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1 Innledning 
 
 
1.1 En liten antibiotika- introduksjon 

 
Oppdagelsen som Sir Alexander Flemming nokså tilfeldig snublet over i 1928, 
har reddet millioner av mennesker fra sykelighet og død (10). 
Han visste vel lite den gang hva slags enorm effekt penicillinet kom til å få for 
folkehelsa verden over. Oppdagelsen førte til en intensivert forskning på 
området i årene som fulgte. Spørsmålet man stilte seg var hvordan å bruke 
stoffet terapeutisk. Og i 1941, etter flere år med undersøkelser, kunne 
biokjemiker Chain og hans sjef Florey ved Oxford universitet, vise hvordan 
man ekstraherte penicillinets antibakterielle faktor fra muggsoppen(11). Stoffet 
viste seg også å være svært lite toksisk for mennesker. Ved hjelp av amerikansk 
fermenteringsteknologi kom produksjonen av penicillin som legemiddel i gang 
for alvor. (12)Rundt midten av 1944 kunne allierte tropper benytte seg av 
medisinen (34). I kjølvannet av penicillinet ble også andre antibiotika forsket 
frem. Streptomycin kom noen år senere, og ble kur for blant annet tuberkulose. 
Den store suksessen omkring disse nye medikamentene fikk stor interesse blant 
farmasøytiske firmaer. Her var det penger å tjene, og forskningen skjøt fart. 
Bredspektrede antibiotika (tetracyklinet) kom på markedet i begynnelsen av 
femtitallet og ble de nye, mer egnete preparatene, ved alvorlige infeksjoner og 
større kirurgiske inngrep.(13) 
 
Det tok ikke lang tid før stammer av mikrober (Staphylococcus aureus 80/81) 
viste seg å være resistente for penicillin G og streptomycin, noe som banet vei 
for nye typer antibiotika. Methicillin kom på markedet i 1960(14) etter en lynrask 
fremstillingsprosess. Medikamentet gikk fra oppdagelse til legemiddel på under 
8 måneder, en prosess som tar omkring 8 år i dag. Methicillin ble det nye 
antibakterielle våpenet i kampen mot resistente staphylokokker. Men bakteriene 
viste seg igjen som evolusjonære mestre, og året etter ble det funnet resistente 
staphylokokker mot også dette middelet, MRSA (methicillin resistente S. 
aureus).(14) 
 
Ikke mange år etter masseproduksjonen av antibiotika var i gang, meldte det seg 
en bekymring for bakterienes resistens mot medisinen. Allerede på slutten av 
40-tallet ble det nedsatt komiteer for kontroll av antibiotika-forskrivning. Men 
den mirakuløse virkningen til legemidlene blendet både lege og legmenn. Til 
tross for noen bekymrede røster fortsatte bruken nokså uhemmet. 
 
De drøyt seksti år gamle preparatetene har vært et botemiddel for en rekke 
infeksjoner, noe som har medført betydelig nedgang i morbiditet og mortalitet 
på verdensbasis. 
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Men ”mirakelkuren” antibiotika har begynt å slå sprekker. Kuren som blir ansett 
som et av de største medisinske gjennombrudd gjennom tidene er nå på vikende 
front. Slepphendthet med antibiotika- forskrivning, medfører naturlig seleksjon 
av resistente mikrober. Resistensegenskapene spres enten vertikalt fra mor- til 
datterceller eller horisontalt (mellom bakterieceller)(15).  
Kan vi som helsepersonell stoppe opp eller reversere trenden? Er det noe vei 
tilbake? 
 
 
1.2 Bakgrunn for valg av problemstilling 
 
Interessen for mikrobiologi og fascinasjonen for bakterier er vel først og fremst 
bakgrunnen for valg av problemstilling. Bakterier har eksistert fra ”tidenes 
morgen”, og av den grunn vet at de må endre seg i takt med trender og moter, 
vær og vind. Bakterier som vi er avhengige av som en naturlig del av det 
komplekse økosystem, som utgjør vår normalflora på hud og slimhinner. I 
matvarebransjen spiller bakteriene og en viktig rolle ved å bevare melken for oss 
gjennom syrning til youghurt, ost, rømme. 
Men samtidig er det også knyttet stor frykt og skepsis overfor disse nødvendige 
mikrobene. Denne frykten har kanskje vært drivkraften bak til dels ukritisk bruk 
av antibiotika siden legemiddelets genesis.  
I 1987 ble det virkelig ropt varsku, da den første vankomycin-resistente 
stammen av enterokokker (VRE) ble påvist. Man visste at bakterier har evne å 
spre DNA-materiale, og fryktet at genet for vankomycin i Enterokokker kunne 
spres og inkorporeres i S. aureus stammer  slik at disse ville bli vankomycin 
resistente (noe enkelte stammer av S. aureus og ble få år etter (kun rapportert 
anekdotisk fra Japan 1997, USA 2002 og 2004 )). Den ukritiske 
antibiotikabruken har medført et enormt behov for entydige retningslinjer og 
overvåking når det gjelder antibiotika-forskrivning. Dersom man ikke tar opp 
kampen mot økende resistensproblematikk, og ser hva slags alvor som ligger i 
problemet, kan man stå over for en av de største utfordringer innen medisin noen 
gang ,”the post- antimicrobial era”(16). Multiresistente bakterier kan skape 
scenarier med fryktinngytende resultat.  
Denne oppgaven kan belyse noen av angrepspunktene for reduksjon av 
resistensproblemet ved i dette tilfellet å forbedre antibiotika-
forskrivningspraksis. Utgangspunktet for analysen er antibiotika-prevalensdata 
fra SAB HF. I teoridelen (del 2) vil jeg gjennomgå artikler som belyser samme 
problemstilling, men som har en annen tilnærmingsmetode. 
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1.3 Kvalitet -et ord med mange fasetter 
Presentasjon av tema og avgrensing av problemstillig 

 
”Quality is fitness for use”  
 
Kvalitetsforbedring er et moderne ord. Et ord det kan være vanskelig å definere 
uten å sette standarder for hva ikke-kvalitet er. Standardiseringsprosessen kan by 
på mange utfordringer. I en konsensus må det oppstå enighet og inngåelse av 
kompromisser. I en slik prosess kan aldri resultatet bli en entydig universell 
sannhet, men en så god tilnærming som mulig. Mitt ønske med dette prosjektet 
er å tilnærme meg sannheten omkring kvalitetsforbedringspotensialet av 
antibiotikaforskrivning ved SABHF,  ved å se på tre indikatorer: Indikasjon for 
antibiotika, Valg av antibiotika, og Dose av antibiotika.  
 
  
2 Mange veier fører til Rom... 

 
2.1 Litteraturgjennomgang 
 
Sbarbaro (2001). Clin Infect Dis 33 (Suppl 3), S240-4 (17) 
“Changing physician behaviour is considered by many to be an exercise in futility - an 
unattainable goal intended only to produce premature aging in those seeking the change.  The 
more optimistic might describe the process as uniquely challenging.” 
 
Artiklene jeg gjennomgår er søkt frem ved hjelp av Ovid søkemotor, og hentet 
på Pubmeds nettside. Fagbibliotekaren ved Ullevål Universitetssykehus hjalp 
meg med søkene.  
Søkeordene var ’Antibacterial and Antifungal agents’, ’hospital units’, ’medical 
staff’, ’Physician`s Practice Patterns’, ‘Guideline Adherence’, ‘point prevalence’, 
‘escmid’, ‘esac’. Jeg har også gjort søk vha Google, med søkeord som 
‘indication for antibiotics’, ‘choice of antibiotics’, and ‘dosage of antibiotics’. 
 
Vel femti prosent av antibiotika gitt på sykehus i dag er galt forskrevet i henhold 
til retningslinjer (18). Det er også beskrevet en sterk sammenheng mellom økt 
antibiotikakonsum, feil antibiotikaforskrivning og selektivt press på bakterier, 
som medfører at visse bakteriestammer blir resistente for det aktuelle 
virkestoffet (15). I den senere tid er det utgitt en rekke studier som belyser dette 
problemet, og kommer med ulike tilnærmingsmetoder for å beskrive og forbedre 
forskrivningen(3-7, 31). Forbedringspotensialet ved antibiotikaforskrivning er stort, 
og det er mange veier som fører frem til kvalitetsforbedring. Jeg vil ta 
utgangspunkt i artikler omhandlende indikasjon, valg og dose for 
antibiotikaforskrivning. Disse tre indikatorene danner grunnlaget for 
vurderingen av kvaliteten på antibiotikaforskrivningen ved SAB HF.  
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Vurdering av indikasjon, valg og dose for AB-behandling er et emne med rom 
for uenighet. Jeg vil beskrive publikasjoner angående indikasjon, valg og dose 
for antibiotika ved følgende tilstander:  

• Infeksjoner i nedre lufteier; kronisk obstruktiv lungesykdom med 
eksaserbasjoner og pneumoni (community acquired & hospital acquired)   

• sepsis 
• hud- og bløtdelsinfeksjoner  
• intraabdominale kirurgiske infeksjoner  
• urinveisinfeksjoner (øvre og nedre UVI og mistanke om urosepsis) 

Disse fem diagnosegruppene dannet grunnlaget for antibiotikaforskrivningen i 
ca 85 prosent av materialet ved SAB HF.  
 
 
2.1.1 Vedrørende indikasjon 
 
Indikasjon for ab- beh? –hvordan angipe problemet 
 
Nummer- 1 indikajonen for antibiotika forskrivning i USA er luftveisinfeksjoner 
(14)og en av hovedindikasjonene for antibiotikaforskrivning i Norge(33) 
Indikasjon for antibiotika (AB) kan deles i tre kategorier slik som i studien til D. 
Bergmanns et al (19). Studien bygger på tall fra overvåking av antibiotikabruk 
ved en intensiv avdelingen ved Maastricht universitetssykehus i løpet av et år. 
Pasientene var innlagt med mistanke om infeksjon med ulike foci. Studien 
kategoriserer indikasjon for antibiotika gitt ved i) bakteriologisk påvist infeksjon 
(BPI), ii) ikke-bakteriologisk påvist infeksjon (ikke- BPI) og iii) profylakse (P).  
I 61 % av sykehusinnleggelsene ble det forskrevet AB. 49 % av AB ble 
forskrevet pasienter med luftveisinfeksjoner, 19 % med abdominale infeksjoner 
og 13 % med sepsis. Pasienter med BPI stod for 59 % av forskrivningene, 28 % 
med ikke- BPI og 13 % for P. Det konkluderes med at en teoretisk nedgang på 
25 % av ikke- BPI ville bare ha gitt en 7 % nedgang i antibiotikakonsumet. 
Nedgang i sykehuservervede infeksjoner er ifølge studien den mest effektive 
måten å redusere AB- forbruket. 
I en studie fra et akuttmottak i Badajoz, Spania (20) benyttet man et poengsystem 
(0-100 poeng) for å definere hvorvidt antibiotikaforskrivningen var korrekt. I 
følge studien ble 10,8 % av ab-forskrivningene gitt uten indikasjon, og 32 % av 
pasientene med indikasjon for ab- behandling ble forskrevet feilaktig 
medikament. 
Linezolid ble indrodusert i Norge på begynnelsen av dette århundreskifte, for å 
utvide arsenalet mot den fryktede methicillin-resistente S. aureus (MRSA). En 
artikkel skrevet av Brubakk et al i Tidskrift for Den norske legeforening 
2007(21) tar for seg bruken av dette nye medikamentet. Resultatene fra 
undersøkelsen viser at preparatet brukes ved allergi og multiresistens, mens det i 
mindre grad brukes til infeksjoner med MRSA som er hovedindikasjonen. 
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2.1.2 Vedrørende valg 

 
Figur 1. Peter Gaustad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3090-4 ut 
 

 
Pasientens infeksjonfokus er i hovedsak den viktigste faktoren ved valg av 
antibiotika. Vil antibiotikumet ha effekt på gjeldende mikrobe? Hvordan er 
pasientens immunforsvar? Vil man oppnå tifredsstillende konsentrasjon i 
infeksjonfokus? Dette er viktige spørsmålet man må stille seg før 
behandlingsstart .  
Valg av antibiotika mot en rekke infeksjoner er i økende grad blitt mer 
utfordrende. Det er mange preparater å velge mellom, og man oppdager stadig 
nye stammer patogene mikrober. Patogeners økte resistens mot ulike typer 
antibiotika setter også nye krav til forskrivningen. Sykehusets mange leger kan 
ha en vanskelig oppgave med valg av riktig preparat ved en gitt infeksjon. I 
Norge er det, i forskjell fra mange andre vestlige land, fortsatt lav 
resistensutvikling mot de fleste antibiotika (NORM og NORMvet 2006). 
Pneumokokker (Streptococcus pneumonia) er i de fleste vestlige land utenfor 
norden mellom 30-50 % resistente mot penicillin, mens det i Norge kun er 1 % 
resistens (se figur 1). Penicillin er altså førstevalg av antibiotika ved pneumoni i 
Norge. I Sverige er derimot  utviklingen i ferd med å gå i retning av at 
penicillinet ikke lenger er første valg , da 4 % av pneumokokker har utviklet 
resistens mot penicillinet i løpet av få år (STRAMA 2006).  
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Figur 2. 
Stolpediagrammet hentet fra www.strama.se viser her utbredelsen for valg av 
forskjellige antibiotika i Europa. De viktigste forskjellene er bruken av 
bredspektrede penicilliner, noe som gjenspeiler resistensproblematikken fra sør 
til nord i Europa. For eksempel har Spania en resistensrate på 40-60 % blant 
Strep. pneumonia (se figur 5).  
 

 
Figur 3. Peter Gaustad  Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3090-4 utg 
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Fra 1989 til 1993 økte vankomycin- resistensen i enterokokk isolater(VRE)  fra 
0,3 % til 8 % i USA  (24). Endepunktet med undersøkelsen var å avgjøre hvor 
mange pasienter som var kolonisert med VRE etter behandling for pneumoni 
(ervervet utenfor sykehus). Pasientene ble delt i to grupper; en ble behandlet 
med ceftriaxon ± erytromycin, mens andre gruppen ble behandlet med 
levofloxacin. Andelen av pasienter kolonisert med VRE etter behandling med 
ceftriaxon ± erytromycin var 16 %, mens det i gruppen behandlet med 
levofloxacin var 0 %. Resultatene kan tyde på at riktig valg av antibiotika som 
empirisk behandling er svært viktig i kampen mot resistens. 
 
Hvor god er bevisførselen for bruken av nye retningslinjer ved pneumoni 
ervervet utenfor sykehus i USA og Storbritannia? Dette spørsmålet prøver 
Oosterheert et al å besvare vd hjelp av systematisk gjennomgang av 8 studier 
som har tatt i bruk de nye retningslinjene (25). Den nye anbefalte behandlingen 
består i betalaktam antibiotika pluss et makrolid, mot den gamle behandlingen 
med monoterapi med et β-laktam antibiotikum. I studien sammenlignes 
resultatene fra duo terapi med monoterapi med β-laktam. Det konkluderes i 
artikkelen med at det kunnskapsbaserte grunnlaget for nye retningslinjer for 
behandling var nokså tynt. Det var signifikant nedgang i mortaliteten ved ny 
type behandling, men det konkluderes allikevel med at nedgangen kan være 
grunnet dårlig metodikk. 
 
Berild et al tar utgangspunkt i hvor adekvat antibiotikabehandlingen er når man 
tar hensyn til diagnose og bakteriologiske data (9). I en innsamling av tolv-
punkts prevalens data ble det slått fast at i 54 % av tilfellene ble det brukt 
penicillin, cefalosporin i 9 %, quinoloner i 6 % og antimykotika i 0,7 %. I 
kirurgisk avdeling var valget av antibiotika i tråd med retningslinjene i 96 % av 
tilfellene (200/207) der BPI var positiv, mens i ikke-BPI fulgtes retningslinjene 
i 84 %. I medisinsk avdeling var retningslinjene fulgt i 95 % uavhengig av 
bakteriologisk resultat. Dataene viser at god etterlevelse av retningslinjer gjør 
antibiotikaforskrivningen mer målrettet, og det blir nedgang i det totale antallet 
antibiotika.  
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Ulike typer angrepspunkter til ulike typer antibiotika: 

 
(hentet fra foredrag av Elisabeth J. Rosen MD 2000) 
 
 
2.1.3 Vedrørende dose  
 
Antibiotika-mengde måles i definerte døgndoser (DDD). Tall fås fra 
sykehusapoteket. For å si noe om forbruket, må tallene korrigeres for aktiviteten 
på sykehuset. Vanligvis benyttes liggedøgn til slik korreksjon. Forbruk av 
antibiotika oppgis dermed i DDD/100 liggedøgn. Eventuelt oppgis forbruket 
som DDD/ 100 innleggelser pr år (PDD).   
DDD defineres som antatt gjennomsnittlig dose pr. døgn for én bestemt 
administrasjonsform av et legemiddel brukt til hovedindikasjonen hos  
voksne (mann på 70 kg).  
 
No. DDD = No. pakninger x No. tabletter pr. pakning x No. g pr. tablett

DDD i gram 

 
 
 
WHO (27) har anbefalt DDD som måleenhet. Det er en indikator på 
antibiotikatetthet. Svakheten med DDD er følsomheten for nevneren: endring 
av poliklinisk behandling, kortere liggetid, dagkirurgisk virksomhet, dagopphold 
og lignende. PDD er derimot et mer robustmål da det forteller noe om andelen 
pasienter som mottar antibiotika. 
 
Totalt antibiotikabruk i Norge defineres i dag som DDD pr 1000 innbyggere pr 
dag. Av det totale antibiotikaforbruket pr år, står sykehusvesenet for ca 10 %. 
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(Figur 4.) kilde: www.strama.se 
 
Fiona M. McKenzie et al har vist sammenhengen mellom antall forskjellige 
antibiotika og det totale forbruket av stoffene (28). Man konkluderte med at 
forbruket av antibiotika økte signifikant (Spearman`s rank, r=0.57, P <0.01) med 
økt antall antibiotika.  
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Sannsynligheten for β-laktam resistente pneumokokker som funksjon av 
poliklinisk β -laktam salg.  
Poliklinisk β-laktam salg er presentert som definert døgn dose per 1000 
innbyggere per år.  
BE=Belgium, DK=Denmark, ES=Spain, FI=Finland, IE=Ireland, IT=Italy, 
LU=Luxembourg, NL=Netherlands, ,PT=Portugal, SW=Sweden, UK=United 
Kingdom. 

 
(Figur 5.) 
Foredrag av Peter Gaustad 2003 
 
 
2.1.4 Måling av kvalitet ved antibiotikaforskrivning.  

 
 
Kvalitetsindikatorer, hva er det og hvilke skal med? 
  
Schouten et al definerer kvalitetsindikator som målbar enhet som tar 
utgangspunkt i retningslinjenes hovedanbefalinger (2). De  gjennomgår et sett av 
kvalitetsindikatorer for vurdering av kvaliteten på behandlingen av pneumoni 
(ervervet utenfor sykehus) og kronisk obstruktiv lungesykdom med 
eksaserbasjoner. Ved hjelp av flytskjema avgjøres hvilke kvalitetsindikatorer 
som inkluderes. Først tok de utgangspunkt i nasjonale og internasjonale 
retningslinjer for behandling, i tillegg gjennomgikk de en rekke artikler på 
området. De potensielle indikatorene som ble valgt ble prøvet på vitenskapelig 
grunnlag, validitet, reliabilitet og om det var rom for forbedring. I artikkelen la 
man vekt på graden av bevis for hver enkelt indikator. Av de 15 indikatorene 
som tilslutt ble inkludert i studien var ingen av vitenskapelig grunnlag grad A 
(randomised controlled trials), men resultat av ekspert konsensus. 
SAB HF har hatt relativt høyt antibiotikaforbruk (mer enn 60 DDD/100 i 2003) 
sammenlignet med andre europeiske land (ARPAC Steering Group 2006) der 
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median antibiotikaforbruk var på 49 DDD/100. Dette er hovedårsaken til at 
infeksjonsmiljøet ved SAB HF siden 2004, har fokusert på utvikling av 
metodikk for måling av kvaliteten på forskrivning av antibiotikabehandling. 
Etterhvert som man har utviklet metodikk for måling av kvaliteten, er fokus nå 
mer rettet på forbedringsarbeid. Inspirert av Gyssens et al publikasjon fra 1995(1) 
hvor det var utviklet et flytskjema for evaluering av antibiotikaforskrivning, 
videreutviklet man ved SAB HF et mer robust design. Dette ble gjort av et team 
av mikrobiologer, infeksjonsmedisinere, smittevernspersonell og en anestesilege. 
Strenge kriterier ble brukt for inklusjon av indikatorer. Det ble enighet om tre 
indikatorer som kunne måle kvaliteten av forskrivningen: indikasjon, valg og 
dose. Disse ble kategorisert i undergrupper for å komme frem til kode for 
etterlevelse av gullstandarden (Antibiotikaveilederen). Indikasjon er kategorisert 
etter antibiotika gitt med eller uten indikasjon (I1 eller I2). Valg av antibiotika er 
kategorisert fra 1-8 (Choice 1 til Choice 8, C1-C8). Kategoriseringen av dose er 
delt i fem (Dose 1- Dose5, D1-D5). (Se figur 6 nedenfor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Materiale og metode 
 
 

INDIKASJON (I) 

I1: AB gitt ved riktig indikasjon 

 AB gitt uten indikasjon 

VALG (Choice (C)) 

: Riktig valg av AB iht retningslinjer 

: Valg av AB for bredspektret iht retningslinjer, når mikroben er kjent 

-: Valg av AB for smalspektret iht retningslinjer, ved ukomplisert infeksjon, 
når mikroben er ukjent. 

+: Valg av AB for bredspektret iht retningslinjer, ved ukomplisert infeksjon, 
når mikroben er ukjent. 

-: Valg av AB for smalspektret iht retningslinjer, ved komplisert infeksjon, 
når mikroben er ukjent. 

+: Valg av AB for bredspektret iht retningslinjer, ved komplisert infeksjon, 
når mikroben er ukjent. 

: 

I2:

 

C1

C2

C3

C3

C4

C4

C5 Valg av AB er gitt uten å legge vekt på resistensmønster, når mikroben er 
kjent. 

: Valg av betalaktam- AB ved betalaktamallergi. 

: Valg av nyretoksisk AB (aminoglykosider) ved kjent kontraindikasjon. 

: Valg av AB uten indikasjon. 

DOSE (D) 

: Riktig dose iht til retningslinjer. 

: Standarddose ikke gitt. 

: Dose ikke justert etter overvekt. 

: Dose ikke justert for alder, overvekt eller kreatinin utskillelse (ikke 
nyretoksisk antibiotika.) 

: Dose ikke justert for alder, overvekt eller kreatinin utskillelse. 
(nyretoksisk antibiotika.) 

C6

C7

C8

 

D1

D2

D3

D4

D5
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2.2 Materiale og metode 
 
Studien er utført på Sykehuset Asker og Bærum HF (SABHF). Dette er et 
primær og sekundær sykehus med befolkningsgrunnlag på ca. 200000 
mennesker. Sykehuset har 250 sengeplasser, fordelt på intensiv-, medisin-, og 
kirurgiske avdelinger samt Kvinneklinikken. I 2006 hadde SABHF ca 34000 
innleggelser.  
Studien bygger på prevalensdata av antibiotika– forskrivning fra seks ulike 
dager(6 punkt prevalens-undersøkelser) i løpet av vinter og vår 2007. Inkluderte  
pasienter mottok ( empirisk og/eller-definert) antimikrobiell behandling. 
Profylaktisk behandling er eksklusjonskriterium. Både antibakteriell og 
antimykotisk ble inkludert (Anatomical Therapeutic Classification system (ATC) 
J01 og J02). Følgende enheter ved sykehuset ble undersøkt: medisinsk hjerte- og 
lungepost (Mhl), medisinsk infeksjonspost (Minf ), generell medisinsk post 
(Mgen), intensiv avdelingen (Int) og kirurgisk post 2 og 3 (K2 og 3).  
Sommeren 2006 ble det utgitt en antibiotika- veileder i lommeformat ved 
sykehuset. Det er denne veilederen som danner det vitenskapelige 
grunnlaget(gullstandarden) for vurdering av etterlevelse. Veilederen er også 
tilgjengelig via intranettet på sykehuset. Veilederen ble utgitt i samarbeid med 
Aker universitetssykehus. 
Kategorisering etter indikasjon, valg og dose er utviklet ved hjelp av ulike 
algoritmer som er presentert i flytskjemaet (figur 7). Hver enkelt forskrivning 
ble vurdert hver for seg ved å søke opp den enkelte pasient i elektronisk 
pasientjournal i sykehusarkivet. Vurdering av etterlevelse ble deretter gjort for 
hver enkelt av de tre indikatorene.  
Samme kategorisering er blitt gjort av to spesialister med erfaring i bruk av 
metoden, en overlege ved infeksjonsposten og en overlege ved 
intensivavdelingen. Sistnevnte er også leder av den lokale legemiddel-komitèn 
ved sykehuset.  
Mine resultater sammenlignes så med deres resultater (seniorkonsensus). Dette 
vil danne grunnlaget for testing av problemstillingene.    
Innsamling av prevalensdata er gjort av diverse smittevernspersonell ved seks 
tilfeldig valgte dager vinter og vår 2007. Dataene er registrert i et program 
tilpasset av IT-avdelingen ved SAB HF. Softwaredesignet er laget etter mal fra 
et europeisk prosjekt, ESAC (European Surveillance of Antimicrobial 
Consumption) 2, som samlet tilsvarende inn data fra 13 sykehus i ulike 
europeiske land. I tillegg til det europeiske designet har man ved SABHF lagt til  
viktige variabler. 
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Figur 7. Gul sirkel som endeverdi betyr start på gul sirkel i skjemaets høyre arm.   
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3 Resultater 
 

 
3.1 Undertittel I: Kvalitet på forskrivning; samsvar mellom teori 

(retningslinjer) og praksis 
 
Data fra tilsammen 464 antibiotikaforskrivninger dannet grunnlaget for mine 
resultater. Nær en tredel (32,9 %) av forskrivningen ble gjort ved kirurgisk post 
2 og 3 (K2, K3), medisinsk infeksjonspost (minf) stod for 24,1 %. 19,4 % på 
medisinsk hjerte og lungepost (mhl), 17,4 % på generell medisinsk post (mgen). 
Kun 6,2 % av forskrivningene ble gitt på intensiv-avdelingen. De 464 
forskrivningene ble gitt til 315 pasienter. Av disse var 48,9 % menn og resten 
kvinner. Gjennomsnittsalderen var på 62 år (9-96). Intravenøs administrasjon 
ble gitt i 69.6 % (323/464) av forskrivnigene. 
35,2 % av pasientene mottok kombinasjonsterapi med mer enn ett antibiotikum 
(maks 3). De mest benyttede kombinasjonene av medikament var cefuroksim 
pluss metronidazol (35/464), etterfulgt av penicillin pluss gentamicin (22/464) 
og ampicillin pluss gentamicin (8/464).   
Nær en fjerdedel (23,2 %) hadde nedsatt nyrefunksjon (kreatininverdi i serum 
>105).  
Hyppigste behandlingsindikasjoner var pneumoni med 28,1 %, sepsis 17,5 %, 
gastrointestinale infeksjoner 15,0 %, bløtdelsinfeksjoner 14,3 %, cystitt 7,9 %, 
urosepsis/pyelonefritt 6,3 %. 
Når det gjelder valg av antibiotika har fortsatt smalspektret penicillin et 
forsprang på de andre, hvorav 21,8 % (101/464) av forskrivningene var fenoksy-
metyl penicillin. Cefalosporiner ble valgt i 16,8 % (78/464) av tilfellene. De 
mer bredspektrede penicilliner stod for 12,9 % (60/464), tett fulgt av 
nitroimidazoler, primært metronidazol i 12,1 % (56/464). Aminoglykosider i 
7,8 % (36/464). Karbohydratantibiotika (klindamycin og vancomycin) ble 
valgt i 6,7 % (31/464) av forskrivningene. Kinoloner, først og fremst 
ciprofloksacin, i 5,6 % (26/464), deretter sulfonamider og trimetoprim i 5,2 % 
(24/464). Betalaktamase stabile penicilliner (kloksacillin og dikloksacillin) ble 
det antibaterielle middelet i 4,5 % (21/464). Karbapenemer (meropenem) ble 
benyttet i 1,3 % (6/464) av forskrivningene, og den antibakterielle gruppen som 
sjeldnest ble brukt var makrolidene med bare 0,9 % 4/464. Inkludert i studien 
var oså de som fikk antimykotisk behandling (flukanazol og mycostatin). Og 
disse talte til sammen 4,5 % (21/464). Valg av antibiotika ved SABHF er i stor 
grad lik resten av Norge (32).  
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RegDato 
 

  

AdmitDato 

  

Avdeling FNummer Navn 

    

Navn på 
medikament 

DosePer 
Administrasjon 

Doser 
PerDag 

Rute for 
Administrasjon 

     
270207   250207 

Mgen 
010101-
00000        NN  

Penicillin                    1,2g                      4                     IV  
 

  
Indikasjon Valg Dose DiagnoseGruppe ImmunSuppressjon IndikasjonForTerapi                       Kreateninverdi   Betalaktam   Allergi       Vekt 

 

        I1  C1   D1 Pneu: Lunger, 
pleura 

       ja Infeksjon ervervet utenfor                  110                -             -              70 
sykehus                                                     

      

(Figur 8. Viser et eksempel på en registrering av en antibiotikaforskrivning) 

 
 
3.1.1 Indikasjon 
 
Indikasjon for antibiotikabehandlig ble bedømt ut fra opplysninger hentet 
retrospektivt ut av journal og laboratoriesvar (DIPS).  92.9 % (431/464) av de i 
alt 464 forskrivningene ble kodet I1, altså hadde indikasjon for 
antibiotikabehandling. De restende 7,1 % (33/464) var uten indikasjon. Disse  
ble hovedsakelig behandlet for øvre og nedre urinveisinfeksjon (18/33). 
Manglende indikasjon (I2) inneholdt forskrivninger som manglet 
dokumentasjon i journal, eller som gikk utover angitt varighet (9/33). 
 
 
3.1.2 Valg  
 
For å ta stilling til om valget av antibiotika var i henhold til retningslinjene, 
måtte det vurderes i hvert enkelt tilfelle om forskrivningen av medikamentet var 
tilpasset den enkelte pasient. Med dette menes om det var tatt i betraktning 
pasientens nyrefunksjon, eventuell betalaktam- allergi, overvekt og om valget av 
medikamentet var for bredspektret eller for smalspektret ved alvorlig (dvs. 
sepsis) eller mindre alvorlig infeksjon. Om mikroben var kjent hadde også  
betydning for kodingen (se figur 7 (flytskjemaet s 15)). 
80,8 % (375/464) av forskrivningene var valg av medikament korrekt etter 
retningslinjene , altså  C1 (Choice 1). C3- (Choice 3-) og C4- (Choice 4-) er 
kodene for smalspektret valg av antibiotika ved mindre alvorlige –og alvorlige 
infeksjoner. Disse ble benyttet i 1,7 % (8/464) for C3- og 0,9 % (4/464) for C4-. 
For bredspektrede antibiotika ble valgt ved mindre alvorlige infeksjoner, C3+, i 
7,1 % (33/464) av forskrivningene og ved alvorlige infeksjoner, C4+, i 1,9 % 
(9/464). Kun i 0,4 % (2/464) av forskrivningene var valget av antibiotika ikke 
korrigert for resistensmønster. Kodet C5 iht til flytskjemaet. 
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3.1.3 Dose 
 
Ved bestemmelse av korrekt dosering av antibiotika er parametre som vekt, 
nyrefunksjon (kreatinin clearance), alder og standard dose (iht retningslinjene) 
essensielle. Disse er inkludert i flytskjemaet og kodes med D1-D5.  
78,4 % (364/464) av forskrivningene var definert som standard dosering i 
henhold til retningslinjene, altså D1. 
Koden D2 betyr at standard dose ikke er gitt og representerte 18,5 % (86/464) av 
forskrivningene. I tilfeller hvor dosering av antibiotika (gjelder ikke 
nyretoksiske medikament) ikke har tatt hensyn til alder(>60 år), 
kreatininutskillelse(kreatinin clearence i serum >105) og vekt (bmi>30), blir 
koden D4 og disse talte 1,3 % (6/464). Pasienter som til tross for nedsatt 
nyrefunksjon(kreatinin clearence i serum >105), sin alder (>60 år) og vekt 
(bmi>30), mottok doser av nefrotoksisk antibiotika som ikke var justert iht til 
dette ble kodet med D5, og disse stod for 1,7 % (8/464) av totalen. 
 
3.1.4 Indikasjon, valg og dose 
 
Sammenfatter man disse tre kvalitetsindikatorene som ble gjort for hver enkelt 
forskrivning, og ser på de ulike avdelinger ved SABHF hvor medikamentet er 
forskrevet, får man følgende resultat: 
 
  Mhl Minf K2, 

K3 
Int Mgen  

 I1,C1,D1 (55/88) 
62,5% 
 

(94/109) 
86,2% 

(65/149) 
43,6% 

(24/28) 
85,7% 

(48/79) 
60,8% 

 

 I1,C1,D2 (11/88) 
12,5% 

(7/109) 
6,4% 

(38/149) 
25,5% 

(2/28) 
7,1% 

(13/79) 
16,5% 

 

 I1,C1,D3-5 (1/88) 
1,1% 

(3/109) 
2,8% 

(4/149) 
2,7% 

- (1/79) 
1,3% 

 

 I1,C3-,D1-5 (3/88) 
3,4% 

(1/109) 
0,9% 

(3/149) 
2,0% 

- (1/79) 
1,3% 

 

 I1,C3+,D1-5 (7/88) 
8,0% 

(2/109) 
1,8% 

(19/149) 
12,8% 

- (4/79) 
5,1% 

 

 I1,C4-,D1-5 (1/88) 
1,1% 

(1/109) 
0,9% 

(1/149) 
0,7% 

- (1/79) 
1,3% 

 

 I1,C4+,D1-5 (4/88) 
4,5% 

(1/109) 
0,9% 

(1/149) 
0,7% 

(1/28) 
3,8% 

(2/79) 
2,5% 

 

 I1,C5,D1-5 - - (1/149) 
0,7% 

- (1/79) 
1,3% 

 

 I2,C8,D1-5 (7/88) 
8,0% 

- (17/149) 
11,4% 

(1/28) 
3,8% 

(8/79) 
10,1% 
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Kombinasjonen I1, C1, D1 (korrekt forskrivning iht retningslinjene med hensyn 
på indikasjon, valg og dose) utgjorde til sammen 63,4 % (294/464) av totalen, 
dersom man ser alle avdelingene under ett. Av tabellen ser man at medisinsk 
infeksjonspost (minf) ligger godt over gjennomsnittet med 86,2 %, mens 
derimot kirurgisk post 2 og 3 ligger under gjennomsnittet med 43,6 %.  
 
 
 
3.2 Undertittel II: Anvendelighet av analyseverktøy; betydning av         

erfaring (jr. versus sr. leger) 
 
Min lille erfaring med antibiotikaforskrivning skulle settes på prøve med dette 
prosjektet. Utstyrt med antibiotikaveilederen (gullstandarden) under armen og et 
lynkurs av en infeksjonsmedisiner om hvordan kodingen skulle utføres, satte jeg 
i gang med kategorisering av forskrivningene. Etter en del dagers arbeid var 464 
AB-forskrivninger vurdert (etter beste evne..) etter indikasjon, valg og dose i 
henhold til retningslinjene. Mine primære resultater ble så gjennomgått sammen 
med en av de to som utgjorde ”seniorkonsensus” for å luke vekk eventuelle 
misforståelser og uklarheter. Tallmaterialet etter gjennomgangen med 
en ”senior”  blir de sekundære tallene. Både primære og sekundære tall 
sammenlignes med resultatene til ”seniorkonsensus” av infeksjonsspesialister. 
Forskjellene og likhetene er samlet i tabellen på neste side, og danner grunnlaget 
for vurdering av anvendeligheten av analyseverktøyet.  
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 Primære tall (%) Sekundære tall (%) Seniorkonsensus (%) 
Indikasjon(I)    
 I1 427/465 (91,8) 431/464 (92,9) 431/464 (92,9) 

I2 38/465 (7,1) 33/464 (8,2) 33/464 (8,2) 

Valg (choice (C))  
 

   

C1 
 
C2 
 

340/465 (73,1) 

- 

375/464 (80,8) 

- 

401/464 (86,4) 

3/464 (0,6) 

C3- 7/465 (1,5) 8/464 (1,7) 8/464 (1,7) 

C3+ 44/465 (9,5) 33/464 (7,1) 15/464 (3,2) 

C4- 7/465 (1,5) 4/464 (0,9) 2/464 (0,4) 

C4+ 11/465 (2,4) 9/464 (1,9) 2/464 (0,4) 

C5  8/465 (1,7) 2/464 (0,4) - 

C6 5/465 (1,1) - - 

C7 
 
 
 
Dose (D) 
 
D1 
 
D2 
 
D3 
 
D4 
 
D5 

5/465 (1,1) 

 

 

403/465 (86,7) 

59/465 (12,7) 

1/465 (0,2) 

- 

2/465 (0,4) 

 

- 

 

 

364/464 (78,4) 

86/464 (18,5) 

- 

6/464 (1,3) 

8/464 (1,7) 

- 

 

 

367/464 (79,1) 

83/464 (17,9) 

- 

7/464 (1,5) 

7/464 (1,5) 
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Sammenligner man de primære tallene mot seniorkonsensus er det 138 ulikheter. 
De sekundære tallene er resultat av en gjennomgang med en infeksjonsmedisiner 
hvor uklarheter og misforståelser ble ryddet opp i. Etter gjennomgangen har mitt 
materiale 100 ulikheter med seniorkonsensus (av 1392 (3x464) mulige); ved 55 
AB-forskrivninger var vi uenige om en indikator (det være seg enten indikasjon, 
valg eller dose), 18 forskrivninger hadde vi to indikatorer (18x2=36) forskjellige, 
mens i 3tilfeller var vi totalt uenige (3x3=9). Samlet utgjør dette 76 (55+18+3) 
forskrivninger (16,4 %) som vi tolket ulikt.  
Ser man på de viktigste forskjellene er det vurderingen av valg og dose, ved en 
gitt infeksjon, som skaper mest uoverenstemmelse. 
 
 
 
 
4 Diskusjon og konklusjon 
 
 
En 6- punkts prevalensstudie som ble utført vinter og vår 2007 ved SAB HF, 
skulle avgjøre hvorvidt antibiotika-forskrivningspraksisen ved sykehuset var i 
henhold til retningslinjene. 464 forskrivninger ble innsamlet og vurdert ut fra 
kriterier satt i system ved hjelp av flytskjemaet presentert på side 15. Tre 
indikatorer (indikasjon, valg og dose) definerer kvaliteten ved hver enkelt 
forskrivning.  
Indikasjon for antibiotika (I1) var i 92,6 % gitt i henhold til retningslinjene. I 
80,8 % av forskrivningene var valget korrekt (C1). Dette ligger omtrent på 
samme nivå som tidligere undersøkelser  utført i Norge(9). Dose ble vurdert som 
adekvat i 78,8 % av forkrivningene (D1). Sammenfatter man disse tre 
indikatorene som definerer kvaliteten ved hver enkelt forskrivning for seg, får 
man at total etterlevelse av retningslinjer (I1, C1, D1) ble fulgt i 63,4 % for 
sykehuset sett under ett. Medisinsk infeksjonspost (Minf) og intensiv- 
avdelingen (Int) topper listen over kvalitet på sine antibiotikaforskrivninger  
med en total etterlevelse av retningslinjene på henholdsvis 86,2 % og 85,7 %. 
Plusser man på forskrivninger der både indikasjon og valg er i henhold til 
retningslinjene, mens dosen ikke er standard (I1, C1, D2), får Minf en skår på 
92,6 % og Int en skår på 92,8 %. Videre ble det ikke gitt antibiotika uten 
indikasjon ved Minf, mens det kun i ett tilfelle ble forskrevet antibiotika uten 
indikasjon ved Int. Valg og dose av antibiotika var også godt over 90 % i 
henhold til retningslinjene ved de to avdelingene. 
Medisinsk hjerte- og lungepost (Mhl) og generell medisinsk post (Mgen) lå så 
vidt under gjennomsnittet med henholdsvis 62,5 % (Mhl) og 60,8 % (Mgen) når 
det gjaldt kvaliteten på forskrivningene iht retningslinjene (I1, C1, D1). På 
begge poster ble det gitt antibiotika uten indikasjon i 8 % ved Mhl og i 10,1 % 
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Mgen. Valg og dose ble det også ”slurvet” litt med på de to postene (se tabell 
s18). 
Den dårligste kvaliteten på antibiotikaforskrivning stod  kirurgisk post 2 og 3 
(K2 og 3) for. Av de seks avdelingene som var med i studien havnet K2 og 3 
desidert nederst, med under halvparten (43,6 %) av antibiotikaforskrivningene i 
henhold til retningslinjene. Et annet tegn på at forskrivningene ved K2 og 3 var 
av dårligere kvalitet, var at posten hadde flest forskrivninger uten indikasjon 
(11,4 %). Valg og dose av antibiotika var også i mange tilfeller i liten grad i tråd 
med retningslinjene (se tabell s 18). 
Resultatene av studien indikerer at behovet for kontroll av antibiotika-
forskrivningen ved enkelte avdelinger ved SABHF er stort. At Minf og Int 
hadde god etterlevelse av retningslinjene var ikke spesielt overraskende, men de 
store forskjellende mellom kirurgisk og medisinsk post skaper rom for ettertanke. 
Kvaliteten på  antibiotikaforskrivningen burde vært mer homogen og i 
overenstemmelse med retningslinjene ettersom antibiotikaveilederen for SABHF 
er lett tilgjengelig ved hver enkelt avdeling (og på sykehusets intranett). 
Vurdering av enkelte kompliserte forskrivninger (spesialist vurderinger) var 
vanskelig. Både mangelfull informasjon i antibiotikaveilederen (gullstandarden), 
og min lille erfaring med forskrivningspraksis skapte hodebry. Jeg så meg nødt  
til å ty til Norsk legemiddelhandbok for helsepersonell for å vurdere en del 
forskrivninger. Og enkelte ganger var heller ikke dette tilstrekkelig. Min 
vurdering av indikasjon, valg og dose ble på bakgrunn av dette muligens 
definert i strid med retningslinjene selv om behandlingen var adekvat. Visse 
definisjoner av kodingen i flytskjemaet, spesielt kodingen for valg og dose for 
pasienter med nedsatt nyrefunksjon, skapte rom for mistolkning og mulig 
feilkoding i mitt materiale. Min manglende erfaring og mangelfull kjennskap til 
enkelt pasienter, var nok også bidragsytende til diskrepansen mellom min 
vurdering og seniorkonsensus. For liten tid til innføring i bruk av 
analyseverktøyet er en annen viktig årsak til manglende likhet mellom mine 
resultat og seniorkonsensus.  
Ved en del av forskrivningene som jeg har tolket til manglende indikasjon, var 
mangelen på dokumentasjon i journalen hovedårsak. Man kan tenke seg at 
behandlingen i enkelte av disse tilfellene var indisert, men på grunnlag av 
sviktende journalføring fører til at det motsatte blir resultat av vurdering. På den 
måten blir også analyseverktøyet et verdifullt verktøy for forbedring av 
journalføringen, og gjøre den så presis som mulig (journalen er jo tross alt et 
juridisk dokument). Pasienter som primært hadde indikasjon for behandling, 
men hvor varigheten av terapien var utenfor anbefalingene, ble også vurdert som 
behandling uten indikasjon. Denne vurderingen ble gjort i samråd med 
infeksjonsspesialisten. Her er det rom for diskusjon ettersom 
behandlingsvarighet ikke er definert som parameter i flytskjemaet, men som 
utvilsomt har med kvaliteten på forskrivningen å gjøre. 
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