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Kort bakgrunn – aminoglykosider (genta/tobra) 

 Aminoglykosider sentrale i norske retningslinjer for empirisk oppstart 
(sepsis uten sjokk, UVI, intraabdominale infeksjoner, pneumonier ++)

 Ønskelig grunnet effektivt baktericid drap + mindre resistensdrivende  

 Konsentrasjonsavhengig drap (6- 7 mg/kg)

 Renal utskillelse. Smalt terapeutisk vindu - obs nefro- og ototoksisitet. 



Hodiamont et al., Clin Pharmacokinet. 2022 Aug

Pharmacokinetic/pharmacodynamic parameters 
associated with efficacy and toxicity



 Mål: riktig og effektiv bruk av aminoglykosider – forståelig for «alle»

 Ulike lokale prosedyrer – behov for revisjon overordnet anbefaling til å veilede 

 IKKE- forpliktende nasjonal prosedyre – en veiledning til riktig bruk 

 Tilpasses lokalt – men begrunn evnt. avvik 

 Anbefaling = Trinn 1 for å optimalisere aminoglykosid behandling 

 «Levende dokument» - åpen prosess – ønsker innspill, evnt. ny dokumentasjon

 Vurdert guidelines i Danmark, Skottland, Australia, Canada

Formål/status 



Eksisterende anbefaling – delvis i bruk med lokale tilpasninger ? 

 8- times prøve (mål 1,4- 5)- ingen 
dokumentasjon (?)

 Nevnt i >25 år gamle lokale «prosedyrer» 
uten referanser – bare «blitt» slik?

Ingen dokumentasjon + ikke nevnt i andre 
internasjonal guidelines 

 Fraviker prinsipp:  konsentrasjonsavhengig 
bakteriedrap  (Cmax/MIC ) (og AUC/MIC)

 Dosereduksjon på 34- 67% på dag 2 ved mulig 
alvorlig infeksjon? Trygt?
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+ gode innspill fra flere fagmiljøer

Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år) 



 Kjent alvorlig kronisk nyresykdom (GFR<30 ml/min)

 Fulminant flerorgansvikt (inkl. massiv ascites)

 Individuell vurdering ved nylig bruk av nefrotoksiske legemidler (f.eks. 

cisplatin)

 Nyretransplantert

 Myasthenia gravis

 Graviditet *

*Bør unngås i 2. og 3. trimester pga. risiko for skade på foster

Ved følgende tilstander bør aminoglykosider unngås:



 Doseres etter vekt (oftest 6-7 mg/kg)

 Administreres en gang i døgnet i.v.

 Dosen er uavhengig av nyrefunksjon (gitt at GFR ≥30 ml/min)

 Doseres kun unntaksvis høyere enn 600 mg 

(NB! ved BMI >25, benytt justert kroppsvekt) 

 Gentamicinkalkulator for beregning av dose (tar hensyn til justert kroppsvekt)

Første dose- generelle prinsipper

https://tonsys.sahf.no/gentamicinkalkulator/


Indikasjon for tidlig s-konsentrasjon: 

GFR<60 ml/min, akutt endring i nyrefunksjon, kritisk syk, BMI< 18 eller >30, høy grad av skrøpelighet og/eller alder >80

NEI JA

Ikke nødvendig med s-konsentrasjon 

Nyrefunksjon følges daglig 

Dose og intervall 

 Dose 2 og 3 som første dose. 

Vurder reduksjon fra 7 mg/kg til 5-

6 mg/kg dersom stabil pasient

 24 t intervall mellom dosene, noen 

få timer forskyvning er ok for å 

unngå administrering om natten

Ta s-konsentrasjon (bunnspeil) 1-4 timer (helst innen 1 time) FØR neste 

planlagte dose. Vent på svar før neste dose gis. Se forslag til 

dosejustering nederst. 

Alternativ til bunnspeil (særlig aktuelt når 1. dose gis på natt): prøve 6-

14 timer etter påbegynt infusjon. Bruk nomogram for å beregne 

neste dose (eks. 7mg/kg: Hartford nomogram, 5mg/kg: Urban & 

Craig- begge tilgjengelig via Aminoglycoside Calculator -

ClinCalc.com)

Nyrefunksjon følges daglig

Dose og intervall ved redusert GFR:

 GFR 40-60 ml/min: Dose som forrige dose, 36 t mellom dosene

 GFR 30-40 ml/min: Dose som forrige dose, 48 t mellom dosene

 Vurder reduksjon fra 7 til 5-6 mg/kg dersom stabil pasient

Andre og tredje dose 

https://clincalc.com/Aminoglycoside/


Ved behandling over 3 doser* 

 Ta s-konsentrasjon før 4. dose (bunnspeil), videre dosering i henhold til s-konsentrasjon 

 s-konsentrasjon 2 ganger/uke ved stabil s-konsentrasjon og nyrefunksjon 

 Ved behandling >5-7 dager: vær obs på ototoksisitet (redusert hørsel/øresus) 

 Behandling >7 dager er sjelden indisert, vanligvis kun synergibehandling/lavdose 

* ved nyresykdom (GFR<60 ml/min) bør aminoglykosid >3 doser unngås, vurder annen antibiotika



Verdi Fortolkning Tiltak

< 0,5 mg/L I terapeutisk område Uendret dosering

0,5-1,0 mg/L Mulig over terapeutisk område Uendret dosering. 
Hvis økt risiko for nyreskade, vurder forlenget 
doseringsintervall. Ikke reduser dose ved kritisk sykdom. Ta 
nytt bunnspeil før neste dose. 

> 1,0 mg/L Over terapeutisk område Sjekk prøvetidspunkt versus tidspunkt for infusjon – er det 
reell bunnkonsentrasjon? 
Vurder å øke doseintervall med 12 t (f.eks. fra 24 til 36 t). 
Vurder reduksjon fra 7 mg/kg til 5-6 mg/kg dersom stabil 
pasient. 
Ta nytt bunnspeil før neste dose.

Forslag til dosejustering etter resultat av s- konsentrasjon (bunnspeil)



Aminoglykosid behandling - “One size does not fit all” 
Må justere dose dersom overvekt (BMI >25) 

Men hvilken vekt skal du bruke?



Vekt (kg) Hvordan/Hva måles

Total kroppsvekt (TBW) Vekt i kg (pasientens totale vekt)

Body Mass Index (BMI)
(Kroppsmasseindeks (KMI))

TBW (kg) / (høyde (m) x høyde (m))
Normal BMI = 20-25

Ideell kroppsvekt (IBW) IBW menn = 49,9 + 0,89 (høyde i cm – 152,4)
IBW kvinner = 45,4 + 0,89 (høyde i cm – 152,4)

Justert kroppsvekt (AdjBW) IBW + 0,4 x (TBW-IBW)

Doseringsvekt i kurve?
Ikke bruk eller sjekk om riktig 
før du doserer 

Metavision – obs feil doseringsvekt –

(glemt manuell korrigering ved BMI > 25) 

Hvilken vekt skal benyttes til å beregne dose?

Ved BMI < 25

Ved BMI > 25



 Anbefales brukt! 

 Tar hensyn til justert kroppsvekt når 
BMI>25 

 Justerer dose til nærmeste 
ferdigblanding (240/360 +40/60/80)

Sykehuset i Vestfold- Tønsberg



Nomogrammer
(Aminoglycoside Calculator - ClinCalc.com)

- Alternativ til bunnkonsentrasjon –
6-14 timer etter start infusjon

5 mg/kg og 7 mg/kg (ikke 6 mg/kg foreløpig)

7 mg/kg

Usikker?
Kontakt farmasøyt 

Kl. 01.00: 
gitt 7 mg/kg i akuttmottak 

Kl. 08.00: etter 7 timer –
kons 6 mcg/mL
Samme dose som 1. dose  etter 24 t    

https://clincalc.com/Aminoglycoside/


• Bruk «gentamycin infusjonsdose bestemmes senere»

• Legg deretter inn enkeltdoser per dag 

Obs. forordning av aminoglykosid i kurve



 85% (?) av behandling seponeres innen 3 dager - ofte ikke behov for 
konsentrasjonsmålinger 3 første dagene - GOD GRUNN TIL BRUKE EMPIRISK GENTAMYCIN

 Fortsatt behov for lokale tilpasninger og klinisk skjønn/årvåkenhet

 Trinn 1: 
 innspill og spørsmål sendes til: June.Utnes.Hogli@unn.no. Frist: 31.12.22. 
 Innspill vurderes i arbeidsgruppe. Samlet Q&A publiseres KAS nettside. 
 Sykehus/HF ser på mulighet for å tilpasse anbefaling 

 Trinn 2: endring digitale medisinkurver, utvikling nomogrammer 6 mg/mg, nyrefunksjon ++

 Trinn 3: Utvikle «nasjonale» kalkulatorer – delvis integrert i elektroniske kurvesystemer

 Vi trenger studier på aminoglykosider! 

Veien videre



Q&A


