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Hensikt: 

• Kartlegge antibiotikabruk hos pasienter i sykehus 
med samfunnservervet pneumoni eller KOLS 
eksaserbasjon, samt undersøke hvorvidt gjeldende 
nasjonal faglig retningslinje for behandling følges

• Undersøke i hvilken grad en intervensjon 
bestående av audit med tilbakemelding, 
undervisning og tilstedeværelse av farmasøyt på 
post ville påvirke etterlevelsen av retningslinjen og 
forskrivningen av antibiotika

Studie på antibiotikabruk ved samfunnservervet 
pneumoni og KOLS-eksaserbasjon



Metode: 

• Studien ble gjennomført på Medisinsk avdeling på SIHF Gjøvik i perioden september 2019 
til mai 2020. 

• Antibiotikabruk og forskrivningsmønster ble kartlagt retrospektivt

• Det ble gjennomført en sammensatt intervensjon bestående av audit med tilbakemelding, 
undervisning til leger og sykepleiere, samt farmasøyt tilgjengelig på post

Primære utkommemål:

• Etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje. Andel pasienter som har fått behandling etter 
gjeldende retningslinje for pneumoni eller KOLS eksaserbasjon. Målt i periode 1 og 2

• Endret forskrivningspraksis mellom periode 1 og 2 

• Valg av preparat

• Dose og doseringsintervall

• Overgang fra intravenøs til peroral behandling

• Behandlingslengde



Resultater

• Det ble inkludert totalt 64 og 62 pasienter i hhv periode 1 og 2, 
hvorav 57 og 60 pasienter ble behandlet med antibiotika

• Hovedandelen av pasientene ble 
behandlet med benzylpenicillin i 
monoterapi

• Andel pasienter som fikk rett 
empirisk preparat var høy i begge 
perioder (93 % og 97 %)



Resultater forts.
• Etterlevelse av retningslinjen (preparat, dose/doseringsintervall og behandlingslengde) ble 

økt fra 41 % til 58 %

• Andel pasienter som fikk 
foreskrevet for høy dose ble 
redusert fra 32 % til 20 %

• Andel pasienter som ble behandlet 
for lenge ble signifikant redusert 
fra 47 % til 25 %. 

• Gjennomsnittlig behandlingslengde ble redusert fra 9 til 8,3 dager. 
• Andel pasienter som skifter fra intravenøs til peroral behandling under 

innleggelsen ble signifikant økt fra 18% til 54%



Systemnivå:
• Undervisning
• Audits

Pasientnivå: 
• Del av tverrfaglig behandlingsteam
• Utførte 111 legemiddelgjennomganger

• Avdekket LRP tilknyttet antibiotikabruk hos 
36% av pasientene

• Flest LRP ble avdekket på for lang 
behandlingslengde, manglende overgang 
fra intravenøs til peroral behandling og for 
høy dose

Hva kan kliniske farmasøyter 
bidra med?
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