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Sammendrag 

Bakgrunn: Antibiotikaresistens er et globalt voksende problem, og i Norge er det satt inn en 

rekke nasjonale tiltak for å redusere antibiotikabruken og bremse resistensutviklingen. Blant 

annet er “Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus” utarbeidet som et 

styringsverktøy for sykehusene for å optimalisere bruken av antibiotika. Det er lite kjent i 

hvilken grad retningslinjen er implementert ved norske sykehus. Bruk av antibiotika er 

utfordrende i klinisk situasjon da pasientspesifikke forhold som andre sykdommer enn 

infeksjonen, som nyresvikt, eller legemiddelinteraksjoner kan kreve at man må justere 

antibiotikabehandlingen. Identifisering av slike forhold er viktig for å optimalisere 

antibiotikabehandlingen for den enkelte pasient. 

Hensikt: Hensikten med studien var todelt, hvor et formål var å undersøke forekomsten av 

legemiddelrelaterte problemer (LRP) knyttet til antibiotikabruk med fokus på interaksjoner. 

Det andre formålet var å vurdere i hvilken grad Nasjonal faglig retningslinje for bruk av 

antibiotika i sykehus etterleves, med fokus på hvor ofte man må avvike retningslinje på 

grunn av pasientspesifikke faktorer. 

Metode: Studien ble gjennomført ved en medisinsk post ved Sørlandet sykehus Arendal. 

Pasienter som brukte antibiotika ble fortløpende inkludert etter innhentet samtykke over en 

åtte ukers periode høsten 2015. Legemiddelbruk, indikasjon for antibiotika samt relevante 

kliniske data for å vurdere LRP og etterlevelse av Nasjonal retningslinje for antibiotikabruk 

ble registrert. LRP ble identifisert ved legemiddelgjennomgang etter en standardisert 

metode. For identifisering av interaksjoner ble det brukt tre ulike interaksjonsdatabaser og 

alle interaksjoner med antibiotika ble registrert og vurdert for klinisk relevans av farmasøyt. 

Identifiserte LRP, inkludert interaksjoner, ble diskutert med lege og legens håndtering av 

farmasøytens forslag til løsning ble registrert. 

Resultat: Det ble inkludert 43 pasienter i studien. 1 pasient ble ekskludert fra resultatene 

grunnet få timers liggetid etter innhentet samtykke. Av 42 pasienter var 25 menn, 

gjennomsnittsalder var 61,3 år. Det ble totalt identifisert 24 interaksjoner med antibiotika, 

hvorav 7 interaksjoner (29 %) ble vurdert som av klinisk relevans. I 6 av 7 tilfeller ble LRP 

knyttet til interaksjoner med antibiotika tatt opp med lege, og i alle tilfeller ble farmasøytens 

forslag til håndtering tatt til følge eller tatt til etterretning av lege. Totalt ble det avdekket 83 
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LRP i studiepopulasjonen, hvorav 14 LRP (17 %), inkludert interaksjonene, var relatert til 

antibiotika. Det ble avdekket LRP knyttet til dosering av antibiotika ved redusert 

nyrefunksjon, og dosejustering ved redusert nyrefunksjon var en hyppig diskutert 

problemstilling i tverrfaglig team. Totalt ble farmasøytens forslag til løsning på LRP tatt til 

følge av lege i 72 % av tilfellene. 

Av 42 pasienter ble 1 pasient behandlet for en viral infeksjon, slik at 41 pasienter ble vurdert 

i henhold til Nasjonal retningslinje. For 8 pasienter måtte man justere 

antibiotikabehandlingen på grunn av pasientspesifikke årsaker (penicillinallergi, redusert 

nyrefunksjon, bivirkningsproblematikk), og hvor redusert nyrefunksjon var den hyppigste 

årsaken. Retningslinjen gir behandlingsanbefalinger vedrørende de hyppigst registrerte 

pasientspesifikke forholdene, og det ble registrert avvik fra retningslinjen i 3 tilfeller. Det ble 

registrert noe lang intravenøs behandlingstid sammenlignet med anbefalinger i Nasjonal 

retningslinje. 

 

Konklusjon: Klinisk relevante interaksjoner med antibiotika forekom hyppig. Med unntak av 

tendens til noe lang intravenøs behandlingstid, viste studien at det sjelden er nødvendig å 

avvike Nasjonal retningslinje av pasientspesifikke faktorer, da retningslinjen gir 

behandlingsanbefalinger ved de hyppigst registrerte pasientspesifikke årsakene til at man 

må justere antibiotikabehandlingen. Slike tilfeller forekom hyppig, og den hyppigste årsaken 

var redusert nyrefunksjon. Studien viste at klinisk farmasøyt kan bidra i det tverrfaglige 

teamet ved problemstillinger knyttet til antibiotikabruk, for eksempel vedrørende 

interaksjoner og dosering ved redusert nyrefunksjon, og dermed bidra til å optimalisere 

antibiotikabruken for den enkelte pasient. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Antibiotika og resistens 

Antimikrobielle midler (antibiotika, antimykotika, antiviralia), heretter omtalt som 

antibiotika, har gjennom de siste 75 årene hatt enorm betydning for begrensning av 

smittsomme sykdommer og vært en forutsetning for moderne medisinsk behandling. Høyt 

og uhensiktsmessig forbruk av antibiotika har imidlertid en ulempe. Som følge av økt 

antibiotikabruk har man sett en proporsjonal økning i antibiotikaresistens [1-3]. Økt 

antibiotikaresistens kompliserer behandling av infeksjonssykdommer og begrenser utvalget 

av virkningsfulle legemidler. Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i 2015 fast at den økende 

antibiotikaresistensen utgjør en alvorlig trussel mot global helse og at tiltak må iverksettes 

[4]. 

I Norge har vi tradisjonelt sett vært restriktive i forskrivningen av antibiotika, og vi har 

foreløpig lav forekomst av antibiotikaresistens i forhold til andre land [5]. I internasjonal 

sammenheng har Norge fremstått som et foregangsland, hvor det har vært ført en 

antibiotikapolitikk som har oppfordret til nøktern bruk av antibiotika. 

Likevel har det de senere år blitt registrert en økning i antall resistente bakterier i Norge [5]. 

Bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus har økt urovekkende mye i samme periode, 

og økningen kan ikke kun tilskrives økt antibiotikaresistens [6]. Haug og medarbeidere fant 

at bruken av bredspektrede antibitotika ved sykehusene i Helse Øst-regionen økte med 50 

prosent i perioden 2002-2007 målt i definerte døgndoser per 100 liggedøgn (DDD/100 

liggedøgn), og at bruken av bredspektrede antibiotika mellom 2006 og 2011 økte med 

nærmere 20 prosent på landsbasis (DDD/100 liggedøgn) [7]. 

Fremveksten av antibiotikaresistens kommer samtidig med en stagnasjon i utviklingen av 

nye antibiotika. Vi risikerer derfor en fremtid hvor infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, 

igjen kan bli et alvorlig helseproblem. Imidlertid, i en nylig publisert studie beskrives et nytt 

antibiotikum[8] som indikerer at det er håp for fremtiden. All erfaring tilsier likevel at det 

ved en tids bruk av et antibiotikum utvikles resistens. Riktig bruk av antibiotika er derfor et 

viktig satsningsområde. 
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1.2 Norske tiltak og strategier 

For å opprettholde de gunstige resistensforholdene vi har i Norge er ulike tiltak satt inn for å 

optimalisere antibiotikabruken og bremse resistensutviklingen.  

Siden år 2000 har Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober 

(NORM) og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og 

næringsmidler (NORM-VET) utarbeidet en årlig felles rapport om forekomst av resistens og 

antibiotikabruk hos mennesker og dyr. De to overvåkingsprogrammene ble opprettet som 

del av Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens i 2000. Rapporten fra 2014 viser at 

humant forbruk av antibiotika til systemisk bruk var noe redusert sammenlignet med 2013 

[5].  

Norske helsemyndigheter fremla i juni 2015 “Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 

2015-2020” som har som hovedmål å redusere den totale bruken av antibiotika i alle 

sektorer, øke kunnskapsgrunnlaget og være en nasjonal pådriver for å motvirke 

antibiotikaresistens [9]. I Regjeringens strategi beskrives en rekke tiltak for å motvirke 

resistensutvikling hvor et av dem er å optimalisere forskrivningspraksis, blant annet ved å 

oppdatere veiledere for antibiotikaforskrivning.  

I 2013 utga Helsedirektoratet «Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus» 

[10]. Det er lite kjent i hvilken grad denne er implementert i sykehus i Norge.  

1.3 Optimal bruk av antibiotika 

Optimal bruk av antibiotika er en utfordring både med hensyn til valg av type antibiotika og 

administrasjonsform, og også med hensyn til resistensforhold. Det er kjent at antibiotika ofte 

brukes for lenge totalt sett, for lenge som intravenøs administrasjonsform før man endrer til 

peroral behandling, samt at det brukes for bredspektret antibiotika og det innsnevres ikke 

etter resistensbestemmelse. Uhensiktsmessig forskrivning av antibiotika medfører en 

tilleggskostnad for samfunnet i form av økt sykelighet, flere innleggelser på sykehus og økte 

kostnader i forbindelse med unødvendig antibiotikabruk eller for lang behandlingstid [11]. 

I henhold til nasjonale føringer bør sykehusene innføre antibiotikastyringsprogram for å 

fremme riktig bruk av antibiotika og for å sørge for at antibiotikaresistensen begrenses. I et 

styringsprogram inngår blant annet bruk av oppdaterte retningslinjer og overvåking av 

antibiotikabruk og resistens. Det er vist at implementering av et komplett styringsprogram 
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for antibiotika (”Antibiotic Stewardship Program”) kan bedre pasientbehandlingen, redusere 

antibiotikaresistens og spare penger i helsetjenesten [12-16]. 

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus[10], utgitt av Helsedirektoratet i 

2013, gir føringer for behandling av sentrale infeksjonssykdommer, samt antibiotika 

profylakse, i norske sykehus. Retningslinjen omfatter behandling av bakterielle infeksjoner, 

soppinfeksjoner og sentrale parasittære sykdommer. Behandling av spesifikke 

virussykdommer omfattes ikke, og heller ikke behandling av barn under 12 år. Retningslinjen 

er utarbeidet av et bredt fagmiljø, og anbefalingene er konsensus- og kunnskapsbaserte. 

Rasjonell bruk av antibiotika er den overordnede målsettingen og her ligger også 

kostnadsvurderinger til grunn. Imidlertid vektlegges det at føringene ikke må overstyre 

hensynet til optimal behandling av det enkelte individ.  

I følge retningslinjen skal det tilstrebes bruk av smalspektrede antibiotika, da disse har lavest 

risiko for resistensutvikling og påvirker normalfloraen i minst grad. Retningslinjen gir 

anbefalinger vedrørende valg av antibiotika, behandlingstid, valg av dose og doseintervall for 

de ulike infeksjonene. Det anbefales i de fleste tilfeller overgang fra intravenøs til peroral 

behandling etter ca 2-3 dager, da det ofte foreligger svar på dyrkningsprøve på dette 

tidspunktet, eller så snart pasienten er stabil og kan spise. Retningslinjen omtaler også 

situasjoner hvor det kreves spesielle hensyn, for eksempel valg av dose og doseintervall for 

de ulike antibiotika ved redusert organfunksjon.  

Ansvaret for implementering av retningslinjen i norske sykehus ligger hos sykehusene og 

forskriverne selv, men Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i 

spesialisthelsetjenesten ble opprettet i 2010 (Helse Bergen) og har definert implementering 

av retningslinjer som en av sine hovedoppgaver i samarbeid med Helsedirektoratet, på linje 

med overvåking og styring av antibiotikabruk i sykehus. 

 

Det finnes ulike metoder for overvåkning av antibiotikabruk. Innkjøpsstatistikk, 

datainnsamling fra elektronisk kurver, stikkprøver/audit, prevalens- og insidensregistreringer 

gir forskjellig type informasjon og krever ulik innsats og ressursbruk. Ved å overvåke 

forbruket av antibiotika over tid vil det være mulig å se trender i utviklingen. Tiltak for å snu 

en eventuell negativ utvikling kan igangsettes og effekten av intervensjonene kan følges. 
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Ved norske sykehus og sykehjem utføres det blant annet systematiske 

punktprevalensundersøkelser [17, 18]. Punktprevalensundersøkelser kan gi informasjon om 

hvor mange som får antibiotika på et gitt tidspunkt og hvilke antibiotika som blir forskrevet 

ved ulike infeksjoner. Folkehelseinstituttets rapport fra den systematiske 

punktprevalensundersøkelsen utført høsten 2014 kartla bruk av systemiske antibiotika ved 

15 sykehus i Norge. Oversikten viste at 30,3 % av pasientene fikk antibiotika på 

undersøkelsesdagen, og videre at 6,2 % av pasientene fikk flere antibiotika samtidig [17].  

Videre kan informasjon fra punktprevalensundersøkelser brukes til å evaluere om antibiotika 

brukes korrekt vurdert ut ifra gitte kriterier, for eksempel hvilket antibiotikum er valgt til 

hvilken type infeksjon, og om dette er i samsvar med Nasjonal retningslinje. Spørsmål som 

imidlertid ikke besvares i denne typen undersøkelser er om antibiotikaregimet endres 

underveis i behandlingsforløpet, behandlingslengde, om man går over fra intravenøs til 

peroral behandling når det er mulig, om dosen tilpasses individet og om valg av antibiotika 

revurderes på bakgrunn av dyrkningsprøver. Det er av interesse å studere dette nærmere da 

feilbruk av antibiotika både kan ha negative konsekvenser for den enkelte pasient og for 

samfunnet som helhet. 

1.3 Farmasøytens rolle for å optimalisere antibiotikabruken 

Pasientspesifikke forhold er en utfordring ved bruk av antibiotika. Slike forhold kan være 

andre sykdommer enn infeksjonen, annen samtidig legemiddelbruk som antibiotika kan 

interagere med og at dosetilpasning kreves, for eksempel ved redusert nyrefunksjon. For å 

optimalisere antibiotikabehandlingen til den enkelte pasient er det, foruten riktig valg av 

antibiotika, også avgjørende å identifisere eventuelle legemiddelrelaterte problemer. Et 

legemiddelrelatert problem (LRP) defineres som en hendelse eller et forhold i forbindelse 

med legemiddelbehandlingen som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt 

[19]. Det er tidligere vist at kliniske farmasøyter, som del av tverrfaglige team ute på 

sykehusavdelinger og i sykehjem, kan bidra til å avdekke, løse og forebygge LRP [20, 21].  

Kliniske farmasøyter er i flere internasjonale studier vist å være nyttige samarbeidspartnere i 

team som utøver antibiotikakontroll, både på sykehus- og pasientnivå. Særlig i Storbritannia 

har man samlet mye erfaring på området [22-27].  
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1.4 Legemiddelinteraksjoner med antibiotika 

En legemiddelinteraksjon oppstår når et legemiddel påvirker effekten av et annet 

legemiddel. Effekten av interagerende legemidler kan forsterkes eller reduseres. 

Farmakokinetikk beskriver sammenhengen mellom dose og konsentrasjon i kroppen (plasma 

og vev) som et resultat av absorpsjon, fordeling (distribusjon) og eliminasjon (metabolisme 

og ekskresjon). Ved farmakokinetiske interaksjoner vil et legemiddel påvirke 

farmakokinetiske prosesser slik at konsentrasjonen til et annet legemiddel endres i kroppen.  

Ved farmakodynamiske interaksjoner påvirker et legemiddel direkte eller indirekte effekten 

av et annet legemiddel på virkestedet uten at legemidlets konsentrasjon forandres. 

Påvirkningen skjer i form av potensering eller hemming av ulike mekanismer som til sammen 

gir en økt eller nedsatt effekt av legemidlene. En annen type farmakodynamisk interaksjon 

kan oppstå når to legemidler kan gi opphav til samme bivirkning. Ved samtidig bruk av 

legemidlene øker risikoen for bivirkningen. 

Ut i fra farmakokinetiske karakteristika for de ulike antibiotika vet vi at enkelte antibiotika 

har større interaksjonspotensiale enn andre, og at det derfor kreves oppmerksomhet ved 

bruk av disse antibiotika. Særlig antibiotika som hemmer eller induserer cytokrom P-450 

(CYP) enzymer kan påvirke annen samtidig legemiddelbehandling og av disse kan makrolider, 

tuberkulostatika (rifampicin), antimykotika av typen azoler og antivirale midler nevnes [28] 

[29]. 

Det er kjent at legemiddelinteraksjoner opptrer relativt hyppig og at de kliniske 

konsekvensene kan være betydelige [30, 31]. Legemiddelinteraksjoner er forbundet med 

både sykehusinnleggelser og forlenget opphold i sykehus [32, 33]. I norsk konsensus for 

klassifisering av LRP [19] utgjør legemiddelinteraksjoner en av de seks hovedkategoriene, og 

identifisering anses som viktig da interaksjoner kan gi opphav til bivirkninger som kan 

forebygges[34]. Interaksjoner kan forebygges for eksempel ved bruk av alternative, ikke‐

interagerende legemidler eller dosetilpasning. Særlig de eldre pasientene er sårbare ovenfor 

bivirkninger og toksiske reaksjoner av legemiddelinteraksjoner med antibiotika [35], da blant 

annet farmakokinetiske forhold endres med alderen. I tillegg vil farmakokinetikken og 

faramkodynamikken til legemidler kunne endres ved en infeksjon, slik at pasienter innlagt 

med infeksjon i sykehus vil kunne være særlig sårbare ovenfor legemiddelinteraksjoner.  
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Det er gjort noen studier ved norske sykehus som ser på omfang og alvorlighetsgrad av 

interaksjoner [36], og omfang av antibiotikabruk og LRP [21]. Interaksjonsstudier med fokus 

på antibiotika av nyere dato mangler og det er av interesse å studere dette nærmere da det 

kontinuerlig kommer nye legemidler på markedet.  

 

1.5 Hensikt 

Formålet med denne studien har vært å: 

 undersøke forekomsten av LRP knyttet til antibiotika med fokus på forekomst av 

interaksjoner mellom antibiotika og andre legemidler 

 undersøke hvordan “Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus» fra 

2013 [10] etterleves, med fokus på å kartlegge hvor ofte man må avvike retningslinje 

på grunn av pasientspesifikke faktorer 
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2 Metode 

2.1 Forberedelser og pasientinklusjon 

Studien er en prospektiv, deskriptiv studie. 

Vurdering og godkjenning av studien ble innhentet fra Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste (NSD), personvernombud for forskning. Studien ble godkjent 24.08.2015 med 

saksnummer 43919. Det ble innhentet tillatelse til gjennomføring av studien ved Sørlandet 

Sykehus Arendal (SSA). 

Studien ble gjennomført ved medisinsk post UC (Underetasje, Fløy C), SSA. Pasientinklusjon 

foregikk i perioden 7. september til 6. november 2015. Pasientene som fylte 

inklusjonskriteriene (se nedenfor) ble fortløpende inkludert i studieperioden etter 

innhenting av skriftlig samtykke.  Det ble satt følgende inklusjonskriterier:  

 pasient over eller lik 18 år  

 pasient forstår/leser/snakker norsk  

 pasient/pårørende gitt skriftlig samtykke 

 pasient står på antibiotika ved innkomst eller settes på antibiotika under 

sykehusoppholdet 

Det ble satt følgende eksklusjonskriterie:  

 samme pasient reinnlagt i studieperioden 

 terminale pasienter innlagt ved lindrende seksjon 

 

Medisinsk post UC ved SSA består av følgende seksjoner; lungemedisinsk seksjon, 

nyremedisinsk seksjon, endokrinologisk seksjon, hematologisk seksjon og lindrende seksjon. 

Det er totalt 25 senger på posten, henholdsvis 12 senger ved lungemedisinsk seksjon og 9 

senger totalt ved hematologisk-, endokrinologisk- og nyremedisinsk seksjon (heretter omtalt 

som HEN seksjon). De resterende 4 sengene er ved lindrende seksjon. 

I del 1 av inklusjonsperioden (uke 37-40, 2015) ble pasienter inkludert fra lungemedisinsk 

seksjon.  I del 2 av datainnsamlingsperioden (uke 42-45, 2015) ble pasienter inkludert fra 

HEN seksjon. 
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2.2 Gjennomføring 

Det ble daglig registrert hvor mange pasienter som var innlagt ved alle studieseksjonene og 

hvor mange som ble behandlet med antibiotika. Alle innlagte pasienter ved aktuell seksjon i 

henholdsvis del 1 og del 2 av inklusjonsperioden ble screenet i henhold til inklusjons- og 

eksklusjonskriteriene av studiefarmasøyt. Farmasøyten innhentet deretter samtykke fra 

pasientene som fylte inklusjonskriteriene.  

For de inkluderte pasientene ble følgende data innhentet fra elektronisk pasientjournal 

(EPJ):  

 Alder, kjønn, innleggelsesdato, innleggelsesårsak, relevant 

sykdomshistorie/komorbiditet, omsorgsnivå i forhold til legemiddelhåndtering. 

 Legemidler ved innleggelse og under sykehusoppholdet ble registret ved ATC kode 

[37], inkludert styrke, dose og formulering. Det ble registrert om legemiddelet ble 

brukt fast eller ved behov. Data vedrørende antibiotikabruk ble innhentet, se side 20. 

 I forbindelse med legemiddelgjennomganger ble data som er relevant for å vurdere 

legemiddelregimet innhentet, som for eksempel klinisk kjemiske data som 

nyrefunksjon, leukocytter, blodtrykk, vekt og resistensbestemmelse.  

Følgende data ble innhentet fra pasient: 

 I forbindelse med legemiddelsamstemming (pasientintervju) ble det innhentet data 

om faktisk bruk av legemidler, inkludert styrke/dose og administrasjonsform. Med 

samtykke fra pasient ble det innhentet manglende informasjon fra fastlege, apotek 

og/eller relevant omsorgsperson.  

Data ble registrert i en tilpasset versjon av dokumentasjonsskjemaer for 

legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang fra Sykehusapotekenes 

kvalitetssystem. 

2.2.1 Legemiddelsamstemming  

Som grunnlag for legemiddelgjennomgang kvalitetssikret farmasøyten de inkluderte 

pasientens legemiddelkurve ved å gjennomføre systematisk legemiddelsamstemming med 

evidensbasert verktøy fra IMM-modellen [38, 39]. Farmasøyten intervjuet pasientene etter 

et standardisert skjema som inkluderer en sjekkliste.  Eventuelle uoverensstemmelser 
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mellom ulike kilder for legemiddelopplysninger (for eksempel mellom fastlegeliste, 

innkomstkurve og pasientintervju) ble diskutert med ansvarlig lege på post som avgjorde 

endelig legemiddelkurve. Ved behov for å innhente komparentopplysninger, eller dersom 

pasienten ikke kunne intervjues, ble legemiddelopplysninger innhentet fra aktuelt 

omsorgsnivå som sykehjem, hjemmetjeneste, fastlege, pårørende, e-resept. 

2.2.2 Legemiddelgjennomgang 

Med samstemt legemiddelliste og relevante pasientdata som bakgrunn gjennomførte 

farmasøyten en systematisk legemiddelgjennomgang som beskrevet i Norsk 

legemiddelhåndbok 2013 nettversjon, kapittel G24 “Legemiddelgjennomgang”, samt i 

Helsedirektoratets veileder for legemiddelgjennomganger [40, 41]. Hele legemiddelregimet 

ble gjennomgått og vurdert, dog med hovedfokus på interaksjoner der preparater med 

følgende anatomisk terapeutisk kjemisk (ATC) kode [37] var involvert: 

 J01 - antibakterielle midler til systemisk bruk 

 J02 - antimykotika til systemisk bruk  

 J04 - antimykobakterielle midler 

 J05 - antivirale midler til systemisk bruk 

Pasientspesifikke forhold som andre sykdommer enn infeksjonen, for eksempel hvor 

dosetilpasning kreves, kan gi opphav til LRP og slike LRP ble dokumentert. Alle identifiserte 

LRP ble klassifisert etter det norske klassifiseringssystemet av Ruths (2007)[19].  

LRP-type «Legemiddelinteraksjoner» ble identifisert ved bruk av søkedatabasene 

Legemiddelverkets interaksjonsdatabase FEST [42], interaksjonsdatabasen til Den danske 

sundhedsstyrelsen [43] og Micromedex interaksjonsdatabase [44]. Alle identifiserte 

interaksjoner ved bruk av interaksjonsdatabasene og databasenes rangering av 

alvorlighetsgrad ble registrert. Interaksjonene ble vurdert i forhold til alvorlighetsgrad/klinisk 

relevans i aktuell klinisk situasjon.  

De ulike interaksjonsdatabasene klassifiserer interaksjoner på følgende måte: 

 Legemiddelverkets interaksjonsdatabase FEST [42] 

Interaksjonene deles inn i 3 kategorier etter alvorlighetsgrad: 

- Bør unngås (rød); legemidlene bør ikke kombineres.  
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- Forholdsregler bør tas (gul); legemidlene kan kombineres dersom man tar spesielle 

forholdsregler.  

- Ingen tiltak nødvendig; interaksjon har liten eller ingen klinisk relevans. Kun 

unntaksvis utslag.  

 Den danske sundhedsstyrelsens interaksjonsdatabase [43] 

Interaksjonene deles inn i 3 kategorier etter alvorlighetsgrad:   

- Rød; kombinasjon av legemidlene bør unngås.  

- Gul; legemidlene kan kombineres dersom man tar forholdsregler.  

- Grønn; kombinasjon av legemidlene kan anvendes.   

 

 Micromedex interaksjonsdatabase via Helsebiblioteket [44] 

Interaksjonene deles inn i 4 kategorier etter alvorlighetsgrad: 
 

- Kontraindisert (rød); kombinasjon av legemidlene bør unngås.  

- Major (rød); kombinasjon av legemidlene kan være livstruende og/eller krever 

medisinsk intervensjon for å minimere/forhindre alvorlige bivirkninger.  

- Moderat (gul); kombinasjon av legemidlene kan forverre pasientens tilstand og/eller 

krever endring i behandlingen.  

- Minor (blå); kombinasjon av legemidlene har minimal klinisk relevans  

Legemiddelinteraksjoner identifisert som “kontraindisert”, “alvorlig/major”, “bør unngås”, 

“moderat” eller “ta forholdsregler” i minst to av databasene ble rutinemessig diskutert med 

legen(e) på previsitt, per telefon eller ved annen anledning. I tilfeller hvor interaksjoner ble 

klassifisert som av mindre betydning, men hvor farmasøyten anså interaksjonen som klinisk 

relevant for den aktuelle pasient, intervenerte farmasøyten. 

Underveis i behandlingsforløpet til de inkluderte pasientene ble det ved skifte av 

antibiotikum, eller ved andre endringer i legemiddelbehandlingen, gjennomført nye 

interaksjonssøk i databasene. Eventuelle ny oppståtte interaksjoner og andre LRP knyttet til 

antibiotika og/eller legemiddelbehandlingen generelt ble diskutert med lege. 

Farmasøyten deltok på previsitt alle dager i studieperioden, med unntak av helg og ved et 

par andre anledninger. Lungeseksjonen er delt i to grupper hvor previsittene foregår 

parallelt. Farmasøyten prioriterte å følge previsitten til den gruppa med størst andel 
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inkluderte pasienter eller der det var flest aktuelle LRP å diskutere. På samme måte foregår 

previsittene ved HEN seksjon parallelt. Farmasøyten prioriterte også her, på samme måte 

som ved lungeseksjonen, ved hvilken seksjon det var mest aktuelt å delta. 

Farmasøyt registrerte hvilke LRP (inkludert interaksjoner) som ble diskutert under previsitt 

eller ved annen anledning, samt hvilke tiltak og endringer lege gjorde i legemiddelregimet. 

2.2.3 Vurdering av antibiotikaforskrivning i henhold til Nasjonal retningslinje 

For de inkluderte pasientene ble antibiotikaforskrivning under innleggelsen ved post UC 

vurdert ut fra «Nasjonal retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus» [10]. Følgende 

parametere ble registrert:  

 diagnose (indikasjon) for antibiotika, eventuelt tentativ diagnose 

 om diagnosen var angitt i kurve 

 om pasienten stod på antibiotika ved innkomst 

 antibiotika valg inkludert dose, doseringsintervall og administrasjonsvei 

 behandlingstid totalt og for hvert enkelt antibiotikum 

 om prøve til mikrobiologisk bestemmelse var tatt  

 om behandlingen ble endret i henhold til resistenssvar 

 avvik fra Nasjonal retningslinje 

Eventuelle avvik fra retningslinjen ble registrert. Når det var mulig ble årsaken til avvik, f.eks 

penicillinallergi, redusert nyrefunksjon eller interaksjoner, identifisert. Disse data ble 

registrert fra EPJ eller ved muntlig informasjon fra lege.  

For de inkluderte pasientene ble antibiotikabehandlingen registrert og vurdert under hele 

oppholdet. Vurderingen av antibiotikabehandlingen ble sett i sammenheng med behandling 

gitt i akuttmottak og eventuelt ved annen avdeling/annet sykehus før overflytting til 

studieposten. For de inkluderte pasientene som under oppholdet ble overflyttet til en annen 

avdeling/annet sykehus ble registreringen stoppet ved overflytting. For inkluderte pasienter 

som ble overflyttet til pasienthotellet, men som “tilhørte” studieposten og fremdeles ble 

diskutert på previsitt der, ble antibiotikabehandling registrert og vurdert av farmasøyt. 
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2.2.4 Databehandling 

Dataene registrert ble lagret i egen database og bearbeidet med enkel databehandling i 

Excel. 
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3 Resultater 

3.1 Demografi 

I gjennomsnitt var det innlagt 20,8 pasienter totalt ved studieseksjonene per dag, hvorav i 

gjennomsnitt 12,1 pasienter (58 %) fikk antibiotika per dag. Antall pasienter som fikk 

antibiotika per dag varierte fra 7 til 15 (begge seksjoner).  

Ved lungeseksjonen og HEN seksjon ble i gjennomsnitt henholdsvis 55 % og 62 % av 

pasientene behandlet med antibiotika per dag. 

 

Det ble i inklusjonsperioden registrert 65 pasienter som fikk antibiotika, og av disse ble 43 

pasienter inkludert (Figur 1). 

Figur 1: Antall pasienter registrert med antibiotika ved de ulike seksjonene og  
antall pasienter inkludert 

 
 
Forklaring av forkortelser i Figur 1: HEN - Hematologisk-, Endokrinologisk- Nyremedisinsk seksjon 
*registrert med antibiotika, men innlagt før inklusjonsstart eller ikke inkludert i forbindelse med helg, 
snakket/leste/forstod ikke norsk 
 

En av pasientene inkludert ved HEN seksjon ble ekskludert fra resultatene da pasienten ble 

skrevet ut kort tid (timer) etter at samtykke ble innhentet, og det ikke ble anledning til å 
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gjennomføre legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang før utskrivelse. 

Resultatene er dermed basert på 42 pasienter, henholdsvis 20 pasienter fra lungeseksjonen 

og 22 pasienter fra de tre øvrige seksjonene.  

 

Ved lungeseksjonen ble alle inkluderte pasienter behandlet for bakterielle infeksjoner. 

Antibiotikabehandlingen ble imidlertid avbrutt for to av pasientene, da det ikke lenger var 

mistanke om infeksjon. En pasient ble overflyttet til annen avdeling før infeksjonen var 

ferdigbehandlet. 2 av 20 pasienter fikk systemisk antibiotikabehandling for to bakterielle 

infeksjoner hver. De resterende 18 pasientene ble behandlet for en bakteriell infeksjon. 

 

Ved HEN seksjon ble 1 av 22 pasienter behandlet for en viral infeksjon. Vurdering av 

antibiotikabehandlingen i henhold til Nasjonal retningslinje tar derfor utgangspunkt i 21 

pasienter. En pasient ble initialt behandlet for en bakteriell infeksjon og hvor antimykotikum 

ble lagt til under oppholdet. Antibiotikabehandlingen ble i to tilfeller avbrutt, da det ikke 

lenger var mistanke om bakteriell infeksjon. To pasienter ble overflyttet til annen 

avdeling/annet sykehus før infeksjonene var ferdigbehandlet. En pasient døde under 

innleggelsen. Alle pasientene som ble behandlet med antibiotika for bakterielle infeksjoner 

ble behandlet for en bakteriell infeksjon hver. 

 

Av de 42 pasientene ble 41 pasienter innlagt med infeksjon eller mistanke om infeksjon. For 

en pasient oppstod infeksjon under sykehusoppholdet. For en pasient mistenkte man 

infeksjon med multiresistent bakterie i løpet av innleggelsen da infeksjonen ikke responderte 

på initial antibiotikabehandling. En pasient ble overført fra utenlandsk sykehus. 

3.1.1 Studiepopulasjonen 

Av de 42 pasientene var 59,5 % menn og 40,5 % kvinner. Pasientene ved lungeseksjonen var 

i gjennomsnitt noe eldre enn pasientene ved HEN seksjon, henholdsvis 65 og 58 år (Tabell 1). 

Gjennomsnittlig liggetid for hele populasjonen var 7,7 dager. 
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Tabell 1: Demografiske data for studiepopulasjonen 
 Lungemedisinsk 

seksjon  
(n=20) 

HEN seksjon 
(n=22) 

Totalt 
(n=42) 

Menn, antall (%) 12 (60) 13 (59) 25 (59,5) 

Alder i år, 
gjennomsnitt 
(median, spredning) 

65  
(68, 25-94) 

58 
(63, 23-80) 

61,3 
(66, 23-94) 

Antall faste 
legemidler etter 
samstemming*, 
gjennomsnitt  
(median, spredning) 

6,3 
(6,5, 0-13) 

7,0 
(6, 0-17) 

6,6 
(6, 0-17) 

Liggetid i dager, 
gjennomsnitt ** 
(median, spredning) 

6,5 
(5, 1-17) 

8,8 
(7, 3-22) 

7,7 
(7, 1-22) 

*inkludert vitaminer og mineraler 
**liggetid på studieposten inkluderer opphold på pasienthotellet og total behandlingstid for en 
pasient som daglig kom til studieposten for administrasjon av antibiotika 

 

Det ble i studiepopulasjonen registrert bruk av totalt 23 ulike antibiotika (virkestoff). Hver 

pasient fikk i gjennomsnitt 2,1 antibiotika hver, og antall antibiotika registrert per pasient 

varierte fra 1 til 5.  

De ulike typene antibiotika registrert etter 4. ATC nivå [37] og antall pasienter som fikk de 

ulike typene antibiotika etter denne inndelingen er gitt i Figur 2. Ingen av pasientene ble 

behandlet med svært bredspektrede antibiotika av type meropenem eller vankomycin. To 

pasienter brukte antibiotika profylaktisk mot UVI (metenamin) og begge ble under 

innleggelsen behandlet med andre antibiotika for bakterielle infeksjoner. 
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Figur 2: Antibiotika registrert i studieperioden inndelt etter 4. ATC nivå [37]og antall 
pasienter behandlet med de ulike antibiotika (n=42 pasienter) 

 

 

3.2 Interaksjoner med antibiotika og andre LRP 

3.2.1 Interaksjoner med antibiotika 

Totalt ble 24 interaksjoner med antibiotika identifisert hos 16 (38 %) av pasientene ved søk i 

interaksjonsdatabasene [42-44] (Tabell 2 og Tabell 3). 

Farmasøyten intervenerte i 7 tilfeller (Tabell 2) hvorav interaksjonene i 5 tilfeller var 

klassifisert som “forbehold bør tas/alvorlig” i minst to av interaksjonsdatabasene. I 

ytterligere 2 tilfeller intervenerte farmasøyten hvor interaksjonene var klassifisert som “kan 

kombineres/mindre konsekvens" eller ukjent konsekvens (“ingen kjent/ingen angitt”) i minst 

to av databasene. I et av disse tilfellene var interaksjonen håndtert av lege, og ble derfor ikke 

registrert som et LRP, men på grunn av et annet forhold (LRP) knyttet til håndteringen av 
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den aktuelle interaksjonen ble lege kontaktet. I disse 7 tilfellene ble det registrert en 

interaksjon per pasient. 

Tabell 2: Klassifisering av og håndtering av interaksjoner med antibiotika i tilfeller hvor 
interaksjoner ble vurdert som av klinisk relevans (n=7) (peroral administrasjonsform i alle 
tilfeller)*) 
Legemidler 
involvert* 

FEST Dansk 
data-
base 

Micro- 
medex 

Konsekvens Farmasøytens 
forslag til 
håndtering 

Utfall 

Doxylin** -
Marevan – 
(Tamadol) 

 
 

 

 

 

 

 

Mulig økt INR 
og blødnings-
risiko 

INR var forhøyet 
og steg etter 
innkomst. 
Informert lege 
om interaksjon 
mellom Doxylin 
og Marevan, og 
interaksjon 
mellom 
Tramadol og 
Marevan som 
mulig årsak til 
forhøyet INR. 

Tatt til etterretning. 
INR ble monitorert og 
Marevan var 
midlertidig seponert. 
Tramadol ble 
seponert og erstattet 
av annen 
smertebehandling. 
Plan for videre 
dosering av Marevan 
og INR måling angitt i 
epikrise.  

Bactrim -
Marevan 

 

    
 

ved 
dose-
justering 

 

  
 
 
 
 

Økt INR og 
blødnings-
risiko. 
Anslagsvis 
20 % økt 
konsentra-
sjon av 
Marevan 

Bactrim ble 
ansett som 
egnet 
antibiotikum. 
Anbefalt 
monitorering av 
INR hos fastlege. 

Lege enig i 
problemstilling. 
I epikrise ble det 
anbefalt INR kontroll 
hos fastlege kort tid 
etter utskrivelse. 

Bactrim - 
Marevan 

       

    

ved 
dose-
justering 

 

  

Økt INR og 
blødnings-
risiko. 
Anslagsvis  
20 % økt 
konsentra-
sjon av 
Marevan 

Marevan var 
nullet. 
Farmasøyt påså 
at INR ble 
monitorert og 
anbefalte INR 
kontroll hos 
fastlege etter 
utskrivelse.  

Lege enig i 
problemstilling.  
INR ble monitorert. 
Marevan var nullet 
ved utskrivelse. 
I epikrise ble det 
anbefalt INR kontroll 
hos fastlege kort tid 
etter utskrivelse. 

Doxylin - 
Tegretol 

    
     

     

 

 

 
   

 

Økt 
dosebehov av 
Doxylin.  
Fare for 
terapisvikt av 
antibiotika. 

Informere lege 
om interaksjon. 
Anbefalt å 
revurdere 
indikasjonen for 
Doxylin. 
Fenoksymetylpe
nicillin eller 
amoksicillin 
mulig alternativ 
ved LVI 

Lege enig i 
problemstilling. 
Doxylin ble seponert 
og ikke erstattet av 
annet antibiotikum 
da man anså at 
infeksjonen var 
ferdigbehandlet 

Valcyte -
CellCept  - 
(Somac) 

 
 

(0) 

 

 

 

 

Leukopeni  
(Manifestert 
hos 
pasienten, 

Interaksjon 
mellom CellCept 
og Somac; det 
kan forventes 

Tatt til etteretning. 
Somac mulig 
forklaring på lav 
plasmakonsentrasjon 
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mulig 
legemiddel-
utløst av 
Valcyte og 
CellCept i 
kombinasjon 
(EPJ). 
Håndtert av 
lege ved 
dose-
reduksjon av 
CellCept) 

ytterligere 
redusert 
plasmakonsentra
sjon av 
mykophenolat 
(CellCept) enn 
bidraget fra 
dosereduksjonen 
av CellCept. Fare 
for rejeksjon av 
transplantat. 

av mykophenolat 
(CellCept). Likevel 
ansett nødvendig 
med 
dosereduksjonen 
foretatt i dette 
tilfellet, da man 
ønsket å fullføre 
behandling med 
Valcyte. 

Diclocil -
Loette – 
(Neotigason) 
 

 
(tomt) 

 

 

 

 

Mulig nedsatt 
effekt av 
prevensjon, 
men ikke 
bekreftet i 
større 
studier. 
Anses ikke 
som klinisk 
relevant 

Mulig nedsatt 
effekt av 
prevensjon ved 
eventuell 
antibiotikautløst 
diare. Benytt 
ytterligere 
prevensjon. NB! 
pasienten brukte 
Neotigason 
(teratogent) 

Ikke tatt opp med 
lege, men informert 
pasient om 
håndtering av 
interaksjon 

Ciproxin-
Calcigran 
Forte 

 

 
 

 

 

Redusert 
absorpsjon av 
Ciproxin ved 
samtidig 
inntak av 
kalsium 
(Calcigran 
Forte) 

Forskyvning av 
doserings-
tidspunkt 

Informert pasient og 
samtalt om praktisk 
håndtering av 
interaksjon. 
Informert lege i 
etterkant. Lege (og 
sykepleier) syntes å 
være enige i at 
problemstillingen var 
relevant 

Forklaring av forkortelser i Tabell 2: iv – intravenøs, INR – internasjonal normalisert ratio, EPJ – 
elektronisk pasient journal, LVI – luftveisinfeksjon 
*Ytterligere legemidler av betydning for interaksjonene er gitt i parentes. 
** Doxylin var seponert dagen før innleggelse 
 

*) Forklaring av symboler i Tabell 2 og Tabell 3 
Klassifisering 
 

FEST [42] Dansk database 
[43] 

Micromedex [44] 

Alvorlig: unngå 
  

 
            

Forbehold bør tas  
ved kombinasjon 

     

        
 

Kan kombineres/ 
mindre konsekvens 

(tomt) 

         
 

Ingen kjente/ 
ingen angitt 

 
(0) 
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Det ble identifisert 17 interaksjoner som ikke ble ansett som av klinisk betydning i den 

enkelte situasjon og ikke registrert som LRP (Tabell 3). 12 av disse interaksjonene var 

klassifisert som av mindre/ukjent alvorlighetsgrad i minst to av interaksjonsdatabasene.  

De resterende 5 interaksjonene var mellom benzylpenicillin/fenoksymetylpenicillin og 

warfarin. Disse interaksjonene omtales i to av interaksjonsdatabasene på gruppenivå, for 

antibiotika til systemisk bruk. Databasen til SLV (FEST) angir at interaksjonene kun er 

relevante ved bruk av bredspektrede antibiotika administrert peroralt. I disse tilfellene ble 

interaksjonene ikke registrert som LRP, men farmasøyten påså at INR ble monitorert i alle 

tilfeller da behandling med warfarin krever monitorering av INR. I tre tilfeller var INR utenfor 

terapiområdet, men INR stigningen observert ble vurdert relatert til andre forhold (deriblant 

andre interaksjoner). 

Tabell 3: Klassifisering av identifiserte interaksjoner med antibiotika ikke registrert som LRP 
(n=17) (for legemidler der flere administrasjonsmåter er mulig er administasjonsform gitt)*) 
Legemidler 
involvert 

Antall 
pasient-
er 

FEST Dansk 
database 

Micro- 
medex 

Konsekvens Kommentar 

Benzylpenicillin - 
Marevan 

3  

   

*  

 

  

* 

Mulig økt INR 
og blødnings-

risiko* 

INR utenfor 
terapiområdet for 
to av pasientene. 
Farmasøyt påså at 
INR ble monitorert 

Apocillin - Marevan 2  

    

* 

 

 

 

   

* 

Mulig økt INR 
og blødnings-

risiko* 

INR utenfor 
terapiområdet for 
en av pasientene. 
Farmasøyt påså at 
INR ble monitorert 

Benzylpenicillin/ 
Kloksacillin (iv) – 
Tobramycin (iv) 

 
7 

 

 
(tomt) 

 

 

 

 

Teoretisk; 
gjensidig 
kjemisk 
inaktivering, 
med 
betydning kun 
for AG. Mulig 
av betydning 
ved nyresvikt. 
Anbefalt å 
administrere 
AG før 
penicillin. 

Ingen tiltak 
nødvendig. 
Ingen av 
pasientene hadde 
eGFR < 50. 
I mottak 
administreres 
tobramycin først, 
men usikkert om 
dette er felles 
praksis på 
sengepost 

Ciprofloksacin (po) – 
Prednisolon (po) 

1 (tomt) 

 
 

Økt risiko for 
akillesruptur/ 
tendinitt 

Ble ikke ansett som 
relevant i 
situasjonen 
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Ciprofloksacin (po)- 
Escitalopram 

1 (0) 

  

Risiko for 
forlenget QT 
intervall 

Ikke kjent at pas i 
betydelig grad 
hadde ytterligere 

risikofaktorer** 
for forlenget QT tid 

Ciprofloksacin (po) –  
Apixaban 

1 (0) 

  

Økt blødnings-
risiko ved bruk 
av utvalgte  
CYP 3A4 
hemmere 

Ciprofloksacin 
anses ikke som 
sterk CYP 3A4 
hemmer[28]. Pas 
hadde normal 
nyrefunksjon. 
Koadm. i 1 dag.  

Ciprofloksacin(po) – 
Goserelin 

1 (0) 

  

Risiko for 
forlenget QT 
intervall 

Ikke kjent at pas i 
betydelig grad 
hadde ikke 
ytterligere 

risikofaktorer** 

for QT forlengelse 

Fluconazol (po) – 
Azitromycin (po) 

1 (0) 

 
 

Risiko for 
forlenget QT 
intervall 

Ikke kjent at pas i 
betydelig grad 
hadde ytterligere 

risikofaktorer** 

for QT forlengelse. 
Koadm. i 2 dager 

Forklaring av forkortelser i Tabell 3: iv – intavenøs, po – peroral, AG – aminoglykosid, pas – pasient, 
CYP – Cytokrom P450, koadm - koadministrert 
*Situasjonsbetinget: kun ved peroral administrering av bredspektrede antibiotika, eller interaksjon 
omtalt på gruppenivå for antibiotika til systemisk bruk. 
**eksempler på risikofaktorer; medfødt langt QT syndrom, kjønn (kvinne), alder (eldre), ukorrigerte 
elektrolyttforstyrrelser (eks. hypokalemi), samtidig bruk av andre legemidler som kan forlenge QT 
tiden (eks visse antiarytmika, trisykliske antidepressiva, makrolider, antipsykotika) 
 

3.2.2 Andre LRP  

Totalt ble det registrert 83 LRP i studiepopulasjonen, inkludert LRP av typen interaksjoner 

med antibiotika omtalt i avsnitt 3.2.1. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 2,0 LRP per pasient. 

Antall LRP per pasient varierte fra 0 til 6. Hos 10 av 42 pasienter (24 %) ble det ikke avdekket 

LRP. Klassifisering og fordeling av de ulike registrerte LRP med eksempler er gitt i Tabell 4. 

LRP type 4, interaksjoner, var det hyppigst forekommende LRPet (17 %), etterfulgt av LRP 

type 6b - uklar føring/dokumentasjon av legemiddelkurve (12 %). 
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Tabell 4: LRP kategorisert etter norsk konsensus for legemiddelrelaterte problemer [19]  
(n=42 pasienter) 
Type 
LRP 

Beskrivelse Totalt 
Antall 

LRP (%) 
n=83 

Eksempler på LRP 

 Legemiddelvalg   

1a Behov for tillegg av legemiddel 6 (7) Bisfosfonat ved etablert osteoporose. 
Prednisolon ved kols forverring. Anemi 
sekundært til nyresvikt; behov for Aranesp 

1b Unødvendig legemiddel 8 (10) Lamictal på indikasjon postinfarkt epileptisk 
anfall 15 år tidligere; nevrologisk 
tilsyn/seponere. Tramadol ved oppstart av 
sterkere opioider. Hiprex ved UVI 

1c Uhensiktsmessig legemiddelvalg 9 (11) Voltarol ved nyresvikt og hjertesykdom. 
Albyl-e som antikoagulasjon. Phenergan 
som beroligende. 

 Dosering   

2a For høy dose 7 (9) Lungeemboli profylakse med Eliquis; 
anbefalt dosereduksjon etter 6 mnd, Somac 
40 mg som langvarig ulcusprofylakse 

2b For lav dose 6 (7) Hyppigere dosering av cefotaxim i henhold 
til nyrefunksjon. Ytterligere behov for 
blodtrykksreduksjon. Ikke optimalt 
smertebehandlet; øk paracetamol dosen før 
evt andre tiltak 

2c Ikke optimalt doseringstidspunkt 1 (1) Risiko for hypoglykemi ved administrering 
av Amaryl på kveld 

2d Ikke optimal formulering 2 (2) Nitroglyserin sublingualtabletter ved 
munntørrhet; bytte til spray formulering 

 Bivirkning   

3 Bivirkning 2 (2) Antikolinerge bivirkninger 

 Interaksjoner   

4 Interaksjoner 14 (17) Plavix-Lansoprazol: bytte PPI til Somac, 
Kombinasjon av benzodiazepiner, z-
hypnotika, Phenergan, Buspiron, Selo-Zok 
og Burinex hos pasient som har falt og med 
antikolinerge bivirkninger; seponere 
Phenergan, redusere dosen z-hypnotika, 
Selo-Zok og Burinex 

 Håndtering   

5a Avvikende legemiddelbruk ved 
administrering av helsepersonell 

1 (1) Feil dose administrert (teofyllin) 

5b Avvikende legemiddelbruk ved 
administrering av pasient 

5 (6) Spiriva brukt ved behov. Ikke brukt 
antidiabetika (Lyxumia) siste tid. 

 Annet   

6a Behov for/manglende monitorering 
av effekt eller toksisitet 

9 (11) Etterspurt serumkonsentrasjonsmåling av 
tobramycin, teofyllin, blodlipider 

6b Uklar føring/dokumentasjon av 
legemiddelkurve 

10 (12) Uklarhet i forhold til dose ordinert og dose 
gitt, feil administrasjonsform, 
administrasjonsform ikke angitt 

6c Annet 3 (4) Mangelfull føring av medikamenter i 
epikrise (feil dose, legemidler mangler) 
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I de tilfellene der farmasøyten intervenerte ble farmasøytens forslag til løsning tatt til følge 

av lege i 72 % av tilfellene. I 15 % av tilfellene ble farmasøytens forslag til løsning tatt til 

etterretning, og i 13 % av tilfellene ble farmasøytens forslag ikke tatt til følge.  

4 (5 %) av de registrerte LRP ble ikke tatt opp med lege. I de tilfellene hvor LRP ikke ble tatt 

opp med lege var antibiotika involvert i et av tilfellene (Tabell 2). I andre tilfeller hvor LRP 

ikke ble tatt opp med lege ble for eksempel pasient informert om praktisk håndtering av 

bivirkning.  

 

Totalt ble det registrert 14 LRP relatert til antibiotika, hvorav 6 var interaksjoner. 

Legemiddelinteraksjoner knyttet til antibiotika er omtalt i avsnitt 3.2.1. For utenom 

interaksjonene ble det registrert 8 andre LRP relatert til antibiotika hvor farmasøyt 

intervenerte. Disse er listet under etter norsk standard for klassifisering av LRP [19]. Antall 

LRP er angitt i parentes og legens håndtering er angitt: 

 Unødvendig legemiddel (1)  

-anbefalt midlertidig seponering av metenamin ved pågående urinveisinfeksjon 

behandlet med annet antibiotikum (tatt til følge) 

 Uhensiktsmessig legemiddelvalg (2)  

-doksysyklin ved LVI (tatt til etterretning) 

-anbefalt seponering av metenamin ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (tatt til følge) 

 Ikke optimal dosering (1) 

-fremla doseringsanbefaling for cefotaksim og anbefalte hyppigere dosering i 

henhold til pasientens nyrefunksjon (tatt til følge) 

 Behov for monitorering (2)  

-etterspurt serumkonsentrasjonsmåling av tobramycin før administrasjon av 4. dose 

(tatt til følge) 

 Føring/uklar dokumentasjon av kurve (2)  

-innhentet informasjon angående angivelig antibiotikaallergi (CAVE) da kurve og 

journal inneholdt mangelfulle opplysninger, eks CAVE urinveisantibiotika (tatt til følge 

i begge tilfeller) 
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Farmasøyten deltok i diskusjoner i det tverrfaglige teamet og gav anbefalinger ved følgende 

problemstillinger knyttet til antibiotika: 

 dosering ved redusert nyrefunksjon 

 dosering ved overvekt 

 valg av antibiotika ved overgang fra intravenøs til peroral behandling, eksempel; 

cefotaksim -> fenoksymetylpenicillin ved LVI 

 behandlingstid 

 gav i et tilfelle informasjon om at aktuell indikasjon var omtalt i Nasjonal 

retningslinje, da behandling var startet i henhold til lokal prosedyre 

 farmasøyt ble forespurt om å undersøke holdbarhet ved tilsetninger av antibiotika til 

peritoneal dialysepose på post 

 farmasøyten avdekket feil i lokal prosedyre som ble formidlet til smittevernlegen og 

meldt som avvik i internt kvalitetssystem (vankomycin og klindamycin omtalt som 

samme virkestoff) 

3.3 Vurdering av antibiotikabehandlingen i henhold til Nasjonal retningslinje 

Av de 42 pasientene ble en pasient behandlet for viral infeksjon. Totalt ble det derfor for 41 

pasienter vurdert om Nasjonal retningslinje følges og i hvilke situasjoner knyttet til 

pasientspesifikke forhold man måtte avvike retningslinje. 

Ved Sørlandet sykehus i Arendal har tobramycin tradisjonelt sett vært foretrukket 

aminoglykosid. Ved vurdering av antibiotikabehandlingen i denne studien ble bruk av 

tobramycin, i de tilfeller hvor gentamicin er angitt som foretrukket antibiotikum i 

retningslinje, ikke vurdert som avvik fra retningslinje. I retningslinjen er det angitt at 

tobramycin foretrekkes fremfor gentamicin ved mistanke om Pseudomonas etiologi. 

Retningslinjen angir samme behov for monitorering og oppfølging av behandlingen ved bruk 

av begge disse aminoglykosidene, for eksempel ved forhold knyttet til redusert 

nyrefunksjon. 

3.3.1 Generelt 

Variabler av generell karakter registrert for å vurdere antibiotikabehandlingen i henhold til 

Nasjonal retningslinje er gitt i Tabell 6. 
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Tabell 6: Registrerte data av generell karakter for vurdering av antibiotikabehandlingen i 
henhold til Nasjonal retningslinje 

Registrerte variable Lungeseksjonen 
Antall pasienter og merknader 

(ntotalt=20) 

HEN seksjon 
Antall pasienter og merknader 

(ntotalt=21) 

Blodkultur tatt ved innkomst 18 (n=20) 20 (n=21) 

Diagnose (infeksjon) anført i 
kurve 

11 (n=19) 
For 1 pasient: ikke registrert 

12 (n=19) 
For 2 pasienter: ikke registrert 

Antibiotika ved innkomst1 4 (n=20) 4 (n=21) 

Bruk av bredspektret 
antibiotika2 

7 (35 %) (n=20) 12 (57 %) (n=21) 

Mest smalspektret 
antibiotikum valgt i tilfeller 
hvor bakteriologi- og 
resistensbestemmelse forelå 

4 (100 %) (n=4) 3 (60 %) (n=5) 

Intravenøs behandlingstid i 
dager, gjennomsnitt  
(median, spredning) 

5,1 (5, 1-13) (n=193) 

 
6,5 (6, 2-16) (n=203) 

Serumkonsentrasjonsmåling4 Alle aktuelle (n=4) 3 (n=55) 
1Antibiotika ved innkomst eller antibiotikabehandling avsluttet dagen før innleggelse 
2Antibiotika av typen 1. og 3. generasjons cefalosporiner, piperacillin-tazobactam og ciprofloksacin 
3Ved lungeseksjonen ble 1 pasient ikke behandlet med antibiotika intravenøst. Ved HEN seksjon ble 1 
pasient behandlet med antibiotika intraperitonealt. 
4Gjaldt tobramycin (eks før 4. dose ble gitt eller ved kreatininstigning). Lille n angir alle som fikk 
tobramycin og hvor det i henhold til retningslinje var nødvendig å utføre konsentrasjonsmåling. 
5For to pasienter ved HEN seksjon intervenerte farmasøyt slik at konsentrasjonsmåling ble utført for alle 
de fem pasientene. 

 

En større andel av pasientene ved HEN seksjon ble behandlet med bredspektrede antibiotika 

av typen ciprofloksacin, cefalosporiner og/eller piperacillin-tazobactam enn ved 

lungeseksjonen, henholdsvis 57 % og 35 %. I følge retningslinje skal bruk av smalspektrede 

antibiotika foretrekkes. De ulike infeksjonene registrert, og valg av antibiotika ved de ulike 

infeksjonene vurdert i henhold til retningslinje er gitt i Tabell 7 og omtalt i avsnitt 3.3.2. 

Intravenøs behandlingstid, med medianverdi på 5 og 6 dager ved henholdsvis 

lungeseksjonen og HEN seksjon, er lengre enn anbefalingene i retningslinje. 

For tre pasienter, hvor mistanke om alvorlig infeksjon forelå, ble det ikke tatt blodkultur ved 

innkomst etter retningslinje. 

Det forelå bakteriologi- og resistensbestemmelse hos 9 av 41 pasienter (22 %). Av disse ble 

det registrert avvik fra retningslinje med hensyn tilvalg av preparat i to tilfeller. I et av 

tilfellene lå pasientspesifikke årsaker til grunn. I det andre tilfellet ble det foretatt skifte fra 
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smalspektret til bredspektret antibiotikum uten at årsak var dokumentert/kjent, og begge 

antibiotika var ut i fra resistensbestemmelsen virksomme. 

3.3.2 Valg av antibiotika, behandlingstid, dose og doseintervall 

3.3.2.1 Tilfeller hvor det var vanskelig å vurdere om retningslinjen ble fulgt (n=7 pasienter) 

For 7 av 41 pasienter var det av ulike årsaker vanskelig å vurdere om nasjonal retningslinje 

ble fulgt. Seks av disse pasientene ble innlagt med nøytropen feber/mistanke om nøytropen 

feber, hvorav ingen ble behandlet etter standard empirisk regime for nøytropen feber med 

tanke på valg av både preparat og dose. En av pasientene ble innlagt med kols 

forverring/pneumoni og hadde nylig blitt behandlet med kjemoterapi. 

Fellestrekk for denne pasientgruppen var: 

 (hematologisk) malign sykdom behandlet med kjemoterapi 

 annen kronisk sykdom som kols eller nyresvikt 

 gjentatte sykehusinnleggelser 

 Initialt spørsmål om nøytropen feber som enten ble bekreftet eller avkreftet. For 

pasientene hvor febril nøytropeni ble avkreftet utviklet noen nøytropeni under 

sykehusoppholdet. 

 For 6 av 7 pasienter forelå ikke bakteriologisk bestemmelse. For den siste pasienten 

var det bakterieoppvekst i urin, men man mistenkte annet ukjent infeksjonsfokus. 

 valg av preparat ved innkomst var ikke tydelig begrunnet 

 

For 2 av de 7 pasientene ble det ikke tatt blodkultur ved innkomst etter retningslinje. 

Alle de syv pasientene ble behandlet med bredspektrede antibiotika av type 3. generasjons 

cefalosporiner (cefotaksim, ceftazidim) eller piperacillin-tazobactam. 2 av 7 pasienter hadde 

estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) < 30 ml/min. 

I henhold til “vanligste dosering” for de ulike antibiotika angitt i retningslinje, for dosering 

ved redusert organfunksjon (her: redusert nyrefunksjon) ble det ikke registrert avvik. 

Antibiotikadosen ble i et tilfelle justert etter nyrefunksjon og i henhold til retningslinje. 

3.3.2.2 Valg av antibiotika og behandlingstid (n=34 pasienter) 

Infeksjonene som ble registrert i studien, fordeling mellom de to gruppene, behandlingstid 

(inkludert resept ved utskrivning) og vurdering av antibiotikavalg i henhold til retningslinje er 
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gitt i Tabell 7. Anbefalt behandlingstid i henhold til retningslinje for de ulike infeksjonene er 

også angitt. 

 
Tabell 7: Behandlingstid (inkludert resept ved utskrivning) og antibiotikavalg for de ulike 
infeksjonene registrert i studieperioden sammenlignet med Nasjonal retningslinje 

Type infeksjon 
 

Antall pasienter er 
angitt 

Anbefalt 
behandlings

-tid i 
retningslinje 

(dager) 

LUNGE 
Behandlingstid 

i dager, 
gjennomsnitt 

(median, 
spredning) 

HEN 
Behandlingstid 

i dager 

Antibiotikavalg i 
henhold til Nasjonal 

retningslinje, 
med eventuell 

kommentar 
(antall pasienter)  

 

KOLS forverring med 
pneumoni 
(samfunnservervet) 
Lunge: n=6 
 

5-10 9,8 
(8,5, 8-15) 

 
- 

Etter retningslinje (4) 
Etter retningslinje for 
penicillinallergi, type 1 
(1) 
ampicillin→amoxicillin 
(omtales i tekst) (1) 

Ikke-infeksiøs  
KOLS forverring 
Lunge: n=1 

5 5 - Etter retningslinje 
(tobramycin gitt ved 
innkomst) 

Samfunnservervet 
pneumoni 
Lunge: n=3 
HEN: n=1 

5-10 8 
(8, 7-9) 

 

 
 

 

Etter retningslinje (2) 
Avvik. Allergi mot 
penicillin og/ 
klindamycin (EPJ), men 
ikke behandlet etter 
retningslinjens 
anbefaling, ukjent 
årsak (1) 

 10 1Avvik fra retningslinje 
initialt 
(cefotaksim→fenoksy-
metylpenicillin) 

Sykehuservervet 
Pneumoni-/ 
KOLS forverring med 
pneumoni  
med mistanke om 
multiresistens 
Lunge: n=2 
HEN: n=1     

8-14 
 

 

102, 64 

 
 
 
 

 

Etter retningslinje (2) 
 

 7 3Avvik fra retningslinje 
(cefotaksim) 
 

Pseudomonas 
pneumoni 
Lunge: n=1 

10-14 13 - Etter 
resistensbestemmelse 
og anbefaling fra 
infeksjonsmedisiner 

Samfunnservervet 
pneumoni/KOLS 
forverring med 

Pneumoni: 
5-10 

 

Total beh.tid  
12, 14 

 

- Etter retningslinje for 
pneumoni (2)  
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pneumoni  
og cystitt 
Lunge: n=2 

 
UVI-menn: 

7-10 

 
UVI: 
 7, 7 

Etter 
resistensbestemmelse 
for cystitt (2) 

Cystitt 
HEN: n=1 (kvinne) 

Kvinner: 3-5 - 10 
 

5Avvik fra retningslinje 

Pyelonefritt 
(komplisert forløp) 
Lunge: n=1 

10-14 11 - Etter retningslinje og 
resistensbestemmelse, 
men initialt valgt 
piperacillin-tazobactam. 
Usikkerhet vedrørende 
retningslinje som evt 
ble fulgt initialt. 

Urosepsis 
HEN: n=1 

Ikke angitt, 
generelt  

10-14 

- 20 Etter retningslinje 
initialt, deretter etter 
resistensbestemmelse,
men avvik fra mest 
smalspektret 
antibiotikum av 
pasientspesifikke 
årsaker 

Peritonitt ved 
peritoneal dialyse 
HEN: n=1 

2-3 uker - 20 6Etter lokal og nasjonal 
retningslinje, så etter 
resistensbestemmelse 

Erysipelas 
Lunge: n=1 
HEN: n=2 

7-10 (14) 10  Avvik, men pasienten 
var septisk preget ved 
innkomst 
(penicillin+klindamycin) 

 10, 15 7Avvik fra retningslinje 
(1) 
Etter 
resistensbestemmelse 
(1) 

Cellulitt 
HEN: n=1 

7-10 (14) - 11 Etter retningslinje og 
resistensbestemmelse 

Meningitt 
HEN: n=2 

10-14 - 10, 24 Etter retningslinje (2) 

SVK infeksjon 
(Staphylococcus 
aureus) 
HEN: n=1 

4-6 uker, evt 
kortere 

- 168 Etter retningslinje og 
resistensbestemmelse 

Mistanke om-/febril 
nøytropeni 
Lunge: n=1 
HEN: n=6 

  
 
 
 

 
Omtalt i avsnitt 
3.3.2.1 

En pasient: 44 

 
 
 
 

Fem pasienter 
omtalt i avsnitt 

3.3.2.1 

Etter retningslinje 
initialt, deretter etter 
retningslinje for fokus i 
nedre luftveier (1) 
 
Seks pasienter omtalt i 
avsnitt 3.3.2.1 

Clostridium difficile 
residiv 
HEN: n=1 

10 - 18 Etter retningslinje 
initialt 
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Ukjent fokus under 
hele forløpet 
HEN: n=2 

 - 9, 6 Etter retningslinje for 
empirisk  
sepsis behandling 

Ukjent fokus, mistenkt 
Streptokokk infeksjon i 
øvre luftveier 
HEN: n=1 

10 - 8 Etter retningslinje for 
tonsillitt (parenteral 
administrasjon 
nødvendig i dette 
tilfellet) 

Akutt astmaforverring 
(initialt behandlet med 
antibiotika) 
Lunge: n=1 

 14 - 9Avvik fra retningslinje 

Forklaring av forkortelser i Tabell 7: HEN – Hematologlisk-, Endokrinologisk- og Nyremedisinsk 
seksjon, Lunge - lungeseksjonen 
1 Innlagt med forverring (men CRP fall) under pågående behandling med fenoksymetylpenicillin, 
nyresvikt. Farmasøyt involvert i valg av antibiotika ved overgang til peroral behandling. 
2 Initialt behandlet for pneumoni i henhold til retningslinje i 8 dager, deretter mistenkt multiresistent 
infeksjon på grunn av manglende effekt av behandling 
3Indikasjon for antibiotikavalg ikke dokumentert. Overført fra annet sykehus og behandlingen startet 
ved annen post, SSA. Dialysetrengende under innleggelsen (akutt på kronisk nyresvikt).  
4Behandling avsluttet da ikke lenger infeksjonsmistanke/mistanke om bakteriell infeksjon 
5Multiresistent E. Coli infeksjon hvor resistensbestemmelse forelå før behandlingsstart. Initialt 
behandlet med tobramycin med overgang til cefotaksim (årsak ikke kjent/dokumentert). Begge 
virksomme fra resistensbestemmelse.  
6 Oppstart av behandling i henhold til lokal retningslinje (EPJ). Samsvarer med Nasjonal retningslinje 
for valg av antibiotika (ikke dose). Ikke valgt mest smalspektret antibiotikum etter 
resistensbestemmelse initialt, men overgang til mest smalspektret antibiotikum (tobramycin) på 
grunn av bivirkninger av første regime. 
7Behandlet med fenoksymetylpenicillin før innkomst 
8 Overført til annen avdeling/ annet sykehus 
9 Antibiotikabehandling trolig unødvendig da akuttbehandling for astmaforverring ble gitt med effekt. 
Ved infeksjonsmistanke og i henhold til systemisk inflammatorisk respons syndrom (SIRS) kriteriene 
ville standard behandling ved mistanke om sepsis med utgangspunkt i nedre luftveier vært 
aminoglykosid kombinert med benzylpenicillin. Antibiotikabehandlingen ble imidlertid raskt avsluttet 
på post. 
 

Med hensyn til valg av preparat ble følgende funn gjort for de 34 pasientene som ble vurdert 

i henhold til retningslinje: 

 Det ble for 1 pasient funnet avvik fra retningslinje på grunn av pasientspesifikke 

årsaker, i dette tilfellet knyttet til bivirkningsproblematikk og redusert nyrefunksjon. 

 For 2 pasienter måtte man av pasientspesifikke årsaker knyttet til penicillinallergi 

velge annet antibiotikum enn angitt i retningslinjens standardregime. Retningslinjen 

angir hvilke antibiotika som skal foretrekkes ved penicillinallergi, og i et av disse 

tilfellene ble retningslinjen fulgt. I det andre tilfellet var årsak til avvik ikke 

kjent/dokumentert. 
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 For 6 andre pasienter var årsak til avvik ikke kjent/dokumentert og for 2 av disse 

pasientene ble avvik vurdert knyttet til antibiotikabehandling gitt før innleggelse i 

sykehus. 

I to registrerte tilfeller, ved mistanke om infeksjonsfokus i både luft- og urinveier, faller ikke 

tentativ diagnose inn under en av kategoriene i retningslinje og kan i så måte ikke vurderes 

ut ifra retningslinjen. I begge tilfeller valgte man oppstart med aminopenicillin (Pentrexyl). I 

et tilfelle med overgang til amoksicillin for en infeksiøs kols forverring med pneumoni. I det 

andre tilfellet ble behandlingen med Pentrexyl avsluttet da det her var snakk om et 

Clostridium difficile residiv. Clostridium infeksjonen ble behandlet i henhold til retningslinjer 

ved oppstart av behandlingen og pasienten ble deretter overført til annen avdeling. 

3.3.2.3 Dose og doseintervall (n=41 pasienter) 

I henhold til retningslinjens anbefalinger angående dose og doseintervall for de ulike 

antibiotika og i henhold til dosering ved redusert organfunksjon ble rett dose og 

doseintervall for administrert antibiotika registrert for 37 av 41 pasienter. Alle pasienter er 

her medregnet, slik at for de syv pasientene omtalt i avsnitt 3.3.2.1 er det tatt utgangspunkt 

i “vanligste dosering” angitt i retningslinje under “Dosering ved redusert nyrefunksjon”. 

For de fire pasientene hvor det ble registrert avvik var: 

1. to tilfeller knyttet til dosering ved redusert nyrefunksjon. I et av tilfellene ble 

doseintervallet forlenget, og i det andre tilfellet ble dosen redusert. I begge tilfellene 

var valget begrunnet, men ikke i henhold til retningslinje. 

2. i et tilfelle doseintervallet forlenget og ikke begrunnet. 

3. i et tilfelle hvor antibiotikabehandlingen ble initiert i henhold til lokal retningslinje var 

lokalt antibiotikaregime i tråd med Nasjonal retningslinje for valg av preparat, men 

ikke for dose. 

 

For dosering av antibiotika etter nyrefunksjon ble dose eller doseintervall justert for 6 av 41 

pasienter. Det ble registrert avvik fra retningslinjens doseringsanbefaling vedrørende 

redusert nyrefunksjon i to tilfeller, se over (pkt. 1).  
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4 Diskusjon 

4.1 Interaksjoner med antibiotika og andre LRP 

4.1.1 Interaksjoner med antibiotika 

Ved bruk av tre interaksjonsdatabaser ble det identifisert interaksjoner med antibiotika hos 

over en tredjedel av pasientene i studiepopulasjonen. Andre studier som har sett på 

forekomst av interaksjoner i sykehus og sykehjem har funnet at det identifiseres et høyt 

antall legemiddelinteraksjoner ved bruk av interaksjonsdatabaser [30, 36, 45]. Da disse 

studiene har sett på legemiddelinteraksjoner ved total legemiddelbruk, og ikke bare 

interaksjoner med antibiotika, kan ikke resultatet overføres direkte, men på bakgrunn av 

tidligere studier er det ikke overraskende at det avdekkes et høyt antall 

legemiddelinteraksjoner ved bruk av interaksjonsdatabaser. 

 

Når en legemiddelinteraksjon identifiseres er utfordringen å karakterisere den kliniske 

relevansen av den spesifikke interaksjonen for den enkelte pasient. Av de identifiserte 

interaksjonene med antibiotika ble flertallet ikke vurdert som klinisk relevante for den 

enkelte pasient. I tillegg ble det avdekket interaksjoner vurdert som av klinisk relevans 

uavhengig av databasenes klassifisering av alvorlighetsgrad. I et tilfelle, hvor det forelå 

interaksjon mellom Diclocil og Loette, ble interaksjonen klassifisert som av liten/ingen klinisk 

betydning i interaksjonsdatabasene, men ansett som av høy klinisk relevans for den aktuelle 

pasienten da pasienten brukte et teratogent legemiddel (Neotigason). Funn i studien viser 

altså at det er forskjell mellom interaksjoner som identifiseres ved hjelp av 

interaksjonsdatabaser og ved legemiddelgjennomgang. Dette er i overensstemmelse med en 

studie som så på interaksjoner ved total legemiddelbruk i norske sykehus [30]. I studien fant 

man at kun et fåtall (6 %) av interaksjonene som ble identifisert ved bruk av verktøy for 

identifisering av interaksjoner var klinisk relevante, og at klinisk relevante interaksjoner 

forelå uavhengig av interaksjonsdatabasens rangering etter alvorlighetsgrad [30]. 

 

Om lag en tredjedel av interaksjonene med antibiotika ble vurdert som av klinisk relevans for 

den enkelte pasient, og klinisk relevante interaksjoner med antibiotika forelå hos en av seks 

pasienter. Av alle LRP av typen interaksjoner identifisert, utgjorde interaksjoner med 

antibiotika nærmere halvparten av dem. Funnene i studien tyder på at antibiotika er en 
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legemiddelgruppe hyppig involvert i interaksjoner av klinisk betydning, selv da det ikke ble 

registrert interaksjoner med antibiotika som det er kjent at i stor grad har potensiale til å 

interagere med andre legemidler (eks makrolider (erytromycin), rifampicin, antimykotika). 

Det var kun to pasienter i studiepopulasjonen som ble behandlet med slike antibiotika. 

I en studie som så på forekomst av LRP knyttet til antibiotika i norske sykehus fant man 14 

LRP av typen interaksjoner i en populasjon på 283 pasienter med antibiotika, som utgjør ca 

en interaksjon per 20. pasient [21]. Grunnen til at andelen interaksjoner vurdert som av 

klinisk relevans er større i vår studie kan være tilfeldig da studiepopulasjonen er relativt 

liten, men da det i vår studie ble brukt flere interaksjonsdatabaser, og da databasene i noen 

grad rapporterer ulike interaksjoner, tyder funnene på at det er mulighet for å avdekke flere 

interaksjoner som kan være av klinisk relevans ved å sammenstille søkeresultatene fra flere 

interaksjonsdatabaser. 

 

Det ble i studien avdekket interaksjoner vurdert som klinisk relevante kun for antibiotika 

administrert peroralt. Ut i fra dette funnet synes det viktig at det behandlende teamet er 

særlig årvåkne i forhold til interaksjoner med antibiotika administrert per oralt, og ved skifte 

fra intravenøs til peroral administrasjonsform. Erfaring fra studien tilsier at skifte fra 

intravenøs til peroral administrasjonsform av antibiotika, i tid, skjer nært forut for utskrivelse 

og ekstra oppmerksomhet vedrørende interaksjoner med antibiotika vil da kreves i den 

avsluttende fasen av sykehusinnleggelsen. 

 

I to tilfeller hvor farmasøyt intervenerte forelå interaksjon mellom trimetoprim-

sulfametoksazol (Bactrim) og warfarin. En studie konkluderer med at man bør velge 

alternativt antibiotikum fremfor andre tiltak ved denne interaksjonen [46]. Bactrim er 

foretrukket antibiotikum ved nedre UVI hos menn i henhold til Nasjonal retningslinje[10]. 

Begge pasientene ble under sykehusoppholdet også behandlet for pneumonier. Bactrim ble 

ansett som et egnet antibiotikavalg, da preparatet også er virksomt mot de vanligste 

patogener som forårsaker LVI [41]. Eksemplene illustrerer at det i noen situasjoner er 

nødvendig å bruke antibiotika som man vet kan forårsake potensielt alvorlige bivirkninger av 

annen samtidig legemiddelbruk, men når man i tilfellene kjente til interaksjonene kunne 

disse håndteres på annen måte, ved INR monitorering, og dette ble vurdert som beste 

løsning i situasjonene. 
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Identifisering og håndtering av interaksjoner med antibiotika synes viktig da det ble 

registrert interaksjoner som for eksempel kunne gi opphav til behandlingssvikt av 

antibiotikum (eks interaksjon mellom Doxylin og Tegretol), eller forsterket effekt av annen 

samtidig legemiddelbehandling (eks interaksjon mellom Bactrim og Marevan). Ved flere av 

interaksjonene var ytterligere andre legemidler involvert og forsterket den kliniske 

relevansen av den enkelte interaksjon. Dette viser at relevans av den enkelte interaksjon må 

ses i sammenheng med annen legemiddelbruk og aktuell klinisk situasjon.  

I alle tilfeller hvor farmasøyt intervenerte ble farmasøytens forslag til løsning tatt til 

etterretning/tatt til følge av lege. Det er tidligere vist at farmasøyters forslag til løsning i stor 

grad tas til følge av lege i forhold til håndtering av interaksjoner [30, 36]. Sammenholdt med 

databasenes klassifisering og legenes håndtering av farmasøytens innspill og forslag til 

løsning, synes det at klinisk farmasøyt kan avdekke og komme med relevante innspill 

vedrørende håndtering av interaksjoner.  

 

I etterkant av studien ble farmasøyten kontaktet av lege på studieposten vedrørende 

dosering av antibiotika ved redusert nyrefunksjon. I dette tilfellet brukte pasienten 

rifampicin og farmasøyten anbefalte å foreta en interaksjonsgjennomgang, noe lege så seg 

enig i. Farmasøyten avdekket flere interaksjoner hvor det ble ansett nødvendig å foreta 

justeringer/endringer i pasientens legemiddelbehandling, og farmasøytens forslag til løsning 

ble i stor grad gjennomført.  

Totalt sett synes det at farmasøyt deltakelse i multidisiplinært team vedrørende 

identifisering og håndtering av interaksjoner med antibiotika er av betydning for 

kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient, da interaksjoner med 

antibiotika forekommer hyppig og da håndtering av interaksjoner ikke bare av betydning for 

antibiotikabehandlingen, men også for annen samtidig legemiddelbehandling. Det er også 

tidligere funnet at farmasøyt i tverrfaglig team, vedrørende håndtering av interaksjoner med 

antibiotika, bedrer sikkerheten av legemiddelbehandlingen [47]. 

  



42 
 

Interaksjonsdatabasene 

I studien ble det benyttet tre ulike interaksjonsdatabaser til å foreta vurdering av 

legemiddelinteraksjoner knyttet til antibiotika og håndtering av disse. Gjennomgående 

klassifiserte interaksjonsdatabasene de ulike interaksjonene med ulik alvorlighetsgrad. Kun 

en av de 24 interaksjonene ble vurdert likt med hensyn til håndtering i alle databasene. Den 

amerikanske interaksjonsdatabasen Micromedex klassifiserte de ulike interaksjonene av 

høyere alvorlighetsgrad enn de to skandinaviske databasene. Andre studier har også funnet 

at interaksjonsdatabaser i stor grad er inkonsistente [36]. En av interaksjonene klassifisert 

som “ta forbehold” var kun oppgitt i en av interaksjonsdatabasene (Micromedex). Denne var 

av typen hvor to legemidler kan gi opphav til samme type bivirkning, og gjaldt Valcyte og 

CellCept som begge kan gi benmargsdepresjon. Interaksjonsdatabasen til SLV (FEST) oppgir å 

ikke vurdere interaksjoner av denne typen systematisk. Den danske interaksjonsdatabasen 

oppgir å ikke beskrive additive virkninger ved inntak av to eller flere legemidler samtidig. 

Man bør derfor ved identifisering av legemiddelinteraksjoner ved hjelp av 

interaksjonsdatabaser kjenne databasens begrensninger.  

Resultatene synliggjør at det kan være nyttig å bruke flere informasjonskilder. Dette er i tråd 

med en norsk artikkel som konkluderte med at preparatomtaler i Felleskatalogen er 

mangelfulle vedrørende håndteringsanbefalinger av legemiddelinteraksjoner og at andre 

informasjonskilder bør foretrekkes [48]. 

En forutsetning for riktig håndtering og godt utbytte av informasjonen i databasene er god 

kunnskap innen farmakologi og farmakoterapi, situasjonsforståelse for den enkelte pasient 

og samhandling med behandlende lege. Dette er av betydning for å kunne gi gode og 

praktisk relevante innspill. 

4.1.2 Andre LRP knyttet til antibiotika 

En betydelig andel av alle LRP avdekket var knyttet til antibiotika (17 %), hvorav 

interaksjoner var det hyppigst forekommende LRPet (43 %). Av andre LRP ble det intervenert 

ved forhold knyttet til valg av antibiotika, ikke-optimal dose, behov for monitorering og uklar 

føring av kurve.  Av norske studier som har sett på forekomsten av LRP ved bruk av 

antibiotika i sykehus kjennes det til en prospektiv multisenterstudie utført ved seks 

indremedisinske sengeposter i 2002 [21]. I studien fant Blix og medarbeidere at i en 

studiepopulasjon på 283 pasienter som brukte antibiotika, var 17 % av alle registrerte LRP 
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knyttet til antibiotika. De hyppigst rapporterte LRP var unødvendig legemiddel, 

uhensiktsmessig legemiddelvalg og ikke-optimal dose. Andelen LRP knyttet til antibiotika var 

lik i denne studien som i vår, men i vår studie ble det registrert flest LRP knyttet til 

interaksjoner. Interaksjoner med antibiotika var et av to hovedfokus, og vurdering av 

interaksjoner ble derfor vektlagt høyest ved legemiddelgjennomgang, samtidig som det ved 

bruk av flere interaksjonsdatabaser var mulig å identifisere flere interaksjoner. Dette er 

trolig en årsak til hvorfor denne LRP kategorien ble rapportert hyppigere i vår studie. 

 

De registrerte LRP var knyttet til ulike antibiotika, og her kan det nevnes at metenamin 

(Hiprex) var involvert i to tilfeller. Andre studier har sett at enkelte antibiotika hyppigere er 

involvert i LRP enn andre, for eksempel antibiotika som krever monitorering [21]. I studien 

ble det intervenert i to tilfeller ved behov for monitorering av aminoglykosid. Det anses som 

behov for et større pasientgrunnlag for å kunne si noe om hyppigheten av de enkelte 

antibiotika involvert i LRP. 

 

Farmasøyten deltok i diskusjoner i det tverrfaglige teamet og kom med innspill vedrørende 

ytterligere en rekke problemstillinger knyttet til antibiotika, som valg av antibiotika (for 

eksempel overgang fra bredspektret antibiotikum til smalspektret antibiotikum ved skifte fra 

iv til po administrasjonsform), behandlingstid (for eksempel ikke lenger behov for 

antibiotika) og rett dosering for den enkelte pasient i henhold til nyrefunksjon og vekt, men 

som ikke ble registrert som LRP. Tidligere studier har funnet at klinisk farmasøyt i tverrfaglig 

team hyppig intervenerer ved nevnte problemstillinger [21, 27, 47].  

Antall ganger farmasøyten deltok i diskusjoner tverrfaglig team ble ikke tallfestet, men 

dosering av antibiotika ved redusert nyrefunksjon var et tema som hyppig ble diskutert. 

Farmasøyten bidro med å sjekke at dosering/doseringshyppighet for den enkelte pasient var 

i tråd med gjeldene anbefalinger. Det er tidligere funnet at dosetilpasning av antibiotika ved 

redusert nyrefunksjon i mange tilfeller ikke utføres etter gjeldene retningslinjer[21] og anses 

derfor som et område som krever oppmerksomhet. 

 

Grunnen til at farmasøyten i tilfellene ikke registrerte de nevnte problemstillingene som LRP 

kan trolig knyttes til farmasøytens begrensede kliniske erfaring innen behandling av 

infeksjonssykdommer. Farmasøyten var i tilfellene avhengig av informasjon og innspill fra 
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det tverrfaglige teamet ved vurdering av om det i det enkelte tilfellet forelå en 

antibiotikarelatert problemstilling eller ikke. I en studie konkluderes det med at farmasøyter 

som utøver antibiotikakontroll bør være spesialisert på feltet [49]. Vår studie underbygger i 

noen grad dette, men det synes likevel at klinisk farmasøyt uten særskilt spisskompetanse 

innen behandling av infeksjonssykdommer kan bidra i det tverrfaglige teamet vedrørende 

ulike problemstillinger knyttet til optimal bruk av antibiotika for den enkelte pasient. 

 

Identifisering og håndtering av LRP knyttet til antibiotika synes viktig for kvalitetssikring av 

antibiotikabehandlingen til den enkelte pasient, da funn i studien indikerer at de 

forekommer relativt hyppig. Av de LRP som ble tatt opp med lege knyttet til antibiotika ble 

alle tatt til følge eller til etterretning, og i flere andre tilfeller var det tverrfaglige teamet enig 

i innspillene til farmasøyten vedrørende de ulike problemstillingene diskutert. Den høye 

akseptraten er i overenstemmelse med andre studier som har sett at kliniske farmasøyters 

forslag til løsning av LRP knyttet til antibiotika i stor grad tas til følge [21, 47]. 

4.1.3 Legemiddelsamstemming og LRP knyttet til total legemiddelbruk 

Det ble avdekket uoverensstemmelser mellom legemiddelkurve ved innkomst og samstemt 

legemiddelliste hos flertallet av pasientene (60 %). Funnet tilsvarer andre studier hvor det er 

rapportert uoverensstemmelser mellom ulike informasjonskilder til legemiddellister hos ca 

60 – 80 % av pasientene [50] [51]. En sannsynlig årsak til at det avdekkes et høyt antall 

overenstemmelser er at det ikke finnes en elektronisk løsning for overføring av 

pasientinformasjon mellom de ulike helseaktørene. Imidlertid vil en slik elektronisk løsning, 

når det kommer til faktisk bruk av legemidler, ikke kunne erstatte den informasjonen som 

innhentes fra pasienten ved et legemiddelintervju. Det ble i flere tilfeller avdekket LRP 

knyttet til legemidler som ble oppgitt av pasient under intervju, og som ikke var anført i 

kurve. I en studie hvor pasienter ble intervjuet av farmasøyt vedrørende legemiddelbruk fant 

man at dette i signifikant grad bidro til identifisering av LRP [52].  

I forhold til å kunne avdekke legemiddelinteraksjoner synes det nødvendig med samstemt 

legemiddelliste for å gjøre interaksjonsvurderinger på rett grunnlag. Ved samstemming ble 

det i studien i stor grad avdekket at pasientene brukte kosttilskudd som ikke var oppført i 

legemiddelkurven. Kosttilskudd, som for eksempel kalsium, kan interagere med antibiotika. 
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Farmasøyten avdekket i gjennomsnitt 2,0 LRP per pasient og farmasøytens forslag til løsning 

av de ulike LRP ble i stor grad tatt til følge av lege. Hos pasientene hvor det ikke ble avdekket 

LRP var disse i gjennomsnitt yngre og brukte færre eller ingen faste legemidler (data ikke 

vist). Funnene er i overenstemmelse med en rekke andre studier som har vist at det 

avdekkes LRP hos flertallet av pasientene innlagt i sykehus og at farmasøyters forslag til 

løsning i tverrfaglig team i stor grad tas til følge [53-55]. 

4.2 Vurdering av antibiotikabehandlingen i henhold til Nasjonal retningslinje 

Andelen pasienter behandlet med antibiotika, basert på daglige registreringer, var høy ved 

studieseksjonene. SSA har ikke en egen infeksjonspost, slik at pasienter med infeksjon 

fordeles mellom ulike seksjoner, og dette er en mulig årsak til den høye bruken av 

antibiotika. En annen forklaring kan være årstidsvariasjoner, og at det i perioden studien ble 

gjennomført normalt er høyere forekomst av infeksjoner, spesielt dominerer bakterielle 

pneumonier på høsten [56].  

Totalt sett viser resultatene at det for de pasientene det lot seg gjøre å vurdere 

antibiotikabruken i henhold til Nasjonal retningslinje, ble retningslinjen i stor grad fulgt. I et 

tilfelle ble behandling initiert med utgangspunkt i lokal retningslinje. De lokale 

retningslinjene ved SSA er til dels utdatert og det er Nasjonal retningslinje som skal følges 

(personlig meddelelse fra smittevernlegen ved SSA). 

 

Avvik fra retningslinje knyttet til pasientspesifikke årsaker 

I kun et registrert tilfelle var det nødvendig å avvike retningslinjen på grunn av 

pasientspesifikke årsaker, i dette tilfellet knyttet til bivirkningsproblematikk og redusert 

nyrefunksjon. Da retningslinjen gir behandlingsanbefalinger vedrørende de hyppigst 

registrerte pasientspesifikke forhold, som valg av preparat og dosering ved redusert 

nyrefunksjon og valg av preparat ved penicillinallergi, synes det at retningslinjen i stor grad 

er tilpasset pasientspesifikke forhold. Det er viktig å bemerke at i vår studie ble en 

pasientgruppe (7 pasienter) ikke vurdert etter retningslinjen for valg av preparat, og blant 

annet hadde to av disse pasientene redusert nyrefunksjon, slik at det kan tenkes at avvik fra 

retningslinjen på grunn av pasientspesifikke årsaker i realiteten var enda høyere. Ved 

vurdering av dose for disse pasientene ble det tatt utgangspunkt i “vanligste dosering” gitt i 

retningslinje. Da det for eksempel ved enkelte infeksjoner er anbefalt høyere dose enn 
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“vanligste dosering” medfører resultatet noe usikkerhet. I tillegg ble det i noen tilfeller 

registrert avvik og hvor årsak ikke var kjent/dokumentert. Det bemerkes at retningslinjen 

angir at avvik skal dokumenteres. 

Redusert nyrefunksjon var totalt sett er den hyppigste årsaken til at man måtte avvike 

retningslinjens angitte “standardregimer” ved de ulike infeksjonene, og det synes derfor at 

det kreves spesiell oppmerksomhet vedrørende antibiotikabehandlingen hos denne 

pasientgruppen. Det ble i studien registrert avvik fra retningslinjens anbefalinger vedrørende 

redusert nyrefunksjon i kun to tilfeller. Imidlertid intervenerte farmasøyten ved forhold 

knyttet til antibiotikadosering ved redusert nyrefunksjon, og som omtalt tidligere var dette 

en hyppig diskutert problemstilling hvor farmasøyten bidro med informasjon om 

doseringsanbefalinger i det tverrfaglige teamet.  

Optimal dosering av antibiotika for den enkelte pasient er viktig, for eksempel for å unngå 

overdosering som potensielt kan føre til bivirkninger og toksiske reaksjoner. I en større tysk 

studie hvor man undersøkte forekomsten av LRP knyttet til antibiotikabruk fant man at 

farmasøyters intervensjoner vedrørende doseringsanbefalinger ved redusert organfunksjon 

økte sikkerheten av behandlingen, og at intervensjoner vedrørende dosering av antibiotika 

gav høyest akseptrate ved fremføring for lege [47]. Fra funn i vår studie synes det også viktig 

å sikre at infeksjonene blir optimalt behandlet hos pasienter med redusert nyrefunksjon, da 

det i tilfeller ble foretatt dosereduksjon som ikke var i tråd med doseringsanbefalinger i 

retningslinje. 

Sammen stilt med funnet av redusert nyrefunksjon som den hyppigste pasientspesifikke 

årsak til avvik fra retningslinjens “standardregime” og farmasøytens aktive rolle i det 

tverrfaglige teamet ved denne problemstillingen, synes det at klinisk farmasøyt kan være en 

nyttig samarbeidspartner i tverrfaglig team for å optimalisere antibiotikabehandlingen hos 

denne pasientgruppen i sykehus. 

Bruken av bredspektrede antibiotika 

En større andel av pasientene ved HEN seksjon fikk bredspektrede antibiotika enn ved 

lungeseksjonen (henholdsvis 57 % og 35 %). Pneumonier i Norge skyldes i hovedsak 

pneumokokker som i stor grad er penicillinfølsomme [10]. Man forventer derfor at forbruket 

av penicillin er høyt ved lungeseksjonen. Registrerte data indikerer at pneumoniene i 

hovedsak behandles med penicillin. At forbruket av bredspektrede antibiotika ved HEN 
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seksjon var høyere enn ved lungeseksjonen kan forventes da pasientene her karakteristisk 

sett har grunnsykdommer som gjør at de er utsatt for alvorlige infeksjoner, eksempelvis 

hematologiske maligne sykdommer som behandles med cytostatika eller 

organtransplanterte pasienter som behandles med immunsuppressive legemidler, og/eller 

har nyresvikt slik at man for eksempel unngår aminoglykosider. 

For pasientene innlagt med nøytropen feber/mistanke om nøytropen feber var disse med 

unntak av en pasient, innlagt ved HEN seksjon. Forbruket av bredspektrede antibiotika ved 

HEN seksjon kan i stor grad knyttes til behandling av disse pasientene. Flertallet av disse 

pasientene ble ikke vurdert etter retningslinje med hensyn til valg av preparat av nevnte 

årsaker (avsnitt 3.3.2.1). For to av pasientene i denne gruppen ble det ikke tatt blodkultur 

ved innkomst. Dette er ikke i tråd med retningslinje og kan vanskeliggjøre styring av 

behandlingen.  

 

Behandlingstid 

Intravenøs behandlingstid synes totalt sett å være lang sammenlignet med anbefalinger i 

retningslinje, men datamaterialet er relativt lite og spredningen stor. Medisinsk sett er det 

mulig å gå over til peroral behandling raskere enn det som er praksis i dag [11, 57].  

Median intravenøs behandlingstid var noe lenger ved HEN seksjon sammenlignet med 

lungeseksjonen, henholdsvis 6 og 5 dager. Lang intravenøs behandlingstid ved 

lungeseksjonen kan skyldes kompliserende årsaker som at for eksempel noen av kols 

pasientene hadde alvorlig respirasjonssvikt. I følge retningslinjen kan lengre intravenøs 

behandlingstid være indisert i disse tilfellene. Ved HEN seksjon hadde to pasienter 

infeksjoner som etter retningslinjen skal behandles med intravenøs antibiotika gjennom hele 

behandlingsforløpet, og da pasientmaterialet er lite trekker disse pasientene intravenøs 

behandlingstid opp. Av andre årsaker kan funnet henge sammen med at man i påvente av 

bakteriologisk svar avventet skifte fra intravenøs til peroral administrasjonsform, da man i 

noen tilfeller valgte å ta ny blodkultur. For noen av pasientene som ble innlagt med spørsmål 

om nøytropen feber, og hvor det ble startet antibiotikabehandling, ble nøytropeni initialt 

avkreftet, men utviklet i løpet av innleggelsen. Dette kan ha ført til at man opprettholdt 

intravenøs behandling da disse pasientene var i en ekstra sårbar situasjon. 
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I forhold til total behandlingstid viser resultatene (Tabell 7) at retningslinjen i stor grad 

etterleves. Gjennomsnittlig behandlingstid for pneumoniene synes noe lang, men 

pasientmaterialet er lite. En pasient ble behandlet nær dobbelt så lenge som retningslinjen 

angir og trekker gjennomsnittet opp. For to pasienter, behandlet for både pneumoni og 

cystitt, kan behandlingstid av penumoniene vanskelig vurderes i henhold til retningslinjene 

da Bactrim, som i begge tilfellene ble valgt for behandling av cystittene, også er effektivt mot 

de vanligste luftveispatogener [41]. Av enkeltfunn kan det nevnes at det ble registrert lang 

behandlingstid av en urosepsis, som i dette tilfellet var knyttet til egenskaper hos den 

aktuelle bakterien som forårsaket steindannelse i urinveiene og kompliserte 

behandlingsforløpet. I et annet tilfelle, var behandlingstiden av en tonsillitt for kort. I 

henhold til retningslinjen er det fare for residiv ved for kort behandlingstid. 

Oppsummering 

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus gir føringer for hvordan de ulike 

infeksjonssykdommene bør behandles ved norske sykehus. Retningslinjen er et 

styringsverktøy, og som registrert i studien, kan det ut ifra klinikken i enkelte tilfeller 

vurderes riktig å avvike retningslinjen (lang behandlingstid av pasient med urosepsis). I andre 

tilfeller faller ikke pasientene inn under en kategori i retningslinjen (pasienter med mistenkt 

infeksjonsfokus i både luft- og urinveier).  

I denne studien, hvor datamaterialet er lite, kan det ikke trekkes sikre konklusjoner, men det 

synes ut ifra studiens fokus at Nasjonal retningslinje er tilpasset en klinisk hverdag, da den 

gir behandlingsanbefalinger vedrørende aktuelle pasientspesifikke forhold. Det synes viktig å 

være oppmerksom på pasientgruppen med redusert nyrefunksjon, da man ofte må justere 

dosen i forhold til den angitte standarddosen i retningslinje. Resultatene indikerer at det kan 

være nyttig å rette fokus mot intravenøs behandlingstid, da denne synes noe lang. Det synes 

også viktig å rette fokus på antibiotikabehandlingen hos pasientgruppen med malign 

sykdom, hvor det i denne studien ble ansett som vanskelig å vurdere behandlingen, og da 

det i stor grad ble brukt bredspektrede antibiotika. Fagpersoner med større kompetanse på 

området kan trolig vurdere antibiotikabruken hos disse pasientene i større grad enn det som 

ble gjort i studien. Det synes også en trend til noe lang behandlingstid av pneumoniene og 

enkelte av de andre infeksjonene som kan bety at det er rom for forbedring. 
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4.3 Metodiske styrker og svakheter 

Styrker 

Det var en styrke at pasientene ble fulgt prospektivt under hele innleggelsen ved 

studieposten. Videre ble antibiotikabruk diskutert i tverrfaglige behandlingsteam inkludert 

klinisk farmasøyt, lege og sykepleier – noe som gjorde at ulike aspekter rundt 

enkeltpasienten og antibiotikabruk fremkom. Interaksjonsvurderingene er gjort på grunnlag 

av samstemte legemiddellister og pasientspesifikk situasjon/-data. 

 

Det ble i studien benyttet tre ulike interaksjonsdatabaser for å identifisere interaksjoner med 

antibiotika. Dette er tidkrevende, men som studien indikerer, kan det forventes at flere 

interaksjoner identifiseres og at interaksjonene på denne måten kan vurderes ut fra et 

bredere dokumentasjonsgrunnlag. Ved bruk av ulike databaser kunne man også 

sammenligne informasjonen de ulike databasene gav. 

 

Svakheter 

Da studieperioden var relativt kort og studiepopulasjonen relativt liten, medfører dette at 

funnene i studien ikke kan generaliseres. Studien ble gjennomført kun på utvalgte seksjoner 

ved medisinsk avdeling, slik at funnene ikke kan generaliseres til andre medisinske 

pasientgrupper som hjerte/kar, gynekologi, etc. Større studier med bredere pasientgrunnlag 

er nødvendig for å kunne konkludere med større sikkerhet. 

 

Det ble ikke opprettet en uavhengig faggruppe som vurderte grad av klinisk relevans av de 

avdekkede interaksjonene og andre LRP knyttet til antibiotika.  

 

En svakhet som påvirker studien er at det ikke er kjent i hvor stor grad Nasjonal retningslinje 

er kjent eller implementert på studieposten. En annen betraktning er at legene ved 

studieposten i forkant av prosjektet ble informert om studien av farmasøyt på et 

morgenmøte. Man kan ikke utelukke at det ble rettet spesiell oppmerksomhet mot 

etterlevelse av retningslinjen ved farmasøytens tilstedeværelse, slik at retningslinjen i 

realiteten etterleves i mindre grad. I noen tilfeller intervenerte også farmasøyten, slik at 

behandlingen var i tråd med retningslinje, men disse tilfellene er oppgitt. 
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5 Konklusjon 
 

Klinisk relevante interaksjoner med antibiotika forekom hyppig. Gjennomgående var det lite 

samsvar mellom de tre interaksjonsdatabasene med hensyn til deres klassifisering av 

alvorlighetsgrad av interaksjonene. Videre var det også lite samsvar mellom alvorlighetsgrad 

i databasene og vurdering av klinisk relevans for den enkelte pasient, og kun en tredjedel av 

interaksjonene avdekket ved søk i interaksjonsdatabasene ble vurdert til å være av klinisk 

relevans for pasienten. Det synes spesielt viktig å ha fokus på interaksjoner med antibiotika 

administrert per oralt. 

Med unntak av tendens til noe lang intravenøs behandlingstid, viste studien at det sjelden er 

nødvendig å avvike Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus av 

pasientspesifikke faktorer, da retningslinjen gir behandlingsanbefalinger ved de hyppigst 

registrerte pasientspesifikke årsakene til at man må justere antibiotikabehandlingen. Slike 

tilfeller forekom hyppig, og den hyppigste årsaken var redusert nyrefunksjon. 

Sammenstilt med farmasøytens avdekking av LRP knyttet til antibiotika og deltagelse i det 

tverrfaglige teamet ved problemstillinger knyttet til antibiotikabruk, ofte knyttet til 

interaksjoner og dosering ved redusert nyrefunksjon, kan klinisk farmasøyt i tverrfaglig team 

bidra med å optimalisere antibiotikabehandlingen for den enkelte pasient. 
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