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Abstract 
Objective: The goal of this study was to survey whether or not the national guidelines for 
antibiotic treatment in hospitals were followed in the emergency department of Akershus 
University Hospital.  

Background: Akershus University Hospital has been, and is, working with the 
implementation of the national guidelines for antibiotic treatment which was released by the 
Norwegian Directorate of Health in 2013. These were created, amongst other reasons, to fight 
the development of resistance to antimicrobial treatment, which in modern medicine is a 
growing concern.  

Method: The study includes 100 adult patients who have been admitted to the medical 
emergency department of Akershus University Hospital on Tuesdays between April 7 2015 
and June 9 2015. The main criterion for inclusion was the prescription of antibiotic treatment 
within the emergency department. Information from journals were retrospectively and 
manually extracted to a database, which created the base for evaluating the choice of 
antimicrobial treatment, the use of microbiological sampling, as well as whether or not the 
choice of treatment were explained adequately within the journal. 

Results: The study has shown that 29 out of the 100 prescriptions did not match the 
guidelines. The majority of these were caused by prescription of either cefuroxime or 
cefotaxime. These drugs were prescribed respectively 13 and 7 times where they were not 
recommended by the guidelines. Microbiological sampling was satisfactory, except for the 
sputum samples in cases of suspected airway infections. More than 1 in 3 of the admission 
journals were inadequate in that they did not explain the choice of antibiotic drug.  

Discussion: The results from the study are at least indicative of an actual systematic misuse 
of cefuroxime, and perhaps cefotaxime. The main reason is the lack of contraindications 
towards the use of the standard regimen, as well as the idea that cefuroxime will cover both 
pneumonia and UTI in cases where the diagnosis is hard to establish.  
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1 Bakgrunn 
I 2013 lanserte Helsedirektoratet nye nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus 
(1). Siden dette har antibiotikautvalget på Akershus universitetssykehus jobbet med å 
implementere disse retningslinjene i sykehuset, både ved å tilpasse lokale prosedyrer og 
metodebøker, og ved å gjøre retningslinjene kjent for leger gjennom undervisning og utdeling 
av retningslinjene i lommeformat. Antibiotikautvalget følger antibiotikaforbruket ved 
sykehuset og har sett at det finnes et forbedringspotensiale. Det jobbes i dag med utforming 
av et antibiotikastyringsprogram, der det blant annet anses å være viktig med målrettede tiltak 
overfor det som kan være med på å forklare feil bruk av antibiotika i sykehus. For å kunne 
optimalisere disse er det viktig å kartlegge lokal praksis. Det er av denne grunn man har utført 
en pilotstudie for å kunne vurdere hvorvidt infeksjonsdiagnostikk, prøvetakning, 
dokumentasjon og forskrivning av antibiotika i akuttmottaket er tilfredsstillende i forhold til 
de nasjonale retningslinjene, eventuelt etter lokalt begrunnede avvik. Dette vil kunne være 
veiledende ovenfor antibiotikautvalget i hvordan man skal gå frem for å rettlede bruken av 
antibiotika. 

Det er vist at repeterende prevalensstudier er en god metode for å kartlegge bruk av 
antibiotika, i tillegg til at en slik design vil kunne bidra til å identifisere potensielle faktorer 
som er med å forklare feilbruk (2). Man har av denne grunn ønsket å gjennomføre denne 
pilotstudien for både å kartlegge den nåværende lokale situasjonen i den grad det er mulig, i 
tillegg til å danne et utgangspunkt og et verktøy for gjennomføring av en liknende studie 
senere, der man kan vurdere effekten av eventuelle tiltak, forutsatt at det foreligger 
sammenlikningsgrunnlag. Det eksisterer anerkjente og veldefinerte mål på hva som anses å 
være korrekt bruk av antibiotika, og motsatt hvilke variabler som er viktig å fange opp når det 
gjelder feilbruk (3). Mange av disse kriteriene er inkorporert i behandlingsregimene satt opp i 
retningslinjene, og disse egner seg dermed godt som utgangspunkt for beregningen av 
forekomsten av feilforskrivninger. 

Noe av bakgrunnen for at retningslinjene er blitt implementert er som ledd i å begrense 
utviklingen av antibiotikaresistens. På verdensbasis har dette allerede utviklet seg til en stor 
utfordring for den moderne medisinen, og beskrives som et voksende problem. Det er nå 
estimert at det på verdensbasis dør om lag 700 000 mennesker årlig som følge av infeksjoner 
med mikroorganismer med resistensegenskaper, og det er gjort beregninger som viser til at 
dette tallet vil stige opp mot 10 000 000 innen 2050 (4). Norge har i lang tid hatt en restriktiv 
holdning til bruk av antibiotika, hvilket har gitt seg til uttrykk ved en relativt lav forekomst av 
resistente bakterier (5). Eksempelvis er all bruk regulert gjennom forskrivninger, hvilket også 
muliggjør nøyaktig monitorering av forbruket. I Norge er dermed resistensproblematikken 
mindre enn i mange land, men likevel et problem man må være forberedt på å takle, også sett 
i lys av globalisering (6). Tydelige og godt oppdaterte retningslinjer spiller en viktig rolle i 
bremsingen av denne utviklingen, da forsvarlig bruk av antibiotika er et av de viktigste 
forholdene som ligger til grunn for å oppnå dette (4). Det er derfor også viktig å kartlegge i 
hvilken grad disse følges i praksis. 

I Norge har vi et felles helseregister kalt Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens 
hos mikrober (NORM). Her føres statistikk over forekomsten av antibiotikaresistens og 
forbruk av antibiotika hos mennesker og dyr. Det gis årlig ut en rapport som beskriver 
tilstanden og utviklingen i Norge. Dette koordineres av Avdeling for mikrobiologi og 
smittevern ved UNN. I rapporten fra 2015 fremkommer det at den beregnede forekomsten av 
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kolonisering med MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus) har økt med over 20 %, 
samtidig som antallet infeksjoner for første gang er redusert. Dette forklares å ha en 
samvariasjon med økt migrasjon fra høyendemiske land, men kan også forklares ut fra økt 
prøvetakning. Når det gjelder blodkulturisolater av Escherichia coli (E. coli) er det beskrevet 
en stabil forekomst av resistens mot bredspektrede antibiotika, og en reduksjon i forekomsten 
av resistens og nedsatt følsomhet for gentamicin og ciprofloxacin. Sistnevnte i samvariasjon 
med en reduksjon i forbruket av fluorokinoloner. Produksjonen av bredspektrede 
betalaktamaser hos E. coli er økende, og ble i sist rapport beregnet til 6,5 % av 
blodkulturisolatene. Forekomsten av resistens er lavere for isolater fra urin. Det ble påvist 
nedsatt følsomhet for penicillin G hos 7,5 % av Streptococcus pneumoniae fra blodkultur og 
spinalvæske (6). Selv om forekomsten er relativt lav sammenlignet med andre europeiske 
land (5), og resistensutviklingen i hovedsak stabil eller synkende, viser dette at 
problemstillingen også her i landet er svært aktuell, spesielt med tanke på å ivareta 
følsomheten for andrelinjebehandlingen. 
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2 Materiale og metode 

2.1 Inklusjon og eksklusjon 
Man har i forkant av inklusjonsprosessen satt klare kriterier for hvilke pasienter som skal 
inngå i studien. I forkant var det bestemt at man skulle ta sikte på å gjennomføre studien på i 
størrelsesorden 100 pasienter. Innsamlingen av data er gjort retrospektivt, og alle pasienter 
som er inkludert er hentet fra oversikter over medisinske pasienter som er registrert inn i 
akuttmottaket på Akershus universitetssykehus tirsdager i påfølgende uker fra og med 
07.04.15 til og med 09.06.15. Dette for om mulig å redusere systemisk skjevhet i og rundt 
helger, samt å få en større variasjon av behandlende leger.  
Hovedkriteriet for inklusjon var at pasienten har fått iverksatt behandling med antibiotika i 
akuttmottak. Dette omfatter både pasienter som er henvist mottak internt og eksternt (også der 
det er bedt om tilsyn), i tillegg til de tilfellene der behandlingen er iverksatt på et senere 
tidspunkt, men beslutningen om å behandle med antibiotika er tatt enten i mottak eller som 
ledd i mottakelsen (for eksempel der pasienter overflyttes og tas i mot ved avdeling for 
medisinsk overvåkning). Man har valgt å ekskludere pasienter der behandling med antibiotika 
er initiert enten prehospitalt eller i forkant av overflytning fra annet sykehus, da det i disse 
tilfellene er usikkert hvorvidt det er tatt en aktiv beslutning i mottaket angående den iverksatte 
og pågående behandlingen.  

2.2 Innsamling og registrering av data 
Det er opprettet en database for lagring av informasjon. Denne databasen er skreddersydd til å 
kunne gi en oversiktlig fremstilling av relevant data innhentet fra pasientjournal. Med dette 
menes informasjon som kan være utgangspunkt for å gjøre en vurdering av valget som er tatt 
med tanke på behandling. All forskning har foregått på sikker sone, hvilket har muliggjort det 
å lagre formalia rundt de enkelte innleggelsene, slik at man har lett kunnet finne igjen og 
kontrollere vurderingene. Opplysninger er hentet fra pasientjournal under den aktuelle 
innleggelsen. Databasen inneholder innledningsvis formalia for hver pasient, samt 
informasjon om de kliniske vurderingene og utredningen av pasienten i løpet av oppholdet. 
Videre inneholder den en oversikt over hvilken form for mikrobiologisk prøvetakning som er 
gjennomført, og resultatet av disse. Til sist kommer en oversikt og vurdering av antibiotika 
som er gitt, i tillegg til en vurdering av hvorvidt valget er adekvat journalført. 

I tillegg til formalia (kjønn, alder, innkomsttid) gir databasen informasjon om 
innleggelsesårsak, og mer spesifikt infeksjonsdiagnose ved innkomst og utskrivelse. 
Inndelingen og formuleringen av disse diagnosegruppene er lik den i Nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus (1). Infeksjonsdiagnose i innkomst er tolket ut 
fra journal, hvor man har sett på journalførende leges vurdering. Der det ikke kommer tydelig 
frem i vurderingen hvilken infeksjonsdiagnose som er utgangspunktet for oppstart med 
antibiotika, har man lagt vekt på beskrivelse i status presens, aktuell problemstilling og 
tidligere sykdommer for å sannsynliggjøre en diagnose. I tillegg har man ved behov sett på 
utdypende opplysninger fra andre journalnotater under det aktuelle oppholdet.  



4 
 

Videre finnes en oversikt over diagnosekodene som er anført i epikrise. Disse har dannet 
grunnlaget for hvilken sykdom som er angitt som infeksjonsdiagnose ved utskrivelse, i tillegg 
til å være veiledende i beregningen av Charlson Comorbidity Index (CCI) (uten å faktorere 
med alder) (7). CCI er beregnet for kartlegging av komorbiditet hos de inkluderte pasientene. 
Det er også angitt hvorvidt infeksjonen er å anse som helsetjenesteassosiert. Dette begrepet er 
ment å inkludere både sykehjems- og sykehusinfeksjoner. Hvorvidt dette endrer indikasjon 
for type antibiotika er ment å omfattes i den endelige vurderingen av om valget var korrekt 
(les nedenfor).  

Det er registrert hvorvidt pasienten døde under oppholdet, innen 30 dager etter utskrivelse, 
eller om pasienten blir reinnlagt innen 30 dager. Det er også beskrevet hvorvidt en gitt pasient 
benytter urinveiskateter, og i så tilfelle om dette foreligger i forkant av innleggelsen, om det 
er blitt lagt inn ved innkomst eller senere under oppholdet. Det samme gjelder ulike former 
for venøse kateter. Det er videre beskrevet bruk av bildediagnostikk tatt i utredningsøyemed 
under aktuell innleggelse, der man har ført inn resultatet i beskrivelsen fra radiolog. I tillegg 
er det notert resultat fra urinstix, urinmikroskopi og biokjemiske markører.  
Man har for å kunne støtte opp under vurderingen av antibiotikavalg skrevet inn estimert 
glomerulær filtrasjonsrate (eGFR), både ved innkomst og laveste verdi under opphold. På 
denne måten kan man lettere avgjøre hvorvidt det er grunnlag for å avstå fra behandling med 
eksempelvis aminoglykosider i de tilfellene der det ikke er en beskrevet mistanke om 
nyresvikt i journal (i tillegg til at det i retningslinjene er fastsatt en nedre grense for 
behandling med disse). Man har også av epidemiologiske grunner valgt å se på C-reaktivt 
protein (CRP) og leukocytter, ved innkomst og høyeste målte verdi under det aktuelle 
sykehusoppholdet. 

Ved registreringen av mikrobiologisk prøvetakning har man ført inn de prøvene som er sikret 
i løpet av første døgn etter at pasienten er registrert inn i mottak. I tillegg har man lagt inn 
resultater fra eventuelt tidligere gjennomførte dyrkningsprøver, dersom dette er av relevans 
for den aktuelle innleggelsen. Dette vurderes å være tilfelle dersom det er lagt til grunn i 
vurderingen til mottakende lege i innkomstjournal. Tidspunkt for og resultater fra 
prøvetakning fremkommer tydelig i journalsystemet. Der det er gjennomført 
resistensbestemmelse er dette ført inn i databasen. Dette er med på å danne grunnlaget for 
vurderingen av antibiotikavalget beskrevet nedenfor. Man har i utformingen av resultatet av 
studien sett på hvorvidt det er gjort adekvat mikrobiologisk testing i utredningen av ulike 
diagnosegrupper. Med diagnosegrupper menes her hovedgruppene av infeksjonssykdommer 
slik de er beskrevet i de nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus. (5) Hva 
som anses å være adekvat varierer naturligvis mellom diagnosegruppene. For infeksjoner i 
nedre luftveier anses det tilstrekkelig med to sett blodkultur, nasopharynx-PCR og dyrkning 
av ekspektorat. For infeksjoner i urinveier anses det som tilstrekkelig med to sett blodkulturer 
og urindyrkning. For febril nøytropeni og sepsis stilles de samme kravene til prøvetakning, da 
i tilknytning til det organsystemet som er beskrevet som mistenkt utgangspunkt. For sepsis 
med ukjent fokus anses det tilstrekkelig med to sett blodkulturer, nasopharynx-PCR, 
ekspektorat- og urindyrkning. 

Endelig er det to elementer som begge danner grunnlaget for resultatet av studien. Det første 
er en vurdering av hvorvidt journalføring av valg av behandling og begrunnelse for denne er 
adekvat. Man skiller her mellom om oppstart av antibiotika er begrunnet/kan tolkes og om 
valg av empirisk middel er begrunnet/kan tolkes. I tillegg skiller man altså mellom om valget 
er tydelig journalført eller om det kun kan tolkes ut fra hvordan journalen er skrevet. Det 
anses som god journalføring dersom valg av empirisk middel er begrunnet i journal. Med 



5 
 

dette menes at det fremkommer tydelig av vurderingen hvilken diagnose som er indikasjonen 
for oppstart, og at preparatet som velges er navngitt og innenfor rammene av hva som kan 
anses som forsvarlig bruk av antibiotika, altså at preparatet er nevnt som alternativ i 
retningslinjene. I tillegg kommer en vurdering av det valgte preparatet i den gitte situasjonen, 
om det er korrekt i henhold til veilederen og om det er dekkende ovenfor et eventuelt påvist 
agens. Vurderingene av valgte preparat er inndelt på følgende måte: 

– Dekkende, korrekt dose og varighet. 
– Dekkende, for lav dose. 
– Dekkende, for kort varighet. 
– Dekkende, unødvendig bredspektret. 
– Dekkende, for lang varighet. 
– Ikke dekkende. 
– Ubegrunnet avvik iht. antibiotikaveilederen. 

Sistnevnte er ment å omfatte de feilene som ikke er dekket av de andre beskrivelsene. Man 
har i etterkant valgt å ikke ta stilling til varigheten av behandlingen. Det er flere grunner til 
det. For det første angir ikke veilederen behandlingslengde, og for det andre anses det som 
korrekt å avslutte en behandling tidlig dersom man etter oppstart finner ut at det i 
utgangspunktet ikke var indisert. For hvert antibiotikapreparat er det i tillegg til preparatet og 
dets vurdering registrert tidspunkt, mengde, administrasjonsform, antall definerte døgndoser 
og antall doser gitt i kurve. Det er også et fritekstfelt for spesifisering av feil der det 
forekommer ubegrunnede avvik. Det er også tatt stilling til om valg av antibiotika er revurdert 
innen begynnelsen av fjerde behandlingsdøgn. Antibiotikabehandling anses som revurdert der 
pasienten er utskrevet før dette tidskriteriet er møtt, med overgang til peroral behandling eller 
seponering. Antibiotikabehandlingen er å anse som ikke revurdert dersom det innen starten av 
fjerde behandlingsdøgn ikke nevnes noe i journal om hvorvidt behandlingen skal kontinueres. 
Det er også gjort en vurdering av om det ved innkomst var indisert med antibiotika. Med dette 
menes om det ut fra opplysningene som fremkommer i journal var riktig å iverksette 
behandling med antibiotika. At dette ikke er tilfellet utelukker ikke nødvendigvis at valget av 
antibiotika var korrekt, da dette anses å være tilfellet dersom valg av preparat korrelerer med 
behandlende leges kliniske vurdering uten å ta høyde for om den kliniske vurderingen i seg 
selv var korrekt. 

Alle vurderingene er etter sin opprinnelige vurdering opp mot den nasjonale veilederen 
gjennomgått og kontrollert av overlege enten ved smittevern, infeksjonsmedisinsk- eller 
mikrobiologisk avdeling. Der det har vært diskrepans mellom vurderingene har man i 
etterkant diskutert den gitte kasusen og kommet frem til den mest korrekte vurderingen. På 
denne måten har man kunnet tatt høyde for lokale retningslinjer, i tillegg til å kvalitetssikre 
resultatene. 

I denne studien har det opprinnelig vært ønskelig å kartlegge forholdene i mottak, slik at det 
er forskrivningene foretatt her som vil tas inn i vurderingen, selv om datasettet også legger til 
rette for at man kan se på indikasjoner for endring av antibiotika på et senere tidspunkt og 
etter at det foreligger dyrkningssvar. Statistikken som er beskrevet her tar altså utgangspunkt i 
den første forskrivningen av antibiotika hos hver pasient. 

Innsamling av personsensitive opplysninger har vært en forutsetning for gjennomføringen av 
studiet. Dette er godkjent av personvernombudet for forskning og kvalitetssikring under 
tilrådning til intern kvalitetssikring, saksnummer 14-165. (Vedlegg 1) 
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2.3 Demografi 
Totalt har det blitt inkludert 100 pasienter i studien. Blant disse er det 45 kvinner og 55 menn. 
Snittalder hos kvinner er noe høyere enn hos menn; hhv. 68,7 og 67,2. Hos gruppen i sin 
helhet er gjennomsnittsalderen 67,9 år. Både den yngste og eldste i studien var blant 
kvinnene, der den yngste var 19 og eldste 96 hvilket gir en spredning på 77. Yngste og eldste 
mann var hhv. 22 og 91 år, hvilket gir en spredning på 69. Medianen var 69 i alle grupper.  

For gruppen i sin helhet er laveste målte Charlson score 0, og høyeste 9. Gjennomsnittet er 
beregnet til 2,1, og medianen 2,0. 75-persentilen er 3,0. Det inntraff mors hos 8 pasienter, 4 
under innleggelse og 4 innen 30 dager etter utskrivelse. 16 pasienter ble reinnlagt innen 30 
dager etter utskrivelse. Innenfor alle disse gruppene er det stor variasjon i Charlson score. 
Blant de 4 pasientene der det inntraff mors under opphold var det hos 3 mistanke om 
infeksjon i nedre luftveier, og hos 1 mistanke om sepsis med utgangspunkt i nedre luftveier. 
Av pasientene der det inntraff mors innen 30 dager etter utskrivelse var det hos 2 mistanke om 
infeksjon i nedre luftveier, 1 urosepsis og 1 febril nøytropeni. Blant de 16 pasientene med 
reinnleggelse innen 30 dager var det to infeksjonsdiagnoser som var spesielt hyppig 
forekomne, 10 med mistanke om infeksjon i nedre luftveier og 4 med febril nøytropeni. 

Blant de 100 pasientene var enkelte diagnosegrupper dominerende ved innkomst. Det ble hos 
40 pasienter stilt en infeksjonsdiagnose knyttet til nedre luftveier. Blant disse var 29 
samfunnservervede, i tillegg til 8 som var beskrevet som KOLS-eksaserbasjoner. Det var 1 
tilfelle av sykehuservervet infeksjon og 1 tilfelle av empyem i denne gruppen.  
Det var hos 22 pasienter mistenkt infeksjon i urinveier. 11 av disse er beskrevet som cystitter 
(nedre urinveisinfeksjon), og 11 som pyelonefritter (øvre urinveisinfeksjoner). 1 av pasientene 
med mistenkt pyelonefritt var gravid. 
Totalt er det beskrevet 15 pasienter der det initieres behandling primært med mistanke om 
sepsis. Blant disse var det mistanke om utgangspunkt i nedre luftveier hos 9 og urinveier hos 
3. To av tilfellene var beskrevet med ukjent utgangspunkt, og det var ett tilfelle med 
utgangspunkt i bløtvev (abscess). 
11 pasienter ble behandlet på mistanke om febril nøytropeni. 

Med unntak av én pasient er det ved innkomst tatt CRP og leukocytter hos samtlige i studien. 
Lavest målte CRP var <3 mg/L (negativ) og høyeste 360 mg/L, hvilket tolkes til å gi en 
spredning på 360 mg/L. Gjennomsnittet er 112,2 mg/L. Median (50-persentil) er 80 mg/L, 25-
persentilen 30 mg/L og 75-persentilen 190 mg/L. 20 av pasientene hadde ved innleggelse en 
CRP som var lavere enn 20 mg/L, og 35 pasienter hadde lavere enn 50 mg/L. 
Lavest målte leukocytter var 0,6 x109/L, og høyeste 31,0 x109/L, hvilket gir en spredning på 
30,4 x109/L. Gjennomsnittet er 12,1 x109/L og medianen 11,5 x109/L. Referanseområdet for 
leukocytter er angitt å være 3,5-10 x109/L, og med utgangspunkt i dette er det i studien 58 
pasienter med leukocytose og 7 med leukopeni (8). 34 pasienter er innenfor referanseområdet. 
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2.4 Prøvetakning 
Totalt er det blitt gjennomført 55 nasopharynx-PCR, hvorav 8 var positive. Hyppigst 
forekomne resultat var blant disse Influensa B og Parainfluensa 3, som begge ble funnet tre 
ganger hver. Positiv nasopharynx-PCR forekom hos pasienter som var innlagt med mistanke 
om nedre luftveisinfeksjon, sepsis med luftveier som mistenkt utgangspunkt eller febril 
nøytropeni.  

Av de 100 pasientene i studien ble det tatt blodkulturer hos 79. Blant disse var det 7 positive. 
Den hyppigst forekomne bakterien var E. coli, som vokste opp i tre prøvesett. Blant de 
pasientene med positiv blodkultur var det stor variasjon med tanke på mistenkt diagnose, og 
kun to pasienter der det primært er beskrevet en septisk tilstand ved innkomst. 

Det ble gjennomført 56 bakteriologiske undersøkelser av urin. Blant disse er det én prøve det 
ikke foreligger svar på. 23 dyrkningssvar er negative. Blant de 32 positive dyrkningssvarene 
var E. coli den klart hyppigst forekommende med 10 tilfeller. 7 av dyrkningssvarene viste en 
gram positiv blandingsflora, og 6 en gram negativ og positiv blandingsflora.  

Totalt ble det gjennomført tre ekspektoratdyrkninger, to av disse hos pasienter med mistenkt 
nedre luftveisinfeksjon. Den siste ble gjort sekundært hos en pasient som opprinnelig ble 
behandlet for urinveisinfeksjon.  

2.5 Antibiotika 
Det er i mottak forskrevet 100 behandlinger bestående av 124 ulike antibiotika. Det er 24 
pasienter som har fått behandling med to preparater. De resterende 76 har altså blitt behandlet 
med ett preparat. Enkelte preparater er relativt sett veldig hyppig brukt. Nedenfor er en 
oversikt både over hvilke preparater og hvilke behandlingsregimer som er forskrevet mest. 
Det hyppigst forskrevne preparatet er benzylpenicillin, hvilket er forskrevet 50 ganger. Den 
vanligste bruken av dette preparatet var som monoterapi, og deretter i kombinasjon med 
gentamicin. Det fremkommer at 85 % av alle preparatene som er forskrevet utgjøres av de fire 
vanligste, og videre at de fire vanligste behandlingsregimene, som utgjøres av en kombinasjon 
av de samme preparatene, utgjør 82 % av alle de forskrevne behandlingene. 

Antibiotika Antall ganger forskrevet 
Benzylpenicillin 50 
Gentamicin 21 
Cefotaksim 19 
Cefuroksim 16 
Ampicillin 4 
Pivmecillinam 4 
Trimetoprim-sulfametoksazol 2 

 

 

Andre 8 
Tabell 1: Oversikt over antall forskrivninger av ulike preparater. Andre er: Amoksicillin, ceftazidime, ciprofloksacin, 
dicloksacillin, klindamycin, kloksacillin, meropenem og tobramycin. Disse er kun forskrevet én gang hver. 
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Figur 1: Oversikt over antallet forskrivninger av de hyppigst anvendte behandlingsregimene. 
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3 Resultat 

3.1 Prøvetakning 
Blant de diagnosene der man på forhånd har definert hvilke mikrobiologiske prøver som 
anses å være adekvat i utredningen, og ved å ekskludere dyrkning av ekspektorat, er det hos 
55 av 88 pasienter gjennomført helt korrekt prøvetakning.  
Retrospektivt ser man at det i 19 tilfeller mangler gjennomføring av nasopharynx-PCR, 
hvorav 14 utgjøres av pasienter med mistanke om infeksjon i nedre luftveisinfeksjon.  
Når det gjelder blodkultur mangler dette hos 14 pasienter, hvorav 12 var behandlet for 
infeksjon i nedre luftveier og 2 for øvre urinveisinfeksjon.  
Urindyrkning mangler hos 5 pasienter der det i retrospekt skulle vært gjort, herunder 2 som 
var behandlet for mistenkt sepsis, 2 for febril nøytropeni og 1 for nedre urinveisinfeksjon. 
Sistnevnte var hos den samme pasienten der det ikke ble tatt blodprøver, og det heller ikke er 
gjort andre diagnostiske tester utover urinstix. 
Dyrkning av ekspektorat ble utført hos 2 av 51 pasienter der dette anses å burde være en del 
av utredningen. 

Blant pasientene der det var mistanke om sepsis er det 6 av 15 tilfeller av inadekvat 
mikrobiologisk prøvetakning. Det ble gjort blodkultur av alle disse pasientene, men hos 4 ble 
det ikke gjort nasopharynx-PCR og hos 2 manglet urindyrkning. Nasopharynx-PCR manglet 
hos 3 pasienter med mistenkt utgangspunkt i nedre luftveier, og hos 1 pasient med ukjent 
utgangspunkt. Urindyrkning manglet hos 1 pasient med mistenkt utgangspunkt i urinveier og 
hos 1 pasient med ukjent utgangspunkt. 
Blant pasientene innlagt med febril nøytropeni ble det også tatt blodkulturer hos alle, men det 
manglet hos 2 pasienter dyrkning av urin og hos 1 pasient nasopharynx-PCR.  
Blant pasientene som var innlagt med mistanke om infeksjon i nedre luftveier var det hos 20 
av 40 inadekvat utredning i form av mikrobiologisk prøvetakning. Her manglet det 
nasopharynx-PCR hos 14 pasienter, blodkultur hos 12 og 6 manglet begge deler. 
Blant pasientene med øvre urinveisinfeksjon ble det hos samtlige dyrket urin samt tatt 
urinstix. Det manglet blodkultur hos 2 pasienter. Blant pasientene med nedre 
urinveisinfeksjon manglet urindyrkning hos 1 og stix hos 1. 

3.2 Journalføring 
Blant de 100 innkomstjournalene er det i 64 tilfeller god føring i det at valget av empirisk 
middel er tydelig begrunnet. Av de resterende 36 er det i 13 av tilfellene uproblematisk å 
tolke valget ut fra opplysningene som foreligger. Dette etterlater 23 tilfeller der valg av 
empirisk middel ikke er begrunnet og heller ikke kan tolkes. I 7 av disse tilfellene 
fremkommer det heller ingen opplysninger i journal om bakgrunnen for at antibiotika er 
oppstartet. 
Antibiotikabehandlingen hos hver enkelt pasient er vurdert innen starten av 4. 
behandlingsdøgn hos samtlige. 
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3.3 Antibiotika 
Av de 100 pasientene er det registrert 29 tilfeller der det forskrevne preparatet ikke passer 
kriteriene for dekkende, korrekt dose og varighet. 25 av disse tilfellene er beskrevet som 
ubegrunnede avvik, 2 som ikke dekkende, 1 som unødvendig bredspektret og 1 som 
dekkende/for lav dose. Blant disse utgjøres feilen av de 4 hyppigst forskrevne 
behandlingsregimene beskrevet ovenfor i 26 av tilfellene. Av de ubegrunnede avvikene er det 
3 behandlinger som utgjør omtrent alle tilfellene. De behandlingsregimene som hyppigst 
forskrives feil i henhold til veilederen er cefuroksim (monoterapi), der det er registrert 13 
avvik. Etter dette kommer cefotaksim (monoterapi) med 7 avvik. Kombinasjonen 
benzylpenicillin og gentamicin er beskrevet som avvikende i 2 tilfeller. Hver av disse 
behandlingene er forskrevet henholdsvis 16, 17 og 18 ganger. 

Blant de 40 pasientene der det mistenkes infeksjon i nedre luftveier er det registrert avvik hos 
6. Tre av disse var i gruppen innlagt med mistanke om samfunnservervet pneumoni. 
Forskrivning av cefotaksim utgjorde avviket i 4 av de 6 tilfellene.  
Blant de 22 pasientene med mistanke om urinveisinfeksjon er det i 11 av 22 tilfeller 
forskrevet feil type antibiotika. Behandling med cefuroksim forklarer totalt 9 av disse 
tilfellene. 5 av 11 er i gruppen med øvre urineisinfeksjon og 6 av 11 i gruppen med nedre, 
hvor cefuroksim er forklaringen i henholdsvis 4 og 5 tilfeller. 
Blant pasientene der det ved innleggelse var mistanke om sepsis, var det etter retningslinjene 
avvikende behandling i 3 av 15 tilfeller.  
Blant de 11 pasientene med mistanke om febril nøytropeni er det registrert avvik fra 
retningslinjene i 5 tilfeller. Tre av disse utgjøres av cefotaksim.  

Totalt er det 14 kasuistikker som er tolket slik at det i utgangspunktet ikke var indisert med 
antibiotika. Enkelte diagnosegrupper er her overrepresentert. Fire av disse kasuistikkene er 
pasienter som ble behandlet for nedre urinveisinfeksjon, tre pasienter ble behandlet for febril 
nøytropeni og tre pasienter for infeksjon i nedre luftveier. 
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4 Diskusjon 
Det er blitt undersøkt hvorvidt det etter de nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika i 
sykehus forskrives rett antibiotika til pasienter innlagt i medisinsk mottak på Akershus 
Universitetssykehus, basert på den kliniske vurderingen beskrevet i innkomstjournal. Man har 
også hos de samme pasientene kartlagt prøvetakning og utredning, og forsøkt å finne 
fellesnevnere der det er mangler. Til slutt har man sett på journalføring, og i hvilken grad 
denne begrunner valget av det gitte preparat. 

Man har funnet at det er enkelte preparater som tenderer til å bli brukt feil, og hvor feilbruken 
av hvert av disse preparatene i tillegg er overrepresentert innenfor enkelte diagnosegrupper. 
Generelt er den klart hyppigste feilen at et andrelinjepreparat gis uten at det er 
kontraindikasjoner mot det empiriske standardregimet, det være seg eGFR >30 eller fravær av 
penicillinallergi. Samtidig kan det mangle indikasjon for behandling med 
andrelinjepreparater, eksempelvis ønske om dobbel gramnegativ dekning i behandlingen av 
nøytopen feber med cefotaksim og gentamicin, eller komplisert forløp av en øvre 
urinveisinfeksjon som i kombinasjon med nyresvikt grad 4 kan rettferdiggjøre behandling 
med cefuroksim eller cefotaksim. Svært få avvik foreligger ved at antibiotikumet som er gitt 
ikke nevnes i retningslinjene for den gitte diagnosen. Det har vært vanskelig i mange av 
tilfellene å spesifisere avviket slik man har delt inn, hvilket har gjort at man har endt opp med 
en høy andel i gruppen ubegrunnede. 

Det preparatet som oftest er brukt feil er cefuroksim. 9 av 13 tilfeller forekommer hos 
pasienter som behandles for urinveisinfeksjoner, både øvre og nedre. Cefuroksim er vel å 
merke et alternativ ved pyelonefritter, men forutsetter et komplisert forløp, samt 
kontraindikasjon for bruk av gentamicin.  Dette er ikke tilfelle ved noen av kasuistikkene der 
dette er registrert som avvik. Det er i fire tilfeller eksplisitt skrevet i journal at dette preparatet 
er gitt for å dekke for potensiell infeksjon i både luft- og urinveier, uten at kriteriene for å 
benytte dette preparatet er oppfylt for noen av disse diagnosene.  

Cefotaksim er det preparatet som er gitt feil nest flest ganger. Det er her stor spredning 
mellom diagnosene som er utgangspunktet for den iverksatte behandlingen, men den hyppigst 
forekomne er febril nøytropeni, hvilket utgjør 3 av de 7 avvikene. Ved denne diagnosen 
foreligger ingen indikasjon for monoterapi med cefotaksim, hvilket er forklaringen på disse 
avvikene. 
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Figur 2: Forholdet mellom korrekt og ikke korrekt bruk av ulike preparater. Monoterapi der ikke annet er spesifisert. De lyse 
feltene angir antall feilforskrivninger for hver av behandlingene, og samlet uttrykker en stolpe antall forskrivninger.  

Det er totalt 14 kasuistikker i studien som er vurdert slik at det ikke var indikasjon for 
behandling med antibiotika, gitt deres beskrevne tilstand ved innkomst. Det understrekes 
beskrevne, da denne vurderingen etter studiens natur er gjort retrospektivt på bakgrunn av 
hvorledes journal er skrevet. Hva som er skrevet i journal, og hvordan det er skrevet, gir ikke 
nødvendigvis et korrekt bilde av den faktiske tilstanden til en gitt pasient, og heller ikke 
legens vurdering. Det er dermed vanskelig å si noe om riktigheten av dette estimatet, da det er 
vel så trolig at det er uttrykk for inadekvat journalføring. 

I etterkant av innhentingen av data viste det seg at det er gjennomført svært få dyrkninger av 
ekspektorat. Dette er å anse som et funn i seg selv, men det er av denne grunn lite praktisk å 
benytte denne parameteren i beregningen av resultatene knyttet opp mot mikrobiologisk 
prøvetakning. Tallene som representerer manglende prøvetakning er dermed presentert uten 
denne variabelen. Funnet kan være et uttrykk for at ekspektoratdyrkning ikke gjøres 
rutinemessig hos aktuelle pasienter (der det er mistanke om infeksjonsfokus i nedre luftveier), 
men heller gjøres der det finnes klinisk mistanke om at det kan foreligge atypiske mikrober. 
Dette kan mulig rettferdiggjøres med tanke på den høye forekomsten av samfunnservervede 
infeksjoner i prøvesettet. 

Man ser at det som oftest mangler å gjennomføres i utredningsøyemed er nasopharynx-PCR 
hos pasienter som legges inn med mistanke om infeksjon i nedre luftveier, i tillegg til 
blodkulturer hos de samme pasientene. For øvrig er manglende utredning spredt utover de 
ulike diagnosegruppene, og et færre antall med disse diagnosene gjør det vanskelig å trekke 
konklusjoner ut fra dette, da forekomsten kan være uttrykk for ren tilfeldighet. Likevel anses 
det viktig å påpeke at det kan forekomme potensielt alvorlige mangler, som manglende 
urindyrkning hos pasienter som behandles for sepsis med mistenkt utgangspunkt i urinveier. 
Samtidig kan man ikke med sikkerhet utelukke at denne typen alvorlige feil som fanges opp i 
studien er et uttrykk for journalføring som ikke korrekt gjenspeiler behandlende leges 
tankegang, og dermed faller inn under feil kategori. Prøvesettet viser at det hos enkelte 
pasienter er funnet bakteriemi, også der det opprinnelig ikke er mistanke om en septisk 
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tilstand. Dette understreker viktigheten av blodkulturer hos pasienter der det iverksettes 
antibiotisk behandling. 

Diagnostikken synes blant pasientene i prøvesettet å være god. Hovedandelen av pasientene 
der det er diskrepans mellom innleggelses– og utskrivelsesdiagnose utgjøres av de som er 
innlagt med mistanke om sepsis og senere får dette avkreftet, eller pasienter som innlegges 
med mistanke om fokal infeksjon der det siden påvises bakteriemi. Denne diskrepansen kan 
dermed hovedsakelig forklares som en naturlig følge av utredning av differensialdiagnoser, 
heller enn feildiagnostikk. Blant de 100 pasientene var det 16 der det ikke er angitt noen 
infeksjonsdiagnose i epikrise. Dette utelukker ikke nødvendigvis at vurderingen gjort i mottak 
var korrekt, eksempelvis ved at pasienter fremstår septisk. 

Journalføring har vært en tilbakevennende utfordring gjennom studien, hvilket også gir seg til 
uttrykk ved den ganske lave forekomsten av hva man har forhåndsdefinert som adekvat 
journalføring av valgt behandling. Det har dog vært uproblematisk i samtlige tilfeller å finne 
at det er gjort en vurdering av hvorvidt behandlingen skal kontinueres, ut fra hvordan dette 
defineres i metodedelen. Det er viktig å påpeke at også vurderingen av valgte preparat i hvert 
tilfelle er gjort ut fra den diagnostiske vurderingen referert i journal. Det er altså her rom for 
at utelatte eller mangelfulle opplysninger i journal kan føre til at tolkningen av hva som 
behandles, og således retningslinjene, skiller seg fra den faktiske vurderingen og dens 
tilhørende korrekte behandling. Dette kan nok i praksis kun forklare svært få tilfeller, da det 
jamfør metode er lagt flere kilder til grunn for vurderingen, samt at hver enkelt kasus og dens 
tilhørende vurdering er gjennomgått flere ganger, også av ulike personer. Dette utgjør nok 
primært et problem blant de journalene der det ikke er beskrevet bakgrunnen for oppstart av 
antibiotika, som jo utgjør en svært liten andel. Diagnosene har i all hovedsak vært 
uproblematisk å tolke. I de tilfeller der det ikke er oppgitt bakgrunn for oppstart av behandling 
med antibiotika ved innkomst, har dette fremkommet i andre journalnotater. Summen av dette 
har gjort at resultatet av studien med tanke på valg av antibiotika og mikrobiologisk 
prøvetakning i minimal grad er blitt påvirket av hvordan journal er ført. 

Den største utfordringen knyttet opp til journalføring har vært å tolke forekomsten av enkelte 
variabler. Dette gjelder både dokumentasjon av tilstedeværelse så vel som fravær av disse. 
Eksempelvis kan dette være hvorvidt den aktuelle pasienten er innlagt fra sykehjem, har 
innlagt urinveiskateter, om behandlende lege har konferert etc. Det er ingen garantier for at 
dette blir beskrevet i journal, i motsetning til de mikrobiologiske prøvesvarene og 
medikamenter som er gitt, da dette rutinemessig er scannet og lagret som separate dokumenter 
i journalsystemet. Det har av denne grunn vist seg vanskelig å kunne se på forekomsten av– 
og sammenhenger mellom enkelte variabler, da den reelle forekomsten av disse er ukjent. 

De inkluderte i studien anses å være representative for den medisinske pasientpopulasjonen 
ved Ahus. Årsaken til dette er en kombinasjon av fordelingen og spredningen av alder og 
kjønn, men også forekomsten av ulike diagnoser. Et større problem for resultatets validitet er 
antallet inkluderte. Det er relativt få forekomne feil i absolutte tall, selv om prosentandelen er 
høy. Selv om studien av denne grunn ikke med sikkerhet kan si noe om den faktiske 
forekomsten av feilforskrivninger, vil den kunne fange opp potensielle fallgruver, og indikere 
et behov for innskjerpet bruk av enkelte preparater ved en gitt diagnose. 

Grunnet inklusjonskriteriene i studien fanger den ikke opp pasienter som ikke har blitt 
behandlet med antibiotika, selv om det var indisert. Dette representerer en gruppe av ukjent 
omfang med potensielt alvorlig feilbruk av antibiotika. Målet med studien har ikke vært å 
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kartlegge denne gruppen, men det er likevel en gruppe som er viktig når det gjelder opplæring 
i korrekt bruk av antibiotika. 

Den varierende forekomsten av de ulike diagnosene har vært en statistisk utfordring. Dette 
gjør at kun de hyppigst forekomne diagnosegruppene er mulige å sammenlikne med 
hverandre. Da den varierende forekomsten kan tenkes å være uttrykk for den faktiske 
insidensen av de ulike diagnosene gjør dette til et mindre problem i praksis, og de mindre 
diagnosegruppene vil fortsatt kunne benyttes i beregninger som går på gruppen i sin helhet.  
Denne studien vil altså fremdeles kunne brukes til å kartlegge potensielle angrepspunkter for 
målrettede tiltak i styringsprogrammet, spesielt ved funn som omfatter hyppig forekomne 
diagnoser.  
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5 Konklusjon 
I studien har man klart å identifisere to preparater som ofte ved bruk bryter med de nasjonale 
retningslinjene, cefuroksim og cefotaksim. Disse to preparatene utgjør over 2/3 av alle 
feilforskrivningene som er fanget opp. Selv om det er mye usikkerhet rundt den absolutte 
forekomsten av feilforskrivningene, er utfallet her så omfattende at det høyst sannsynlig ikke 
kan være uttrykk for ren tilfeldighet. Altså har man med dette også identifisert to potensielle 
angrepspunkter for målrettede tiltak ved et antibiotikastyringsprogram, som mulig kan ha en 
drastisk innvirkning på antall feilforskrivninger gjort i akuttmottaket. 

Hva prøvetakning angår er det på generell basis god dekning, med unntaket av at det er svært 
lite utbredt å dyrke ekspektorat. Det må gjøres en vurdering på hvorvidt det er ønskelig at 
dette skal gjennomføres i bredere skala enn slik det tilsynelatende er nå. 

Studien har også fanget opp mangler i journalføring, spesielt med tanke på valg av empirisk 
middel. I over 1/3 av innkomstjournalene som inngår i studien mangler forklaring på valg av 
middel og hvorfor dette er valgt. Det er dog viktig å påpeke at det tilsynelatende er god 
oppfølging av pasientene med tanke på korreksjon og oppfølging av den antibiotiske 
behandlingen. 
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7 Vedlegg 
Vedlegg 1: Tilråding til intern kvalitetssikring, saksnummer 14-165. 
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