitt    

☐ Postop. sårinfeksjon            

☐ Mastitt                         

☐ Abscess                                   

☐ Annet – beskriv* 
 

  ☐ Infeksjon uten kjent fokus     Evt. hva mistenkes? 

☐ Pneumoni    ☐  UVI      ☐ Abdominal infeksjon                                          

  ☐ Infiserte intravasale katetre   

  ☐ Neutropen feber                     ☐ Samfunnservervet    

☐ Nosokomial      

Utgangspkt^: 
 

  ☐ Ortopediske infeksjoner       ☐ Proteseinfeksjon 
      (eksklusjon!)        

☐ Osteomyelitt 

☐   Artritt  

  ☐ Nedreluftveisinfeksjon (NLI) 

 

☐ Konfus ☐ Resp. >30  ☐ Age>65    

☐ BT syst < 90 el. diast. < 65mmHg           

☐ Pneumoni                                     

      ☐ Samf. ervervet 

     ☐ Nosokomial        

     ☐ Aspirasjon 

     ☐ Atypisk 

☐ Uspesifisert  NLI 

☐ KOLS eksaserbasj. 

☐   Bronkitt   

☐   Lungeabscess   

☐ Empyem     

☐ CRB-65 score 3-4 el. 
behandlingssvikt 

 

  ☐ Sepsis                                         ☐ Samf.ervervet                     Utgangspkt^: 

☐ Nosokomial    

  ☐ Urinveisinfeksjoner (UVI)       ☐ Kateterass. UVI           ☐ 
Pyelonefritt  

☐ Nedre UVI/ cystitt ☐ 
Uspesifisert 

  ☐ Øvre luftveisinfeksjon (ØLI)   ☐   Sinusitt / otitt  

☐   Tonsilitt                        

☐ Uspesifisert     

* Inkl. bitt, diabetisk fotsår     ^Hvor mistenkes infeksjonen å utgå fra; urinveiene, lungene,.. 

Kommentar:  SIRS krit.   ☐Temp > 38 ^< 36  ☐ Puls > 90  ☐RR > 20  ☐ Lpk > 12 ^ < 4 

Utgangspkt^: 



Del 2.4. Antibiotika 

Behandling 
startet (sted) 

Ind. Start-dato Legemiddelnavn Styrke Adm. 
form 

Doserings-
intervall 

Antall 
doser  
gitt 

Behandling 
kontinuert 
(sted) 

Antall 
doser  
gitt 

AKM          

AKM          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Kommentarer: 
 

 
Resept:   Legemiddelnavn  Dose   Intervall   Adm.måte  Behandlingslengde (sluttdato og antall dager) 

 
 
 
 



 

2.5 Mikrobe Materiale (til dyrkning) 

  Blod 

 

Urin 

 

Feces 

 

Luft-

veier 

Sår 

 

Puss 

 

Andre Resistens 

 (S,I,R) 

 

1 Prøve tatt – ingen vekst          

2 Prøve tatt - normalflora          

3 Prøve tatt – ÷ klinisk bet.          

4 Acinetobacter           

5 Chlamydia trach.          

6 Clostridium diff.          

7 E. coli          

8 Enterobacteriacae - 

andre 

         

9 Enterokokker (gr D)          

10 H.influenzae          

11 H.pylori          

12 Klebsiella          

13 MRSA          

14 Mycoplasma pn.          

15 Proteus          

16 Pseudomonas          

17 S. gr A          

18 S. gr B          

19 S. gr G          

20 S. pneumoniae          

21 S.gr C          

22 Staph. aur          

23 Staph. KNS          

24 Annet: 

 

 

         

Kommentar:  

 

2.6 Mikrobe                                       Test (antigentest, mikroskopering osv) 

L-PCR Bordetella pertussis ☐Pos            ☐Neg           Annet Pneumokokk antigen ☐Pos            ☐Neg           

Bordetella parapertussis ☐Pos            ☐Neg           Legionella pneumophilia ☐Pos            ☐Neg           

Mycoplasma pneum. ☐Pos            ☐Neg           Clostridium difficile toxin ☐Pos            ☐Neg           

Chlamydophilia pneum. ☐Pos            ☐Neg           VRE – screening ☐Pos            ☐Neg           

Influensavirus A ☐Pos            ☐Neg           Mycobacterium tuberculosis ☐Pos            ☐Neg           

Influensavirus B ☐Pos            ☐Neg           Mycoplasma pneum. antistf ☐Pos            ☐Neg           

Humant metapneu. virus ☐Pos            ☐Neg           Borrelia antistoff ☐Pos            ☐Neg           

Parainfluensavirus 1-2-3 ☐Pos            ☐Neg             

Annet funn/kommentar:    


