
 

 

 

 

Tiltak for å redusere bruken av antibiotika 

hos pasienter med infeksiøs konjunktivitt i                                                        

allmennpraksis 

 

Et kvalitetsforbedringsprosjekt for Kjelsås Legesenter 

 

Kari Fosse, Sophia Kaushal, Marie Nordsletten, Kristin Klomstad,         

Therese Rye Eriksen, Casper Advocaat Endre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  KLoK- oppgave, Gruppe 1 

                UNIVERSITETET I OSLO 

 

05.13.2016  



 

 

 

 

Tittelblad 

Tiltak for å redusere bruken av antibiotika hos pasienter med infeksiøs konjunktivitt ved  

Kjelsås legesent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Forfatter 

 

År: 2016 

 

Tittel: Tiltak for å redusere bruken av antibiotika hos pasienter med infeksiøs konjunktivitt 

ved  Kjelsås legesenter 

 

Forfattere: Kari Fosse, Sophia Kaushal, Marie Nordsletten, Kristin Klomstad, Therese Rye 

Eriksen, Casper Advocaat Endre.  

 

http://www.duo.uio.nohttp://www.duo.uio.no/ 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo  



 

 

 

 

Sammendrag 

Bakgrunn/tema: Til tross for at de aller fleste konjunktivitter er virale behandles ca. 90% 

av pasientene som får diagnosen konjunktivitt ved Kjelsås Legesenter med antibiotika. 

Sjansen for malpraksis der antibiotika blir gitt uten indikasjon er derfor stor. Da det 

fortiden er et økende fokus på resistensutvikling som følge av uforsvarlig bruk av 

antibiotika, ønsker vi med dette prosjektet å skissere tiltak for å redusere bruken av 

antibiotika hos pasienter med infeksiøs konjunktivitt ved Kjelsås legesenter. 

Kunnskapsgrunnlag: For å finne evidensbasert kunnskap om antibiotikas effekt på 

sykdomsvarighet ved bakteriell konjunktivitt, foretok vi et PICO søk i McMaster pluss. 

Der fant vi to relevante retningslinjer fra UpToDate (2) og BMJ Best Practice (13). I tillegg 

søkte vi etter norske retningslinjer via Helsedirektoratet (18). Både UpToDate(2) og BMJ 

Best Practice (13) påpeker at de fleste infeksiøse konjunktivitter, både virale og bakterielle, 

er selvbegrensende, men at antibiotika kan redusere sykdomsvarigheten og smittespredning 

ved bakteriell konjunktivitt. Alvorlighetsgrad påvirkes ikke av antibiotika. Ved manglende 

klinikk på bakteriell etiologi skal man unngå å gi antibiotika. UpToDate (13) anbefaler 

ikke mikrobiologisk testing for initial diagnostisering. Diagnose skal stilles ut i fra 

anamnese og klinikk. Helsedirektoratet anbefaler ”Vent å se resept ved uklar klinikk”. 

Dagens praksis, tiltak og indikatorer: En lege ved Kjelsås legesenter anslo at ca. 90% av 

deres pasienter med infeksiøs konjunktivitt får forskrevet antibiotika. Vi har inntrykk av at 

behandlere ofte sliter med å bestemme om konjunktivitten har bakteriell eller viral etiologi. 

Samtidig forventer mange pasienter å få antibiotika. Det kan da være tidsbesparende for 

legene og mer godtgjørende ovenfor pasientene å forskrive antibiotika. Som konkrete tiltak 

for å redusere bruken av antibiotika foreslår vi blant annet  innføring av en enkel algoritme 

for diagnostisering og behandling.  Vi anbefaler bruk av vent-og-se-resept ved uklar 

klinikk. Til de pasientene som ender opp med vent-og-se-resept eller ikke-medikamentell 

behandling  har vi formulert et informasjonsskriv som forklarer hvorfor man er 

tilbakeholden med antibiotika.  Vårt mål er å redusere antibiotikaforbruket med 30% i 

løpet av november 2016. Som kvalitetsindikator ønsker vi å vurdere hvorvidt legene ved 

Kjelsås legesenter har fulgt vår algoritme, og om dette har redusert antibiotikaforbruket. 

Dette blir en prosessindikator. 

Ledelse og organisering: Vi skal holde et innledende møte med Kjelsås legekontor og 

presentere funn, algoritme og hvilken informasjon som skal gis videre til pasienter som få 



 

 

 

 

vent-og-se-resept, eller ender opp med ikke medikamentell behandling.  Målet er at alle de 

ansatte ved Kjelsås legesenter involveres, men at faglig ansvarlig lege leder 

prosjektet.  Våre mål er satt ut i fra SMART kriteriene, og vi håper på å motivere ledelse 

og medarbeidere til å nå målene innenfor gitte tidsrammer. 

Konklusjon: Kunnskapsgrunnlaget for å redusere bruk av antibiotika mot konjunktivitt er 

godt dokumentert. Det er imidlertid evidens for at noen grupper kan ha nytte av antibiotika, 

og vi understreker derfor viktigheten av korrekt diagnose og individuell vurdering. Vent-

og-se-resept er en veldokumentert måte å redusere antibiotikaforbruket på. De foreslåtte 

tiltakene med innføring av en enkel algoritme vil kunne hjelpelegene til å foreta riktig 

behandlingsvalg. Vi mener derfor at prosjektet bør og kan implementeres slik det 

foreligger  
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1    Bakgrunn for oppgaven 
 

I vår oppgave tar vi for oss behandling av konjunktivitt i allmennpraksis. Vi vil spesielt se på 

pasienter med diagnosen konjunktivitt som blir behandlet med antibiotika. Vårt mikrosystem 

for kvalitetsforbedring er Kjelsås Legesenter. Her behandles ca. 90% av pasientene som får 

diagnosen konjunktivitt med antibiotika. Antibiotika brukt for denne behandlingen er 

Kloramfenikol dråper eller salve. Vår påstand er at dagens praksis ikke samsvarer med de 

nasjonale retningslinjene. Vi mener generelt at det er altfor mange pasienter med 

konjunktivitt, der etiologien sannsynligvis er viral, som behandles med antibiotika i 

primærhelsetjenesten. 

 

 

1.1    Konjunktivitt i allmennpraksis 
I allmennpraksis er konjunktivitt den mest sannsynlige diagnosen når pasienten har rødt øye 

og sekresjon. 2% av legekontaktene i allmennpraksis er relatert til øye, og ca. 40% av dem er 

grunnet infeksiøs konjunktivitt. Rødt øye er det vanligste øyesymptomet. Dersom det i tillegg 

foreligger svie, konjunktival injeksjon og fundus er normal, er det stor sannsynlighet for at 

konkunktivitt foreligger (1). Konjunktivitt betyr inflammasjon i konjunktiva, og slimhinnen 

fremstår dermed injisert, ofte både på innsiden av øyelokket og slimhinnen på sklera (2). 

 

1.2   Etiologi 
●   Infeksiøs konjunktivitt 

o   Bakteriell 

o   Viral 

●   Non-infeksiøs konjunktivitt 

o   Allergisk 

o   Non-allergisk (irritativ, immunologisk) 

 

1.3    Infeksiøs konjunktivitt 



 

 

 

 

Vi skal fokusere på infeksiøse konjunktivitter i vår oppgave. 80% av infeksiøse 

konjunktivitter er virale, mens bakteriell etiologi i en studie ble estimert til ca.135 av 

10000(3). Bakterielle og virale konjunktivitter kan ha nokså likt symptombilde, noe som 

vanskeliggjør diagnostikken. Pasientene er ofte barn, og i 2010 fikk ca. 300 000 personer 

forskrevet antibiotika til øyebruk, tilsvarende 6% av befolkningen (1). 

Vanligste bakterielle agens er S.aureus, S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis. Mer 

sjeldent er gonokokker og klamydia, som bla. smitter under fødselen(2). 

Pseudomonasinfeksjon forekommer hyppig hos kontaktlinsebrukere(4).Vanligste virale agens 

er adenovirus, enterovirus, coxsackievirus og herpes simplex-virus. 

 

1.4   Symptomer  

Typisk for bakterielle konjunktivitter er konjunktival injeksjon, mukopurulent sekresjon, puss 

i fornix inferior og mellom øyevippene, fremmedlegemefølelse og sammenklistring av 

øyelokkene om morgenen(5).  

 

Typiske virale symptomer er konjunktival injeksjon, svie og vandig sekresjon. Ofte foreligger 

det samtidig andre symptomer på forkjølelse. Mange kan mistolke ”puss” i øyekroken om 

morgenen som et symptom på bakteriell årsak, men ofte er dette bare et resultat av økt 

sekresjon fra øyet. Etter 1-2 dager blir ofte det andre øyet også affisert, noe som er mer et tegn 

på en okulær manifestasjon på en systemisk viral infeksjon og ikke autoinokulasjon som ved 

bakteriell konjunktivitt (2). 

 

1.5   Diagnostikk 
Klinisk kan det være vanskelig å skille bakterielt fra viralt. Mikrobiologisk prøvetakning skal 

alltid tas av nyfødte (gonokokk- og klamydiainfeksjon) ved hissig purulent konjunktivitt med 

allmennsymptomer, residiv og epidemimistanke (6). 

 

  



 

 

 

 

1.6   Behandling 
Infeksiøse konjunktivitter er ofte selvlimiterende (1-2 uker), dette gjelder også de bakterielle. 

60% av alle bakterielle konjunktivitter vil gå i spontan remisjon, men likevel anbefales det å 

behandle med antibiotika for å redusere sykdomsvarighet og smittespredning (5).  

 

Kloramfenikoldråper/salve, fusidinsyre og azitromycin er de vanligste brukte antibiotika ved 

konjunktivitter. Dette er god behandling ved bakterielle konjunktivitter, men vi erfarte i 

allmennpraksis at det systematisk ble brukt antibiotika også der klinikken viste kun virale 

tegn. Dette stemmer også med funn fra andre deler av verden, noe som betyr at dette er et 

universelt anliggende problem (7). 

 

De nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har som mål å 

redusere forbruket av antibiotika der nytteverdien er usikker. De sier at man ikke skal 

behandle med antibiotika ved tåreflod hos voksne med manglende infeksjonstegn; det kan 

indikere viral etiologi. Virale konjunktivitter skal altså ikke behandles, bortsett fra epidemisk 

keratokonjunktivitt og zoster ophtalmicus som skal behandles med aciklovir øyesalve (8). 

 

Et alternativ ved moderat infeksjon er vent-og-se-resept på antibiotika. Dette er et tiltak for å 

få ned unødvendig antibiotikabruk. Dette har vist seg å få ned antibiotikabruken, både ved 

konjunktivitt, cystitt og øvre luftveisinfeksjoner (9). Spørsmålet vi stiller er viktig av flere 

grunner. Det er viktig å redusere overforbruk av antibiotika, fordi slik behandling kan 

maskere annen sykdom, dermed går pasienter glipp av viktig behandling. Overbehandling 

fører til resistens, noe som er et økende problem på verdensbasis. Lokale bivirkninger grunnet 

unødvendig antibiotikabehandling fører til ubehag for pasienter. En annet viktig grunn er 

kostnader knyttet til en behandling med ingen eller lav nytteverdi. Et årlig kostnadsestimat for 

konjunktivitt behandling i USA er fra $377 til $857. (3). 

 

  



 

 

 

 

2   Kunnskapsgrunnlag 
 

2.1   Omfang  
En Nederlandsk studie fra 2001 vurderte forskrivningspraksis av antibiotika blant 195 

fastleger over ett år. Nesten 70% av de 5213 pasientene fikk forskrevet antibiotika, tross at det 

kun i 21% av tilfellene ble dokumentert i journalen som bakteriell konjunktivitt. De fastslo at 

dette var i strid med nederlandske retningslinjer fra 1996 som anbefaler at fastlegene heller 

enn å forskrive antibiotika, informerer om smittsomhet og at det ofte blir bra av seg selv i 

tilfeller uten mistanke om bakteriell etiologi (7).  

  

I 2002 fant en annen studie at 95% av fastleger forskriver antibiotika til pasienter med suspekt 

akutt infeksiøs konjunktivitt, dette til tross for at 58% mente at minst halvparten av disse 

tilfellene var virale. 92% følte seg komfortable med å diagnostisere konjunktivitt 

(konjunktival injeksjon, øyesekresjon), bare 36% mente de kunne skille bakteriell fra viral 

infeksjon. 21% forskrev antibiotika uansett klinikk(10). 

 

Feildiagnostikk og unødvendig behandling med antibiotika er vist i flere studier. Blant annet 

har en studie vist at bare 31% av tilfellene der legen mente det var bakteriell etiologi, viste det 

samme i laboratorietestene. 52% av pasienter med anslåtte virale konjunktivitter, var positive 

for bakterier etter dyrkning.(11)  

 

En annen studie viste at 67% av pasientene med diagnosen adenoviruskonjunktivitt var 

affisert på kun ett øye, og at 42% av disse var feildiagnostisert. Det var høyere forekomst av 

feildiagnostikk blant de som kun hadde ett affisert øye enn de som var bilateralt affisert 

(18%)(12). Eksempler på diagnoser som senere ble påvist å være adenovirus var orbital 

cellulitt, bakteriell keratitt og skleritt. Resultatet ble feilmedisinering med antibiotika og 

kortikosteroider og bruk av supplerende diagnostiske verktøy (CT, korneaprøver og utvidede 

blodprøver). 

 

  



 

 

 

 

 

2.2   Søkestrategi 
Vi ønsket å finne evidensbasert kunnskap om effekt av antibiotika på sykdomsvarighet ved 

bakteriell konjunktivitt. 

  

P: Pasienter med bakteriell konjunktivitt 

I: Antibiotika 

C: Ikke antibiotika 

O: Sykdomsvarighet 

  

Vi utførte et pyramidesøk i McMaster Plus med søkeordende ”conjuncticitis AND 

antibiotics”. Vi søkte også på norske retningslinjer via Helsebiblioteket og fant under 

”Retningslinjer for å redusere antibiotika i primærhelsetjenesten” veiledning for behandling 

av konjunktivitt i allmennpraksis i Norge. 

  

I McMaster Plus fant vi på toppen av pyramiden to relevante retningslinjer fra UpToDate(2) 

og BMJ Best Practice (13). Neste nivå i pyramiden (oppsummerte oversikter) ga 4 treff. Av 

disse var tre relevante, da èn omhandlet meslinger noe som ikke er aktuelt for denne 

oppgaven (14-16). Av systematiske oversikter var det fire treff, der det var tre relevante 

oversikter men kun èn ny i forhold til oversiktene på nivået over (3). Vi vil fokusere på 

UpToDate og BMJ Best Practice, samt retningslinjene fra Helsedirektoratet (8), da dette gir 

både anerkjent internasjonal- og nasjonal evidensbasert kunnskap. Alle retningslinjene bygger 

stort sett på de samme studiene. Vi vil ikke fokusere på type antibiotika. 

 

2.3   Retningslinjer 
UpToDate (2), BMJ Best Practice(13) og Helsedirektoratet(8) anbefaler alle at behandlingen 

styres etter anamnese og klinikk. Både UpToDate (2) og BMJ Best Practice(13) påpeker og 

fremhever at de fleste infeksiøse konjunktivitter, både virale og bakterielle, er 

selvbegrensende og derfor ikke nødvendigvis trenger antibiotika. Ved manglende klinikk på 

bakteriell etiologi skal man unngå å behandle med antibiotika, men som vi har sett, gjøres 

dette likevel. UpToDate (2) anbefaler at man ved påvist bakteriell etiologi, som ikke 

responderer på antibiotika ila. 1-2 dager, bør henvises til øyelege. 



 

 

 

 

  

UpToDate (2) har ikke gradert sine anbefalinger, men vi anser deres retningslinjer for å være 

oppdaterte og at de bygger på gode studier og metaanalyser (14, 17, 18).  

 

BMJ Best Practice (13) har gradert sine anbefalinger når det gjelder bruk av antibiotika. De 

har gitt ulik grad av styrke på anbefalingene, avhengig av om det er snakk om 

udiagnostisert/mistenkt bakteriell konjunktivitt eller påvist bakteriell konjunktivitt. 

Anbefalingene er henholdsvis gitt GRADE ”low” og GRADE ”moderate”. 

 

  

 

 

Ved antatt bakteriell etiologi vil man ved å bruke lokal antibiotika kunne forkorte 

sykdomsforløpet (14, 19-21). Helsedirektoratet har evidensgradert dette til ”A”, dvs. ”skal 

være basert på kunnskap som bygger på systematiske oversikter og metaanalyser av 

randomiserte, kontrollerte studier eller minst èn randomisert, kontrollert studie av overveiende 

god kvalitet”. De fraråder at antibiotika brukes ved sekresjon fra øyet hos barn uten betydelig 

konjunktival injeksjon, eller ved manglende infeksjonstegn hos voksne. Her er ”vent-og-se-

resept” et godt alternativ som vi skal se senere. 

  



 

 

 

 

Det finnes ingen spesifikk behandling for virale konjunktivitter. Ved viral klinikk anbefaler 

både UpToDate (2) og BMJ Best Practice (13) at man kan forsøker å behandle med lokale 

antihistaminer, varme eller kalde kompresser, evt kunstig tårevæske. 

  

 

2.4   Diagnostikk 
Som vi har sett kan det være svært vanskelig å skille viral fra bakteriell konjunktivitt. 

UpToDate (2) anbefaler å ikke utføre mikrobiologisk testing for initial diagnostisering. 

Behandlingen skal ta utgangspunkt i mest sannsynlig diagnose basert på anamnese og klinisk 

undersøkelse, evt manglende effekt av behandling (17). 

  

En kohortstudie som inkluderte 25 allmennpraksiser med 184 pasienter med rødt øye, viste at 

tre spørsmål er gode diagnostiske indikatorer for om det er bakteriell årsak eller ikke: 

1)   Gjenklistret øye om morgenen økte sannsynligheten for bakteriell årsak. 

2)   Kløe reduserte sannsynligheten for bakteriell årsak. 

3)   Tidligere konjunktivitt reduserte sannsynligheten for bakteriell årsak. 

Ved å ta i bruk disse diagnostiske spørsmålene, vil man kunne redusere kostnader ved å 

hindre unødvendig antibiotikabruk, samt redusere behov for supplerende undersøkelser (22).  

På markedet finnes det nå en hurtigtest for adenovirus. Udeh BL et al (18) gjorde en cost-

benefit-analyse av denne testen. Ved å ta i bruk testen, viser de en kostnadsreduksjon på 

nesten 430 millioner dollar og man unngår unødvendig antibiotikabehandling for ca 1 million 

pasienter/tilfeller. Videre vil det redusere risiko for bivirkninger av behandling og redusere 

utvikling av antibiotikaresistens. Både UpToDate og BMJ Best Practice mener at hurtigtesten 

kan brukes som hjelp i den kliniske hverdag for å redusere bruken av antibiotika(18).  

  

 

2.5   Effekt på varighet av symptomer 
UpToDate (2), BMJ Practive(13) og Helsedirektoratet (18) refererer alle til studier som viser 

at antibiotika vil forkorte sykdomsforløpet, men ikke ha effekt på sykdomsalvorlighet. En av 

studiene er gjort av Everitt HA et al.(19). De gjorde en RCT der de inkluderte 30 

allmennpraktikere og omtrent 300 pasienter. Resultatet viste at pasienter som ikke fikk 

antibiotika forskrevet hadde en sykdomsvarighet på 4,8 dager, de som fikk antibiotika 3,3 



 

 

 

 

dager (RR: 0,7. 95%-CI: 0,6-0,8) og de som fikk vent-og-se resept 3,9 dager (RR: 0.8. 95%-

CI: 0,7-0,9). 

 

Sheikh A et al har gjort flere studier av antibiotikaeffekt på konjunktivitt. Dette er studier som 

det refereres mye til i retningslinjene vi har sett på, og i andre enkeltstudier. I de tre studiene 

vi har sett på utført av Sheikh A et al. har de inkludert henholdsvis i 3 dobbelt blindede 

randomiserte kontrollerte studier, (n: 527) (21), 5 dobbelblindede RCT (n: 1034)(16) og 11 

dobbelt blindede RCT (n: 3673) (14). Vi har konkludert med at disse er godt utført med 

grundig gjennomgang av de inkluderte studiene og etter denne vurdering tydelig belyst 

studienes kvalitetsgrad. De har også benyttet seg av to personer som hver har gjort 

uavhengige kvalitetsvurderinger av de inkluderte studiene. De tre artiklene viser at klinisk 

remisjon etter 2-5 dager er statistisk signifikant høyere blant de som får antibiotika (RR: 1,31. 

95% CI: 1,11-1,55), (RR: 1,24. 95% CI: 1,05-1,45), (RR: 1,36. 95% CI: 1,15-1,61). Den 

relative reduksjon i sykdomsvarighet ved bruk av antibiotika, reduseres derimot etter 6-10 

dager, men det ser ut til at forskjellen også er der på dette tidspunktet (RR: 1,27. 95% CI: 

1,00-1,61), (RR: 1,11. 95%-CI: 1,01-1,21), (RR: 1,21. 95%-CI: 1,10-1,33). Likeledes var den 

mikrobiologiske remisjonen også høyere blant de som fikk antibiotika. Studien fra 2001(21) 

viste i tillegg at 64% gikk i spontanremisjon i placebogruppen, og i studien fra 2012 (14), 41 

%. 

  

 

2.6   Vent-og-se-resept 
Helsedirektoratet anbefaler ”vent-og-se-resept” (9) ved lett til moderat infeksjon, samt til 

voksne pasienter. Denne anbefalingen har evidensgrad A og bygger blant annet på en studie 

av Everitt HA et al.(19). De konkluderte med at vent-og-se forskrivning er den beste 

strategien i håndteringen av konjunktivitt i allmennpraksis. Det reduserte antibiotikaforbruket 

med nesten 50%, reduserte medikalisering blant pasientene, færre re-konsultasjoner, men 

hadde ikke innvirkning på sykdomsvarighet eller alvorlighet i forhold til vanlig resept.  

  

2.7    Informasjon 
Everitt HA et al.(19) så også på effekten av å gi informasjon til pasientene. God informasjon 

hadde ingen effekt på utfallet (sykdomsvarighet og -alvorlighetsgrad og troen på antibiotika), 



 

 

 

 

men at tilfredsheten var høyere blant de som fikk informasjon. De gjorde også en studie i 

2003 og fant at dersom pasientene informeres om den høye raten av spontanremisjon, så vil 

mange avvente og se an situasjonen før de ønsker å få antibiotika(23).  

  

UpToDate har to pasientedukasjonsprogrammer (The Basics og Beyond the Basics som er av 

en mer detaljert art) med informasjon om konjunktivitt. Der fremhever de tydelig at de fleste 

tilfeller av rødt øye har viral etiologi og at antibiotika derfor ikke vil ha effekt. De fremhever 

viktigheten av god hygiene mtp. smittespredning til andre eller selvkontaminering av det 

andre øyet. 

  

  

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

3   Dagens praksis, tiltak og indikatorer 
 

3.1   Dagens praksis  
 

Gruppen har vært i kontakt med Kjelsås legesenter i bydel Nordre Aker i Oslo kommune som 

har stilt seg positive til oppgaven.  Legesenteret består av 6 fastleger som er spesialister i 

allmennmedisin og 5 helsesekretærer.  Til sammen er det totalt 6769 pasienter på 

legesenterets lister. Alle de ansatte på kontoret har internundervisning annen hver uke.  

 

En av studentene i gruppen hadde praksis på dette legesenteret og opplevde da at det ble 

forskrevet antibiotika ved nesten alle tilfeller av konjunktivitt, uavhengig av om det hadde et 

viralt eller bakterielt symptombilde. Som tidligere nevnt, så er  akutt infeksiøs konjunktivitt 

den øyesykdommen som forekommer hyppigst i allmennpraksis i Norge, og den utgjør trolig 

2-3% av totalt antall konsultasjoner. Blant de pasientene som mistenkes å ha en akutt 

infeksiøs konjunktivitt er diagnosen sannsynligvis riktig hos ca. 2/3 av disse(24) . Legen som 

var veileder for en av studentene i gruppen anslo at ca. 90% av pasientene med symptomer på 

infeksiøs konjunktivitt fikk forskrevet antibiotika. Vi har ikke hatt muligheten til å gjøre et 

diagnosesøk i journalene på legesenteret for å se hvor mange konjunktivitter det var for 

eksempel per uke i snitt. Hvis man går ut fra at legen hadde gjennomsnittlig 20 konsultasjoner 

daglig, så vil det på bakgrunn av ovennevnte prosentanslag være ca. 2-3 pasienter med akutt 

infeksiøs konjunktivitt per uke per lege.     

 

Ved legesenteret er det helsesekretærene i resepsjonen som setter pasientene opp til en time 

hos legen. Ved kontakt per telefon til legesenteret, opplyser helsesekretæren der at de ikke gir 

noen opplysninger til pasienter om hva slags behandling de trenger for sine øyeplager, men 

setter pasienten opp til en time hos legen for vurdering og videre behandling. Likevel nevnes 

det at det er flere pasienter som ringer og forteller at de har en betennelse på øyet og trenger 

øyedråper for dette.  

 

Vi tror ofte mange pasienter på forhånd har en forventning om at de skal få antibiotika når de 

kommer til legen, og har kanskje også fra tidligere episoder med konjunktivitt erfart at 

antibiotika hjelper. Legen må også ta noen skjønnsmessige vurderinger da det ikke i alle 



 

 

 

 

tilfeller er så enkelt å vite ut fra symptomer og kliniske funn om det er viralt eller bakterielt. 

Når pasienten i tillegg har en forventing om en konkret type behandling, vil det tenkes å være 

tidsbesparende for legen og mer godtgjørende ovenfor pasient å forskrive antibiotika.   

 

Videre er det viktig å nevne at barnehager tidligere hadde en hovedregel på at barn med 

symptomer på konjunktivitt skulle sendes hjem fra barnehage, og være hjemme til det hadde 

begynt oppstart med behandling. Dette er det viktig å være klar over med tanke på at en stor 

andel av de pasientene som får konjunktivitt er barn. Denne praksisen kan tenkes å leve videre 

blant mange allmennleger og barnehager til tross for nye retningslinjer fra 

Folkehelseinstituttet (26), og igjen være med på å skape et krav til å få utskrevet antibiotika 

nettopp fordi barnehagene fortsatt krever det. Tydelige og gode opplysninger, og en mer 

konkret algoritme for når det skal forskrives antibiotika kan være nødvendig for å endre en 

slik praksis.  

 
 

 

  



 

 

 

 

Figur 1. Flytskjema som illustrerer dagens praksis ved Kjelsås legesenter 

 

 
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

 

 

3.2   Tiltak 
Vårt hovedmål er å redusere forskrivning av antibiotika ved viral konjunktivitt. Klare 

retningslinjer med validert kunnskapsgrunnlag og belysning av disse, mener vi vil være med 

på å forbedre uhensiktsmessig forskriving av antibiotika. Med visjon om å unngå dette er det 

viktig å henvende seg til alle de ansatte på legesenteret; legene og helsesekretærene. Nedenfor 

følger seks konkrete tiltak som kan være aktuelle for å redusere bruken av antibiotika ved 

virale konjunktivitter.  

 

1.   Informasjon 

●   Alle de ansatte ved legekontoret, særskilt legene, må få god og tydelig 

informasjon om hvilke symptomer og kliniske funn som skiller en viral 

konjunktivitt fra en bakteriell.  På den måten vil det bli lettere å skille dem fra 

hverandre og dermed mulig å redusere antibiotikabruken.  

●   Legene på kontoret bør følge samme prosedyre slik at alle pasienter får lik 

behandling. Mange pasienter får time hos en annen lege enn sin egen fastlege 

når fastlegen ikke har anledning til å se til pasienten innen kort tid.  Pasienten 

vil da kunne oppleve at legene opererer med ulik praksis og kunne bruke dette 

for å oppnå ønsket behandling. Ved lik praksis blant legene vil man unngå 

forvirring blant pasientene, og legene vil i mindre grad føle seg presset av 

hverandre til å forskrive antibiotika.  

●   Helsesekretærene på kontoret bør være klar over retningslinjene slik at de ikke 

gir pasienten forventninger på forhånd om at de vil få antibiotika. 

●   Legen må sette av tid til å forklare pasientene hvorfor de ikke får antibiotika, 

og kan eventuelt benytte seg av et illustrativt skjema der det visualiseres for 

pasienten at antibiotika ikke har noen effekt. Pasienten kan også få med seg et 

informasjonsskriv hjem. 

●   Noen legekontorer har ”reklameskjermer” på venterommet.  En slik kan brukes 

til å opplyse om at de fleste konjunktivitter leges av seg selv. Den kan også 

benyttes til å belyse at barn med konjunktivitt ikke trenger være hjemme fra 

barnehage.  

2.   ”Vent og se resept” 

●   Ved usikker klinikk og når pasient har sterkt ønske om å få antibiotika, kan en 

slik resept føre til at man unngår ny timebestilling og at pasient er mer fornøyd 



 

 

 

 

fordi man møter pasientens forventninger til behandling. I et slik tilfelle burde 

også pasienten få med seg et informasjonsskriv om når det kan være nødvendig 

å benytte seg av resepten.  

3.   Forbedre retningslinjene 

●   En ekspertgruppe kan forbedre retningslinjene slik at de blir mer konkrete. 

Dette vil være et mer tid- og kostnadskrevende tiltak, og dermed i første 

omgang kanskje ikke det mest aktuelle.  

4.   Algoritme 

●   Allmennlegekontoret kan henge opp plakater på hvert legekontor med en 

algoritme som tydelig viser hvem som skal behandles med antibiotika. Det gjør 

terskelen for å skrive ut antibiotika av gammel vane høyere fordi legen bl.a 

slipper å bruke tid på å søke etter retningslinjene i bok eller på pc.  

5.   Elektronisk score 

●   Et skjema som ligger i datasystemet der man krysser av for symptomer og 

kliniske funn som vil gi en samlet score og videre indikasjon på om det er 

behov for antibiotika.  

6.Lunsjundervisning på legekontoret 

●   Avtaler et lunsjmøte for undervisning og videre oppfølging av temaet på 

legesenteret.  

	    



 

 

 

 

 

Figur 2. Fiskebeinsdiagram med mulige forklaringer på dagens praksis 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3   Kvalitetsindikator 
 

Indikatorer brukes til å måle effekten av iverksatte tiltak og overvåke kvaliteten på området 

som måles. Indikatorer kan deles inn i tre undergrupper: strukturindikator, prosessindikator og 

resultatindikator. Visse krav må oppfylles for en god kvalitetsindikator: den må være relevant, 

gyldig, målbar, tilgjengelig, pålitelig og enkel å tolke, samt at den er mulig å påvirke og 

sensitiv for endring(25)  

 

3.4   Valg av kvalitetsindikatorer 
Det er viktig å ha gode kvalitetsindikatorer slik at en kan måle om våre tiltak har ført til en 

forbedring.  

 

Som indikator har vi valgt hvorvidt de nasjonale retningslinjene for antibiotikabehandling ved 

konjunktivitt følges på Kjelsås legesenter i Oslo kommune og hvor stor andel av pasientene 

som får utskrevet antibiotika.  Dette er en prosessindikator som vil gi et bilde av i hvilken 

grad det er samsvar mellom klinisk praksis og gjeldende retningslinjer.  Vi ønsker å 

kontrollere hvorvidt legen følger vårt forbedringsforslag ved bruk av algoritmen vi har laget, 

og om dette vil føre til endringer av utskrivelse av antibiotika ved konjunktivitter. En endring 

som innebærer at det ikke blir forskrevet antibiotika ved virale konjunktivitter og at det ved 

usikker klinikk heller blir skrevet ut en vent-og-se resept.  Til dette kommer vi til å bruke et 

eget skjema der legen må krysse av ja eller nei for følgende tre ting: fulgte de algoritmen, var 

det en viral, allergisk eller bakteriell konjunktivitt, og ble antibiotika forskrevet. Vi tror at 

dette skjemaet vil gi en god indikasjon på om de planlagte tiltakene faktisk implementeres på 

legesenteret.  

 

Denne indikatoren er relevant og gyldig fordi den måler i hvor stor grad retningslinjene blir 

fulgt, og om det blir skrevet ut antibiotika der det ikke er indisert, slik som ved virale 

konjunktivitter.  Indikatoren er målbar og tilgjengelig ettersom man kan innhente konkret 

informasjon fra utfylte skjemaer over hvor ofte algoritmen ble brukt og hvor ofte og i hvilke 

tilfeller det ble forskrevet antibiotika. Indikatoren er også pålitelig og mulig å tolke da hver 

enkelt lege selv må dokumentere på eget skjema hva de har gjort. Dette skjemaet er likt for 

alle leger og dokumentasjonen gir konkrete svar i form av ja- eller nei svar. Man vil kunne ha 



 

 

 

 

en rimelig oversikt over hvor flittig legen har vært til å krysse av på skjema, med tanke på at 

man vet ca. hvor mange pasienter som kommer med konjunktivitt, og derav hvor mange 

skjemaer man har til slutt. Man kan jo også tenke seg at legen kan svare uærlig ved utfylling 

av skjema, men likevel vil man tro at hvis legen tar seg tid til å krysse av på skjemaet, så vil 

de også benytte seg av algoritmen. Indikatoren er også mulig å påvirke og sensitiv for 

endring.  

 

En prosessindikator er klart det mest relevante å bruke i denne sammenheng da vi ønsker å få 

et bilde av i hvor stor grad bestemte retningslinjer følges ved behandling av konjunktivitt og 

hvor stort omfanget av antibiotikaforskriving er. En resultatindikator kunne vært mer aktuelt 

hvis vi ønsket å se på hvor mye antibiotika hjalp på symptomvarighet ved kun bakterielle 

konjunktivitter, og om det faktisk i det hele tatt var nødvendig å forskrive antibiotika ved 

bakteriell konjunktivitt. Vi vet at det ikke vil være noen forskjell i resultat av symptomer eller 

varighet hos de pasientene med virale konjunktivitter, om de får behandling med antibiotika 

eller ei. Det kunne vært relevant å bruke en resultatindikator for å måle pasientens tilfredshet 

ved behandling. Da kunne for eksempel hver pasient fylle ut et skjema der de svarte på hvor 

fornøyde de var med behandlingen, og om de fikk den behandlingen de forventet eller ønsket. 

Likevel var det i dette tilfellet ønskelig å få ned antibiotikabruken, og da var en slik indikator 

ikke aktuell å bruke. En strukturindikator er ikke brukt i dette tilfellet, selv om det kan 

oppfattes slik med tanke på at hver enkelt lege bruker en algoritme og at hver enkelt pasient 

får med seg et informasjonsskriv.  

 

  



 

 

 

 

4   Prosess, ledelse og organisering 
 

4.1   Organisering av forbedringsprosjektet 
For å organisere dette prosjektet har vi vært i kontakt med legekontoret og presentert 

problemstillingen. Vi har også opprettet kontakt med kontorets fagansvarlige lege. Vi 

kommer til å ha et innledende møte før start av prosjektet, der vi skal presentere våre funn, 

algoritmen vi har utarbeidet, samt hvilken informasjon som skal videreformidles til pasientene 

som ender opp med å ikke få medikamentell behandling, og til de som får vent-og-se-resept. 

Målet er at alle fastlegene og helsesekretærene på legekontoret involveres, men at 

fagansvarlig lege skal lede prosjektet. 

 

4.2   Våre mål for forbedringsprosjektet 
1.     Redusere bruk av antibiotika ved konjunktivitt på dette allmennpraksiskontoret, der 

antibiotika forventes å ha lav eller ingen nytteverdi. 

2.     Redusere bruk av antibiotika med 20% i løpet av september 2016, og med 30 % i løpet av 

november 2016. 

 

Våre mål er satt ut fra SMARTE- kriteriene. Vår utfordring her blir å få til enighet om 

målene, og motivere ledelsen og medarbeiderne til å nå disse innenfor de gitte tidsrammene. 

Kunnskapsgrunnlaget for når antibiotika har lav eller ingen nytteverdi er tidligere beskrevet i 

oppgaven. For å oppnå våre delmål er det viktig at diagnostikken på legesenteret gjøres etter 

gjeldende retningslinjer. For å standardisere og sikre riktig diagnostikk har vi utarbeidet en 

algoritme, med utfallene ”antibiotika”, ”vent-og-se-resept” og ”kun informasjon”. 

 

4.3   Implementering av prosjektet 
Før man går i gang med et kvalitetsforbedringsprosjekt, må man ha svar på tre viktige 

spørsmål: 

1: Hva ønsker vi å oppnå? – det vil si veldefinerte mål som er realistiske og mulig å måle 

underveis, samt ha klare delmål innenfor gitte tidsrammer. 

2: Når er en endring en forbedring? – vurdere viktigheten og det faktiske behov for 

forbedring, som er beskrevet under kapittel 1 i denne oppgaven. 



 

 

 

 

3: Hvilke endringer kan iverksettes for å skape bedring? – vurdering av praktisk 

gjennomføring og tiltak som kan implementeres, som beskrevet under kapittel 3.  

På dette fagområdet er Demings sirkel et anerkjent og velfungerende verktøy for å sikre 

kvalitet og forbedring av allerede etablert praksis. Sirkelen består av fire faser – Plan, Do, 

Study, Act, med hver sine undergrupper for hvordan man skal gå frem rent praktisk. Sirkelen 

vises i figur 3. 

 

Figur 3 

 
 

 

  



 

 

 

 

4.4   Forberede/planlegge 
Den viktigste delen av denne fasen er å få legene og sekretærene motiverte til å gjøre en 

endring. Dette må gjøres ved å skape en forståelse for at endringen er nødvendig. 

Helsepersonell er kjent for at motivasjonen bak et tiltak er kunnskap og informasjon. Det blir 

derfor viktig å vektlegge kunnskapsgrunnlaget bak denne oppgaven for å oppnå en felles 

enighet om at endring vil være en forbedring. 

 

Intervensjon 1: Presentasjon av oppgaven 

Etter planen skal vi holde et innledende foredrag med fastlegene og helsepersonellet på 

kontoret, og presentere våre funn 30.05.16. Vi vil i tillegg til kunnskapsgrunnlaget legge vekt 

på gjennomgang av riktig bruk av algoritmen. 

Det er fastlegene som har forskrivningsrett, og som må utføre korrekt diagnostikk og 

behandling. Det blir derfor opp til legenes praksis om målene med forbedringsprosjektet 

oppnås, men øvrig helsepersonell har også en viktig rolle i det de kan gi informasjon allerede 

på telefon, og kanskje redusere pasientenes forventning om å få medikamentell behandling. 

Vi ønsker derfor å involvere både legene og helsesekretærene på kontoret. 

 

4.5   Utførelse 

Intervensjon 2: Algoritme 

Vi vil laminere inn et eksemplar av algoritmen til hvert legekontor, og sørge for at den er godt 

synlig. Målet er at legene skal bruke algoritmen på 100% av pasientene som kommer inn med 

spørsmål om øyebetennelse. 

 

Intervensjon 3: Dele ut avkrysningsskjema til legene, som skal fylles ut for 100% av 

pasientene med kontaktårsak øyebetennelse (appendix 1). Dette skjemaet er raskt og enkelt å 

fylle ut, men er viktig, da det skal bli brukt som måleverktøy i prosjektperioden. 

Intervensjon 4: Informasjonsskriv til pasienter (appendix 2). Dette gis ut til pasienter som 

ender opp med vent-og-se-resept og ikke-medikamentell behandling. Skrivet skal forklare 

pasientene grunnen til at antibiotika har lav eller ingen nytteverdi i deres tilfelle, samt spare 

tid for legen i de tilfellene hvor pasientene forventer behandling, men ikke får det. Det skal 

også informeres om i hvilke tilfeller en vent-og-se-resept skal tas i bruk. 



 

 

 

 

Intervensjon 5: Følge opp med ukentlige telefoner til fagansvarlig for å sørge for at skjemaene 

blir fylt ut. I tillegg sørge for at vi får tilsendt målingsverktøyet som legene har fylt ut hver 

uke. 

 

Figur 4 

 
 

4.6    Evaluere/følge opp 
Prosjektgruppa vil samle inn skjemaer for å se om delmålet er oppnådd innen 30.09.16. 

Deretter vil vi presentere foreløpige resultater for legene og helsesekretærene, samt motivere 

for videre framdrift. Om delmålet ikke er oppnådd, må man gå tilbake til tidligere faser i 

PDSA-sirkelen. 



 

 

 

 

Her vil det være viktig å høre om tiltakene har hatt effekt, og om prosjektet er 

gjennomførbart. Vi vil også oppfordre til å diskutere ting som ikke har fungert, og vært 

utfordrende, og eventuelt justere målene. Her må man også fokusere på jobben som gjenstår, 

og ikke ta seieren på forskudd (John F. Kotter). Prosjektgruppen vil på ny samle inn skjema 

og vurdere måloppnåelse, samt presentere resultatene for legekontoret etter 31.desember 

2016. Her kan man på ny justere målene hvis det er behov for dette. 

På dette avsluttende stadiet vil vi motivere for å få implementert tiltakene i framtidig praksis, 

og kartlegge om helsepersonellet er villig til å fortsette tiltakene som er gjort. Her vil man 

også kunne dele erfaringene de ansatte har hatt underveis i prosjektet. 

 

4.7   Motstand 

Ved innføring av endringer må man forberede seg på motstand fra det mikrosystemet som må 

utføre endringene. De ansatte må få være med å påvirke prosessen underveis, komme med 

tilbakemeldinger på utfordringer, samt forslag til tiltak som kan oppnå den samme 

måloppnåelsen. Ledelsen kan stille spørsmål om effektene av tiltaket, målt mot merarbeidet 

endringen vil kunne føre med seg. Vi har derfor forsøkt å tilrettelegge for at endringene skal 

være enkle å gjennomføre, ved å gjøre algoritmen lett tilgjengelig, samt å gjøre måleverktøyet 

så enkelt som mulig, og raskt å fylle ut. Pasientene forventer kanskje å få antibiotika når de 

kommer inn med en øyebetennelse. Det blir viktig å informere pasientene som går ut med 

vent-og-se-resept og de som ikke får medikamentell behandling. En motstand vi forventer å 

kunne møte fra legene er at dette er tidkrevende. Vi har derfor laget pasientinformasjon som 

kan deles ut, og vi håper da at tidsargumentet kan bli håndtert. De ansatte må få være med å 

påvirke prosessen underveis, komme med tilbakemeldinger på utfordringer, samt forslag til 

tiltak som kan oppnå den samme måloppnåelsen. 

 

  



 

 

 

 

5   Diskusjon 
 

Hvorfor følges ikke de nasjonale retningslinjene? Rødt øye er som vi har beskrevet en vanlig 

problemstilling i allmennpraksis. Problemet er at bakteriell konjunktivitt, der antibiotika er 

indisert, er vanskelig å diagnostisere klinisk. Hvorfor har vårt prosjekt som mål å erstatte 

resepter med ingen resept, bare informasjon,  eller vent-og-se-resept? Forskning viser at det er 

vanlig praksis å skrive ut resept på antibiotika ”for sikkerhets skyld”. Det er på den ene siden 

godt dokumentert at de aller fleste konkjunktivitter er selvbegrensende, uavhengig av etiologi, 

men på den andre siden kan man ved å starte antibiotikabehandling tidlig i forløpet reduserer 

sykdomsvarigheten, men ikke alvorlighetsgraden. Den høye antibiotika-forskrivningen er 

likevel et problem da de fleste tilfellene av konjunktivitt er virale. Det er for tiden et økende 

fokus på resistensutvikling og på kostnadskrevende nytteløs behandling, og prosjektets 

målsetning er i henhold til Helsedirektoratets mål om å redusere forskriving der effekten er 

usikker. Vi mener det er nyttig å bidra til økt bevissthet om unødvendig resept-forskriving for 

tilstander som er vanlige, selvlimiterende og ufarlige, med liten risiko for komplikasjoner. Det 

er godt kunnskapsgrunnlag for å påstå at det vil være positivt for pasient, lege og samfunn at 

vi reduserer av antibiotikaforskriving der vi kan.  

 

5.1   Pasientens forventning 
Et rødt og rennende øye kan oppleves dramatisk og er en synlig tilstand som skaper ønske om 

legetilsyn og rask tilheling. Det er også kjent smitterisiko. Vi tror det er klare forventninger i 

befolkningen om at infeksjoner skal behandles med antibiotika. Bekymrede foreldre kan 

oppleve informasjon om bivirkninger og resistens som uinteressant i en situasjon med et sykt 

barn, og både uttrykke misnøye med ekspektans og derfor argumentere for en antibiotikakur. I 

tillegg er det press fra barnehage og fravær fra jobb pga. sykt barn. Misfornøyde pasienter kan 

bytte fastlege, det er ikke alltid enkelt for legen å stå i mot press, pasientene er legekontorets 

inntektskilde. Dessverre går optimal behandling for den enkelte ofte foran samfunnsmessige 

ulemper som resistensutvikling og økonomi? 

 

 

5.2   Kompromiss 



 

 

 

 

For pasienten kan det oppleves som en ulempe med ekspektans og rekontakt ved behov. Det 

medfører ny konsultasjon hos fastlegen og ny tidsbruk. Vent-og-se-resept kan være en bedre 

løsning for mange pasienter og leger, og vil kunne oppleves som et kompromiss. Pasienten 

opplever å bli tatt på alvor og det skaper trygghet å vite at man har en resept som kan hentes 

ut ved behov uten å måtte ha ny time hos fastlegen først. I tillegg skaper det økt medvirkning 

og ansvar for egen sykdom. 

 

 

5.3   Informasjon 
Informasjon vil være avgjørende, og forhåpentligvis gi pasienten ny kunnskap om antibiotika 

og en positiv holdning til å være restriktiv med å bruke det i behandling der nytten er usikker. 

En viktig forutsetning, som også poengteres i litteraturen, er at pasienten må forstå tanken bak 

vent-og-se-resepten og hvordan den skal brukes. Dette vil et informasjonsskriv bidra til. I 

tillegg må de kunne gjøre en vurdering av kliniske parametere som for eksempel feber og 

smerter. Legen bør tydelig uttrykke at det er lav terskel for rekontakt ved spørsmål eller 

symptomendring slik at pasienten føler seg trygg. Vent og se-resept er tilfredsstillende for 

legene i situasjoner der legen mener det faglig sett er svak indikasjon for antibiotika, men der 

en føler seg presset av pasienten. 

 

 

5.4   Overførbarhet 
Prosjektet kan få positive ringvirkninger på legekontoret. Det er flere diagnoser der 

informasjon eller vent-og-se-resept egner seg, og det kan tenkes at legene vil ønske å utvide 

praksisen til andre vanlige diagnoser der effekten av antibiotika er usikker. Korrekt diagnose 

er en viktig faktor for hvorvidt antibiotika vil ha effekt. 

Økt fokus på diagnostikk og enkle verktøy for  differensiering mellom bakteriell og viral 

konjunktivitt kan bidra til bedret kompetanse på når antibiotika skal gis umiddelbart versus 

når man kan skrive ut vent-og-se-resept eller kun gi råd om symptomatisk behandling. 

Vi har ikke har sett på typen antibiotika eller om compliance hos pasienter med konjunktivitt 

er god. Det kan ha betydning for utviklingen av resistens. Kunnskapsgrunnlaget basert på 

britisk og amerikansk forskning er ikke nødvendigvis overførbart til norske forhold, men det 

er generelt grunn til bekymring for resistens og det er i seg selv god grunn for å redusere 



 

 

 

 

unødig antibiotikabruk. Det kan dessuten tenkes at en innføring av vent-og-se-resept faktisk 

øker reseptforskrivningen. Dersom legen begynner å skrive ut vent-og-se-resept i tilfeller der 

han tidligere ikke ville ha skrevet ut noe, uten å basere seg på å differensiere konjunktivitter 

klinisk slik vi legger opp til i prosjektet. Derfor bør det fokuseres mye på den enkle 

algoritmen i møtene og evalueringene underveis og i etterkant. Det er også interessant å få tall 

på hvor mange vent-og-se-resepter som faktisk hentes ut av apotek og som også benyttes av 

pasienten. 

 

 

5.5   Konklusjon 
Kunnskapsgrunnlaget for å redusere bruk av antibiotika mot konjunktivitt er godt 

dokumentert. Det er imidlertid evidens for at noen grupper kan ha nytte av antibiotika, og vi 

understreker derfor viktigheten av korrekt diagnose og individuell vurdering. Vent-og-se-

resept er en veldokumentert måte å redusere antibiotikaforbruket på. De foreslåtte tiltakene 

med innføring av enkel algoritme for diagnostisering og behandling i dette prosjektet, kan i 

tillegg ha nytte ut over dette prosjektet, f.eks. hvis legekontoret skulle ønske å gjennomgå sine 

rutiner for antibiotika-forskriving for andre diagnoser.  Vi mener derfor at prosjektet bør og 

kan implementeres slik det foreligger. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

Vedlegg 1 
 

FYLLES UT FOR ALLE PASIENTER SOM KOMMER INN 

MED RØDT ØYE LEVERES TIL FAGANSVARLIG HVER 

FREDAG UKE NR:  

Pasient nr  
Fulgt 

algoritme(ja/nei)  

Viral/allergisk/

bakteriell  

Antibiotika 

(ja/nei)  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



 

 

 

 

Vedlegg 2 

Til deg med rødt øye 
 
Et rødt øye kan ha mange forskjellige årsaker; bakterier, virus, allergi eller irritasjon, for 
eksempel bruk av kontaktlinser. Tilstanden smitter ofte veldig lett, og det er derfor viktig å 
være påpasselig med god hygiene. Etter ett par dager, kan også det andre øyet påvirkes. 
 
Mange har en oppfatning av at man må ha antibiotika for å bli frisk. Dette er langt fra sant. De 
fleste tilfellene av rødt øye er forårsaket av virus, og antibiotika har derfor ingen effekt. Det er 
kun når det er snakk om bakterier, at antibiotika virker. Likevel vil selv dette kunne gå over 
av seg selv i løpet av 2 uker. Hvis man starter behandling tidlig, kan det forkorte 
sykdomsvarigheten noe, men det vil ikke ha effekt på hvor uttalt symptomene dine er. 
 
Siden vi vet at tilstanden vil gå over av seg selv, så kan man få noe vi kaller ”vent-og-se-
resept”. Dette er en resept man bare bruker dersom symptomene ikke går over innenfor en 
viss periode eller at det utvikles tegn på bakteriell årsak. Med en slik resept kan man unngå 
både økonomiske kostnader og eventuelle allergiske reaksjoner noen kan få ved å bruke 
antibiotika. I tillegg hindrer man resistensutvikling, det vil si at bakteriene ikke responderer 
på antibiotika. 
 
Vi har ingen behandling av øyekatarr som skyldes virus. Ofte vil man bli frisk i løpet av 5 til 
10 dager, men man kan i mellomtiden redusere symptomene ved hjelp av kunstig tårevæske, 
varme- eller kalde kompresser og lignende. 
 

Våre anbefalinger 
 
Antibiotika bør gis dersom: 

-   Du har gjenklistret øye/øyne om morgenen 
-   Det renner gult puss fra øyet/øynene 

 
Antibiotika bør ikke gis dersom: 

-   Det renner klar væske fra øyet/øynene 
-   Du har tørre øyne uten andre symptomer enn rødt øye 

 
Dersom du ikke får antibiotika: 

-   Kunstig tårevæske eller varme- eller kalde kompresser for å lette symptomer 
-   God hygiene, ikke bruke felles håndklær, unngå å ta deg selv i øynene 

 

 


