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Sammendrag 
Tema/problemstilling: Antibiotisk behandling av pasienter med mistenkt urinveisinfeksjon 
(UVI) i akuttmottaket på Ahus avviker i stor grad fra nasjonale retningslinjer. At 
retningslinjen følges er sentralt for god behandling og for begrensning av resistensutvikling. 
Retningslinjen ble forsøkt implementert i 2013, men siden denne i liten grad følges, ønsker vi 
å reimplementere den nasjonale retningslinjen i akuttmottaket.  
 
Kunnskapsgrunnlag: For å bekjempe utviklingen av antibiotikaresistente bakteriestammer 
har helsedirektoratet utarbeidet Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. 
Vi har vurdert kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for denne retningslinjen. 
Retningslinjen for både nedre og øvre UVI er basert på en kombinasjon av RCT, 
metaanalyser og andre retningslinjer. Enkelte studier omfatter bruken av spesifikke 
preparater, mens andre sammenlikner behandlingsvarighet. Hyppig brukte effektmål i disse 
studiene er kurasjon og residiv. 
 
Tiltak/indikator: Tiltakene vi ønsker å sette i gang innebærer opplæring i bruk av 
retningslinjen og god journalføring, samt økt tilgjengelighet av retningslinjen. For å måle 
effekten ønsker vi en prosessindikator; andelen pasienter med mistenkt UVI som får 
behandling i tråd med retningslinjen i medisinsk avdeling i akuttmottaket på Ahus. Vi har 
definert “behandling i tråd med retningslinjen” som 1) pasienten har fått førstelinjebehandling 
eller 2) pasienten har fått annen behandling som er angitt i retningslingslinjen, der dette er 
begrunnet i journal. 
 
Organisering: Det skal opprettes et prosjektutvalg bestående av 2 LIS, turnuslege- og LIS-
koordinator, IKT-ansvarlig og infeksjonsoverlege. Disse vil få bistand av en medisinstudent. 
Lederen av akuttmottaket vil stå som prosjekteier, og fungere som bindeledd til ledelsen. 
Retningslinjen skal implementeres som en del av antibiotikastyringsprogrammet, og har 
således forankring i ledelsen og nasjonalt.  
 
Konklusjon: Vi vet at en streng antibiotikapolitikk er et av de viktigste tiltakene i 
begrensningen av resistensutvikling. Vi forventer lite motstand til reimplementeringen av den 
nasjonale retningslinjen. Tiltakene vi har valgt er lite ressurskrevende og enkle å 
gjennomføre. Vi anser derfor kvalitetsforbedringsprosjektet som gjennomførbart, og anbefaler 
implementering av prosjektet.  
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1 Tema/problemstilling 

1.1 Problemstilling 
Tema for denne KLoK-oppgaven omhandler oppstart av antibiotikabehandling i henhold til 
Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus (1) ved mistanke om 
urinveisinfeksjon (UVI). Oppgaven er tilknyttet akuttmottaket på Akershus 
Universitetssykehus (Ahus). 

 Bakgrunnen for oppgavevalget er funn av uforholdsmessig hyppig behandling som 
avviker fra retningslinjen ved UVI i akuttmottaket på Ahus. Pasientmaterialet vi har lagt til 
grunn for oppgaven er hentet fra studentoppgaven til et av medlemmene i denne gruppen. 
Pasientene ble valgt ut ved retrospektiv gjennomgang av pasientlister over nyinnlagte 
pasienter på medisinsk avdeling i perioden april til juni 2015.  Det ble utelukkende sett på 
pasienter som ble innlagt på tirsdager i denne perioden. Ved gjennomgang av listene ble det 
inkludert pasienter hvor det ble startet opp antibiotisk behandling i akuttmottaket, frem til 100 
pasienter var inkludert. Pasientenes journal ble først gjennomgått av medisinstudent eller lege 
i spesialisering (LIS), og deretter ble vurderingene kontrollert av overlege i enten 
mikrobiologi, smittevern eller infeksjon. På bakgrunn av infeksjonsdiagnose og andre kliniske 
opplysninger dokumentert i journalen, vurderte man om oppstartet antibiotika var i henhold til 
den nasjonale retningslinjen. Man fant at brudd med retningslinjen var klart overrepresentert i 
gruppen behandlet for urinveisinfeksjon (Figur 1). Disse bruddene ble i all hovedsak forklart 
av foreskrivninger av andrelinjepreparater uten indikasjon for dette. En alternativ forklaring er 
at denne behandlingen var korrekt, men at valget av preparat ikke ble beskrevet i journal, og 
dermed bryter med retningslinjen. Pasienter kan også ha blitt behandlet med et preparat som 
ikke er nevnt i retningslinjen. 

 
Figur 1: Resultat fra forskningen som var utgangspunkt for oppgaven. Figuren illustrerer i hvor stor grad behandling 
av urinveisinfeksjoner var overrepresentert med tanke på avvik fra retningslinjen. 

 



Seleksjon av antibiotikaresistente bakterier er en konsekvens av antibiotikabruk, der ukritisk 
og feilaktig bruk er pådrivere for dette. Forsvarlig bruk av antibiotika er dermed et av de 
viktigste tiltakene for å hindre denne utviklingen (2). Den nasjonale retningslinjen for bruk av 
antibiotika er utarbeidet for å kunne gi målrettet behandling, som er dekkende for sannsynlig 
etiologisk agens. At retningslinjen følges vil dermed være helt sentralt, både for god 
behandling og begrensing av resistensutvilking. På bakgrunn av dette ønsker vi å utarbeide et 
kvalitetsforbedringsprosjekt, med mål om å redusere feilbruk av antibiotika hos pasienter med 
mistenkt UVI i akuttmottaket på Ahus. Retningslinjen ble opprinnelig forsøkt implementert i 
2013 (1), men problemstillingen belyser et behov for reimplementering. Et viktig ledd i 
prosjektet vil, på bakgrunn av de ulike forklaringene på feilforeskrivninger, være å fokusere 
på adekvat journalføring der avvik fra retningslinjen forekommer. 

1.2 Bakgrunn 
Antibiotikaresistens er en av vår tids største helseutfordringer. Antibiotika er den 
medikamentgruppen som har reddet flest liv og således anses antibiotika som et av de 
viktigste fremskrittene i moderne medisin (3). Denne livreddende egenskapen er imidlertid 
truet da det er økende, ukritisk bruk av antibiotika i mange deler av verden i dag (2). I Norge 
har antibiotikabruk i stor grad vært restriktiv noe som har gjort at vi har gunstige 
resistensforhold. Til tross for dette, har man de siste årene sett økende bruk av antibiotika, 
særlig av bredspektrede medikamenter. De siste 4-5 årene har det også vært en svært rask 
økning i resistens i Norge, særlig av ESBL-produserende bakterier (Extended Spectrum 
Betalactamase), E.coli og Klebsiella (4). Tidligere i år ble det dessuten publisert en artikkel 
om et dødsfall i Norge grunnet antibiotikaresistens (5).  

For å bekjempe denne utviklingen har helsedirektoratet utarbeidet Nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Denne retningslinjen gir føringer for 
antibiotikabruk i sykehus med formål om så rasjonell antibiotikabruk som mulig. 
Redaksjonen består av fagpersoner fra infeksjonsmedisinsk og mikrobiologisk miljø fra alle 
helseregionene, i tillegg til medlemmer fra Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet, Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten, Sykehusapotekene, Helsebiblioteket og 
Kompetansesenteret for antibiotikabruk i sykehus (KAS).Kunnskapsgrunnlaget lagt til grunn 
for retningslinjen er blant annet vitenskapelige artikler, kunnskapsoppsummeringer, andre 
lands retningslinjer og klinikernes egne erfaringer. Totalt 80 mikrobiologer og klinikere fra 
hele landet, med representanter fra alle helseforetakene, har deltatt (1). 

1.2.1 Hva er urinveisinfeksjon? 

Urinveisinfeksjon (UVI) er en bakteriell infeksjon i urinveiene; blære, urinledere og 
nyrebekken. Denne infeksjonen kan i enkelte tilfeller gå over i blodbanen og gi en septisk 
tilstand, sepsis med mistanke om utgangspunkt i urinveier, betegnes urosepsis. UVI inndeles i 
nedre og øvre, der nedre UVI omfatter både akutt, ukomplisert cystitt  og komplisert cystitt. 
Akutt ukomplisert cystitt ses hos ikke-gravide, ellers friske kvinner uten kompliserende 
forhold i urinveiene, og kjennetegnes av akutt innsettende dysuri og pollakisuri, samt 
eventuelt feber (1). Komplisert cystitt omfatter akutt cystitt hos menn, UVI oppstått i sykehus, 
samt en rekke andre forhold (1). Øvre UVI,pyelonefritt, er som regel et resultat av en 
oppadstigende infeksjon med eller uten cystittsymptomer. Pasientene har ofte feber, ømhet 
over flankene, samt mage- og bekkensmerter, kvalme og oppkast. Pyelonefritt med komplisert 
forløp omfatter pasientgrupper med septiske symptomer, funksjonelle- eller anatomiske 



forstyrrelser i urinveiene, underliggende diabetes mellitus, immunsvikt/cytostatika og 
graviditet (1). I denne oppgaven har vi inkludert pasienter med både nedre og øvre UVI, mens 
pasienter med mistanke om urosepsis ble ekskludert. 



2 Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Behandling av urinveisinfeksjon 
Gjeldende anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er 
presentert i tabellen under (Tabell 1)(1). Retningslinjen for behandling av akutt ukomplisert 
cystitt er tilnærmet identisk med hva som anbefales i primærhelsetjenesten (6).  

 Medikamenter Dosering Varighet Kommentar Anbefaling 
Akutt, 
ukomplisert 
cystitt 

Pivmecillinam po 
 
Nitrofurantoin po  
 
Trimetoprim po 

200 mg x 3 
 
50 mg x 3 
 
300 mg 
vesp/160 mg x 
2 

3 dager 
 
3-5 dager 
 
3 dager 

Amoxicillin kan 
gis, men kun ved 
påvist følsomhet 
etter resistens-
bestemmelse 

- 

Cystitt hos 
menn 

Trimetoprim-
sulfa po  
 
Pivmecillinam po  
 
 
Ciprofloksacin 
po 

2 tabl x 2 
 
 
200 mg x 2 
 
 
500 mg x 2 

7-10 dager 
 
7-10 dager 
 
7-10 dager 

- - 

Pyelonefritt Gentamicin* iv  
kombinert med:   
 
Ampicillin iv 
eller  
 
 
Trimetoprim po 

5 mg/kg x 1 
 
 
1-2 g x 4 
 
 
2 tabl x 2 

Initialdose 
 
7-10 dager 
 
7-10 dager 

- Betinget 

Pyelonefritt 
Komplisert  
Forløp 

1. Ampicillin iv  
+gentamicin* iv 
 
2. Cefuroksim/  
Cefotaksim iv 
 
3. Ciprofloksacin 
iv/po 

1-2 g x 4 
5 mg/kg x 1 
 
1,5 g x 3/ 
1 g x 3 
 
400-600 mg x 
2/500-750 mg x 
2 

10-14 + 
3-5 dager 
 
10-14 dager 
 
5 dager 

Angitte doser gis 
initialt.  
Dosereduksjon 
ved god klinisk 
respons, særlig 
ved redusert 
nyrefunksjon 

Betinget 
 
 
 
 
 
Sterk for 
varighet av 
behandling 

* Ikke aminoglykosider ved eGFR < 30 ml/min/1.73m2 

Tabell 1: Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Viser en oversikt over retningslinjen for 
behandling av urinveisinfeksjon utgitt av Helsedirekotoratet. 

Da det foreligger nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk ved UVI, har vi valgt å vurdere 
kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for disse og vi har derfor ikke gjennomført et 
systematisk søk. Vi anser også dette som en fornuftig fremgangsmåte da etiologi og 
antibiotikaresistens er svært avhengig av populasjonen som studeres, og studier gjort på 
utenlandske populasjoner gir ikke nødvendigvis overførbare resultater.  

 



2.2 Nedre urinveisinfeksjon 
Kunnskapsgrunnlaget for akutt, ukomplisert cystitt baserer seg på seks kilder inkludert to 
metaanalyser, to andre retningslinjer, en prospektiv observasjonsstudie og en randomisert 
kontrollert studie (RCT). Begge metaanalysene tar for seg antibiotikabruk ved akutt, 
ukomplisert cystitt. Falagas et al. sammenlignet i 2009 antibiotikabehandling med placebo hos 
kvinner med både klinisk og mikrobiologisk verifisert akutt cystitt (7). Metaanalysen 
inkluderer fem RCT og konkluderer med at antibiotikabehandling er bedre enn placebo hva 
gjelder klinisk og mikrobiologisk bedring, mindre residiv, men økt forekomst av bivirkninger 
ved antibiotikabehandling. Det bør bemerkes at de fem inkluderte studiene ble gjennomført i 
tidsrommet 1972-2007 i fem ulike europeiske land (England, Frankrike, Tyskland, Belgia og 
Sverige). Den andre metaanalysen er fra 2010 og sammenligner ulike typer antibiotika (8). I 
denne studien, hvor over 6000 pasienter studeres, konkluderes det med at trimetoprim-
sulfametoksazol, fluorokinoloner, bredspektrede penicilliner og nitrofurantoin er like 
effektive med tanke på symptomlindring både på kort (to uker) og lang sikt (åtte uker). Når 
det gjelder retningslinjene som ble brukt som kunnskapsgrunnlag, ble retningslinjer for 
antibiotikabruk i primærhelsetjenesten fra 2012 (6), i tillegg til svenske retningslinjer for 
behandling av urinveisinfeksjoner i sykehus utviklet av den svenske infeksjonslegeforeningen 
fra 2006 (9), lagt til grunn. Den eneste norske studien blant kildene, er arbeidet til Grude et al. 
fra 2005 (10). I denne studien utført ved 17 allmennlegekontor i Telemark, ble det tatt 
midtstrømsprøve fra 184 kvinner i alderen 15-65 år med symptomer (dysuri, pollakisuri) på 
akutt, ukomplisert cystitt. I 140 av 184 prøver fant man signifikant bakteriuri hvor E.coli var 
den desidert hyppigst forekommende mikroben, funnet i 80 % av prøvene. Ved 
resistensbestemmelse fant man at E.coli var sensitiv for mecillinam i 94 % av tilfellene, mens 
tilsvarende resultater var 97 % og 88 % for henholdsvis nitrofurantoin og trimetoprim. Nevnte 
Grude er for øvrig emneansvarlig for retningslinjen omhandlende antibiotikabehandling av 
urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten. Den siste studien er en dobbeltblindet RCT fra 
Tyskland hvor pasientene ble randomisert til tre dagers behandling med enten Ciprofloksacin 
eller Ibuprofen (11). Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom gruppene med tanke 
på symptomintensitet (dysuri, pollakisuri eller magesmerter), antallet satt på sekundært 
antibiotika eller rapporterte bivirkninger. Da dette var en liten studie med totalt 79 pasienter, 
ble det avslutningsvis bemerket at det at det er behov for flere studier som bekrefter funnene. 

Kunnskapsgrunnlaget for akutt cystitt hos menn baserer seg på retningslinjer for 
urinveisinfeksjoner fra 2009 utarbeidet av den europeiske urologiske foreningen (EAU) (12). 
I disse retningslinjene argumenteres det for lengre behandlingsvarighet enn ved akutt 
ukomplisert cystitt. Nitrofurantoin anbefales ikke, da man ikke oppnår tilstrekkelig 
vevskonsentrasjon med dette preparatet. På bakgrunn av dette er ciprofloksacin lagt til som 
alternativ til trimetoprim-sulfametoksazol og pivmecillinam. Det problematiseres at det per nå 
finnes få RCT, siden akutt cystitt hos menn er en sjelden diagnose og at det er vanskelig å 
lage retningslinjer på tvers av land på grunn av store forskjeller hva gjelder resistens. 

Kunnskapsgrunnlaget for residiverende UVI og UVI hos gravide og ammende baserer seg i 
stor grad på tilsvarende kilder som for akutt, ukomplisert cystitt og cystitt hos menn.  

 

 

 



2.3 Øvre urinveisinfeksjon 
Kunnskapsgrunnlag for behandling av øvre UVI består av totalt syv kilder. Det er tre RCT, to 
systematiske oversikter, i tillegg til norske retningslinjer for bruk av antibiotika i 
primærhelsetjenesten og en internasjonal retningslinje utarbeidet av europeiske og 
amerikanske infeksjonsleger og mikrobiologer. 

De RCT som er brukt i utarbeiding av retningslinjen for øvre UVI dekker kun 
behandlingsvarighet ved bruk av ciprofloksacin og behov for tilleggsbehandling ved bruk av 
cefotaxim. Klausner et al. undersøker i en RCT behandlingslengde ved bruk av høydose 
ciprofloksacin ved øvre UVI. Resultatene viser at fem dagers behandlingsvarighet er minst 
like effektiv som med ti dagers behandling (13). Enda en RCT om behandlingslengde ved 
behandling med ciprofloksacin er inkludert. Sandberg et al. viser i en studie (n=248) at syv 
dagers behandling sammenlignet med 14 dagers behandling med ciprofloksacin per os (p.o) er 
like trygg og effektiv av øvre UVI hos kvinner (14). Disse studiene har tilsammen gitt sterk 
anbefaling for fem dagers behandling ved bruk av ciprofloksacin ved akutt pyelonefritt. 
Videre viser Sandberg et al. i en annen RCT (n=73), ingen signifikant forskjell i 
bakteriologisk kurasjon mellom grupper med kombinert behandling med 
tobramycin/cefotaxim og cefotaxim alene både på kort og på lang sikt (15).  

Den ene systematiske oversikten tar for seg administrasjonsmåten ved øvre UVI (16). 15 RCT 
er inkludert (n=1743) i denne oversiktsartikkelen, der man blant annet ser på peroral 
sammenlignet med parenteral behandling. Basert på resultatene i denne oversiktsartikkelen er 
det ingen evidens for at oral behandling alene ved øvre UVI er mindre effektivt enn andre 
administrasjonsmåter.  

Mangelen på RCT, med unntak av sammenligning av antatt likeverdige behandlinger, 
reflekterer de etiske betenkelighetene rundt det å utføre studier på potensielt alvorlige 
infeksjonssykdommer, og er samtidig deler av forklaringen på hvorfor det benyttes flere eldre 
studier som kunnskapsgrunnlag. I stor grad mangler GRADE-vurdering av retningslinjen, 
bortsett fra for øvre UVI der det benyttes betingede anbefalinger. Til tross for at benyttede 
referanser og enkelte PICO-spørsmål presenteres, savnes det også mer utfyllende informasjon 
rundt kvalitetesvurderingen og vektingen av enkeltstudiene, samt prosessen rundt 
utarbeidelsen av retningslinjen. Det presenteres en del generell informasjon om retningslinjen 
i sin helhet, både hva gjelder prosess, metode og implementering, men det utdypes ikke 
hvordan utarbeidelsene av retningslinjen for UVI har foregått.  

 



3 Dagens praksis, tiltak og indikator 

3.1 Dagens praksis 
For å kartlegge dagens praksis for antibiotikabehandling av UVI i akuttmottaket på Ahus har 
vi kontaktet LIS og turnuslege, samt seksjonslederen i akuttmottaket. Kommunikasjonen har 
foregått på mail.  

På sykehuset er det et antibiotikautvalg som består av en infeksjonsoverlege, 
smittevernoverlege, avdelingssjef på mikrobiologien, en representant fra sykehusapoteket og 
en lege fra barneavdelingen (e-post Berdal 04.11.2016).  De er ansvarlige for årlig å gjøre 
rede for utviklingen av antibiotikabruken i sykehuset, der de utarbeider forbruks- og 
resistensrapporter, og setter inn tiltak på avdelinger med høyt forbruk. Antibiotikautvalget har 
også det overordnede ansvaret for Antibiotikastyringsprogrammet som er en del av 
regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens. Antibiotikastyringsprogram er 
fellesbetegnelsen for alle systematiske initiativ der det tas i bruk intervensjoner for mer 
fornuftig antibiotikabruk (17).  

Ahus har det største akuttmottaket i Norge, og i overkant av 500 000 mennesker sogner til 
Ahus. I den indremedisinske delen av akuttmottaket er det 14 turnusleger, 14 LIS i rotasjon og 
19 B-gren LIS. I tillegg er det ansatt 4 overleger i avdeling for akuttmedisin. Det skilles 
mellom primær, sekundær og B-gren LIS. Primær LIS har mindre enn 2 års erfaring, og 
sekundær LIS har mer enn 2 års erfaring. B-gren LIS har mer enn 3,5 års erfaring, er logistisk 
og faglig leder på dagtid, og veileder de primære og sekundære LIS. På dagvakt mandag til 
fredag er det 1 turnuslege og 9 LIS. På dagvakt lørdag og søndag er det 1 turnuslege og 5 LIS. 
På nattevakt alle dager er det 1 turnuslege og 5 LIS.  

Når antibiotika skal velges i akuttmottaket finnes det ikke en standardisert kilde som brukes 
av alle. Dersom pasienten tas i mot av turnuslege konfereres det ofte med LIS, som avgjør 
behandlingen. Ofte legger sykepleier fram det de tror pasienten skal få av antibiotika. 
Sykepleieren har ingen kontrollfunksjon med tanke på behandlingsvalg, men de får likevel en 
påvirkningsmulighet. Behandlingen som igangsettes i mottak vil ofte endres på sengepost, 
enten før eller etter det foreligger svar på mikrobiologisk prøve. Pasientforløpet for de som 
behandles for UVI i akuttmottaket er illustrert i flytskjema (Figur 2).  



 
Figur 2: Pasientforløp for pasienter med mistenkt urinveisinfeksjon i akuttmottaket på Akershus universitetssykehus. 

Med dagens praksis finnes det ingen systemer for tilbakemelding til lege som har igangsatt 
behandlingen. De kan eventuelt sende en “gul lapp” i DIPS, men det blir noe engasjerte leger 
kan gjøre dersom de føler for det. I følge turnuslege på Ahus velges antibiotika ut i fra legens 
vaner, i stedet for å undersøke hva retninglinjene sier om antibiotikavalget. Dersom UVI-
diagnosen er usikker velger man ofte å starte opp med bredere antibiotika enn det som står i 
retningslinjen “for sikkerhets skyld”. Det er akseptert å behandle med bredspektret 
antibiotikum. Dette begrunnes i at behandlingen sannsynligvis korrigeres på sengepost, og at 
det i en travel klinisk hverdag prioriteres å sikre seg at pasienten får tilstrekkelig behandling, 
skulle det vise seg i etterkant at diagnosen var en urosepsis (e-post turnuslege 25.10.16)   

Den nasjonale retningslinjen er ikke lett tilgjengelige i mottak. Ahus har sitt eget 
kvalitetssystem, Extend Quality System (EQS), med lokale retningslinjer som er tilgjengelig 
via datamaskiner og finnes i printet versjon i en perm i akuttmottaket. Grunnet trege 
datamaskiner blir dette lite brukt i praksis. Disse er stort sett identiske med de nasjonale 
retningslinjene, med unntak av det anbefales monoterapi med gentamicin ved behandling av 
pyelonefritt dersom pasienten ikke er medtatt. I EQS er det poengtert at dette avviker fra 
nasjonale retningslinjer. Andre kilder som brukes av leger i mottak er metodebok for OUS, 
som sist ble oppdatert i 2012, og er i dag noe utdatert på UVI-behandling. Der sidestilles 
Amoxicillin med de andre anbefalte preparatene for behandling av UVI, mens det i den 
nasjonale retningslinjen klart står at Amoxicillin ikke skal gis som empirisk behandling ved 
nedre UVI. Dette forklarer nok ikke hvorfor så mange ikke fikk behandling i tråd med den 
nasjonale retningslinjen, men får fram et annet viktig poeng; at man selv må sørge for at 
lokale retningslinjer eller metodebøker hele tiden er oppdaterte. Dersom legene bruker 



Legemiddelhåndboka som kilde, ble denne oppdatert i 2016, og følger den nasjonale 
retningslinjen. Vi regner med at legene i mottak er fornuftige i sitt valg av kilder hva gjelder 
antibiotika, men når metodebøker som er mye brukt ikke er oppdaterte er dette likevel en 
potensiell kilde til feilbehandling.  

Det foregår i dag et åttedagers opplæringskurs med praktiske og teoretiske ferdigheter for nye 
turnusleger. Det blir ikke gjennomgått behandling av UVI eller andre infeksjonssykdommer i 
disse kursene. Turnuslege sier at det forventes at man skal kunne dette fra før, plukke det opp 
andre steder, eller at man spør teamleder i mottak. Fra ledelsen bemerkes det at det blir holdt 
internkurs på medisinsk avdeling om blant annet sepsis, UVI og pneumoni.  

Fiskebeinsdiagrammet nedenfor illustrerer potensielle utfordringer og årsaker til brudd på 
retningslinjen ved behandling av UVI (Figur 3). 

 

 
Figur 3: Potensielle utfordringer og årsaker til avvik fra retningslinjen. 

 

 

 

 



3.2 Tiltak 
Basert på det vi har funnet ut om dagens praksis har vi følgende forslag til tiltak for å bedre 
antibiotikabruken i mottak: 

- Bedre tilgjengeligheten av retningslinjen for behandling av UVI i mottak i form av 
plakater og lommeformat 

- Bedre opplæringen for LIS og turnusleger, med fokus på valg av kunnskapskilder ved 
behandling med antibiotika 

- Opprette et system for tilbakemelding til behandlende lege, f.eks fra lege på vakt eller 
på morgenmøter.  

- Oppdatere lokale prosedyrebeskrivelser i EQS. 
- Gjennomgå resultater fra prosjektet på morgenmøte, samt henge opp plakater i mottak. 

3.2.1 Målsetning 

Det vi ønsker å få til med dette endringsprosjektet er at pasienter som behandles for 
urinveisinfeksjon i akuttmottaket på Ahus skal behandles i tråd med den nasjonale 
retningslinjen. Som nevnt i problemstillingen, er det kartlagt at om lag 50 % av pasientene 
behandles i tråd med retningslinjen. Det er dette vi har lagt til grunn når vi har definert 
målsetningen for prosjektet:  

MÅL: Innen 3 måneder skal alle pasienter som behandles for urinveisinfeksjon i 
akuttmottaket på Ahus behandles i tråd med den nasjonale retningslinjen. Dette omfatter 
pasienter der det i innkomstjournalen fremkommer at det er mistanke om urinveisinfeksjon. 

Med behandling i tråd med retningslinjen mener vi: 

1) Pasienter som har fått førstelinjebehandling eller 
2) Pasienter som har fått annen behandling som er angitt i retningslingslinjen, der dette er 

begrunnet i journal.  
 
Målsetningen er ambisiøs, men vi anser dette som oppnåelig, da det innenfor rammene til 
retningslinjen er rom for individuell tilpasning for de pasientene der dette er relevant. Det kan 
likevel finnes faktorer som vil gjøre det vanskelig å nå målet om at alle pasienter skal 
behandles i tråd med retningslinjen. Til tross for at det er rom for individuell tilpasning i 
retningslinjen, kan det finnes pasientgrupper som faller utenfor. En annen faktor er at tallene 
vi baserer oss på kommer fra journalgjennomganger, der tolkning av journalinformasjon er 
utgangspunktet for dataene. Tolkning er alltid en kilde til usikkerhet, og dette kan også bidra 
til at det blir vanskelig å oppnå vårt mål. 
 
Som redskap på veien til målet ønsker vi å benytte oss av et delmål:  
 
DELMÅL: Innen 1 måned skal 75% av pasientene som behandles for urinveisinfeksjon i 
akuttmottaket på Ahus behandles i tråd med den nasjonale retningslinjen. Dette omfatter 
pasienter der det i innkomstjournalen fremkommer at det er mistanke om urinveisinfeksjon. 

Dette delmålet vil gi oss en pekepinn på hvordan prosjektet ligger an, og gi oss mulighet til å 
eventuelt gjøre endringer i tiltakene eller tidsrammen for prosjektet dersom dette skulle være 
aktuelt. 



3.3 Indikator 
Vi har valgt en prosessindikator som mål på våre tiltak:  

Andelen av pasienter der det i innkomstjournalen fremkommer at det er mistanke om 
urinveisinfeksjon som behandles i tråd med den nasjonale retningslinjen. Dette er begrenset 
til pasienter på medisinsk avdeling i akuttmottaket på Ahus. 

Resultatindikator som antall residiver eller behandlingseffekt er uegnet til å si noe om 
hvorvidt den nasjonale retningslinjen er fulgt eller ikke, fordi pasientene kan bli like friske av 
en behandling som ikke er i tråd med retningslinjen.  

I første omgang ønsker vi å benytte oss av denne ene indikatoren. Dersom vi ser at tiltakene 
våre ikke er tilstrekkelige kan det være aktuelt med spesifikke indikatorer for å estimere 
effekten av hvert av tiltakene. For eksempel kan en prosessindikatorer være andelen leger som 
har fått opplæring i valg av kunnskapskilder ved behandling med antibiotika.  

 



4 Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Ledelse 
Det er viktig at forbedringsprosjektet forankres i ledelsen. Dette vil styrke troverdigheten og 
tyngden bak endringsforslaget, og vil signalisere at den endringen vi foreslår er både viktig og 
riktig. Å drive frem en endring uten ledelsen med på laget vil høyst sannsynlig skape 
problemer (18). Det er ikke dermed sagt at endringen skal utøves av ledelsen (18). Endring 
kan utøves av endringsagenter. Disse er personer som ikke innehar formelle lederposisjoner, 
men som har spesielle oppgaver og funksjoner knyttet til endringsprosessen. 
Endringsagentene vil i vårt forbedringsprosjekt bestå av medlemmene i prosjektutvalget (se 
Organisering).  

Endringen vil forankres i ledelsen ved å kontakte antibiotikautvalget ved sykehuset og 
implementere endringsforslaget vårt som en del av antibiotikastyringsprogrammet. 
Antibiotikastyringsprogrammet har allerede forankring helt opp i sykehusledelsen, samt en 
forankring nasjonalt som ledd regjeringens mål om 30% reduksjon i antibiotikabruk innen 
2020 (17). I tillegg vil lederen av akuttmottaket stå som eier av prosjektet og derfor fungere 
som et naturlig bindeledd til ledelsen.  

4.2 Organisering 
Det opprettes et prosjektutvalg med ansvar for gjennomføringen og evaluering. Det er disse 
som vil utøve endringen, og sørge for å lede de ansatte gjennom endringsprosessen. Dette 
prosjektutvalget vil bestå av i alt seks personer (Figur 4). 

LIS har ansvar for internundervisning i riktig antibiotikabruk og journalføring for de andre 35 
LIS med tilknytning til akuttmottaket. De har også ansvar for å informere om 
forbedringsprosjektet og dets fremgang på morgenmøtene etterhvert som evaluering og 
resultater foreligger. 

Turnuslege- og LIS-koordinator har i samarbeid med infeksjonslege ansvar for å endre 
turnuslegenes introkurs slik at dette også rommer valg av kunnskapskilder ved behandling 
med antibiotika. Infeksjonslegen har som oppgave å holde kurset for turnuslegene, og skal 
også bistå LIS i utformingen av internundervisningen. I tillegg skal infeksjonslegen sørge for 
at plakater og retningslinjen for antibiotikabruk blir lett tilgjengelige i mottak. IKT-ansvarlig 
(informasjons- og kommunikasjonsteknologi) skal sørge for at retningslinjen som ligger i 
EQS kontinuerlig oppdateres i samarbeid med antibiotikautvalget. 

Medisinstudenten er en ekstra ressurs. Vedkommende har ansvaret for å gå gjennom journaler 
og registrere antibiotikabruk for evaluering av tiltak. Vi ser på det som en fin 
prosjektoppgave, og medisinstudenten vil være en stor ressurs i og med at vedkommende har 
tid som er avsatt til dette arbeidet.  
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Figur 4: Oversikt over deltakere i prosjektutvalget. 

4.3 Tidsramme 
Vi har satt prosjektstart til 2. januar 2017. Da er de fleste tilbake i jobb etter ferie, og man 
starter på et nytt år. Prosjektet sparkes i gang ved at prosjektgruppen samles og informeres om 
fremdriftsplan og fordeling av ansvarsområder og oppgaver. Turnuslege- og LIS-koordinator 
og infeksjonslege går sammen for å gjøre klart introduksjonskurset for de nye turnuslegene. 
Planleggingen av den nye delen av kurset skal være ferdig 10. februar; introduksjonskurset for 
turnusleger starter den 17. februar. I løpet av kurset vil det, som før, bli utdelt kortversjonen 
av Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus i lommeformat til alle 
deltagerne.  

LIS i prosjektutvalget har i samråd med infeksjonslege ansvar for at det i løpet av februar 
holdes internundervisning for LIS og overleger med tilknytning til akuttmottaket.  

1. mars er målet at alle legene med tilknytning til mottaket skal ha vært gjennom en 
internundervisning. Samtidig starter de nye turnuslegene. Fra denne dato vil 
reimplementeringen starte, og innhenting av journaler for evaluering av antibiotikabruk kan 
begynne (Figur 5).  
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Figur 5: Tidsplan for perioden frem til oppstart av datainnsamling. 



4.4 Metode  
For å gjennomføre prosjektet på en grundig og hensiktsmessig måte har vi besluttet å bruke 
denne modellen som er utviklet av seksjon for kvalitetsutvikling ved Kunnskapssenteret i 
Folkehelseinstituttet (19) Denne består av fem punkter i en sirkel, og man går så mange 
runder i denne syklusen som er nødvendig for å gjennomføre en vellykket endring. Det kan 
også være nødvendig å gå et skritt tilbake til forrige punkt, hvis man oppdager at dette ikke 
var gjennomført på en god nok måte (Figur 6).  

 
Figur 6: Modell for kvalitetsforbedring utviklet av Seksjon for kvalitetsutvikling ved Kunnskapssenteret 

4.5 Implementere tiltak  

4.5.1 Forberede og planlegge 

Flere av punktene i disse fasene er allerede godt beskrevet tidligere i oppgaven. Leder for 
akuttmottaket er prosjekteier. Dette er naturlig siden det er her problemet ligger og 
kvalitetsforbedringen skal skje. Det er prosjekteier som kan gi prosjektutvalget mandat til å 
gjennomføre disse endringene. Uten mandat og lederskap er en kvalitetsforbedring vanskelig 
å gjennomføre (Forelesning: H. Fagerholt, 2016).  

 



Oppstartsmøte for prosjektutvalget skal skje 2. januar. Her er det viktig å velge en 
prosjektleder. Vedkommende har hovedansvar for å følge opp at alle gjør som er planlagt, 
kommuniserer med prosjekteier og ledelse, og innehar den helhetlige oversikten. 

 

Hensikten og momenter som burde gjennomgås i oppstartsmøte: 

- Alle i prosjektutvalget oppretter kjennskap til hverandre. 
- Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget.  
- Tydeliggjøring og beskrivelse av prosjektet og dets mål. Alle avvik skal rapporteres til 

prosjektleder, slik at vedkommende kan iverksette tiltak om nødvendig.  
- Gjennomgang av tiltakene.  
- Gjennomgang av detaljplanen hvor man beskriver de overordnede oppgavene i 

tidsplanen og bryter disse ned til enkeltoppgaver.  
- Gjennomgang av ansvarsområder. Det er viktig at alle har kunnskap om dette 

både for egen utførelse, men også for at de andre partene vet hvem de skal 
henvende seg til dersom man lurer på noe.  

- Gjennomgang av tidsramme for de forskjellige oppgavene. Det er viktig å 
belyse de oppgavene som er avhengig av hverandre. For eksempel må 
innholdet i introkurset bestemmes før det faktisk skal holdes.  

- Bestemme neste møte, samt sette av tid til viktige møter som evaluering av delmål og 
hovedmål.  

Utføre 

Vi har utarbeidet et Gantt-diagram for å gi en oversiktlig plan over oppgavene som må 
utføres, deres tidsramme og rekkefølgen det må gjøres i (vedlegg 1). Her er oppgavene som 
må utføres listet opp, oppgavens varighet angitt med datoer og det vises hvilke oppgaver som 
er avhengig av hverandre og hvilke som kan kjøres samtidig. 

Evaluere 

Fra 1. mars skal alle tiltakene være iverksatt og gjennomført. Derfor skal innhenting av ny 
data starte her og løpe frem til 1. april. Dette kaller vi testperiode 1. Antagelig er det ikke 
nødvendig for hele prosjektutvalget å møtes i denne perioden. Ved enden av Testperiode 1 og 
innen 3. april skal prosjektutvalget holde et møte. Her må det tas stilling til om man har 
oppnådd delmålet og diskutere hvilke utfordringer man har hatt så langt og om alle tiltak har 
blitt gjennomført etter planen. Ligger man svært langt bak delmålet kan man vurdere å gå 
tilbake til planleggingsfasen. Hvis pasientgrunnlaget ikke er stort nok burde dette møte 
utsettes. Resultater fra første runde med journalgjennomgang skal presenteres på morgenmøte 
og utskrift henges opp i akuttmottaket.  

Testperiode 2 løper fra 1. april til 1. mai, med mindre man identifiserer behov for store 
endringer i tiltak. Ved enden av Testperiode 2 skal det prosjektutvalget holde et nytt møte. 
Det store spørsmålet vil være om man har nådd hovedmålet, og eventuelt hvor langt unna man 
er å oppnå dette. Man må også igjen ta stilling til om pasientgrunnlaget i denne perioden har 
vært stort nok. Det er nyttig å også ta stilling til hvordan prosjektgjennomføringen gikk.  

 



4.5.2 Videreføring av prosjekt 

Målet er ikke nådd 

Er målet ikke nådd må prosjektutvalget sammen med prosjekteier vurdere om det er målene 
som må justeres eller om det hensiktsmessig med en ny runde i sirkelen. Man må i så fall 
vurdere andre mulige tiltak.  

Målet er nådd 

Har man nådd målet må man ta stilling til hvordan disse resultatene skal videreføres. Man 
burde gjøre nye målinger etter lengre perioder for å se om resultatene holder seg over tid. 
Dette kan eksempelvis gjøres etter seks måneder og ett år. 

4.6 Potensielle utfordringer/motstand 
Alle forslag om endring vil møte motstand. Ved å ha en plan for hvordan man håndterer 
denne vil man enklere kunne navigere rundt potensielle problemer som kan gjøre 
gjennomføringen av prosjektet vanskelig.  

Fra ledelsen forventer vi lite motstand. Antibiotikaresistens er i vinden, og et hvert 
gjennomførbart tiltak som kan bedre bruken - og dermed statistikken - til sykehuset vil trolig 
bli godt mottatt i ledelsen. Det er også en stor fordel at dette blir implementert som en del av 
Antibiotikastyringsprogrammet, da dette er pålagt fra nasjonalt hold.  

De økonomiske kostnadene til endringene er begrensede. Vi ser derfor ikke på dette som en 
stor utfordring i vårt prosjekt. Plakater og lommeformat av Nasjonal faglig retningslinje for 
bruk av antibiotika i sykehus er allerede tilgjengelige, i tillegg er medisinstudenten en stor 
ressurs som med veiledning kan gjøre mye av det tidkrevende arbeidet. 

En annen stor utfordring vil være å få på plass prosjektutvalget. Disse er travle personer som 
har mye på agendaen fra før, og det er en mulighet at noen ikke har tid nok til et slikt prosjekt. 
Dette tenker vi å overkomme ved at de personene vi har valgt er folk som virkelig tror på og 
brenner for at antibiotikabruken ved sykehuset må bli bedre, og derfor vil ta seg tid til å gjøre 
de endringer som er påkrevd. I tillegg kan andre arbeidsoppgaver delegeres til andre utenfor 
prosjektutvalget om det skulle være nødvendig. Jo bedre dette er forankret i ledelsen, jo 
lettere vil det være å gjennomføre med støtte.  

Introkurset til turnuslegene er fra før presset på tid, og det er derfor kanskje noe motstand hos 
både koordinator og infeksjonslege om å få plass til enda mer her. Likevel tenker vi oss at 
dette ikke trenger å ta opp mye tid; vi skal ikke lære turnuslegene alt om antibiotika, men 
snarere minne dem på viktigheten av å følge retningslinjen, hvor og hvordan de skal finne 
retningslinjen og at det er viktig at de journalfører årsaken til ikke å følge retningslinjen om de 
har valgt det.  

På morgenmøter og i LIS-undervisning er det viktig å holde en åpen dialog med legene, slik at 
vi fanger opp eventuelle holdninger som kan komme i veien for målet vårt. Siden 
antibiotikaresistens er så aktuelt, forventer vi at det er bred enighet blant leger om at en må 
forsøke å hindre videre resistensutvikling. Det er imidlertid uenighet om hva som skal til for å 
få til nettopp dette. Her må vi kommunisere på en god måte at det er faglig tyngde bak hvorfor 



retningslinjen bør følges, samt at vi har bred støtte av infeksjonslegene. Dette kan bidra til å få 
en kollektiv forståelse for at man bør følge retningslinjen.  

Slik prosjektet er lagt opp, forventer vi lite motstand fra sykepleiere og annet helsepersonell 
som jobber i mottak, da dette vil berøre dem i liten grad.  

 



5 Diskusjon  
Pasienter som blir behandlet for UVI med antibiotika i akuttmottaket på Ahus er 
overrepresentert med tanke på brudd på retningslinjen. Denne pasientpopulasjonen inneholder 
også de der infeksjonsdiagnosen ikke er den primære innleggelsesårsaken. Klinisk er det 
overlappende kriterier mellom pyelonefritt med komplisert forløp og urosepsis, og således 
kan den opprinnelige tolkningen av innkomstjournal være vanskelig. Dette kunne vært en 
potensiell feilkilde i vår tolkning av valgt behandling. Retningslinjen for behandling av de 
nevnte diagnosene er imidlertid også overlappende, med unntak av at det ikke foreligger noen 
anbefaling for bruk av Cefuroksim ved mistanke om urosepsis (1). Opprinnelig er det 
registrert kun tre pasienter behandlet på mistanke om urosepsis, og på bakgrunn av nevnte 
forhold kan den potensielle feiltolkningen av innkomstjournal i liten grad forklare brudd på 
retningslinjen. Vi har derfor valgt å ikke problematisere dette i større grad.  

Som presentert tidligere i oppgaven finnes flere potensielle forklaringen på hvorfor 
situasjonen er slik den er. Det fremkommer dog ved personlig kontakt med 
smittevernoverlege (e-post Jørgensen 23.10.16) at cefuroksim, hvilket er det hyppigst 
feilforeskrevne preparatet ved behandling av UVI, er et preparat som det har vært kultur for å 
bruke mange år, også i tiden før retningslinjen opprinnelig ble introdusert. Det nevnes i 
samme korrespondanse at det lokalt på Ahus er 25% cefuroksim-resistens ved dyrkning av 
urinprøver fra deres sykehuspopulasjon, og at deres lokale retningslinjer fraråder bruken av 
dette preparatet ved behandling av UVI. Den nasjonale retningslinjen åpner for lokale avvik, 
men dette har altså ingen rolle i forklaringen av tallene som er presentert innledningsvis. Dette 
leder oss til å tro at problemstillingen som representerer et reelt forbedringspotensiale. 

Vi har sett på kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn i utarbeidelsen av Nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. En fellesnevner for studiene og analysene som 
er lagt til grunn for retningslinjen er at de er utdaterte, og det kan diskuteres hvorvidt 
resultatene er dekkende for den norske befolkningen. Samtidig er det i majoriteten av studiene 
benyttet endemål som reinnleggelse og kurasjon eller død. Resistente bakteriestammer er en 
hurtig utviklende trussel innen moderne medisin, og det vil være uetisk å gjennomføre 
randomiserte placebokontrollerte studier med slike endemål. Det er viktig å poengtere at 
retningslinjen baseres seg på norske tall i henhold til etiologi og resistensmønster. Dermed er 
det av vår oppfatning at den nasjonale retningslinjeni aller høyeste grad bidrar til å sikre god 
behandling. 

Et vel så viktig argument for at retningslinjen skal følges er deres rolle i begrensningen av 
ukritisk og feilaktig bruk, og følgelig seleksjon av antibiotikaresistente bakteriestammer. Da 
dette er et av formålene med implementeringen, er det ønskelig å poengtere at studier som 
måler effekt av behandling i endemål som nevnt over ikkebør vektlegges i all for stor grad når 
man argumenterer for viktigheten av å følge retningslinjen. Dette er dog studier som danner et 
viktig grunnlag for behandlingen, spesielt når man benytter kunnskapen utarbeidet fra disse 
kombinert med de nyeste tallene for lokale resistensbestemmelser og etiologi.  

Det er helt sentralt at man i klinisk praksis har en holdning som underbygger korrekt bruk av 
antibiotika gjennom å følge retningslinjen. På spørsmål om årsaker til at pasienter behandlet 
for UVI var overrepresentert svarer smittevernoverlege: “Det er enklere å forskrive 
cefalosporiner fordi man da ikke trenger å regne ut dosen.(…) Min teori er at praksis har 
fortsatt som før fordi man ikke har gjentatt informasjon eller kommunisert tydelig at man 
forventer en endring i praksis” (e-post Jørgensen 23.10.16). Vi har dermed valgt tiltak som 



kan bidra til bevisstgjøring av viktigheten av at retningslinjen følges, både med tanke på 
resistensutvikling og klinisk effekt.  

Tiltakene som er beskrevet er i stor grad basert på opplæring av leger med tilknytning til 
akuttmottaket. Dette innebærer korrekt bruk, valg av kunnskapskilde, adekvat journalføring 
og kjennskap til lokalt resistensmønster. Opplæring anses som et lite effektivt tiltak 
(Forelesning: R. Jacobsen 2016), men med utgangspunkt i dagens praksis og forespeilet 
forklaring på feilforeskrivningene tenker vi at denne typen opplæring har en helt essensiell 
rolle i forbedringsprosessenFokus på problemet vil føre til bevisstgjøring og potensielt 
endring av eget handlingsmønster. Dette kan i sin tur føre til en holdningsendring som 
potensielt kan gi mer langvarige effekter, også med ringvirkninger til sengepost. Vi har også 
valgt å sikre tilgjengeligheten til gjeldende retningslinje gjennom videreføring av 
lommeformat og innføring av plakater i mottak.  

Det er planlagt å gjennomgå resultatene på morgenmøte og henge opp disse i akuttmottaket 
fortløpende.Dette opprettholder bevisstheten rundt det aktuelle problemet, og vil spesielt ved 
en positiv trend underbygge videre forbedring. Vi har valgt å legge til rette for at 
prosjektutvalget kan justere mål underveis, dersom det viser seg at prosjektet ikke lar seg 
gjennomføre med gjeldende tidsplan. 

 



6 Konklusjon 
Avvik fra Nasjonal retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er overrepresentert ved 
behandling av pasienter med mistenkt urinveisinfeksjon i akuttmottaket på Ahus. På bakgrunn 
av antibiotikaresistente bakteriestammer og klinisk effekt av antibiotisk behandling anser vi 
det som svært viktig at retningslinjen blir brukt aktivt i en klinisk hverdag. Vi har laget en 
detaljert plan for et kvalitetsforbedringsprosjekt for å optimalisere behandlingen av nevnte 
pasientpopulasjon. Planen innebærer økt tilgjengelighet og målrettet opplæring i bruk av 
retningslinjen, samt god dokumentasjon ved avvik. Tiltakene er lite ressurskrevende og det 
forventes lite motstand i både ledelse og blant aktuelt helsepersonell.  

Vi anser derfor kvalitetsforbedringsprosjektet som gjennomførbart, og anbefaler 
implementering av prosjektet.  
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