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Sammendrag
Bakgrunn: Bakterienes resistens mot antibiotika er et alvorlig og økende problem både i
Norge og globalt. Økende resistens skyldes dels økt forbruk av antibiotika og dels økt
spredning av resistente bakterier ved stor reiseaktivitet både til og fra Norge og globalt. For å
begrense, redusere og holde antibiotikaforbruket innen fornuftige rammer, slik at det utvikles
minst mulig resistens, er det viktig med kontinuerlig overvåking i helsevesenet.
Hensikt: Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke om de retningslinjene vi har
for rasjonell bruk av antibiotika i Norge, ble fulgt i perioden 2000 - 2015. Dette skulle
undersøkes både i primær- og i sekundærhelsetjenesten.
Materiale og metode: Materialet i denne studien besto av 56 artikler som ble funnet gjennom
systematiske søk av publisert materiale i følgende tidsskriftdatabaser: Pub Med, Web of
Science og i Tidsskrift for Den norske legeforening. Søket ble avgrenset til perioden fra
1.januar 2000 til 31.desember 2015.
Resultater: Forbruket generelt av antibiotika og i særdeleshet av de bredspektrede, økte
betydelig i både primær- og sekundærhelsetjenesten i løpet av 15 års perioden som helhet.
I allmennpraksis økte forbruket mest av makrolider. Luftveisinfeksjoner utgjorde generelt
75 % av alle infeksjonene der, og to tredeler av den mengde antibiotika som ble forskrevet i
årene 2002-2011, var rettet mot denne type infeksjonene. I sykehjem ble det funnet store
variasjoner i bruk av antibiotika. Urinveisinfeksjoner var det som forekom hyppigst der.
Likevel, i siste del av perioden har det blitt registrert nedgang i antibiotikabehandling av
bronkitt og sinusitt, nedgang i antibiotikaforbruk ved forskrivning av vent- og-se resept og
strengere fluorokinolonbruk mot cystitt.
I sykehus økte antibiotikaforbruket generelt med 17 % og de bredspektrede med ca. 30 % fra
2002-2011. Her økte forbruket av karbapenemer og tredje generasjons cefalosporiner mest.
De fleste sykehus hadde egne regimer for antibiotikaprofylakse ved kirurgi som var i samsvar
med retningslinjene i varierende grad. Når det gjelder behandling av livstruende infeksjoner,
spesielt sepsis, var det et overforbruk av bredspektrede antibiotika. På grunn av begge
overforbruket av bredspektrede antibiotika og økt resistens var det behov for endring av
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empirisk behandling iht. resultater av blodkulturene ved Oslo Universitetssykehus, i mer enn
halvparten av tilfellene i begynnelsen av perioden.
Konklusjon: Økt antibiotikaforbruk i allmennpraksis er en indikator på at retningslinjene
ikke ble fulgt i tilstrekkelig grad selv om det er vist en lett forbedring ved for eksempel
behandling av infeksjoner som skyldes virus. Økt forekomst av antibiotikaresistens forhindrer
etterlevelse av retningslinjene i sykehus i stor grad. Det er nødvendig med videre arbeid for å
øke etterlevelsen både i primær- og sekundærhelsetjeneste, ved å bruke effektive tiltak for å
implementere retningslinjene på et tilfredsstillende nivå og å gjøre dem tilgjengelige til alle
aktører i norsk helsevesen.
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1 Innledning

1.1 Oppdagelsen av antibiotika og antibiotikaresistens

Antibiotika, også kjent som antibakterielle midler, er en kategori legemidler som brukes både
til å behandle og forebygge infeksjoner i kroppen forårsaket av bakterier. Ordet antibiotika
kommer fra 2 greske ord anti betyr "mot", og det greske ordet bios betyr "liv" (bakterier er
livsformer). Antibiotika er kjemiske virkestoff som produseres naturlig av mikroorganismer
og som enten stopper reproduksjoner eller dreper patogene mikrooragnismer. Siden
antibiotika utøver sin effekt på to måter, deler vi dem inn i to hovedgrupper i henhold til deres
mekanisme: baktericide og bakteriostatiske, det vil si bakteriedrepende og veksthemmende
(1).
Bakterier er enkle encellede organismer. De er små og kan ikke ses med det blotte øyet. Vi
kan observere bakterier i et mikroskop. De fleste bakterier er nyttige for oss, men noen er
patogene. Patogene bakterier er bakterier som vekker sykdom. Vi deler bakterier i to grupper:
Gram-positive og Gram-negative. Gram-positive har en mer porøs og tykkere cellevegg av
peptidoglykan, mens Gram-negative har en tynn cellevegg av peptidoglykan og en ytre
lipopolysakkaridmembran (2).
Den første antibiotikum, penicillin, ble oppdaget av Alexander Fleming (1881–1955) i 1928
(3). Penicillin virker ved å hemme syntesen av stoffer som danner bakterienes cellevegg.
Celler hos dyr og mennesker har ikke denne type cellevegg og skades derfor ikke av
penicillin. I løpet av de påfølgende årene ble penicillin tatt i klinisk bruk både i England og
USA.
Bakterier med lite utviklet cellevegg, kjent som Gram-negative, er lite følsomme for naturlig
penicillin. Det første antibiotikum med kraftig virkning på Gram-negative bakterier var
streptomycin som ble funnet i soppen Streptomyces griseus og tatt i klinisk bruk i 1950-årene
(4).
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I år 1943 greide man å masseprodusere penicillin. I begynnelsen var det stor spenning blant
pasienter og leger, de nye medikamenter reddet liv! De fikk raskt tilnavnet «the magic bullet»
eller mirakelmedisin, og ble en gullgruve for den raskt voksende farmasøytiske industri. Selv
om det tidlig ble kjent at bakterier kunne utvikle resistens, mente de fleste at problemet kunne
løses ved å produsere nye medisiner hele tiden. På 1950-tallet kom bakteriene tilbake i stor
målestokk for første gang. Store epidemier med penicillinresistente stafylokokker raste på
europeiske og nordamerikanske sykehus. De forårsaket aggressive og letale
sykehusinfeksjoner. De siste 20 årene har infeksjoner med multiresistente stafylokokker,
streptokokker og Gram-negative staver blitt stadig vanligere i den globaliserte verden (5).
Pasienter som har vært på sykehus i utlandet blir lagt på isolat i frykt for at de er kolonisert
med de nye «supermikrobene». Det stilles spørsmål og diskuteres om antibiotika æraen er
over. Overbevisningen om at mirakelmedisinen var funnet, er erstattet av frykt for
multiresistente mikrober (4).
Antimikrobiellresistens er motstanden en mikroorganisme har overfor et antimikrobielt stoff
som opprinnelig var effektivt. Resistente mikroorganismer (inkludert bakterier, sopp og
parasitter) er i stand til å motstå eksponering for antimikrobielle stoffer, slik som
antibakterielle legemidler - antibiotika, soppmidler og antimalariamidler, slik at vanlige
behandlinger blir ineffektive og infeksjoner vedvarer, samt økt risiko for at infeksjonen av
spres til andre (6). Bruk og misbruk av antimikrobielle legemidler- antibiotika forenkler og
akselerer forekomsten av resistente stammer. Dårlig kontroll og forebygging av infeksjoner i
praksis, utilstrekkelig hygiene og feil håndtering av mat, fremmer til spredning av antibiotika
resistens (7).
Det er svært viktig og er en forutsetning for moderne medisinsk behandling at effektive
antibiotika er tilgjengelig i alle situasjoner der infeksjoner kan gi alvorlige utfall (7).
Antibiotika følsomhet er i hvilken grad bakterier er følsomme for antibiotika.
Antibiotikafølsomheten kan variere selv innenfor en art (med noen stammer er mer sensitive
enn andre). Antibiotikaresistens test (AST) utføres vanligvis for å bestemme hvilke
antibiotikum som vil være mest vellykket ved behandling av en gitt bakteriellinfeksjon in
vivo. Resultater av testen presenters i antibiogram.
Problemene med antibiotika resistens er ofte knytet til noen viktige bakteriestammer:
penicillin-resistens hos Streptococcus pneumoniae (pneumokokker), meticillin-resistens hos
gule stafylokokker (MRSA), vankomycin-resistens hos enterokokker (VRE), resistens mot
2

bredspektrede betalaktamer (ESBL), aminoglykosider og fluorokinoloner hos enterobakterier
(E.coli, Klebsiella pneumoniae, etc.) (8).

1.2 Antibiotikasituasjonen i Norge

1.2.1 Antibiotikaforbruk og antibiotikaressistens
Antibiotika er en av de aller mest brukte legemidlene hos mennesket. I Norge ble det
forskrevet 58 464 kg antibiotika i 2012. Av dette var 87,0 % mennesker, 10,0 % var til
behandling av landdyr og omtrent 3,0 % til fisk (9).
I Norge er det relativt lavt forbruk av antibiotika i forhold til andre land i Europa (9).
Luftveisinfeksjoner, særlig bronkitt, er en hyppig årsak til denne antibiotikabruken, til tross
for at de fleste akutte bronkitter er forårsaket av virus. Akutt bronkitt er en vanlig sykdom
som hovedsakelig behandles i allmennpraksis. Overforbruk av antibiotika i behandling av
denne og andre luftveisinfeksjoner kan føre til resistensutvikling av luftveismikrober.
Heldigvis er resistensutvikling et mindre problem i Norge enn i mange andre land. Norge har
en streng antibiotikapolitikk. For å opprettholde og forbedre denne situasjonen bør
forskrivning av antibiotika allikevel reduseres. Etter eksempel fra andre land i regionen burde
Norge innføre mål for forskrivning av antibiotika (9). Det ble fastsatt et mål i Handlingsplan
fra Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 som tar sikte på å redusere forbruk
av antibiotika med 30 % sammenlignet med antibiotikaforbruk i 2012 (9).
I tabellen 1 er det vist at betalaktamasesensitive penicilliner og tetrasykliner var de to mest
brukte antibakterielle gruppene i Norge i 2015. Dette har de vært siden 1980-årene (10). I
2015, gikk det totale salget av antibakterielle midler til systemisk bruk i mennesker (ATC J01
gruppe, bortsett fra metenamin) ned med 4,0 % sammenlignet med det totale salget i 2014 (fra
15,7 til 15,1 DDD / 1000 innbyggere / døgn). ATC er en forkortelse for anatomisk terapeutisk
kjemisk. Dette er klassifiseringssystem hvor aktive virkestoffer blir delt i grupper etter hvilke
organer som påvirkes og etter deres terapeutiske, farmakologiske og kjemiske egenskaper.
DDD står for definert døgndose og er definert som « den antall gjennomsnittlige dose per dag
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for et legemiddel som brukes for sin hoved indikasjon hos voksne» (11). Antibiotika er
reseptbelagte legemidler i Norge, og samlet antibiotika-salg inkluderer alt forbruk hos
mennesker i Norge dvs. primær- og sekundærhelsetjenesten (10).

Tabell 1: Human bruk av antibakterielle midler i Norge 2008-2015 etter ATC grupper.
Bruken er presentert som DDD / 1000 innbyggere / døgn og i % endring 2014-2015. Kilde:
NORM/NORM-VET 2015 (10)
ATC

Grupper antibiotika

J01A
J01B

Tetrasykliner
Amphenicoler
Penicilliner med
J01CA
utvidet spekter
Beta-laktamase
J01CE
sensitive penicilliner
Beta-laktamase
J01CF
resistente penicilliner
Kombinasjon av
J01CR
penicilliner
Cefalosporiner,
J01D
monobaktamer,
karbapenems
Sulfonamider and
J01E
trimethoprim
Makrolider,
J01F
linkosamider and
streptograminer
J01G
Aminoglykosider
J01M
Kinoloner
J01X*
Andre antibakterielle
Totalt eksklusive
J01
metenamin
J01XX05 Metenamin
J01
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Totalt alle
antimikrobielle
midler

2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.22 3.09 3.12 3.47
3.87
3.53
3.44
3.34
0.001 0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Endring
(%) 20142015
-2
-

3.09

3.15

3.19

3.21

3.34

3.34

3.34

3.14

-6

4.71

4.47

4.44

4.47

4.30

4.10

3.8

3.8

-

0.77

0.80

0.82

0.88

0.90

0.78

0.89

0.86

-3

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

0.05

0.08

0.09

+ 14

0.60

0.58

0.55

0.56

0.55

0.52

0.47

0.43

-8

0.98

0.94

0.87

0.87

0.87

0.85

0.84

0.84

-

2.13

1.89

2.01

2.31

2.26

1.93

1.66

1.49

- 10

0.07
0.70
0.46

0.07
0.71
0.46

0.07
0.73
0.47

0.07
0.75
0.49

0.08
0.75
0.47

0.07
0.72
0.45

0.08
0.65
0.41

0.08
0.58
0.40

- 11
-

16.7

16.2

16.3

17.1

17.4

16.3

15.7

15.1

-4

3.01

3.19

3.37

3.44

3.57

3.67

3.65

3.76

+3

19.8

19.4

19.7

20.6

21.0

20.0

19.3

18.8

- 2.6

Det er ganske store og dårlige konsekvenser for samfunnet når det gjelder konsekvensen av
antibiotikaresistens. Dette gjelder både mortalitet, malignitet og kostnad. Antibiotika er den
medikamentgruppen som har bidratt til å redde flest liv og anses derfor som en av moderne
medisins største fremskritt. Utviklingen av nye antibiotika som kan løse problemene er
derimot stoppet opp (12). Feilbruk og økt bruk av antibiotika er den viktigste drivkraften bak
resistensutviklingen. Derfor er det veldig viktig å ta for alvor prinsippene for rasjonell
antibiotikabehandling. Dette innebærer at det bør reduseres både totalforbruket og bruken av
bredspektret antibiotika spesielt. Effektiv behandling av infeksjonssykdommer med
antimikrobielle midler er veldig viktig men forhindres i økende grad av antibiotikaresistens.
Antibiotikaresistens er et økende problem både i Norge og globalt. Men i forhold til
forekomsten av resistens og forbruken av antibiotika i andre europeiske land, er det i Norge
relativt bra. Norge har sammen med Nederland, Sverige og Danmark hatt det laveste
antibiotikaforbruket i Europa og minst utvikling av resistens (8, 13). I aktørseminaret i januar
2008 har det vært presentert at Norge foreløpig ligger relativt godt når det gjelder
antibiotikaresistens. Seminardeltakerne kom til den konklusjon at årsaken til det er
kompetanseutvikling og i mindre grad også flaks (4). Men en ting har sikkert hjulpet mye for
å få til dette relativt positiv konklusjon er at det finnes flere gode systemer for å overvåke
antibiotikaresistens i Norge (4).

1.2.2 Overvåking av antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens i Norge
For å begrense, redusere og holde fornuftige rammer for antibiotikaforbruk samt
antibiotikaresistens er det veldig viktig med kontinuerlig overvåkning. Overvåking er viktig
for å få oversikt over forekomsten av nosokomiale infeksjoner, identifisere risikofaktorer, og
sette i gang forebyggende tiltak. Nosokomiale infeksjoner oppstår under behandling, pleie og
opphold ved helseinstitusjoner. I tillegg kan overvåking bidra til å oppdage og begrense
utbrudd av slike infeksjoner. Overvåking av antibiotikabruk gir helseinstitusjoner mulighet til
å vurdere om deres bruk er i tråd med nasjonale retningslinjer.
Nasjonal overvåkingsprogram for antibiotika startet opp i 1999 med et `pilotprosjekt` for
antibiotikaresistens data fra mennesker (NORM). Fra 2000 har data fra veterinærsiden
(NORM-VET) vært inkludert i en felles årlig rapport (NORM/NORM-VET) (9). Samtidig i
5

mars 2000 utga Sosial- og Helsedepartement en «Tiltaksplan for å motvirke
antibiotikaresisens (2000-2004) ». Etter at den nasjonale tiltaksplanen utløp i 2004 organiserte
Folkehelseinsituttet sammen med regjering en ekspert konferanse som evaluerte den
tiltaksplanen. Dette resulterte i «Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i
helsetjenesten og antibiotikaresistens 2008-2012» i juni 2008 (14). Blant tiltakene fra
strategien ble utarbeidelse av de nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika i både
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Nasjonale faglige retningslinjer hadde som
mål å gi råd om god antibiotikabehandling av infeksjoner, samt holde totalforbruket av
antibiotika i Norge nede (9).
Etter strategien utløp, har det blitt mer tydelig at situasjon i Norge er endret slik at det har
skjedd en kraftig økning av antibiotika resistens i de siste 10-20 årene (8). I 2015 lanserte den
norske regjeringen «Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 ». Strategien
inneholder tiltaksplan for å redusere antibiotikaresistens ved å redusere antibiotikaforbruket
med 30 % innen 2020 (15).

I Norge overvåkes antibiotikaresistens gjennom tre ulike overvåkingssystemer (14):
1. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) (16)
Det er et sentralt helseregister som er regulert etter Helseregisterloven. Folkehelseinstitutt er
databehandlingsansvarlig for innsamling og behandling av helseopplysninger i MSISregisteret (16). Folkehelseinstituttet har etter smittevernloven ansvar for å overvåke
smittsomme sykdommer i Norge og bidra til den internasjonale overvåkingen (16). MSIS er
basert på at leger og medisinske-mikrobiologiske laboratorier melder inn hvert enkelt tilfelle
med full pasientidentitet, ved definerte infeksjonssykdommer. MSIS overvåker infeksjoner
årsaket av ulike bakterielle stammer:
- Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA);
- Penicillinresistente pneumokokker (PRP)
- Vancomycinresistente enterokokker (VRE)
- Karbapenemase-produserende Gram-negative stammer
6

- Mycobacterium tuberculosis
- Infeksjoner med Clostridium difficile, ofte kalt antibiotika-assosiert diaré
- Mikrober med spesielle resistensmønster, for eksempel «ekstendert spektrum
betalaktamase» (ESBL) Gram-negative bakterier
I tillegg gjøres det en begrenset overvåkning av Neisseria gonorrhoeae (16).
2. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) (17)
NORM er et nasjonalt landsomfattende overvåkingssystem for resistens hos mikrober fra
mennesker og drives av Universitetssykehuset i Nord-Norge (17). Mikrobiologisk avdeling
ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF er databehandler og har
ansvar for drift av registeret og rapportering av resultatene i samråd med Fagrådet for NORM
som er sammensatt av leverandører og brukere av data i registeret. NORM bruker
databehandlingsprogrammet eNORM og Nasjonalt folkehelseinstitutt er
databehandlingsansvarlig for NORM.
Det sentrale NORM-registeret reguleres av « Forskrift om innsamling og behandling av
helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober » hjemlet i
Helseregisterloven. NORM prioriterer å overvåke resistens hos klinisk viktige mikrober som
kan føre til alvorlige sykdommer eller infeksjoner med få aktuelle behandlingsalternativer, og
mikrober der man frykter resistensutvikling eller mikrober hvor resistens er påvist i andre
land. Det legges også stor vekt på overvåking av resistens mot klinisk viktige antibiotika og
mot antibiotika som kan gi tidlige signaler om resistensutvikling. Formålet er å beskrive
forekomsten av smittsomme sykdommer over tid, oppdage og bidra til oppklaring av utbrudd
av smittsomme sykdommer, fungere som et rådgivende organ, drive med forskning av årsaker
til smittsomme sykdommer, og bedømme resultater av smitteverntiltak som gjøres i Norge. På
denne måten kan NORM være med på å bidra til overvåking av utbredelsen av
antibiotikaresistens. Fra 2004 er NORM ansvarlig for norsk deltagelse i Det europeiske
overvåkingssystemet for antibiotikaresistens EARS (17).
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3. Det europeiske overvåkingssystemet for antibiotikaresistens (EARS-Net) (17)
Norges deltagelse i EARS-Net organiseres av NORM. EARS-Net ledes og koordineres av Det
Europeiske Smitteverninstituttet (ECDC) og støttes av en koordineringsgruppe bestående av
eksperter valgt blant de nominerte sykdoms-spesifikke kontaktpunktene. Frem til 2009 ble
systemet organisert av det nederlandske smittevernet (RIVM) under navnet EARSS (17).
Norske laboratoriedata oversendes dirkete til databasen i EARS-Net hvert kvartal. EARS-Net
inkluderer resistensdata for isolater kun fra blodkultur og spinalvæsker fra Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae,
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium. Rapportene som gis
ut av EARS-Net forteller oss om resistensutviklingen i Europa.
Ved siden av overvåkingssystemene i Norge, driver en rekke grupper og tjenester med arbeid
mot antibiotikaresistens:
Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) er en faglig og selvstendig rådgivende
gruppe som rapporterer til Helsedirektoratet. AFAs oppgaver består blant annet i å anbefale
nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse, utarbeide norske brytingspunkter for
antibiotika og anbefale metoder for kvalitetskontroll og resistenspanel (18).
Nasjonal kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) driver med
nasjonal kompetanseoppbygging, kurs og formidlingsvirksomhet innenfor
antibiotikaresistens. Senteret følger den internasjonale fagutviklingen og bidrar til etablering
og kvalitetssikring av nasjonale faglige retningslinjer og medisinske kvalitetsregistre innenfor
fagområdet (19).
Antibiotikakomitéen er Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av
antibiotikaresistens (20). Den består av rådgivende ekspertgruppe innen medisinsk
mikrobiologi, infeksjonsmedisin, farmasi, allmennmedisin, veterinærmedisin,
folkehelsevitenskap og eventuelle andre relevante fagområder. Komitéen arbeider for å
forebygge og bekjempe antibiotikaresistens i Norge gjennom å vurdere eksisterende tiltak,
foreslå og ta initiativ til nye aktiviteter eller tiltak. Komitéen skal på fritt faglig grunnlag
vurdere hvilke tiltak som til enhver tid er mest formålstjenlige i arbeidet mot
antibiotikaresistens (20).

8

Det er utviklet per i dag flere overvåking systemer og viktige kilder som gir informasjon om
bruk av antibiotika midler blant norsk befolkninger:
1. Grossistbaserte legemiddelstatistikk gir informasjon om total salg av legemidler fra
legemiddelgrossistene til apotek og sykehus. Den har eksistert i Norge siden 1977.
Statistikken er basert på data fra alle grossister som selger legemidler i Norge og er inklusive
salg av legemidler til dagligvarehandelen. Alle legemiddelgrossister er pålagt å rapportere alt
salg hver måned. Denne systematiske innsamlingen gir oss en presis forbruksoversikt over tid
og regionalt, men gir ingen informasjon om pasient eller forskrivende lege (21).
2. Reseptregistret ble etablert i 2004 som et nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (22).
Folkehelseinstitutt mottar data fra alle landets apotek via Reseptregistret som omfatter
informasjon om forskrivning av alle reseptpliktige legemidler, informasjon om kjønn, alder
og bostedskommune for personer som har fått legemiddel samt utleveringsdato og detaljert
informasjon om medisin. Det er også registrert informasjon om forskrivers alder, kjønn,
profesjon og spesialitet, samt hvilket apotek legemidlene er utlevert fra (22).
3. NOIS (norsk overvåkingssystem for antibiotikaforbruk og helsetjenesteassosierte
infeksjoner) gir en nasjonal oversikt over forekomsten av noen utvalgte typer
helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i helseinstitusjoner (23). NOIS ble
etablert i 2005. Formålet med NOIS, som er et sentralt helseregister regulert i egen forskrift,
er å drive fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolking og rapportering av
opplysninger om forekomst av infeksjoner i det enkelte sykehus, som et grunnlag for å
forebygge slike. Undersøkelser fra andre land viser at infeksjonsovervåking i seg selv
reduserer hyppigheten (24). Gjennom NOIS-registerforskriften er helseinstitusjoner pålagt å
overvåke aktuelle inngrep og sende data til NOIS-registeret. Smittevernavdelingene ved
sykehus og sykehjem rapporterer punktprevalensresultater på antibiotikabruk flere ganger i
året (23).
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Det finnes to nasjonalkompetansesentre for antibiotikabruk:
1. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et kompetansesenter som har som
hovedmål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten (25). En
av senterets viktigste oppgaver er ansvaret for å utarbeide Norske faglige retningslinjer for
antibiotikabruk i primærhelsetjenesten i samarbeid med Helsedirektoratet (25).
2. Nasjonalt kompetasesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten skal bidra og
sikre til ansvarlig og fornuftig antibiotikabruk i sykehus gjennom informasjon, undervisning
av helsepersonell, forskning og fagutvikling. Hovedoppgaven for kompetansetjenesten er å
støtte norske sykehus i arbeidet for bedre implementering av de nye retningslinjer for
antibiotikaforbruk i spesialisthelsetjenesten (26).
Folkehelseinstituttet gjennomfører rekke tiltak for å sikre rasjonell antibiotikabruk blant
befolkningen. Instituttet fordeler over 100000 brosjyrer med kort informasjon om ulike
infeksjoner og hvordan man kan forebygge og lindre plagene. I tillegg inneholder de også
informasjon i hvilke tilfeller det er nødvendig å oppsøke legen og få antibiotika samt de
vanligste bivirkningene antibiotika medfører (20).
Helsedirektoratet krever at leger i Norge er restriktive i forskrivningen av antibiotika, og at
de rekvirerer smalspektret antibiotika for å forhindre resistens (14). Resepter må være
forskrevet av en autorisert lege og alle formene av medisinen (krem, øyedråper, tabletter,
kapsler) kan utleveres bare mot resept. Reklame for antibiotika er forbudt.
Utvikling og utnytting av diagnostiske hjelpemidler er viktig for å få bedre, mer presis og
sikrere infeksjonsdiagnose og derved mer målrettet bruk av antibiotika. Det gjelder særlig
unødig antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjoner hvor årsaken ofte er virus, men hvor
symptomene ofte er like slik at det blir vanskelig å skille fra bakterielle infeksjoner. De raske
laboratorieundersøkelsene som kan hjelpe til en bedre antibiotikabehandling er CRP-testing
og urinstikks. CRP-test omfatter måling inflammasjonsparameter C- reaktivt protein (CRP).
Infeksjoner forårsaker stigning i CRP-verdien (27). Verdien er normalt under 5 mg/l, men kan
raskt stige til flere hundre ved alvorlige infeksjoner. En klinisk vurdering av pasienten er
grunnlaget for all antibiotikabehandling, men en CRP-verdi over 75-100 mg/l kan tyde på en
bakteriell infeksjon. En CRP-verdi under 50 mg/l fra 2. til 6. sykdomsdag indikerer at
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tilstanden kan følges opp uten forskrivning av antibiotika. Stikksanalyser utføres ved
mistanke om urinveisinfeksjon (27).
Det fremmes forskrivning av «vent- og- se resept». Det er en vanlig resept som gis sammen
med et muntlig råd hvor man oppfordrer pasienten til å ingangsette behandlingen dersom
sykdomsstatusen forverres ytterligere (27).
For leger med utdanning utenfor Norden og EU/EØS anbefales å gjennomføre seks ukers kurs
i «Antibiotikaresistens og praktisk antibiotikabruk» for å beholde spesialiteten i
allmennmedisin (28).
Et regulatorisk tiltak som er viktig, er endring i «Forskrift om bruk av legemidler til
mennesker». Endringen er å innføre diagnosekoder ved forskrivning av antibiotika på alle
typer resepter (9). Det er en stor ulempe at det ikke er påbudt med diagnosekoder ved
forskrivning antibiotika på vanlig hviteresept og ha god oversikt over hvorfor ulike antibiotika
forskrives. Diagnosekoder vil bli avgjørende for å kunne bidra til bedre etterlevelse av de
nasjonale retningslinjene for antibiotikaforbruk (9).
Vaksiner og vaksinasjoner er også en av de regulatoriske tiltakene som kan redusere sykdom
og dermed redusere bruken av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens. Hensikten med
vaksinasjon er å oppnå immunitet mot smittsomme sykdommer uten å måtte gjennomgå
sykdommen med den risiko dette innebærer. På denne måten forhindrer
vaksinasjonsprogrammet i Norge tilfeller av smittsomme sykdommer, rotavirussykdom,
stivkrampe, difteri, kikhoste, poliomyelitt, hjernehinnebetennelse, strupelokkbetennelse,
meslinger, humant papillomavirus, hepatitt B og tuberkulose. Vaksiner forhindrer tilfeller av
andre ikke-bakterielle sykdommer (influensa) som kan forårsake bakterielle
sekundærinfeksjoner som måtte være behandlet av antibiotika (2). Folkehelseinstituttet har
ansvar for å sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap i Norge. Smitterisiko kan
variere med ytre forhold som livsstil, sykdom i familien, yrkesutøvelse eller reiser til steder
med annen sykdomsforekomst enn hjemme, så det finnes vaksinasjonstilbud i Norge for
befolkningsgrupper med behov for spesielle vaksiner (29). Disse inkluderer barn med en eller
begge foreldre fra ikke-vestlige land som får tilbud om hepatitt B-vaksine og BCGvaksinasjon, skoleelever og studenter fra land med høy forekomst av meningokokksykdom,
rusmiddelbrukere og menn som har sex med menn (MSM) som skal tilbys hepatitt A- og B-
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vaksine og pneumokokkvaksine, husstandskontakter og nærkontakter til smitteførende
personer, flyktninger og asylsøkere (29).

1.2.3 Innflytelse av innvandring på antibiotikasituasjonen i Norge
I Norge, som i andre vesteuropeiske land, har det vært innvandring fra hele verden.
Innvandrerbefolkningen i Norge har økt mer enn ti ganger siden 1970-tallet, og utgjør i dag
16 % av landets befolkning. Ved inngangen til 2015, var det 669 000 innvandrere og 136 000
norskfødte personer med innvandrerforeldre var bosatt i Norge (30). Halvparten av
innvandrerne kommer fra ikke-vestlige land, hvorav den største gruppen kommer fra Somalia,
fulgt av Pakistan, Irak og Vietnam, Iran, Tyrkia, Sri Lanka. I Oslo utgjør innvandrere omtrent
33 % av befolkningen. Det vil si at hver tredje innbygger er enten selv innvandrer eller født i
Norge med innvandrerforeldre. En fjerdedel av alle innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre i Norge bor i Oslo. Inkluderes Akershus, bor 40 prosent i området (30).
Det norske samfunnet er blitt mer flerkulturelt enn noen gang før og dette fører til et bredt
spekter av medisinske tilstander og rekke forskjeller i behov for helsetjenester samt
medisinering og forventninger til helsevesenet (31). Kulturelle faktorer påvirker folks
meninger og holdninger, så dette spiller også en viktig rolle i lege-pasient forhold for bruk av
antibiotika (32).
I de siste årene ble det betydelig økt antall av helsearbeidere som har fått sin utdanning i noen
av de landene med en høy grad av antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens. De fleste av dem
kommer fra land hvor forskrivning og tilgjengelighet av antibiotika er ikke så begrenset som i
Norge, og hvor nasjonale retningslinjer er ikke så tydelig definert. Noen av de potensielle
problemene med innvandrere er misforståelser eller språkproblemer, interaksjoner mellom
reseptbelagte medisiner (antibiotika) og medisiner fra tradisjonell medisin som brukes ved
selvmedisinering samt dårlig hygiene. Dette er noe som fører til ytterligere utvidelse av
superinfeksjoner (31).
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1.3 Antibiotikasituasjonen i Norden (Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige)

I Skandinavia (Danmark, Norge og Sverige) har forbruket av antibakterielle midler holdt seg
relativt stabilt og lavt sammenlignet med de fleste andre land. I de skandinaviske landene
angår 90 % av den totale bruk av antibiotika polikliniske pasienter. Og derfor er det veldig
viktig at vi kjenner nasjonale antibiotikaforskrivningsmønstre for å kunne gjennomføre og
overvåke endringer i forskrivningen av antibiotika.
Alle skandinaviske land har utviklet retningslinjer for forskrivning og bruk av antibiotiske
midler i allmennpraksis (primærhelsetjenesten). Den «Svenske Strategic Programme for
rasjonell bruk av antimikrobiell agenter og overvåkning av resistance (STRAMA)» ble
etablert i 1994 som et nasjonalt nettverk i Sverige og for å kunne sette problemet på «den
svenske dagsorden». Et tilsvarende programm er utviklet i Norge, NORM program. I
Danmark har antibiotika retningslinjene vært tilgjengelig i «Legemidler», referanse
lommeboka, siden 1980. Boken er publisert av Nasjonal Medisinsk Forening og er derfor
uavhengig av farmasøytisk industri. Et overvåkingsprogram for overvåking av resistens og
antibiotikaforbruk (DANMAP) har også vært i bruk siden 1996. Men årsakene at antibiotika
er foreskrevet til ikke er kjent, så er det ingen offisiell registrering av diagnose hverken i
Norge eller i andre nordiske land (33).
Høyest forbruket av antibiotika finner vi på Island og Finland, og de laveste i Sverige og
Norge. I Sverige er det innført mål for forskrivning av antibiotika og det er en begrensning på
250 resepter/ 1000 innbyggere/ år. Fordelingen av forskjellige klasser av antimikrobielle
stoffer viser slående forskjeller. Danmark, Norge og Sverige, viser det høyeste forbruket av
penicilliner (13). Penicillin G og penicillin V utgjør største andel av forskrevet antibiotika i de
fleste nordiske land, mens smalspektrede penicilliner utgjør nesten lik andel som tetrasykliner
og cefalosporiner på Finland. Fluorokinoloner er lite brukt. Bruk av cefalosporiner er relativ
lite bortsatt fra i Finland (34). Den politikk som anbefaler å prioritere bruken av
smalspektrede penicilliner når det er nødvendig, mens bredspektrede antibiotika bør unngås,
har den positive effekten slik at det er større følsomhet for disse medikamentene i de nordiske
landene enn noen andre steder (35).
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Figur 1: Total forbruk av antibakterielle midler for systemisk bruk (J01) I de nordiske land
angitt i DDD/1 000 innbyggere/ døgn, 2005-2013. Kilde: Nordic Medico Statistical
Committee (34)
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1.4 Antibiotikasituasjonen i Europa

1.4.1 Antibiotikaforbruk
Den totale antibiotikabruken i Europa varierer veldig fra land til land. Lavt bruk i nord
Europa, moderat bruk i sentral Europa og høyst antibiotikabruk i sør-øst Europa (36). I
rapporten fra 2012, ble antibiotikaforbruket målt i definert daglig dose per 1000 innbyggere
(DID). I 2012 rapporterte 30 europeiske land data til ESAC-Net om antibiotikabruk fra deres
land. ESAC-Net står for Europeisk overvåking av antibiotikaforbruk nettverk. Her samles
data for antibiotikaforbruk i primær- og sykehussektoren i EU og EØS land. Den ledes av
ECDC (European center for desease prevention and control) (36).
Hellas rapporterte høyste forbruk med 31,9 DID, mens Nederland hadde lavest forbruk med
11,3 DID. Penicilliner var den mest høyfrekvent forskrevende antibiotikagruppen, i 13 av 30
land og har bidratt til 50 % eller mer av det totale forbruket av antibakterielle midler for
systemisk bruk (ATC gruppe J01) i primærhelsetjenesten. Tyskland rapporterte lavest forbruk
av denne gruppen med 30 % og Slovenia rapporterte forbruk med 67 % (Tabell 2 og 3)(13).
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Tabell 2: Bruk av antibiotika (ATC gruppe J01)i primærhelsetjenesten i 30 land i 2012 målt i
DDD (definert daglig dose per 1000 innbyggere). Kilde: European Centre for Disease
Prevention and Control, 2012 (13)
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Tabell 3: Oversikt over mest brukte antibiotika i 2011 i Europa målt i prosent (%). Kilde:
European Centre for Disease Prevention and Control, 2012 (13)
Antibiotikaklasser

Antibiotikabruk i % for 2012

Antibiotikabruk i % for 2012

(ATC-koder)

Maximum

Minimum

Penicilliner (J01C)

Slovenia 67 %

Tyskland 30 %

Malta 24 %

Danmark 0,2 %

Slovakia 25 %

Sverige 4 %

Ungarn 14 %

Storbritannia 2 %

Cefalosporiner,
monobaktamer,
karbapenemer (J01D)
Makrolider, linkosamider,
streptograminer (J01F)
Kinoloner (J01M)

1.4.2 Antibiotikaresistens
Antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mot samfunnshelsen i Europa. Det fører til økte
helsekostnader, lengre sykehusopphold, behandlingssvikt og noen ganger død (37). Hvert år
dør på verdensbasis 700 000 mennesker som følge av antibiotikaresistente bakterier, 25 000
av disse i EU. Til sammenligning fører kreft til 8 millioner dødsfall hvert år i verden. Det
estimeres at i 2050 vil flere dø av antibiotikaresistente bakterier enn antallet kreftdødsfall i
dag (38).
Antibiotikaresistens hos ulike bakterielle infeksjoner:
1. K. pneumoniae - Antall av resistente stammer mot fluorokinoloner, tredje generasjons
cefalosporiner og aminoglykosider, samt multiresistente mot alle tre antibiotika grupper har
økt betydelig på EU / EØS-nivå i de siste fire årene (2010-2013). Den verste sitasjon og en
grunn til alvorlig bekymring og trussel mot pasientsikkerheten i Europa er utviklingen av
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resistens mot karbapenemer som er en av viktig gruppe av «siste linje antibiotika» mot
infeksjoner forårsaket av multiresistente bakterier (37).
2. E. coli – Det er spesiell bekymring i økningen av resistens mot tredje generasjons
cefalosporiner og kombinert resistens mot tredjegenerasjons cefalosporiner, fluorokinoloner
og aminoglykosider, mens resistens mot karpabenemer holder seg på et lavt nivå for de fleste
land i samme perioden 2010-2013 (37). Trenden av resistens mot tredje generasjons
cefalosporiner har økt betydelig, fra ca 10 % i 2010 til ca 13 % i 2013, mens det var ingen
signifikant økning i andelen av kombinert resistens i samme periode. Resistens mot
karbapenemer i E.coli er fortsatt lav i Europa, men er økende i noen få land, spesielt i det
sørlige og sørøstlige Europa (37).
3. Meticillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) – i en undersøkelse i Europa som ble
utgitt i 2004 ble det studert MRSA utvikling mellom årene 1999-2002 og data ble samlet inn
fra «Europa Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARS-Net)». Da utbredelsen av
MRSA varierte veldig i Europa fra prevalensen < 1 % i Nord-Europa til > 40 % i
søreuropeiske landene. Norge er ikke tatt med i studien fordi data ikke ble rapportert til
EARS-Net. Under studieperioden økte resistensutviklingen for de fleste Europeiske landene.
Utviklingen av MRSA var høyest i Belgia (prevalensen fra 22 % i 1999 til 27 % i 2002),
Irland (39 % - 45 %) og Tyskland (9 % -19 %). Den eneste nedgangen i MRSA prevalensen
hadde Slovenia, fra 22 % i 2000 til 15 % i 2002. Hellas rapporterte prevalensen av MRSA på
hele 44 % (39).
Det ble observert store variasjoner i MRSA blant land over hele Europa i 2013 og prevalensen
varierte fra under 1 % til over 60 %. MRSA er fortsatt et stort folkehelseproblem i Europa. I
2013 holdt MRSA prevalensen seg høy på 18 %, 7 av 30 rapporterende land hadde MRSA
prevalens over 25 %, hovedsakelig i Sør- og Øst-Europa (37).
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Figur 2: Klebsiella pneumoniae: Prosent av invasive isolater med kombinert resistens mot
tredjegenerasjons cefalosporiner, fluorokinoloner og aminoglykosider, EU / EØS, 2010
(øverst), 2013 (nederst). Kilde: ECDC (37)
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Figur 3: Escherichia coli: Prosent av invasive isolater med kombinert resistens mot tredje
generasjons cefalosporiner, fluorokinoloner og aminoglykosider, EU / EØS, 2010 (øverst),
2013 (nederst). Kilde: ECDC (37)
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Figur 4: Staphylococcus aureus: Prosent av invasive isolater med resistens mot meticillin
(MRSA), EU / EØS, 2010 (øverst), 2013 (nederst). Kilde: ECDC (37)

21

1.5 Antibiotikaresistensproblem i utviklingsland

Utviklingsland er mye mer utsatt for infeksjoner enn rike vestlig land. Til tross for at
bakterielle infeksjoner er en av de viktigste årsakene til sykdom og død i utviklingsland er
utbredelsen og konsekvensene av antibiotikaresistens dårlig kartlagt (40). Disse landene sliter
med tilstrekkelig kvalifisert helsepersonell, har ikke nok tilgjengelig informasjon og studier
på antibakteriell resistens, og systemer til tilsyn og overvåking av antibiotikaresistens er for
dårlig utviklet eller ikkeeksisterende. Dette prioriteres ikke i disse landene. Videre, de har
mange problemer med diagnostikk fordi de ikke har nok mikrobiologiske laboratorier og
ressursene er begrenset til store sykehus, som er svært få i antall. I klinisk praksis i
utviklingsland er blodkultur og resistenstesting sjelden tilgjengelig og de fleste multiresistente
mikrobakterielle som årsaker sepsis vil ikke bli oppdaget og kan ofte bli feilklassifisert som
dødelig malaria (40).
I likhet med vesten varierer forekomsten av meticillinresistente Staphylococcus aureus
(MRSA) i utviklingsland fra moderat 2 – 10 % i Tanzania til 66 % i Senegal (40). I Tanzania
hadde barn med sepsis vankomycinfølsomme enterokokker som fremdeles var resistent mot
den empiriske sepsisbehandling med ampicillin og gentamicin. Multiresistente Gram-negative
bakterier er blant de alvorligste resistensproblemene i utviklingsland. Sepsis forårsaket av
Klebsiella pneumoniae tar livet av 300 000 nyfødte hvert år og rundt 70 % av
klebsiellainfeksjoner er resistente mot ampicillin og gentamicin. Multiresistent tuberkulose er
resistent både og mot isoniazid, rifampicin og er en særdeles vanskelig og dyr for behandling
(40).
Det er behov for mer forskning og overvåking av resistensutvikling i disse utviklingslandene.
Tilgjengelige data tyder på at antibiotikaresistens er et stort problem. Den viktigste
resistensproblematikken i utviklingsland er oppsummert i tabell 4. En rekke tiltak kan bidra til
å redusere resistensproblemene i disse landene, spesielt reduksjon av antibiotikaforbruket med
forbedret diagnostisering av smittsomme sykdommer og fokus på antibiotikaresistens i
helseopplysning og folkeopplysning. Fattigdom er en underliggende årsak til den store
smitterisikoen for infeksjoner i utviklingsland, og bedring av levekår er viktig for en
langsiktig løsning av problemet med resistens (40).
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Tabell 4: Viktige resistensproblem i utviklingsland. Kilde: Blomberg (40)
Sykdomsbilde

Organisme

Resistens

Sepsis

K. pneumoniae

Multireistens, ESBL

Sepsis, urinveisinfeksjon

E.coli

Multiresistens, ESBL

Sepsis

S.Tiphy

Kloramfenikol, ampicillin,
trimetoprim-sulfametoksazol
(multiresistens), ciprofloksacin

Pneumoni, sepsis,

Pneumokokker

Penicillin

Tuberkulose

Multiresistens (isoniazid +

meningitt
Pneumoni

rifampicin)
Kjønnssykdom

Gonokokker

Penicillin, fluorokinoloner,
tetrasyklin
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2

Hensikt

Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke og vurdere om retningslinjer for
rasjonell bruk av antibiotika blir fulgt i Norge i perioden 2000-2015. Dette skulle undersøkes
både i primær- og i sekundærhelsetjenesten.

24

3 Materiale og metode
3.1 Materiale
Materialet består av 56 artikler som har blitt funnet gjennom systematiske søk i publiserte
materiale. Alle artikler er originalartikler og har sortert etter helsevesenet nivå hvor studien
ble utført. Fordeling av artiklene har presentert i figur 5.
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Artikler – voksne (n =16)

Artikler –
tannlegehelsetjeneste (n= 2)

Artikler – sykehjem (n= 6)

Artikler - barn (n= 6)

ARTIKLER
PRIMÆRHELSETJENESTEN
(n = 30)

ALLE ARTIKLER
(N= 56)

ARTIKLER
ANTIBIOTIKARESISTENS
(n = 11)

ARTIKLER
SPESIALISTHELSETJENESTEN
(n = 15)

Artikler – voksne (n= 11)

Figur 5: Materiale for studien
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Artikler – barn (n= 4)

3.2 Metode

Materialet for denne masteroppgaven ble funnet gjennom systematiske søk i
tidsskriftdatabaser (Figur 6). Det ble søkt i følgende databaser: Pub Med, Web of Science og i
Tidsskrift for Den norske legeforening for å finne og identifisere relevante artikler som
handlet om antibiotikabruk i Norge. Alle artikler omhandler, på en eller annen måte
forskrivning eller bruk av antibiotika. Søket ble avgrenset til 15 års periode fra 1.januar 2000
til 31.desember 2015. År 2000 er satt som nedre grense, ettersom Nasjonalt
overvåkingsprogram for antibiotika i Norge startet opp dette året. Sosial- og
Helsedepartement utga også en «Tiltaksplan for å motvirke antibiotika resistens (2000-2004)»
samtidig i mars 2000. Første søk ble i Pub Med (MEDLINE) med søketerm «antibiotic», som
ble koblet sammen med hver av termene «antimicrobial», «resistance», «Norway». Det ble
totalt funnet antall 1062 treff. Artikler som ikke var engelsk- eller norskspråklige ble
ekskludert. Identifikasjon av aktuelle studier ble først vurdert basert på artikkeltittelen. Videre
ble studier som ikke handlet om antibiotikaforskrivning, antibiotikaforbruk eller
antibiotikaresistens hos mennesker ekskludert. Det vil si at artikler fra andre sektorer som er
husdyrhold, veterinær, akvakultur ikke ble diskutert og faller utenfor inklusjonskriterene for
denne oppgaven. I neste trinn ble gjenværende artikler vurdert ut fra artikkeltype. Alle
kommentarartikler, oversiktsartikler, anmeldelser, nyheter, debatter og andre ikke
originalartikler var ekskludert og ikke vurdert. I tredje vurderingstrinn ble alle originalartikler
med innsamlede data før år 2000 ekskludert. De studiene som fortsatt møtte
inklusjonskriterene ble lest i fulltekst for å utforske hvorvidt strategier for rasjonell bruk av
antibiotika er fulgt i Norge. De studier som har vært vurdert til å være mest informative har
blitt inkludert i denne oppgaven. Det ble gjort et søk i database «Web of science» der det ble
funnet 120 artikler ved første omsøk. Etter gjennomføring av samme eksklusjons- og
inklusjonskriterier fant jeg 5 nye artikler. Etter et ytterligere gjennomsøk ble gjennomført i
Den norske lege tidsskrift database, ble det oppdaget de 7 nye artikler. Etter en fullstendig
vurdering ble artiklene sortert etter hvilket nivå av helsevesenet i Norge studiene var
gjennomført. Helsevesenet i Norge er strukturert på tre nivåer:


et nasjonalt/statlig nivå



de fire regionale helseforetakene
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kommunenivå

Statens rolle er å fastsette den nasjonale helsepolitikken, utforme og forvalte
helselovgivningen og styre finansieringen. De fire regionale helseforetakene (RHF) og
kommunene har ansvaret for selve tjenesteytingen. Helseforetakene er ansvarlige for
spesialisthelsetjenestene og kommunene for primærhelsetjenestene. Basert på denne
ansvarsfordelingen ble det bestemt å dele tolkningen av resultatene på to nivåer:
«Primærhelsetjeneste» og «Spesialisthelsetjeneste». Under «Spesialisthelsetjeneste» ble
inkludert alle studier som var utført på sykehus og der resultater var samlet på sykehus.
Videre tolking av resultatene i «Primærhelsetjeneste» er delt i fire grupper. Studier som
involverer barn ble plassert i en gruppe, studier for voksne i en annen gruppe, studier som
omfatter resultatene fra antibiotikaforskrivningspraksis blant norske tannleger ble plassert i en
tredje gruppe og studier som handler om eldre fra sykehjem i en fjerde gruppe. Resultater ble
plukket fra hver studie, samlet og sortert i egne deler av oppgaven. Etter detaljert lesing og
sortering av resultater, ble det bestemt for å lage et nytt eget avsnitt med alle studier som
inkluderer resultater fra antibiotikaresistens ettersom at det er mer hensiktsmessig for
diskusjon og tolkning.
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Pub Med
Web of science
(MEDLINE)

Tidsskrift for
Den norske
legeforening

SØKETERMER
«antibiotic», «antimicrobial»,
«resistance», «Norway».

1062

120

57

artikler

artikler

artikler

GJENNOMFØRING INKLUSJONSKRITERIER:
-artikler som er engelsk- og norskspråklige;
-originalartikler (kommentarartikler, oversiktsartikler,
anmeldelser, nyheter, debatter ble ekskludert)
-artikler som handler om antibiotikaforskrivning,
antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens;
-artikler om antibiotikabruk blant mennesker.

109 artikler

FULSTENDIG
VURDERING ETTER
LESING

56 artikler
Figur 6: Systematisk søk gjennom tidsskriftdatabaser
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4 Resultater

4.1 Resultater fra primærhelsetjeneste
4.1.1 Antibiotikaforbruk i primærhelsetjeneste på pasienter i alle aldre
Dette kapittelet inkluderer fire studier som beskriver antibiotikaforbruk blant alle
pasientaldersgruppene i primærhelsetjenesten (41-44).
H. S. Blix et al. undersøkte antibiotikaforbruk blant pasienter i primærhelsetjenesten i Norge
ved å bruke data fra Reseptregisteret i perioden fra 2005 til 2006. Antibiotikaforbruk ble
definert som antibiotika resepter utlevert på apotek. Resultatene i studien viser at 86,0 % av
antibiotika ble levert i primærhelsetjenesten. Antibiotika utgjorde 6,0 % av alle legemidler
utlevert på resept i denne perioden i Norge. Totalt 1,1 millioner personer hadde fått utlevert
antibiotika mist en gang i primærhelsetjenesten. Gjennomsnittlig prevalens til befolkning var
24,0 % totalt: 28,0 % for kvinner og 19,0 % for menn (41). Barn under 5 år og eldre over 70
år var pasientgrupper med høyest forskrivningsfrekvens. Dette er vist i figur 7.
Betalaktamasesensitive penicilliner var de hyppigst forskrevende antibiotika blant hele
befolkningen, etterfulgt med makrolider, bredspektrede penicilliner og tetracycliner med
prevalensen på henholdsvis 93, 66, 50 og 37 pasienter per 1000 innbyggere (41). Blant
kvinner, alderen over 75 år, hadde bredspektrede peniciliner høyest forskrivningsfrekvens
blant antibiotikaene (41).
I en annen studie der man tok utgangspunktet i den grossistbaserte legemiddelstatistikken og
Reseptregisteret ble det presentert tilsvarende resultater om antibiotikaforbruk i perioden fra
2006 til 2007 (42). I løpet av studieperioden fikk 29,0 % av norske kvinner og 21,0 % av
norske menn utlevert antibiotika på resept minst en gang. Kjønnsfordelingen var lik i
småbarnsalder, men fra 15-16 års alder fikk kvinner mer antibiotika enn menn. Den største
forskjellen i prevalens var ved 20 års alder (42). Penicillin V (fenoksymetylpenicillin) ble
hyppigst foreskrevet til både kvinner og menn. Videre får kvinnene primært pivmecillinam
(5,6 %), erytromycin (4,2 %) og trimetoprim. Etter penicillin V blir det til menn hyppigst
foreskrevet erytromycin (3,1 %), doksysyklin (2,7 %) og amoksicillin (2,1 %) (42). Denne
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studien viste at det var stor aldersforskjell i antibiotikabruk (42). De yngste (0-5 år) og de
eldste aldersgruppene (over 70 år) brukte mest antibiotika.
Antibiotika forskrives oftest på hvit resept og utgjør 88,0 % av alle reseptutleveringene til
enkeltpasient (42). Av alle utleveringer av antibiotika utgjorde hvite resepter 62,0 % målt i
antall DDD (definerte døgn dose), mens blå resepter sto for 20,0 %. Forskrivningen til egen
praksis utgjorde ca. 3,0 % av DDD i Reseptregisteret. Utleveringen til institusjoner utgjorde
15,0 % målt i DDD. På hvit resepter var det hyppigst forskrevet penicillin V, etterfulgt av
erytromycin, pivmecillinam og doksycyklin, mens det på blå resept oftest forskrives
metenamin, azitromycin, trimetoprim og ciprofloksacin (42).

Figur 7: Alders- og kjønns prevalens av pasienter som bruker antibakterielle midler i den
norske befolkningen i perioden 1. juli 2005 – 31. juni 2006. Kilde: Blix et al (41)
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Dataene fra Reseptregister ble brukt i studien av H. Blix og V. Hjellvik til å undersøke bruken
av legemidler blant personer i aldersgruppen 17-21 år, med den hensikt å identifisere mulige
trender i forbruksmønstret (43). Data ble hentet i perioden fra 2005 til 2011. Resultatene tyder
på at bruk av enkelte antibiotika og medikamenter til behandling for hoste og øyeinfeksjoner,
var høyere hos 19-åringer enn hos 17- og 21-åringer (43). Sesongvariasjonen av disse
legemidlene var også annerledes for 19-åringene, som brukte mest i mai og hadde en lavere
vintertopp, enn resten av befolkningen. Resultatene viste at 6,0 % av jentene og 3,5 % av
guttene fikk antibiotika av typene amoksicillin, penicillin V, erytromycin, klaritromycin og
doksysyklin, forskrevet i mai mot rundt 2,0 % i april og juni (43).
En annen regsterbasert studie som ble utført i perioden fra 2004 til 2005 hadde som mål å fine
type og frekvensen av antibiotika som ble forskrevet for ulike akutte luftveiesinfeksjoner (44).
I denne perioden utgjorde totalt 142900 konsultasjoner med diagnose luftveisinfeksjon.
Antibiotikaresept ble forskrevet i 33,5 % av disse konsultasjonene, hvorav penicillin V
utgjorde 41,5 % (44). Mer en halvparten av alle konsulatsjonene med luftveisinfeksjoner
skyldes øvreluftveisinfeksjoner og i 15, 6 % av disse ble antibiotika forskrevet. Pasienter med
diagnose akutt tonsilitt og akutt sinusitt hadde 25 og 20 ganger høyere sannsynlighet for at
konsulatsjonen relsulterte i antibiotikaforskrivning sammenlignet med pasienter med andre
øvreluftveisinfeksjoner. Andelen pasienter med akutt otitt som ble behandlet med antibiotika
var 40,0 % og andelen pasienter med akutt bronkitt som ble behandlet med antibiotika var
60,0 %. Barn under 6 år hadde høyest sannsynlighet for å få forskrevet andre anntibiotika enn
penicillin V antibiotika, ca to ganger høyere sammenlignet med eldre barn og voksne (44). I
fordelingen av antibiotikaresepter blant barn under 6 år utgjorde penicillin V 42,1 %,
makrolider 30,4 %, bredspektrede penicilliner 25,7 % og andre 1,7 % (44). Ved bruk av
«antall konsultasjoner per år» som et mål på praksisaktivitet for en lege, ble det funnet en
korrelasjon hvor antibiotikaforskrivning økte betydelig med økt antall konsultasjoner per år
(44). Resultatene viste at fastleger med et høyt antall av totale pasientkonsultasjoner per år
hadde skrevet ut mer antibiotikaresepter for luftveisinfeksjoner og brukte flere ikke-penicillin
V antibiotika sammenlignet med fastleger med færre pasientkonsultasjoner per år (44).
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4.1.2 Antibiotikaforbruk blant barn i primærhelsetjenesten
Det ble funnet fem studier som omfattet resultater om de yngste forbrukerne av antibiotika i
den norske primærhelsetjenesten (45-49).
I en av de studiene ble det undersøkt faktorer som påvirker legens forskrivningmønstre av
antibiotika for lufveisinfeksjoner til førskolebarn i primærhelsetjenesten (45). Det ble
inkludert totalt 426 fastleger i studien i perioden fra desember 2004 til november 2005. Disse
hadde 24 888 konsultasjoner med luftveisinfeksjoner. Studien inkluderte 19 938 barn i
alderen 0-6 år. De tre vanligste diagnosene var forkjølelse (27,0 %), hoste (18,0 %) og akutt
otitis media (16,0 %). Antibiotikaresept ble forskrevet i 26,2 % av disse konsultasjonene (45).
Penicillin V var det legemiddelet som ble forskrevet hyppigst. Det utgjorde 42,0 % av alle
antibiotikaforskrivninger etterfulgt av makrolider med henholdsvis av 30,0 %.
Forskrivningsfrekvensen varierte fra lege til lege, med et gjennomsnitt på 25,5
antibiotikaresepter per 100 konsultasjoner. Generelt økte antall antibiotikaresepter med
pasientens alder. Barn alderen 0-1 år hadde mindre sjanse for å få foreskrevet antibiotika
sammenlignet med barn eldre enn 2 år. Pasienter med diagnose akutt tonsillitt fikk foreskrevet
antibiotika i 77,0 % av konsultasjonene. Penicillin V ble forskrevet i 67,0 % av tilfellene med
akutt tonsillitt. Forskrivningsraten til pasienter med akutt bronkitt var 40,0 % og makrolider
var førstevalg ved disse diagnosene. Hos pasienter med diagnose «andre luftveisinfeksjoner»
resulterte 12,0 % av konsultasjonene med forskrivning av antibiotika. I dette tilfelle ble det
primært foreskrevet makrolider (52,0 %) og penicilliner med utvidet spektrum (22,0 %).
Fastleger med reseptforskrivnings raten på 33,3 % eller høyere hadde større sannsynlighet for
å forskrive bredspektrete antibiotika (45).
En annen studie blant barn fra 22 barnehager i 2000 hadde som mål å kartlegge infeksjoner
blant barnehagebarn i aldersgruppen 1-5 år, med den hensikt å finne ut i hvilken grad
antibiotikabehandling ble forskrevet (46). Resultater fra studien viste at 97,0 % av alle barn
hadde gjennomgått infeksjoner de siste 12 månedene. I alt 3900 infeksjoner ble oppgitt, det
vil si et gjennomsnitt på 7,1 infeksjoner per barn. Luftveisinfeksjoner dominerte og utgjorde
73,0 % av alle oppgitte infeksjoner. Av alle oppgitte infeksjoner, utgjorde forkjølelser 85,0 %,
63,0 % gastroenteritt, 41,0 % øyeinfeksjon, 36,0 % otitt, 27,0 % tonsillitt, 13,0 % bronkitt,
12,0 % pneumoni og 9,0 % sårinfeksjon. Prosentandel av foreldre som hadde hatt kontakt
med lege grunnet syke barn var 80,0 %. I tilfellene hvor lege ble konsultert fikk 80,0 %
antibakteriell behandling. Blant foreldrene, trodde de 46,0 % at legen skriver ut i overkant
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eller unødvendig mye antibiotika (46). Yngre barn hadde flere infeksjoner enn eldre barn,
men det ikke var signifikant forskjell i antibiotikaforbruket ved ulike aldersgruppene (46).
Alle barn som ble diagnostisert med pneumoni fikk antibiotika, 85,0 % med halsinfeksjon,
82,0 % med bronkitt og 75,0 % med otitt fikk antibiotikabehanding. Øreinfeksjoner forårsaket
39,0 % av det totale antibiotikaforbruket hos barn (46).
Hensikten med en annen studie som har brukt dataene fra undersøkelsen i 22 barnehager i
Oslo og Akershus ble å vurdere småbarnsforeldres situasjon og faktorer som kunne influere
valg av antibakteriell behandling hos barnehagebarn aldersgruppen 1-5 år (47). Det ble
kartlagt forsørgeransvar, arbeidssituasjon, arbeidsgiver og kollegers syn på fravær,
foreldrenes holdninger til antibiotika, motivasjon for legebesøk og kunnskaper om antibiotika
(47). Resultatene tyder på at økt skepsis til antibiotika påvirkes av alder over 30 år, utdanning
og kunnskaper. Alder, utdanning og kunnskaper hadde ikke hver for seg signifikant
sammenheng med antibiotikaforbruket, men disse tre faktorene samlet tydet på å påvirke
bruken av antibiotika hos barn (47). Negativ innstilling hos arbeidsgiver og kolleger
medvirket til høyere forbruk; hjelp av pårørende bidro til nedsatt forbruk og aleneforeldres
barn fikk mest antibiotika. Andelen av foreldrene som overholder tid og dosering for
antibiotikakurer var 95,0 % og 57,0 % av barna som ble behandlet med antibiotika gikk i
barnehage mens kuren pågikk (47).

Tabell 5: Foreldres syn på nødvendighet av antibiotika ved forskjellige infeksjoner (n = 487522). Kilde: Nordlie og Andersen (47)
Infeksjon
Pneumoni
Bronkitt
Sinusitt
Halsbetennelse
Otitt
Øyeinfeksjon
Sårinfeksjon
Gastroenteritt
Forkjølelse

Viktig/meget viktig (%)
90
60
53
44
42
38
18
7
2
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Dataene fra samme undersøkelse ble også brukt til å analysere foreldrenes syn på hvordan
leger påvirker forbruk av antibiotika (48). Resultatene viste at 80,0 % foreldrene kontaktet
lege en eller flere ganger på grunn av barnets infeksjoner de siste 12 månedene. Det har blitt
vist at 70,0 % av foreldrene hadde stor tillit til legens avgjørelse. Tilliten til fastlegen var
høyere enn til tilfeldige leger og 33,0 % hadde skiftet lege pga. misnøye. Den primære
grunnen oppgitt for legebytte var misnøye med kontroll og oppfølging, tiden de fikk til
rådighet og informasjon om antibiotika. Halvparten av foreldrene trodde leger forskrev for
mye antibiotika, mens 5,0 % mente det skrives ut for lite og resten mente at de forskriver
passende. Foreldrenes forventninger ved legebesøk var råd og veiledning, ikke nødvendigvis
antibiotikabehandling (48). Å få en resept oppfattet mange som å bli avfeid, samt en måte å
avslutte konsultasjonen og spare tid på. Foreldrene som var fornøyd med konsultasjonstiden
var mer tilfredse med informasjon enn foreldre som mente legen brukte for lite tid (48).
A. L. Nordlie og B. M. Andersen gjennomførte en tilsvarende undersøkelse seks år senere,
2006 (49). Foreldre, fra utvalgte 22 barnehager i Oslo, besvarte spørreskjema om barnas
infeksjoner, legekontakt og antibiotikabruk. Forskere ønsket å kartlegge hvorvidt bruk av
antibiotika hos barnehagebarn var redusert i forhold til resultatene fra tilsvarende studie i år
2000 (46). Resultatene tydet på at antall infeksjoner var lavere i 2006 enn i år 2000 og antall
lege konsultasjoner per barn var færre. Barn behandlet med antibiotika var redusert fra 65,0 %
til 50,0 %. Infeksjoner som ble behandlet med antibiotika var redusert fra 29,0 % til 20,0 %.
Øreinfeksjoner var behandlet hos 62,0 % (49) mot 75,0 % i år 2000 (46) og tonsillitt var
behandlet med antibiotika hos 53,0 % (49) mot 85,0 % i år 2000 (46). Ved legekonsultasjon
fikk 50,0 % forskrevet antibiotika som var en nedgang på 30,0 % sammenliknet med
undersøkelsen fra 2000 (49).
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Tabell 6: Tabellen viser antall barn og antall infeksjoner fra 22 barnehage i Oslo som er
behandlet med antibiotika i år 2000 og år 2006, Kilde: Nordlie og Andersen (49)

Type infeksjon
Forkjølelse
Øreinfeksjon
Tonsillitt
Sinusitt
Bronkitt
Pneumoni
Øyeinfeksjon
Gastroenteritt
Sårinfeksjon
Urinveisinfeksjon
Total

Antall barn behandlet med
Antall infeksjoner behandlet
antibiotika (%)
med antibiotika (%)
År 2000
År 2006
År 2000
År 2006
(N=563)
(N=605)
(N=3900)
(N=3570)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
59 (12)
35 (6)
112 (6)
59 (3)
157 (75)
99 (62)
316 (76)
155 (56)
127 (85)
77 (53)
204 (71)
110 (43)
10 (77)
2 (29)
14 (93)
2 (29)
59 (82)
23 (49)
98 (77)
29 (37)
68 (100)
33 (87)
77 (94)
40 (90)
138 (58)
166 (66)
227 (61)
244 (60)
13 (4)
1 (0,3)(
24 (4)
1 (0,2)
35 (73)
22 (58)
48 (65)
41 (56)
0(0)
24 (80)
0(0)
34 (70)
365 (65)
330 (55)
1121 (29)
714 (20)

4.1.3 Antibiotikaforbruk blant voksne i primærhelsetjenesten
Antibiotikaforbruk blant voksne ved luftveisinfeksjoner
Dette kapittelet inkluderer resultater fra ti ulike studier (50-59).
I en kohortstudie fra 2003, som ble gjort etter at de første nasjonale retningslinjene for
antibiotika forskrivning ble innført, ble det undersøkt praksis og vaner i
antibiotikaforskrivning hos norske allmennleger. Det ble analysert faktorer som bestemmer
total forskrivning av antibiotika for luftveisinfeksjoner og forskrivning av bredspekteret
antibiotika (50). Resultatene viste at i 27,0 % av konsultasjonene med luftveisdiagnoser, ble
det foreskrevet antibiotika. I 37,0 % av disse var penicillin V og 28,0 % makrolider.
Kinoloner og cefalosporiner hadde en meget lav forskrivningsfrekvens (1,0 %). Akutt
tonsillitt hadde høyest forskrivingsfrekvens (75 per 100 pasienter) av alle luftveisinfeksjonene
og penicillin V ble forskrevet i 72,0 % av disse tilfellene. Resultatene er i tabell 7. Funnene i
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denne studien viser at leger med høy total forskrivninger pleier å forskrive tre ganger oftere
antibiotika resepter enn leger med lav total forskrivningsrate. Det ble også funnet at høy total
forskrivning av antibiotika er en signifikant indikator for bredspektret antibiotikum
forskrivning. Leger med høy total antibiotika-forskrivningsrate stod for i gjennomsnitt 88,0 %
reseptene med bredspektrede antibiotika sammenlignet med leger som vanligvis forskriver
totalt mindre antibiotika. De som forskriver mindre totalt antibiotika stod for i gjennomsnitt
32,0 % reseptene med bredspektrede antibiotika for luftveisinfeksjoner (50).
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Bredspektrede penicilliner

Makrolider og linkosamider

Tetracykliner

Trimetoprim

Nitofurantoin

Andre fra ATC J01

Forskrivninger per 100
pasienter

Diagnose
Forkjølelse
Øreinfeksjoner
Sinusitt
Akutt tonsillitt
Akutt bronkitt
Kronisk bronkitt
Pneumoni
Andre diagnoser for
LVI*
Total diagnoser for LVI*
* LVI- luftveisinfeksjoner

Penicillin V

Tabell 7: Antibiotikaforskrivning og diagnoser for luftveisinfeksjoner fra norske allmennleger
i Vestfold, februar-mars 2003. Kilde: Gjelstad et al (50)

%
37
45
36
72
21
5
24
22

%
8
27
16
6
8
13
13
15

%
37
23
30
19
30
17
26
31

%
15
1
18
2
39
48
34
27

%
1
1
1
0
0
6
0
2

%
0
0
0
0
0
1
0
0

%
1
0
0
0
1
6
3
3

%
18
37
70
75
64
20
58
15

37

12

28

20

1

0

1
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En studie hadde som mål å finne ut hvordan resultater av CRP (C-reaktiv protein)- test
påvirker forskrivning av antibiotika til pasienter med akutt hoste eller symptomer på nedre
luftveisinfeksjon (51). Resultatene viste at CRP-verdien er den klareste indikatoren på
hvorvidt antibiotika blir foreskrevet ved akutt hoste (51). Pasienter med blodprøver hvor
CRP-verdi var mellom 20-50 mg/l hadde ni ganger større sannsynlighet for å få en
antibiotikaresept sammenlignet med pasienter som hadde CRP-verdi under 20 mg/l. De som
hadde CRP-verdi høyere enn 50 mg/l, hadde ti ganger høyere sannsynlighet for å få forskrevet
antibiotika sammenlignet med pasienter med en CRP-verdi under 20 mg/l (51).
Det har også blitt vurdert kostnadseffektivitet av CRP-test som et diagnostisk verktøy for
akutt hoste og nedre luftveisinfeksjoner fra helsetjenestens perspektiv (52). Resultater viser at
CRP-test ble brukt 138 av 148 (93,2 %) konsultasjoner med nedre luftveisinfeksjoner og
hoste. Funnene viste at CRP-test er assosiert med ikke-signifikante positive reduksjoner for
antibiotikaforskrivning. Det er funnet at CRP- test øker helsekostnader og reduserer sjanse for
antibiotikaforskrivning med 10,0 % per pasient (52).
Faktorer som påvirker legens valg av antibiotika ved forskrivning ble analysert også i en
annen studie. H. Blix et al. analyserte hvorvidt pasientenes røykevaner påvirket legers valg av
terapi med antibiotika i primærhelsetjenesten (53). Resultatene viste at 68,0 % menn og 82,0
% kvinner av personer som røyket mye (mer enn 19 sigaretter per dag) hadde mottatt minst en
resept på antibiotika i studieperioden. Andelen av personer som hadde fått foreskrevet
bredspektrede antibakterielle midler økte med økende antall av sigaretter som ble røykt (53).
En ytterligere studie fra perioden 2002-2003 har kartlagt pasienters forventninger til
forskrivning av antibiotika ved symptomer på luftveisinfeksjoner (54). I tillegg ble det
kartlagt om ikke-nordiske pasienter har forskjellig behov og ønsker enn nordiske pasienter
ved forskrivning av antibiotika. Resultatene tydet på at blant de 38,0 % av pasientene som
ønsket antibiotika for sine luftveisplager var det like mange nordmenn og innvandrere som
ønsket antibiotika. De som var «svært syke» ønsket antibiotika hyppigere enn de som var «litt
syke». Grad av sykdomsfølelse samt alder (over 30 år) var de faktorene som var positivt
assosiert med økte forventinger om antibiotika (54).
En stor forskning ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er kalt «Kollegabasert
terapiveiledning». Den inkluderer randomisert, kontrollert intervensjonsstudie av 450
allmennlegers forskrivningspraksis ved akutte luftveisinfeksjoner. Hypotese i studiene fra
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dette prosjektet var at undervisningsintervensjonsprogrammet ville være effektivt i forbedring
av forskrivningsmønstre og effektivt i reduksjon av det totale antall antibiotika resepter, samt
at dette intervensjonsprogrammet kan redusere bruk av bredspektret antibiotika, med spesiell
vekt på makrolider (55-58). Intervensjonsgruppene hadde besøk av kolleger som presenterte
innholdet i de nasjonale retningslinjene om riktig bruk av antibiotika for akutte
luftveisinfeksjoner og nyere forskningsbevis på akutte luftveisinfeksjoner. Deltakerne ble
også oppfordret til å bruke vent- og- se resept. Det ble arrangert regionale endags seminarer
med detaljert undervisning og læring i slutten av intervensjonen. Ett år etter gjennomføringen
av intervensjonen, ble deltakerne bedt om å sende en retrospektiv datainnsamling per post til
prosjektgruppen. I en studie som brukte dataene fra dette prosjekt, ble forskrivningsandelen
av antibiotika og ikke-penicillin V antibiotika analysert. Resultatene før og etter
intervensjonen ble sammenlignet med kontroll gruppe (55). Funnene viste effekt av
intervensjonen, og førte til reduksjon i forskrivning av antibiotika for akutt luftveisinfeksjoner
sammenlignet med kontrollgruppen (55). Initial forskrivningsrate var 33,2 % (20094 resepter
for 60541 akutt luftveisinfeksjoner) i intervensjonsgruppe og 33,4 % (21216/63548) i
kontrollgruppe. Post-intervensjon ratene ble redusert til 31,8 % (21246/66757) i
intervensjonsgruppe mens økte til 35,0 % (23307/66501) i kontrollgruppe. Det er registrert
reduksjon ved forskrivning av ikke-penicillin V antibiotika. Forskrivning av penicillin V økte
i intervensjons gruppe etter intervensjonsperioden. Etter intervensjon ble det funnet betidelig
reduksjon av antibiotikaforskrivningsrate og reduksjon av forskrivning ikke-penicillin V
antibiotika ved akutt bronkit, sinusitt og pneumonia (55).
Det overordnede målet for andre studie fra overnevnte prosjektet var for å utforske
allmennlegers syn på og erfaringer med forskrivning av vent -og- se resept til pasienter med
akutt øvre luftveisinfeksjoner (56). Resultatet tydet på uenighet blant legene om hvor nyttig
hadde det er å forskrive en vent-og-se resept. Fastlegene som hadde positiv innstilling til
strategien understrekte at å involvere pasienter i avgjørelser kunne gi muligheter for å lære
pasienter, mens fastleger som hadde negativ innstilling hadde hovedsakelig brukt strategien
når de ble presset til å forskrive. En mild og ufarlig tilstand, slik som akutt sinusitt og akutt
otitis media, ble ansett som mest egnet for vent – og – se resept. Et viktig argument for å
utstede en vente-og-se-resept var at det hjelper pasientene å slippe for å søke legevakttjeneste.
Ved å utstede en vent- og- se resept, krever fastlegen at pasienten er «kunnskapsrik», det ville
si at pasient er i stand til å forstå indikasjoner for det aktuelle antibiotikum, og at pasienten er
motivert for å være involvert i avgjørelsen om å igangsette behandling sammen med legen
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(56). Fastlegene understrekte at pasienten burde informeres grundig dersom de skulle mota en
vente-og-se resept (56).
Resultatene på hvorvidt undervisningsintervensjon var effektiv for å oppmuntre vent – og – se
forskrivninger blant allmennleger ble analysert basert på dataene fra samme prosjektet i en
annen studie (57). Funnene fra studien identifiserte faktorer som påvirker legens avgjørelse
for å forskrive vent-og-se antibiotika resept og faktorer som påvirker pasientens beslutning til
å hente vent -og– se fra apotek (57). I starten av studien ble 92,1 % av alle
antibiotikaforskrivninger utlevert i apotek i begge grupper. Etter intervensjonen ble det
registrert en reduksjon av utlevering i apotek hos intervensjonsgruppen og økning i
kontrollgruppe. I intervensjonsgruppen etter intervensjonsperioden er 11,0 % av antibiotika
resepter forskrevet som vent – og – se resept og 59,2 % av disse har blitt utlevert på apotek
(57). Sinusitt og otitis media gir høyest sannsynlighet for vent-og-se forskrivning og lavest
sannsynlighet for dispensering av disse på apotek (57).
Ytterligere studie fra overnevnte prosjektet ble undersøkt hvilke faktorer påvirker pasienter til
å hente ut vent -og – se resept fra apotek og starte antibiotikakur. Resultatene tydet på at de
vanligste diagnosene der legen forskrev en vente- og- se resept, var sinusitt (33,0 %) og otitis
media (21,0 %) (58). Da det ble utstedt en vent – og - se resept, rapporterte 46,0 % av
pasientene at de tok i bruk det aktuelle antibiotikumet. Febertilstand og alder over 16 år er
faktorer som dobler sannsynlighet for at pasienten velger å ta i bruk antibiotikumet (58).
Dersom pasienten opplever sin egen tilstand som veldig syk, firedobles sannsynligheten for
antibiotikabruk. I 69,0 % av tilfellene har det blitt funnet at vent– og–se resept er veldig
fornuftig strategi, og 89,0 % av pasientene foretrekker å motta en vente-og-se-resept (58).
Legene syntes at vent– og–se resept er svært fornuftig primært i tilfeller av sinusitt (79,0 %)
og minst gunstig i tilfeller med nedre luftveisinfeksjoner (49,0 %) (58).
Pasientens etterlevelse har også blitt studert. T. B. Eide et al. har undersøkt om økningen i
antall doser av penicillin V fra tre ganger daglig til fire ganger daglig for vanlige infeksjoner
(der penicillin V er godkjent for bruk etter de nye norske retningslinjer for
antibiotikabehandling i primærhelsetjenesten), ville føre til redusert pasientens etterlevelse for
antibiotikabruk (59). To forskjellige grupper fikk resept på systemisk antibiotika, uten hensyn
til indikasjon (59). Det ble inkludert 196 kvinner (72, 6 %) og 74 menn (27,4 %) i analysen.
Totalt 46 pasienter (17,0 %) hadde dårlig etterlevelse som er definert som utelatelse av 5,0 %
eller mer av alle doser. Det betyr glemt to tabletter eller mer i løpet av en 10 dagers kur. Det
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ble ikke vist signifikant forskjell i etterlevelse når de tar tre eller fire doser om dagen.
Resultatene viser ingen forskjell i etterlevelsen relatert til pasientens kjønn eller om pasienten
har følt seg alvorlig syk. Det er ingen forskjell om medisin har blitt foreskrevet av pasientens
fastlege eller annen lege og lengden av behandlingen har ingen betydning på pasientens
etterlevelse for antibiotikabruk (59).

Antibiotikaforbruk blant voksne ved urinveisinfeksjon
Det ble analysert antibiotikaforskrivning ved urinveisnifeksjoner i primærhelsetjenesten ut
ifra to studier (60, 61).
I en registerbasert studie ble analysert om antibiotikaforskrivning for urinveisinfeksjoner i
allmennpraksis samsvarte med nasjonale reningslinjer (60). Dataene ble samlet fra
antibiotikaresepter utlevert fra apotek og fra elektroniske regningskort fra NAV(Arbeids- og
velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) fra 145 allmennleger i
Vestfold. Vestfold har en totale populasjon på ca. 220 000 (60). Resultatene tyder på at
andelen av pasienter som fikk forskrevet antibiotika ved urinveisdiagnoser var 66,5 %.
Trimetoprim ble foreskrevet 40,0 % av pasientene som fikk antibiotika, mens 30,0 % av
pasientene fikk mecillinam (60). Kinoloner representerte 6,0 % og furadantin 9,0 % av alle
antibiotikaforskrivninger for urinveisinfeksjoner. Av 847 pasienter som fikk antibiotika mot
cystitt, var behandlingslengden for kort hos 271 pasienter (32,0 %). Kvinner fikk oftere
korrekt behandlingslengde enn menn. Leger med fastlegeansvarfor 1000-1500 pasienter
(middel fastlegeansvar), forskriver sjeldnere for korte kurer enn andre leger. Funnene i denne
studien viser at valg av antibiotika har samsvart godt med de nasjonale retningslinjene, men
behandlingslengden var ofte for kort (60).
En annen intervensjons studie har blitt utført for å redusere upassende fluorokinolonbruk mot
cystitt ved hjelp av minst mulig ressurser og uten å begrense legens autonomi (61). Studien
hadde to intervensjoner og ble utført ved legevakten i Arendal og Tønsberg. Første
intervensjon var det å fjerne ciprofloksacin fra det lokale antibiotika formular. Andre
intervensjon bestod av å lage en liste med forslag for valg av antibiotika i forhold til resultater
fra urinstikktest. I Arendal (intervensjonsgruppe) fikk 89,2 % av alle pasienter med cystitt en
antibiotikaresept i løpet av første år (preintervensjonsperiod) og 88,2 % av alle pasienter med
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cystitt i postintervensjonsperioden. I Tønsberg (kontrollgruppe) fikk 89,9 % av alle pasienter
med cystitt en antibiotikaresept i preintervensjonsperioden og 86,1 % av alle pasienter med
cystitt i postintervensjonsperioden. Resultatene fra Arendal tydet på at ciprofloksacin utgjorde
6,3 % (2,3 % i Tønsberg) av forskrivningen for alle antibiotika resepter som ble utstedt til
pasienter med cystitt i perioden før intervensjon (61). Etter intervensjon i Arendal utgjorde
ciprofloksacin 3,4 % (4,7 % i Tønsberg) av alle resepter som pasienter har fått utskrevet mot
cystitt. Ciprofloksacin kom ned fra plass nummer tre til plass nummer fem av alle antibiotika
skrevet ut etter intervensjonen i Arendal (61). Pivmecillinam var det mest forskrevne
antibiotikum mot cystitt før- og etter intervensjon og trimetoprim var rett etter pivmecillinam
antibiotika mot cystitt (61). Både i Arendal og Tønsberg, motatt ikke de fleste pasientene med
pyelonefritt antibiotika og ble inlagt på sykehus for behandling. I Norge, oppstår
antibiotikabehandlingen av pasienten med pyelonefritt etter innleggelse i sykehus, ikke i akutt
avdeling (61).

Antibiotikaforbruk blant voksne ved øvrige infeksjoner
Utover luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner ble det funnet en studie som omhandler
antibiotikabehandling ved sårinfeksjon til voksne i primærhelsetjenesten (62).
Det ble undersøkt forekomst og ulike faktorer knyttet til infeksjoner i sårskader behandlet
med sutur ved Bergen legevakt i perioden 16. februar- 30. juni 2011 (62). Studien omfatter
alle pasienter over 18 år som oppsøkte legevakten med sårskader som ble suturert i denne
perioden. Det ble inkludert 102 pasienter (70 menn og 32 kvinner) i denne prospektive
studien. Seks pasienter (6,0 %) fikk forskrevet profylaktisk peroral antibiotikabehandling etter
suturering grunnetinitialt forurenset sår, men ingen fikk forebyggende lokalbehandling med
antibiotika i form av krem eller salve. Det ble ikke rapportert noen tilfeller av alvorlig
infeksjon, men 15,0 % av de suturerte sårskadene utviklet lettere kliniske sårinfeksjoner (62).
Det ble tatt bakteriologisk prøve av ti av de 15 sårene der det var klinisk infeksjon. I
halvparten av de var rikelig oppvekst av gule stafylokokker (62). Resistensbestemmelse av de
gule stafylokokkene viste penicillinresistens hos fire av fem. Etter suturene ble fjernet fikk en
pasient peroral antibiotikabehandling på grunn av sårinfeksjon og to pasieneter lokal
behandling med antibiotika (62).
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4.1.4 Antibiotikaforbruk i norsk tannlegepraksis
I to undersøkelser blant tannleger i Norge ble det vurdert antibiotikaforbruk i tannlegepraksis
og hvordan dette påvirker den nasjonale totale antibiotikaforbruken i primærhelsetjenesten
(63, 64).
M. Al-Haroni et al. har undersøkt bruken av elleve typer antibiotika foreskrevet av tannleger i
Norge og dens relative bidrag til nasjonal poliklinisk forbruk (63). I undersøkelsen ble det
inkludert alle antibiotikareseptene som var skrevet av tannleger i 19 fylker i Norge i perioden
2004-2005. Data var innhentet fra Reseptregistret og inkluderte resepter på en av de følgende
11 antibiotikum: penicillin V, amoksicillin, erytromycin, doksysyklin, metronidazol,
klindamycin, tetracyklin, spiramycin, oxytetracikline, klaritromycin og azitromycin. Funnene
fra studien viser at penicillin V og metronidazol var de to mest forskrevne antibiotika av
tannleger. Penicillin V og metronidazol sto for henholdsvis 73,0 % og 6,9 % av alle resepter
på antibiotika foreskrevet av tannleger i 2005. Resultatene viste at antibiotikaforbruket fra
pasienter som får antibiotikaresept fra tannleger i Norge bidrar med ca. 8,0 % av
totalforbruket av de 11 antibiotika typene.
I en annen studie har det blitt undersøkt forskrivningsmønster hos norske tannleger i 2004
(64). Det ble inkludert 10,0 % av norske tannleger i studien etter et tilfeldig utvalg fra et
kommersielt adresseregister (N= 470). Funnene i studien viser at antibiotika var forskrevet av
38,0 % og 34,0 % tannleger ved behandling akutt gingivitt og stomatitt. Ved behandling av
odontologiske infeksjoner rapporterte 50,0 % av tannlegene at de kunne forskrive antibiotika,
mens bare 3,04 % rapporterte bruken av mikrobiologisk diagnostikk før valg av et
antibiotikum. Til å forebygge generelle komplikasjoner etter tannbehandling rapporterte 71,0
% av tannleger bruk av antibiotika. Penicillin V var « første valg». Antibiotika ble forskrevet i
25,0 % av tilfellene ved behandling akutte odontologiske infeksjoner (64).

44

4.1.5 Antibiotikaforbruk blant eldre i norske sykehjem
Resultatene i dette kapittelet har vært plukket fra seks studier (65-70).
H.M. Eriksen et al. har utført studien ved å måle forekomsten av fire vanlige nosokomiale
infeksjoner: urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, kirurgisk sårinfeksjoner og
hudinfeksjoner. Det ble overvåket trender av antibiotikabruk i norske sykehjem i 2002 og
2003 (65). Resultatene viste at prevalensen av nosokomiale infeksjoner er høyere (6,6 % til
7,3 %) enn prevalensen av antibiotikaforbruk (5,5 % til 5,9 %) blant beboere i sykehjem (65).
Nosokomiale infeksjoner oppsto hyppigst ved urinveisinfeksjon (50,0 %), hudinfeksjoner
(25,0 %), nedre luftveisinfeksjoner (19,0 %) og kirurgiske infeksjoner (5,0 %) (65).
To observasjonsstudier kartlagte om retningslinjer for antibiotikabruk i norske sykehjem ble
fulgt (66, 67). Resultatene er samlet fra flere typer sykehjem. Resultatene representerer
antibiotikaforbruk ved behandling av nosokomiale infeksjoner samt forebygging av disse
infeksjonene.
H.S.Blix et al. undersøkte bruk av antibakterielle midler blant sykehjemsbeboere i 44 norske
sykehjem i henhold til diagnose, behandlings valg og forventet varighet av behandlingen (66).
Funnene i denne studie viser at 15,0 % av alle beboerne i de norske sykehjemmene fikk
antibiotika (66). Det ble vist at 10,0 % av alle beboerne fikk profylaktisk antibiotika og 6,0 %
fikk antibiotika for å behandle en nosokomial infeksjon (66). Urinveisinfeksjon var den mest
behandlede infeksjonen og 66,0 % av alle antibiotika ble brukt til dette formålet.(66). For å
behandle luftveisinfeksjoner ble det brukt 20,0 % av all antibiotika for behandling.
Pivmecillinam var mest brukt for behandling urinveisinfeksjoner (47,4 % av alle antibiotika
for behandling urinveisinfeksjoner) og penicillin V var mest brukt antibiotika for behandling
luftveisinfeksjon (29,4 % av alle antibiotika for luftveisinfeksjoner) (66). Ved profylakse med
antibiotika ble metenamin, nitrofurantoin, trimetoprim eller ciprofloksacin brukt (66).
Resultatene fra studien viser at varighet av behandling for urinveisinfeksjoner var stort sett 714 dager og at varighet av behandling luftveisinfeksjoner var hovedsakelig 7-10 dager (66).
Dette er i henhold til retningslinjene for behandling disse typene infeksjoner (66).
I en ytterligere studie av M. Fagan et al. ble det utført en retrospektiv undersøkelse blant
pasienter som fikk forskrevet antibiotika i perioden 1. mars 2007 til 28. februar 2008. Dataene
ble innhentet fra pasienters medisinske journaler. Det ble undersøkt om valg av antibiotika var
i henhold til anbefalingene i de nasjonale retningslinjer for antibiotika forskrivning.
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Resultatene viste at tjue forskjellige antibiotika i all hovedsak ble benyttet. Trimetoprim,
pivmecillinam, ciprofloksacin og penicillin V sto for 61,0 % av alle antibiotika som ble
forskrevet i perioden (67). Kvinner fikk mer antibiotika (73,0 %) enn menn (27,0 %) (67). Til
sammen var 77,0 % av forskrivningene for urinveisinfeksjoner, 79,0 % for
luftveisinfeksjoner, og 76,0 % for hud- og bløtdelsinfeksjoner i samsvar med nasjonale
retningslinje. Generelt var valg av antibiotika i samsvar til anbefalingene fra nasjonale
retningslinjene i 80,0 % av alle tilfellene (67). Bredspektret antibiotika var minst kompatibel
til retningslinjene. Ciprofloksacin og cefaleksin utgjorde 85,0 % (114/134) av reseptene som
ikke var i henhold til retningslinjene (67).
Videre ble antibiotikabruken og mønstre for antibiotika forskrivning blant beboere i sykehjem
undersøkt i to andre studier (68, 69). Resultatene av H. S. Blix et al. viste at antibiotikabruk i
norske sykehjem utgjorde 6,0 % av total antibakteriell bruk for mennesker i 2003 (68). Det
ble vist store variasjoner i antibiotikaforbruk blant norske sykehjem, fra 4,3 til 44,4
DDD/1000 liggedøgn (68). Disse forskjellene var uten en åpenbar medisinsk forklaring. For å
forebygge urinveisinfeksjon ble metenamin brukt ved 95,0 % av alle sykehjem, og utgjorde
46,0 % av alle antibiotika forskrivninger som ble rapportert i de 133 sykehjemmene som var
inkludert i undersøkelsen (68). Etter unntak av metenamin ble penicilliner med bred spektert
brukt mest (28,0 % av alle antibakteriell bruk). Trimetoprim og trimetoprim-sulfametoksazol
utgjorde 18,0 % av all antibiotika, betalakatamse sensitive penicilliner 16,0 % og tetracykliner
12,0 % (68). Urinveismedisiner (etter unntak av metenamin) representerte 48,0 % av alle
antibiotika til behandling nosokomiale infeksjoner (68).
Antibiotikabruken i sykehjem ble undersøkt av H. M. Eriksen et al.. Resultatene ble vurdert ut
ifra prevalensundersøkelser og innkjøpsstatistikk. Prevalensundersøkelsen viste at mer enn
8,0 % av alle beboere fra fem sykehjem i Oslo fikk antibiotika i 2009 (69). Profylaktisk
antibiotikabruk talte for 33,0 % av all antibiotika forskrivning, mens 64,0 % av alle
antibiotika forskrivninger var for terapeutisk behandling (69). Urinveisinfeksjoner var den
hyppigst registrerte indikasjonen for behandling med 53,0 %, deretter luftveisinfeksjoner med
16,0 %, hudindikasjon med 8,0 %, postoperativ sårinfeksjon med 5,0 % og gastroenteritt med
3,0 % (69). Pivmecillinam var det mest brukte antibiotikum til behandling. Ved siden av
metenamin, var trimetoprim, pivmecillinam og nitrofurantoin mest benyttet som profylakse
(69). Penicilliner, trimetoprim og metenamin utgjorde ca. 80,0 % av total antibiotikabruk i
sykehjem. Valg av antibiotika som ble brukt ved forskjellige indikasjoner varierte, men det
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var hovedsakelig i tråd med de nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikaforbruk i
sykehjem (69).
Fluorokinilonbruk i sykehjem ble undersøkt i en studie ved å registrere klinisk informasjon om
sykehjemspasienter som ble behandlet i løpet av perioden 2006–2007 (70). Alle pasienter som
fikk forskrevet fluorokinolon, fikk ciprofloksacin, ingen ofloksacin (70). Urinveisinfeksjon
var den hyppigste indikasjonen for å få ciprofloksacin (78,0 %), deretter luftveisinfeksjon
(37,0 %) og luftveisinfeksjon sammen med urinveisinfeksjon (6,0 %). Totalt ble 80,0 % av
alle ciprofloksacinfoskrivninger utstedt til kvinner, mens 20,0 % av alle ciprofloksacin ble
forskrevet til menn. Det ble utført mikrobiologisk diagnostikk hos 53,0 % av alle som ble
behandlet med ciprofloksacin, så flertallet av pasientene har blitt behandlet uten
mikrobiologisk diagnostikk (70). Hos en stor del av pasientene ble ciprofloksacin brukt der et
annet antibiotikum ifølge nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk, er første valg (70).
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4.2 Resultater fra spesialisthelsetjeneste
4.2.1 Antibiotika forbruk blant voksne i spesialisthelsetjenesten
Generelt antibiotikaforbruk i spesialisthelsetjenesten
Det ble funnet fire studier om antibiotikaforbruk generelt i spesialishelsetjenesten (71-74).
Antibiotikaforbruk i sykehus har undersøkt i studien av H. S. Blix (71). Legemidelforbruk,
laboratoriske data, medisinsk historie av pasientene som var innlagt ble prospektivt registrert
fra mai til desember 2002. Resultatene viser at 283 av 668 (42,0 %) pasientene, som ble
inkludert i studieprosess fra fire norske sykehus, har brukt antibiotika. Av disse 283
pasientene begynte 263 pasienter sine antibiotikakurer ved innleggelse i sykehus, mens hadde
20 pasienter allerede brukt antibiotika før innleggelsen. De fleste pasientene var gitt diagnose
henholdsvis pneumoni (125 pasienter eller 44,0 %), urinveisinfeksjon (50 pasienter eller 17,7
%), sepsis (15 pasienter eller 5,3 %). Andre infeksjoner eller antibiotika ble brukt profylaktisk
(23 pasienter eller 8,1 %) (71). Det var ikke registrert årsaken for antibiotikabruk hos 70
pasienter (24,7 %)(71). Til 44 av 50 (88,0 %) pasienter med urinveisinfeksjon ble det
forskrevet enten trimetoprim eller pivmecillinam, til 71 av 125 (56,8 %) pasienter med
pneumoni ble forskrevet penicillin G og/eller penicillin V. Det ble brukt bredt spekter av ulike
antibiotika til pasienter med sepsis, hovedsakelig bredspektrede penicilliner og cefalosporiner
(71). Pasienter eldre enn 70 år har brukt mer antibiotika og andre legemidler enn yngre
pasienter (71).
Trender i antibiotikaforbruk har blitt undersøkt av J. B. Haug et al. (72, 73). Funnene fra ett
av disse studiene viser resultater for antibiotikaforbruk fra åtte sykehus i Helse Øst-regionen i
perioden fra 2002 til 2007. Antibiotikaforbruk ble presentert som DDD (definerte døgn dose)
og ble målt ved bruk av salgsdata fra det lokale sykehusapoteket via FarmaPro version 4.1
(72). Antall av liggedøgn (BD) ble anskaffet fra Norsk pasientregister (NPR). Det ble
analysert forbruk av antibiotika til systemisk bruk. Forbruk av bredspekterde antibiotika ble
analysert som en gruppe og inkluderer andre generasjon cefalosporiner, tredje generasjon
cefalosporiner, fluorokinoloner, karbapenemer og penicilliner med enzymhemmere. Forbruk
av bredspektrede penicilliner, betalaktamasesensitive penicilliner og betalaktamaseresistente
penicilliner ble analysert som andre gruppe antibiotika og ble nevnt som «alle penicilliner».
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Forbruk av begge gruppene antibiotika i alle sykehus ble målt som definerte døgn doser per
100 liggedøgn (DDD/100 BD), økte med 17,4 % og forbruk av bredspektret antibiotika økte
med 47,9 % fra 2002 til 2007 (72). «Alle pencilliner» utgjorde 51,3 % mens bredspektret
antibiotika utgjorde 21,0 % av totalt antibiotikaforbruk i perioden fra 2002 til 2007. Totalt
forbruk av «alle penicilliner» økte med 9,1 % i alle avdelinger (72).
I annen periode fra 2006 til 2011 ble det utført andre undersøkelse av J. B.Haug et al. på
atibiotikaforbruken i sykehus (73). Hensikten i denne studien var å undersøke effekten på
overvåkingsresultater av antibiotikaforbruk når definert døgn dose (DDD) justeres til den
dosen som er anbefalt for innlagte pasienter (haDDD). Denne haDDD ble bestemt ut ifra
anbefalingene som er gitt i regionale og nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus.
Antibiotikaforbruk ble analysert i tre undergrupper, bredspektrede antibiotika (definert som
andre og tredje generasjons cefalosporiner, fluorokinoloner, karbapenemer, og penicilliner
med enzymhemmere), «alle penicilliner» (definert som bredspektrede penicilliner,
betalaktamasesensitive penicilliner og betalaktamaseresistente penicilliner) og andre
antibiotika til systemisk bruk. Antall av liggedøgn (BD) ble anskaffet fra Norsk
pasientregister (NPR). Resultatene viste antibiotikaforbruk fra 22 sykehus i Norge. Analysen
ble utført ved å bruke salgsdata fra apotek. Resultatene tyder på at det totale gjennomsnittlige
årlige antibiotikaforbruket økte fra 62,7 DDD/ 100 BD i 2006 til 73,0 DDD/ 100 BD i
2011(16,4 %), og fra 45,7 til 53,5 haDDD/100 BD (17,1 %). Bredspektret antibiotikaforbruk
økte fra 15,4 til 18,7 DDD/100 BD (21,4 %) og fra 13,9 til 16,6 haDDD/100 BD (19,7 %) i
perioden fra 2006 til 2011(Figur 8). For «alle penicilliner» var endringen i forbruk økt fra
30,1 til 33,3 DDD/100 BDs (10,6 %) og fra 13,0 til 14,2 haDDD/100BD (9,4 %) i perioden
fra 2006 til 2011. Et lavere nivå for både totalt- og bredspektrede antibiotika ble registrert for
universitetssykehus enn for ikke-universitetssykehus for hvert år. «Alle penicilliner» utgjorde
46,0 % av det totale antibiotikaforbruket målt som DDD og 27,1 % målt som haDDD.
Bredspektret antibiotika utgjorde 25,9 % målt som DDD og 31,4 % målt som haDDD (73).
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Figur 8: Gjennomsnittlig årlig totalt antibiotika og bredspektret antibiotika forbruk i 22
norske sykehus, 2006 - 2011. Kilde: Haug et al (73)

Videre, forbruk av bredspektret antibiotika har blitt studert ved Aker sykehus i en periode på
26 uker i 2007 (74). Hensikten med denne studien var å evaluere om antibiotikasalg fra lokale
sykehusapotek til sykehusavdelingene reflekterer pasientens forbruk av bredspektrede
antibiotika i sykehus. Det ble utført ukentlig telling av forbruk av bredspektret antibiotika i
fem sykehusavdelinger og dataene ble sammenlignet med tilsvarende data fra apotek salget til
disse avdelingene i samme perioden. Målings enhet var DDD og bredspektret antibiotika
inkluderte andre og tredje generasjons cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner.
Resultatene tyder på at bredspektret antibiotikaforbruk varierte fra avdeling til avdeling. Det
ble registrert høyest forbruk ved lungeavdelingen (1144,8 DDD eller 24.5 DDD/100
liggedøgn) og lavest i urologisk avdeling (615,3 DDD eller 12.8 DDD/100 liggedøgn) målt
fra apotek salgsdata (74). Andelen bredspektrede antibiotika var 19,4 % - 26,3 % av total
forbruk for alle antibakterielle midler til systemisk bruk i 26 ukersperioden. Ciprofloksacin
utgjorde halvparten av totalforbruk for bredspektret antibiotika, og det ble brukt primært i
behandling regimer ved urologiske infeksjoner (74). Total bredspektret antibiotikaforbruk i
avdelingene (3970 DDD) i løpet av 26 uker var nesten identisk til total bredspektrede
antibiotika som ble solgt fra apotek til avdelingene (3977 DDD). Det største avviket var
relatert til ciproflokasacin forbruk i urologisk avdelingen. Det totale apoteksalget av
50

bredspektrede antibiotika til urologisk avdelingen var betydelig høyere enn det totale
bredspektrede antibiotika forbruket i den avdelingen (74).

Antibiotikaforbruk ved bakteriemi
I en retrospektiv studie av D. Berild et al. ble det undersøkt om empirisk behandling bør
justeres i henhold til resultatet av blodkulturer for å unngå unødvendig bruk av bredspektret
antibiotika og hvordan resultater fra blodkultur fører til endring av behandling og endring av
behandlingskostnader av antibiotika (75). Studien ble utført i Aker universitetssykehus i 2001.
Resultatene ble samlet fra medisinske journaler for alle pasienter med positive blodkulturer i
2001. Resultatene viste at i 354 av 10828 analyserte blodkulturer ble det oppdaget vekst av
mikroorganisme. I studien ble det inkludert resultater fra 226 episoder hos 2014 pasienter med
bakteriemi. Det ble ekskludert 36 episoder på grunn av døde pasienter før resultatene har
kommet og 92 episoder med andre mikroorganisme. Antibiotikabehandling ble gitt i 220
episoder (97,0 %) med gjennomsnittlig 1,9 antibiotika ved å følge retningslinjene for
empiriskbehandling bakteriemi. Det var anbefalt penicillin med aminoglykosid intravenøs
første dag ved mistanke om bakteriemi etter retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus
(76). Empirisk antibiotikabehandling burde justeres i 166 episoder (73,7 %) (75).
Behandlingen ble justert i 146 episoder. Behandlingen ble smalspektret i 118 episoder mens
antibiotika ble byttet på grunn av resistens hos 34 episoder (24/84 med E.coli, 3/18 Klebsiella
pneumoniae, 2/11 Proteus mirabilis, 2/9 Enterococcus, 2/39 S. aureus og 1/5 Salmonella).
Justeringen ble oftere ved Gram-negative bakteriemi og blandede bakteriemi enn i Grampositive bakteriemi (75). Etter intervensjon ble forbruket av aminoglykosider (som brukes
hyppigst ved empirisk behandling bakteriemi) redusert til halvparten, mens florokinoloner
økte dobbelt. Ampicillin-resistente E.coli ble oppdaget i 24 av 84 episoder med E.coli (24/84;
28,6 %). Ampicillin (første valg ved empirisk behandling av sepsis) ble erstattet med
ciprofloksacin i 19 av disse 28 episoder (75). Dette førte til en reduksjon i
antibiotikakostnader på 22,0 % (75). Det var 28 (12,0 %) pasienter som døde etter empirisk
behandling men alle fikk passende behandling etter resultater av blodkultur (75).
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Antibiotikaforbruk ved profylakse mot postopetrativeinfeksjoner
Dette kapittelet inkluderer resultater fra fem studier (77-81).
I en studie av H.M. Eriksen et al. ble det undersøkt om hyppigheten av postoperative
sårinfeksjoner etter keisersnitt fra tre første tremåneders periode i 2005, 2006 til 2007.
Dataene ble innhentet fra Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehus registeret
(NOIS-register). Resultater viser at i 55,0 % av alle keisersnitt (1851/3491; 104 ubesvarte)
ble profylaktisk antibiotika benyttet (77). Det ble brukt ved 75,0 % tilfeller av akutt keisersnitt
og ved 35,0 % tilfeller av planlagt keisersnitt. Det oppsto totalt 290 postoperative infeksjoner
(insidensratio 8,3 %) etter de 3491 keisersnitt. Av de 290 infeksjonene var 236 (81,0 %)
overfladiske og 54 (19,0 %) dype eller infeksjoner i organ/hulrom. Infeksjoner oppsto hos 1
av 12 kvinner, og vanligvis etter utskrivning (77).
Videre har det blitt utført to registerbaserte studier som viste hvordan antibiotikaprofylakse
brukes mot postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt i norske sykehus. I studiene ble
undersøkt om retningslinjene fra «Veileder far fødselshjelp fra 2008» blir fulgt samt om de
hadde effekt på insidensen av disse infeksjonene (78, 79).
I en av de studiene ble det undersøkt i hvilken grad anbefalingene fra «Veileder i
fødselshjelp» fra 2008 ble fulgt (78). Det ble undersøkt ved hjelp av data fra Norsk
overvåkingssystem fra 2009 for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS). Resultater fra 42
sykehus ble innsamlet gjennom spørreskjema eller telefonintervju og viste at 38 sykehus
hadde skriftlige lokale retningslinjer for antibiotikaprofylakse ved keisersnitt (90,4 %). Fire
av 38 fødeavdelinger som hadde retningslinjene ble det gitt profylaktisk antibiotika ved alle
keisersnitt (12,0 %), 33 ved akutt keisersnitt (86,8 %) og ett bare på indikasjon. Ved
fødeavdelinger med rutiner om bruk av antibiotikaprofylakse ved alle akutte keisersnitt og
eventuelt etter indikasjon varierte bruken av antibiotikaprofylakse fra 71,1 % (142 av 201 fikk
antibiotika) til 97,0 % (417 /430) for akutte inngrep og fra 5,0 % (9/173 pasienter fikk
antibiotika) til 16,9 % (20/118) for elektive (planlagte) keisersnitt fra sykehus til sykehus.
Ved de fire fødeavdelingene som pleide å gi profylakse med antibiotika ved alle keisersnitt
var det 1,1 % av kvinnene ved elektive og 2,5 % av kvinnene ved akutte keisersnitt som ikke
fikk antibiotikaprofylakse. Ved de fire fødeavdelingene uten retningslinjer fikk 77,0 % av
kvinnene antibiotika ved akutte og 65,0 % av kvinnene ved elektive keisersnitt (78).
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Effekten av norske retningslinjer for antibiotika profylakse på postoperative sårinfeksjoner
etter keisersnitt ble også evaluert i en studie av Skjeldestad et al. (79). Det ble analysert data
fra NOIS i perioden 2008, 2009 og 2010 fra 42 sykehus. Resultatene fra de 42 sykehusene
viste at fire sykehus ikke hadde skriftlige lokale retningslinjer for antibiotikaprofylakse etter
keisersnitt og bruker antibiotika på indikasjon (gruppe A), 32 sykehus pleide å bruke
antibiotikaprofylakse kun ved akutte keisersnitt (gruppe B) og fire pleide å gi
antibiotikaprofylakse ved alle keisersnitt (gruppe C). Resultatene viste at sykehusene som
bruker antibiotikapofylakse ved begge typer keisersnitt (gruppe C) gir antibiotika hyppigere
for begge to typer keisersnitt enn sykehus fra gruppe B og C. Sykehusene fra gruppe A gir
hyppigere antibiotika til pasienter ved planlagt keisersnitt (131 av 207 pasienter; 63,3 %) enn
sykehusene fra gruppe B (331 av 1435; 23,1 %). Resultatene viste at totalt 264 kvinner (5,9
%) har fått postoperative sårinfeksjoner. Hyppigheten av disse infeksjonene var høyere i
gruppe A (8,0 %) enn i de to andre gruppene. I gruppe B var insidensen av postoperative
sårinfeksjoner 5,7 %, mens i gruppe C var 5,6 %. Insidensen av postoperative sårinfeksjoner
etter planlagt keisersnitt var i gruppe A 4,8 %, i gruppe B 2,8 % og i gruppe C 1,0 %.
Vurderingen av insidensen av postoperative infeksjoner hos pasienter som fikk
antibiotikaprofylakse mot pasientene som ikke fikk profylakse viste ikke forskjeller hverken
overflatiske, dype eller infeksjoner i organ/ hulrom (79).
I en studie av O. Kacelnik et al. ble det undersøkt eksistens av lokale retningslinjer for
profylaktisk antibiotikabehandling ved kolecystektomi (kirurgisk fjerning av
galleblæren) samt etterlevelse av disse ved kirurgiskavdelinger i sykehus i 2010.
Spørreskjema med spørsmålene relatert til eksistens, innhold og evaluering av retningslinjene
for profylakstisk antibiotikaforbruk ble sendt til ledere av de kirurgiske avdelingene som
utfører kolecystektomi. Resultatene fra de kirurgiske avdelingene og leger som utførte
kolecystoktemi ble innsamlet fra 37 av 47 sykehus og ble sammenlignet med resultater fra
NOIS for 2010 (80). Det ble funnet at 17 av 37 sykehus (45,9 %) hadde skriftlige lokale
retningslinjer, og det var høyere forekomst av disse retningslinjene i universitetssykehus (71,0
%) enn i lokale sykehusene (39,0 %), mens 20 sykehus ikke hadde skriftlige retningslinjer for
kolecystoktemi. Retningslinjer for laparaskopisk metode ble funnet i 14 av 17 sykehus, mens i
12 sykehus ble funnet retningslinjer for åpen kirurgisk metode. Fem av tolv sykehus som
hadde retningslinjer for åpen metode ga antibiotika til alle sine pasienter, andre ble det kun
gitt til risikorelaterte pasienter. Seks av 14 sykehus med retningslinjer for laparaskopisk
metode anbefalte ikke profylakse med antibiotika, fire sykehus ble det gitt til alle pasienter og
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fire sykehus kun gitt til spesielle risikogrupper. De fleste sykehusene som ikke hadde
skriftlige retningslinjer anbefaler ikke profylaktisk antibiotikabehandling, hverken til
pasienter med laparaskopisk eller med åpen kirurgi. Det ble imidlertid brukt mer
antibiotikaprofylakse til pasienter som behandles ved åpen kirurgisk metode (80).
Doksycyklin og cefuroksim (andre generasjons cefalosporin) var mest bruk som førstevalg av
antibiotika ved profylakse hos kolecystoktemi (80). De fleste sykehusene med lokale
retningslinjer har oppdatert sine retningslinjer i de siste fem årene (2005-2010). Det var bare
sju sykehus med skriftlige lokale retningslinjer og 11 sykehus uten skriftlige lokale
retningslinjer som rapporterte til NOIS. Bare to sykehus hadde skriftlige lokale retningslinjer
meldt til ikke-bruk av antibiotika. Alle 11 sykehus uten lokale retningslinjer rapporterte at de
ikke brukte antibiotikaprofilakse hverken til åpen enten til laparaskopisk metode. Ut ifra
analysen ble det funnet at 18,0 % av pasienter fra disse gruppene hadde brukt antibiotika (80).
Verdien av profylaktisk behandling med antibiotika er presentert i prospektiv klinisk studie av
H.A.Schiøtz et al. (81). Det ble undersøkt hvordan profylaktisk behandling med
metenaminhippurat (Hiprex) påvirker forekomsten av urinveisinfeksjoner og asymptomatisk
bekteriuria etter en gynekologisk operasjon i sentralsykehuset i Vestfold, Tønsberg. Pasienter
som ble innlagt for rutinemessig gynekologisk laparotomi eller vaginal plastisk kirurgi og
som brukte kateter men ikke profylaktisk antibiotika, ble inkludert prospektivt i studien fra
2000 til 2001. Pasientene ble delt i to grupper, placebo og metenamin. Metenamin i denne
studien ble brukt i doserinsregime 1g metenamin 2 ganger daglig i 5 dager (81). Resultatene
tydet på at forekomsten av postoperativ asymptomatisk bakteriuria hos placebogruppen var
50,0 % (36/72) og at det ble redusert betydelig til 30,1 % (22/73) hos pasienter som ble
behandlet med metenamin (81). Forekomsten av postoperativ urinveisinfeksjon hos
placebogruppen var 13,9 % (10/72). I metenamin gruppen ble det registrert reduksjon til 2,7
% (2/73) (81).
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4.2.2 Antibiotikaforbruk blant barn i spesialisthelsetjenesten
Det har blitt studert antibiotikaforbruk og forekomst av infeksjoner hos pediatriske pasienter i
sykehus gjennom fire studier (82-85).
I studien av K. J. Kvaerner et al. ble undersøkt om innføring av retningslinjene i år 2000, der
det anbefales restriktiv antibiotikaforskrivning for ukomplisert akutt otitis media hos barn,
førte til økning av sykehusinnleggelser ved akutt otitis media og akutt mastoiditis (82). Det
ble undersøkt insidens av sykehusinnleggelsene for disse diagnoser i perioden fra 2000 til
2006. Komplette anonyme innleggelsesdata for alle barn under syv år ble samlet fra Norsk
Pasient Register. Det var 7660 barn med akutt otitis media og 451 barn med akutt mastoiditis
av totalt 3338231 innlagte barn i løpet av syv år studieperioden. Resultatene viste en
gjennomsnittlig årlig reduksjon av forekomsten akutt otitis media fra 1999 til 2000 år. Etter år
2000 ble det registrert en gjennomsnittlig årlig økning av sykehusinnleggelsene for akutt otitis
media fra 19,5 per 10000 barn i 2000 til 26,2 per 10000 barn i 2006. Den gjennomsnittlige
årlige forekomsten av sykehusinnleggelser for akutt otitis media var 22,4 per 10000 barn og
toppen av sykehusinnleggelsene var i andre leveår 52,5 per 10000 barn. Tilsvarende
gjennomsnittlig årlig forekomst av sykehusinnleggelser for akutt mastoiditis var 1,5 per
10000 barn og toppen av 3,5 per 10000 i det andre året av livet. Den gjennomsnittlige årlige
insidensen av sykehusinnleggelsene for akutt mastoidits var 1,4 per 10000 barn i 2000 og 1,6
per 10000 barn i 2005 (Figur 9)(82).
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Figur 9: Årlig gjennomsnittlig distribusjon av sykehusinnleggelse for (A) akutt otitis media og
(B) akutt mastoiditis per 100 000 barn under 7 år i Norge. Kilde: Kvaerner et al. (82)
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Antibiotikaforbruk blant barn ble undersøkt i Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet i studie
av R. Raastad et al. (83). I denne studien ble antibiotikaforbruk blant barn presentert som
RDD/ 100 kg per dag. RDD for legemiddel ble definert som den anbefalte daglige
vedlikeholdsdose per kg for hovedindikasjon og var basert på nasjonale retningslinjer.
Resultatene var presentert i RDD for å muliggjøre analyse av antibiotikaforbruk i
barneavdelinger på sykehus, ettersom anbefalingene for antibiotikadosering til barn varierer i
forhold til alder og kroppsvekt og DDD metode ikke er aktuelt. Dataene ble samlet fra
sykehusapotekets salgsdatabase og vurdert for barn under 16 år. Resultatene tydet på at
totalbruken av antibiotika økte betydelig fra 51,8 til 65,5 RDD/ 100 kg per dag i løpet av
perioden fra 2002 til 2009 (83). Studien rapporterte en årlig økning i totalt antibiotikaforbruk
på 2,9 %. De ti mest vanlige antibiotikagruppene som ble analysert og antibiotikaforbruket for
alle gruppene er presentert i tabell 9. Det ble funnet en statistisk signifikant årlig økning i
karbapenemerforbruk på 18,0 %, tredje generasjons cefalosporiner på 6,0 %, og imidazol
derivater på 6,6 %. Forbruket av bredspektrede penicilliner og betalakatamasesensitive
penicilliner var relativt stabilt (lavt økning) i perioden fra 2002 til 2009 (83).
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Tabell 8: Endring i pediatrisk antibiotika forbruk for de 10 mest brukte undergrupper på J01
ATC gruppe og total antibiotikabruk i Oslo universitetssykehus fra 2002 til 2009. Kilde:
Raastad et al. (83)
RDD/ 100 kg dager *
ATC

Antibiotika undergruppe

2002

2009

forskjell

J01CA

Bredspektrede penicilliner

7.1

8.4

+1.5

Betalakatamasesensitive penicilliner

3.8

3.1

-0.7

J01CF

Betalakatamaseresistente penicilliner

0.7

2.4

+1.7

J01DB

Først generasjons cefalosporiner

3.1

4.5

+1.4

J01DD

Tredje generasjons cefalosporiner

5.5

9.0

+3.5

J01DH

Karbapenemer

2.1

7.3

+5.2

J01EE

Kombinasjon av sulfonamider og

5.8

4.2

-1.6

J01CE

trimetoprim
J01GB

Andre aminoglykosider

9.7

10.3

+0.6

J01XA

Glykopeptider

4.8

4.9

+0.1

J01XD

Imidazol derivater

5.2

5.6

+0.4

Øvrige undergrupper

4.1

5.6

+1.5

Total antibiotikaforbruk

51.8

65.5

+13.7

J01
øvrige
J01

* RDD - den anbefalte daglige vedlikeholdsdose per kg for hovedindikasjon
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Videre, i en prospektiv studie ble undersøkt epidemiologi av neonatal tidlig begynnende
sepsis (EOS) og antibiotika eksponering hos spedbarn under den første uken av livet på 20
norske neonatalavdelinger i perioden fra 2009 til 2011 (84). EOS står for tidlig begynnende
sepsis og er begynnelsen av sepsis i løpet av den første uken av livet. Kliniske data om
spedbarn ble innhentet fra Norsk Neonatal Register (NNN). Det ble inkludert 10175 spedbarn
som utgjorde 6,0 % av alle levendefødte barn i studieperioden. Disse 10175 spedbarnene ble
innlagt i første uken av livet. Resultatene viste at det var 91 patogen positive tilfeller (0,54 per
1000 levendefødte barn), mens 1447 tilfeller (8,57 per 1000 levendefødte barn) var
klassifisert som patogen negative. Hos de patogen positive tilfellene var Gram-positive
bakterier hyppigst årsak for EOS (83/91; 91,0 %), mens Gram-negative bakteriene var årsak i
8 tilfeller (8/91; 9,0 %). Gruppe B streptokkoker var det hyppigst identifiserte patogenet
(53/91; 58,2 %). Behandling med intravenøs antibiotika startet hos 3964 av 10175 (39,0 %)
spedbarn som utgjorde insidens av 23 per 1000 barn. Antibiotikabehandling ble startet hos
3725 av 3964 spedbarn (94,0 %) inntil de første 72 timer av livet. Empirisk behandling besto
av aminoglykosider og/ eller penicillin G eller ampicillin i 3746 tilfeller (94,5 %). Endring av
empirisk behandling hos pasienter som fikk penicillin G med ett aminoglykosid ble registrert
hos 66 av 724 pasienter (9,1 %) mens endring hos dem som fikk ampicillin med ett
aminoglykosid ble endret i 160 av 3022 (5,3 %) pasienter. Empirisk behandling ble endret hos
43 av 91 patogen positive EOS tilfeller. Det ble ikke registrert forskjell i mortalitet blant
spedbarn som fikk behandling med penicillin G med aminoglykozid sammenlignet med
spedbarn som fikk behandling med ampicillin med aminoglykozid. Total 63 levendefødte
barn døde i løpet av studieperioden (84).
I en retrospektiv studie ble undersøkt kliniske og laboratoriske egenskaper og
antibiotikabehandling hos barn med febril neutropeni (FN) som var indusert av
cellegiftbehandling (85). Kliniske og laboratoriske data ble innsamlet for alle barn under 16 år
fra sju norske sykehus i løpet av 2,5 års studie periode fra 2002 til 2004. Resultatene tydet på
at 236 episoder av febril neutropeni oppsto hos 95 barn. Empirisk antibiotikabehandling med
penicillin G eller ampicillin med ett aminoglykosid ble brukt hos 51 av 95 barn (58,0 %),
mens regime med en tredje generasjons cefalosporin eller kombinasjon av tredje generasjons
cefalosporin og aminoglykosid ble brukt hos 44 av 95 barn (42,0 %). Det ble registrert 39
bakterielt positive blodkulturer ved 236 episoder FN (17,0 %). Etter vurdering av alle FN, ble
det funnet ut at barn med leukemi hadde høyere forekomst av FN episoder med positive
blodkultur (30/141, 21,0 %) sammenlignet barn med andre kreftdiagnoser (9/95, 9,0 %) (85).
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Gram-positive arter utgjorde 72,0 % av positive bakterielle isolater (28/39), men 28,0 % av de
bakterielle isolatene var Gram- negative arter (11/39). Resultatene tydet på at det var ingen
statistisk signifikante forskjell i resultatene mellom de to regimene når det gjelder behovet for
å endre initial antibiotikabehandling, varighet av feber eller høyeste C-reaktivt protein verdi
(85). Antimikrobiellresistens mot ampicillin og penicillin ble registrert hos 49,0 % (19/39)
isolater, resistens mot tredje generasjons cefalosporiner var veldig lav (alle isolater ble ikke
testet for dette) og antimikrobiellresistens mot aminoglykoside ble registrert hos 5 Grampositive isolater av 34 testede isolater (alle Gram-negative isolater var sensitive) (85).

4.2.3 Hva påvirker legens antibiotiakaforskrivning i sykehus
I den første kvalitative studien om antibiotikaforskivning i norske sykehus ble undersøkt
faktorer som påvirker antimikrobiell forskrivningspraksis hos leger i sykehus (86). Legene
som ble intervjuet var spesialister fra fem store medisinske felt: indremedisin, kirurgi,
onkologi, nevrologi og intensivavdeling. De faktorene som påvirket forskrivningspraksis og
fremkom fra analysen var kolleger, resultater av mikrobiologitester, nasjonale retningslinjer,
opplæring, pasientvurdering og lederskap. Resultatene viste at mer erfarne kolleger, spesielt
spesialister på smittsomme sykdommer, ble ofte konsultert om antibakteriell terapi i daglig
klinisk arbeid av mindre erfarne leger. Leger brukte også mikrobiologiske prøveresultater
aktivt når de valgte antimikrobiell terapi. Legene rapporterte imidlertid en frustrasjon over
ventetiden på de mikrobiologiske laboratorieresultatene. De nasjonale retningslinjene ble
ansett som et nyttig verktøy av praktikanter og uerfarne leger, mens mer erfarne leger brukte
retningslinje som referanse for kontroll av antibiotika dosering og behandling av uvanlige
infeksjoner. Spesialister anså retningslinjer som mindre viktige og understrekte behov for
justering av behandlingen til individuell pasient. Disse tre faktorene: aktiv konsultasjon med
spesialister i smittsomme sykdommer eller mer erfarne kollegaer, retningslinjer, resultater av
mikrobiologiske tester ble identifisert som veldig viktige faktorer, selv om pasientvurdering,
formell opplæring og ansettelsen av spesialister for smittsomme sykdommer som ledere for å
fremme forsvarlig forskrivnings politikk, påvirket også antimikrobielle forskrivningspraksis i
stor grad (86).
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4.3 Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens i norsk helsevesen har blitt presentert i flere studier (75, 87-96).
H. Granslo et al. har undersøkt forekomsten av antibiotikaresistens hos koagulasenegative
stafylokokker (KNS) isolert fra en gruppe barn med økt risiko for slike infeksjoner (87).
Studien har inkludert nyfødte barn innlagt ved nyfødtintensivseksjonen ved
Universitetssykehuset Nord-Norge og barn med kreft behandlet på Ullevål
universitetssykehus og Rikshospitalet i Oslo. Til sammen 104 isolater av koagulasenegative
stafylokokkisolater har blitt identifisert og analysert fra katetre og fra huden av nyfødte.
Funnene i denne studien viser forekomst av oksacillin- og gentamicinresistens blant
koagulasenegative stafylokokker isolert fra nyfødte barn. Etter at barna med kreft har vært
under behandling i et halvt år, har det vært en markert økning i andelen koagulasenegative
stafylokokkstammer med resistens mot både oksacillin og gentamicin. Det har rapportert
økning i resistens mot oksacillin fra 20,0 %, før kreft behandling til 67,0 % etter
kreftbehandling. Gentamicinesistens økte fra 15,0 %, før kreftbehandling til 67,0 % etter
kreftbehandling. Det var rapportert lite resistens mot andre antibiotikagrupper (87).
I en studie der det ble undersøkt dominerende bakterielle årsaker for infeksjoner hos
ortopediske pasienter i løpet av 12 års perioden, fra 2000 til 2011, har blitt også blitt
undersøkt antibakteriell resistens (88). Det ble undersøkt antibiotikaresistens hovedsakelig fra
sårisolater og bare 3,0 % isolatene var fra blodkultur. Resultatene tyder på at Staphylococcus
aureus var hyppigst årsak til infeksjoner hos disse pasientene (88). Forekomsten av
antibiotikaresistens var relativt lav, under 5,0 % for alle andre antibiotikagruppene bortsatt fra
penicillin G. Resistens mot penicillin G forekom i 75,0 % av alle isolater. Resistens mot
meticillin (testet mot oxacillin) var 0,5 % (88).
H.F. Leendert van der Werff et al. har i en studie beskrevet MRSA utbrudd på et sykehjem i
Oslo i perioden 2004-2005 (89). I 127 av 6086 mikrobiologiske prøver (0,4 %) har funnet
positive resultater og 4,4 % av alle personer som har blitt testet fikk påvist MRSA smitte, ti
berboere, sju ansatte og to pårørende. Nesten alle de MRSA smittede hadde bakterien på flere
stedet samtidig. MRSA-screening har blitt utført i henhold til den nasjonale veilederen og
sykehjemmets infeksjonskontrollprogram og senere har det fortløpende blitt gjennomført
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utvidet testing av personal og beboerne. Sykehjemmet var fritt av MRSA i 20 måneder etter
starten av utbruddet men en ansatt ble positiv i to år senere og en pasient ble kronisk bærer
(89).
Videre, det var analysert hvordan MRSA sprer seg i et land med lav forekomst av disse
bakteriene. Dette ble undersøkt i en studie av P. Elstrøm et al. (90). Denne studie inkluderer
alle tilfeller av laboratoriebekreftet MRSA- kolonisering og infeksjon rapportert i Norge i
perioden fra 2006 til 2010. Det har funnet 3620 tilfeller av MRSA totalt, 1875 (52,0 %)
pasienter hadde infeksjon, mens 1745 (18,0 %) rapporter av kolonisering. Rundt enn tredjedel
av tilfellene er importert, enn tredjedel ervervet i norsk helsevesen og enn tredjedel ervervet
ellers i samfunnet. I 2010 ble det rapportert totalt 912 tilfeller (470 kolonisert og 431 infisert
tilfeller) av MRSA. Det var 12,0 % av tilfellene knyttet til kjente utbrudd. Total forekomst av
smittede og koloniserte pasienter er langsomt økende. Antallet alvorlige infeksjoner har lagt
stabilt på rundt 20 tilfeller årlig, og andelen av MRSA-tilfeller knyttet til helsetjenester har
gått ned (90).
I en retrospektiv studie var rapportert en økende trend i bakteriellresistens utvikling fra
pasienter bosatt i Telemark fylke i perioden 2003-2004 (91). Funnene i denne studien viser at
E.coli fortsatt dominerer som årsak til urinveisinfeksjoner hos innlagte pasienter med 56,0 %
og 68,0 % hos polikliniske pasienter av alle urinprøver som ble analysert i løpet av studie
perioden. Blant innlagte pasienter var en signifikant lavere andel av E.coli-urinveisisolater
følsom for ampicillin, mecillinam og nitrofurantoin i perioden 2003–2004 sammenliknet med
resultater i 1997-1999 (91). Andelen følsomme urinveisisolater for mecillinam har gått ned
fra 96,0 % (2003-2004) til 94,0 % (1997-1999), for nitrofurantoin fra 97,0 % til 95,0 % og for
sulfonamid fra 73,0 % til 71,0 % hos innlagte pasienter. Blant polikliniske pasienter har
andelen følsomme isolater gått ned for ampicillin (fra 78,0 % til 76,0 %) og trimetoprim (fra
83,0 % til 82,0 %). Andelen følsomme isolater for andre antimikrobielle har også blitt
redusert (91).
Signifikant resistensproblem for E.coli i norske sykehus er funnet i en studie fra D. Berild et
al. der det var undersøkt om empirisk behandling bør justeres i henhold til resultatet fra
blodkultur (75). Resultatene viser at 28,6 % (24 av 84) av blodisolater i denne studien var
resistente mot ampicillin, som er primære valg av antibiotika ved empirisk behandling av
sepsis (75).
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Multiresistensegenskaper hos ekstensiv spektrum betalaktamaseproduserende bakterier
(ESBL) ble undersøkt i følgende studier (92-95).
U. Naseer et al. har beskrevet først nosokomial utbrudd av multiresistent ESBL- E.coli i
norske sykehus (92). Resultatene fra undersøkelsen viser at sju E. Coli isolater har uttrykket
resistens mot tredje generasjons cefalosporiner. Det har blitt funnet to fra blod, en fra nyre og
lunge vev og fire fra urinveiene i prøver hos sju pasienter innlagt på sykehus eller nylig
utskrevet fra geriatri- og lungemedisinavdelingene ved Sentral Sykehuset i Rogaland, mellom
juli og september 2004. Det har funnet ko-resistente mot gentamicin, nitrofurantoin,
trimetoprim-sulfametoksazol og ciprofloksacin (92). I evalueringen av kliniske rapporter ble
det vist at infeksjon med disse stamme E.coli har bidratt til død hos tre av pasientene på grunn
av forsinket effektiv antimikrobiell terapi (92).
I to yterligere studier har det blitt rapportert de første karbapenemase-produserende (KPC)
Klebsiella pneumoniae og E.coli isolatene som er identifisert i Norge (93, 94). Denne KPCKlebsiella gir resistens mot nesten all betalaktamantibiotika inkludert karbapenemer.
Resultatene viser at alle isolater (n=6) har vist høyt nivå resistens mot penicilliner,
cefalosporiner og aztreonam og varierende grad resistens mot karbapenemer. Isolater var
resistente og halv resistente mot amikacin, tobramicin og ciprofloksacin men sensitive mot
gentamicin. Fremveksten av KPC-produserende isolater av K. pneumoniae i Norge er
tilknyttet til flere importhendelser. Isolater fra halvparten pasientene (n=3) ble knyttet til
import ved opptak til norske sykehus etter direkte overføring fra sykehus i Hellas (93).
Videre, to bakterielle isolater av Klebsiella pneumoniae og en E.coli har rappotert fra tre
forskjellige laboratorier til nasjonalt referansesenter for påvisning av antibiotikaresistens i
Norge. Isolatene hadde vist redusert følsomhet for karbapenemer og alle tre isolatene ble
isolert fra pasienter som nylig har vært innlagt på sykehus eller i kontakt med et sykehus i
utlandet i tre ulike land, Romania, Marokko og Thailand (94).
Målet med en studie av S. B. Jørgensen et al. har vært å undersøke forekomsten av fekal
transport av ESBL- produserende Enterobacteriaceae hos pasienter med gastroenteritt og for å
se eventuell sammenheng av forekomst for disse bakteriene ved internasjonale reiser (95). Det
var inkludert resultater i totalt 273 avføringsprøver. E. coli var den dominerende arten som ble
identifisert, etterfulgt av K. pneumoniae. Antimikrobiell resistenstesting viste at ko-resistens
til ikke-betalaktam-antibiotika var vanlig blant ESBL-positive isolater. Det var 73,0 % av
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isolatene som var resistente mot trimetoprim-sulfametaksazol, 35,0 % mot gentamicin og 47,0
% mot ciprofloksacin. Multiresistens, definert som redusert følsomhet mot tre eller flere ulike
klasser av antibiotika, har vært blitt påvist i 49,0 % av isolatene. Ko-resistens ble
hovedsakelig observert mellom tredje generasjons cefalosporiner, trimetoprim sulfametoksazol og fluorokinoloner. Det har ikke blitt oppdaget karbapenemase produserende
stammer (95). ESBL produserende bærefrekvens for bakterier i gruppen som har rapportert
utenlandsreise var 34,3 %. Bærefrekvensen blant pasienter uten reisehistorikk, eller der denne
informasjonen manglet, var 10,3 %. Resultater ifølge reisemål viser ESBL bærefrekvens på
56,3 % blant reisende til Asia (95).
S. O. Hjemevoll et al. undersøkte resistensnivå av Neisseria gonorrhoeae i Norge i 2009. Det
var samlet N. gonorrhoeae 114 isolater fra seks sykehus i Norge. Det representerte 42,0 % av
alle innmeldte gonoré tilfeller i Norge i 2009. Resultatene viste at resistensnivå for
ciprofloksacin var 78,0 %, azitromycin 11,0 %, cefixim 3,5 % og ceftriaxon 1,8 % (96).
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5 Diskusjon
Gjennom analysen av alle studiene som er inkludert ble det konkludert at det er betydelig
variasjon i metode og design i studier om antibiotikaforbruk og antibiotikaforskrivning i
primærhelsetjenesten så vel som i sekundærhelsetjenesten. Dermed ble resultater og tall ofte
ikke sammenliknbare og man kan ikke lett evaluere i hvilken grad retningslinjene i Norge ble
fulgt de siste femten årene.
Det som gjorde analysen av resultatene vanskelig var at studiene ble utført i ulike tidsperioder
og at retningslinjene for bruk av antibiotika ble revidert og supplert flere ganger i løpet av de
siste femten årene. For å kunne vurdere resultater ble det investert mye arbeid for å overvåke
tidspunktet da studiene ble gjort. Ved å analysere hver enkelt studie var nødvendig å ta
hensyn til anbefalingene som gjaldt på det daværende tidspunktet da resultater fra studien ble
samlet.

5.1 Hovedfunnene i primærhelsetjenesten

I primærhelsetjenesten ble det gjort veldig få studier som viser direkte etterlevelse av
retningslinjene for antibiotikaforbruk. Derfor er det nødvendig for mer kliniske undersøkelser
av antibiotikaforbruk i forhold til diagnose. Det vil si mer studier som viser valg av
antibiotika, dosering av antibiotika eller varighet av terapi i forhold til anbefalingene fra
Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika (66, 67).
I Norge bruker en fjerde del av befolkningen antibiotika minst en gang i løpet av ett år. Om de
bruker disse legemidlene på riktig måte er vanskelig å vurdere, fordi antibiotika forskrives på
hvit resept der diagnose ikke er påkrevd. I allmennpraksis foregår den primære
antibiotikaforskrivningen, så mye som 86,0 % av alle antibiotika resepter (41). Hvite resepter
utgjør 9 av 10 antibiotikaresepter. Disse reseptene forskrives i fastlegepraksis, legevakt,
sykehjem og tannlegepraksis (42). Tannlegerandelen bærer 8,0 % av totalforbruket antibiotika
i Norge, mens antibiotikabruk i norske sykehjem utgjør 6,0 % (64, 68).
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Hovedgruppen av antibiotikaforbrukere er førskolebarn i alderen 0 til 5 år og de eldste over
70 år. Blant unge, mellom 17 og 21 år, er de 19-åringene som, ved siden av andre legemidler,
bruker mest antibiotika. Det gjelder særlig i mai når det er russetid. De er mer syke i denne
perioden på grunn av livsstilen som øker faren for infeksjon. Det kan tyde på at unge ønsker å
bli raskere frisk og forsøker legen for å få legemidler slik at de kan bli frisk før hoved
eksamen (43).
Ut ifra studiene kommer det til å konkluderes med at det er stor forskjell i kjønnsforskrivning
hos voksne slik at kvinner får mer forskrevet antibiotika enn menn i Norge. Disse forskjellene
kan være forårsaket av det faktum at kvinner har mer infeksjoner av genital- og
urinveissystemet enn menn. En forklaring kan også være underbruk av primærhelsetjenesten
blant menn (41, 42).

5.1.1 Diskusjon om antibiotikabruk blant voksne
Av alle antibiotika forskrivningene utenfor sykehus, er det opp mot to tredeler rettet mot
luftveisinfeksjoner (44). Nasjonale retningslinjene angir behandlingsanbefalingene for både
øvre- og nedreluftveisinfeksjoner (27). I forhold til disse er det veldig restriktiv
antibiotikaforskrivning hos luftveisinfeksjoner generelt. Flere studier har vist at antibiotika
ikke er mer effektivt enn placebo i behandling av akutt bronkitt (97). Ut i fra resultatene ble
det vist relativt høy antibiotikaforskrivning for tilstander som sinusitt, akutt otitt og akutt
bronkitt i 2003 (50), men det ble registrert lett nedgang ved antibiotikabehandling av denne
typen infeksjoner i de senere årene (44, 55).
Etter norske nasjonale retningslinjer anbefales fortsatt bruk av «gamledagse» smalspektrede
antibiotika (27). Når det tas hensyn til resultater fra NORM/NORMVET har smalspektrede
antibiotika hatt en jevn økning i bruk gjennom perioden fra 2008 til 2012, mens i perioden fra
2012 til 2015 er det registrert redusert forbruk av disse (10). Retningslinjene har sannsynligvis
bidratt litt til dette. Ut i fra studiene ser vi at andelen av smalspekterede antibiotika er relativt
stabilt og høyt men bruken av bredspektrede midler er økende (41). Norske leger forskriver
fortsatt en høy andel makrolider til tross for dokumentert resistensutvikling av disse
bredspektre antibiotika (44). Bredspektrede antibiotika, blant annet ciprofloksacin,
penicilliner med utvidet spekter, makrolider, anses som reservepreparater og derfor er spesielt
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viktig å holde forskrivning av dem til et fornuftig minimum, ettersom de leder raskere til
resistensutvikling enn smalspektrede antibiotika (10).
Resultater fra kollegabasert terapiveiledning studieprosjekt fra 2007 viser at intervensjonene
som ble gjennomført blant norske allmennleger var vellykket og at total
antibiotikaforskrivningsrate for luftveisinfeksjoner ble redusert. Det også ble redusert
forskrivning av ikke-penicillin V antibiotika for luftveisinfeksjoner. Det tyder på at aktive
metoder som er kollegabesøk i praksiss for å få leger til å bruke nasjonale retningslinjer for
antibiotikaforskrivning er en effektiv måte å påvirke forskrivningsmønsteret blant norske
allmennleger (55).
Overnevnte prosjekt fra 2007 har vist at vent-og-se-resept ved øvre luftveisinfeksjoner har
bidratt til reduksjon i antibiotikaforbruk uten at symptomene varte vesentlig lenger (55).
Studiene viser at halvparten av pasienter med luftveisinfeksjon henter ut sin vent-og-se-resept
etter intervensjonen (57). Disse reseptene forskrives ved luftveisinfeksjoner når det ikke er
strengt nødvendig for pasienten å starte behandlingen straks. De ble forskrevet mest ved otitt
eller sinusitt (58). Studier viser at denne strategien passer til leger som føler litt press fra
pasient til å ende konsultasjoner ved å utstede en resept. På den måten pasienter er tilfredse og
de oppsøker lege i mindre grad igjen. Leger angir at det er viktig at pasienter informeres
grundig om hvilke tegn og symptomer de bør følge på hvis de får en vent- og se resept. Leger
bør råde pasienten til å se an symptomene før eventuell oppstart av behandlingen. På denne
måten økes pasients bevissthet og kunnskap, noe som er viktig for å forebygge upassende
bruk av antibiotika (56).
Mål som regjeringen har fastsatt i Handlingsplan mot antibiotikaresistens fra 2015 er at
forskrivningen av antibiotika ved luftveisinfeksjoner skal reduseres med 20,0 %. Noe av
tiltakene for å nå dette mål er blant annet hjelp av kollegabasert veiledning og bruk av vent og- se resepter (15).
Retningslinjene anbefaler aktivt bruk av mikrobiologisk diagnostikk, særlig ved alvorlige
infeksjoner, residiverende infeksjoner, mistanke om uvanlig etiologisk agens eller mistanke
om antibiotikaresistente bakterier (27). En studie kartla at resultater fra CRP-test påvirker
allmennlegers beslutning om å forskrive antibiotika ved luftveisinfeksjoner (51). I Norge
brukes CRP-test aktivt ved beslutning om forskrivning av antibiotika ved nedre
luftveisinfeksjoner. Selv om bruken av CRP-test ville øke direkte kostnadene av behandling
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per pasient, er det åpenbart at bruk av diagnostikk kommer til å lønne seg på lang sikt ved å
redusere total bruken av antibiotika og redusere antibiotikaresistens (52).
En del av studier kartla andre faktorer som påvirker allmennlegers beslutning for å forskrive
antibiotika ved luftveisinfeksjoner. Blant annet var røykevaner hos pasienter noe som førte til
økt antall foreskrivning av antibiotikaresepter, særlig økt antall resepter for bredspektret
antibiotika (53). Pågående studier viser at leger med flere pasienter og med høyt
forskrivningsrate forskriver mer antibiotika, så vel som bredspektrede antibiotika (50). I strid
med hva som ble antatt at pasientens forventninger påvirker høyere antibiotikaforskrivning
viste studiene at bare en tredje del av pasientene ønsket antibiotikaresept ved sine
luftveisplager. Disse var i hovedsak de som følte seg "veldig syke" og eldre over 30 år. Det
var heller ikke flere innvandrere enn etniske nordmenn som ønsket antibiotika (54). En studie
har påvist at dosering penicillin V fire ganger om dagen ikke reduserer pasients etterlevelse av
disse første valg antibiotikum ved luftveisinfeksjoner. Det innebærer at det er ingen gode
insentiver for leger til å forskrive legemidler som har mer gunstig dosering enn de
smalspektrede penicilliner, når de ikke er i samsvar med retningslinjene, for eksempel
makrolider (59).
I de nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten finnes det
også anbefalinger for behandling av cystitt, pyelonefritt og asymptomatisk bakteriuri med
antibiotika. Cystitt er en overflatisk bakteriell infeksjon av urinblærens og uretras slimhinner
og forekommer hos 95,0 % av alle urinveisinfeksjoner hos voksne, ikke gravide kvinner (27).
Det betraktes som ukomplisert infeksjon og går ofte over av seg selv. Derfor anbefales det
vent – og-se resept, mens antibiotikabehandling inkluderer vekselforskrivning mellom
førstevalg legemidler mecillinam, trimetoprim og nitrofurantoin for å minske sjanse for lokal
resistensutvikling (27). Vår analyserte studie viser at mer enn halv parten av alle pasienter
med diagnosen cystitt får antibiotika resept og at det er plass for forbedring
forskrivningsmønsteret slik at det brukes mer vent- og- se resept. Allmennlegens valg av
antibiotika er imidlertid i godt samsvar med nasjonale retningslinjer (79,0 % første valg
antibiotika ble forskrevet), mens behandlingslengden er ofte for kort (i 32,0 %) (60).
Ciprofloksacin/ofloksacin (fluorokinoloner) anbefales kun ved kompliserte
urinveisinfeksjoner og ved resistens mot førstevalgslegemidlene. Det ble vist at en lavkost
intervensjon ved behandling av urinvesinfeksjoner resulterer i at behandlingen blir mer i tråd
med nasjonale retningslinjer. Det ble laget en liste over hvilke ledemidler som skal brukes ved
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urinveisinfeksjoner og sendt til legekontor. Redusert ciprofloksacin forskrivning i perioden
fra 2009 til 2010 gikk på bekostning av økt mecillinam og forskrivningen ble mer i
overensstemmelse med anbefalingene fra de nasjonale retningslinjene (61).
Selv om formålet med studien fra 2011 var å kartlegge forekomsten av sårinfeksjoner ved en
norsk legevakt reflekterte resultatene at sårbehandling var i overensstemmelse med nasjonale
retningslinjer for antibiotikabehandling i allmennpraksis, der det anbefales å være restriktiv i
bruk av lokalbehandling av antibiotika (62).

5.1.2 Diskusjon om antibiotikabruk blant barn
I de retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjeneste fra 2012 er det utviklet et eget
kapittel for første gang der står anbefalingene for antibiotikaforbruk hos barn. Den er
harmonisert med den norske pediatriske antibiotikaveilederen (27). Etter anbefalingene fra
retningslinjene er det ikke behov for antibiotikabehandling for de fleste
luftveisinfeksjonstilstander (27). Basert på undersøkelsen fra 2000 var luftveisinfeksjoner den
dominerende infeksjonstypen og utgjorde tre fjerdedeler av alle infeksjoner hos barn, noesom
tyder på relativt høyt forskrivningsratio for slike infeksjoner. Da fikk 8 av 10 barn
antibiotikaresept når de besøkte legen på grunn av infeksjon (46). Når det gjelder akutt
tosillitt fikk også 8 av 10 barn forskrevet antibiotikaresept. Akutt otitis media, akutt sinusitt
og akutt bronkitt kom rett etter som de hyppigste årsakene til antibiotikabehandling tidligere
friske barn. Alle barn som hadde påvist pneumoni fikk antibiotika, noe som var et
alarmerende tegn for ikke-rasjonell antibiotikabehandling (45). Disse fakta er bekymrende
ettersom det er kjent at respiratorisk syncytialt virus (RSV) er den mest vanlige
luftveisinfeksjonsårsak hos barn yngre enn fem år (98). Kort oppsummert kan man si at
forskrivningspraksis ble ikke i tråd med retningslinjene. Når det gjelder
antibiotikaforskrivningsmønstre ble penicillin V forskrevet hyppigst, nesten halvparten av alle
forskrevende antibiotika for luftveisinfeksjon. Makrolider var rett etter penicillin V og hvert
tredje barn som fikk resept av antibiotika ved luftveisinfeksjoner har fått forskrevet et
makrolid (44). Makrolider er reservert bare for atypiske infeksjoner i nedre luftveier. I forhold
til retningslinjene tyder dette på at leger følger ikke retningslinjene for forskrivning av
antibiotika til barn i tilfredsstillende nivå (27).
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Men situasjonen har endret seg de siste årene slik at antall barn som blir behandlet med
antibiotika ved slik legekonsultasjon, gikk ned til 3 av 10 barn. Nedgang i antall
konsultasjoner for akutt otitt, sinusitt og akutt bronkitt gått også ned (49). Det var registrert
redusert andel av otitt, tonsillitt og bronkitt som ble behandlet med antibiotika i forhold til år
2000 (44, 49). Samtidig ble ikke vist ingen stor økning i andel kompikasjoner med restriktiv
bruk av antibiotika. For eksempel, antall sykehusinnleggelser med mastoiditt økte ikke i
perioden fra 2000 til 2006 (82). Selv om det var registrert lett nedgang i antibiotikabehandling
av luftveisinfeksjoner etterhvert, er det fortsatt plass til forbedring av
antibiotikaforskrivningen ved luftveisinfeksjoner.
Nedgang av registrerte infeksjoner blant barn tyder ikke på at barn er mindre syke enn for
seks års siden (49). Det kan skyldes at foreldrene ble i stand til å forstå budskapet om
anbefalingene for enkelte infeksjoner, for eksempel akutt otitt, og at det kan vent noen dager
før legekonsultasjon. Derimot, ble det antatt at foreldrene påvirker legens avgjørelse om barn
skal starte med antibiotika, men studier har vist en annerledes situasjon. Foreldrene har stor
tillit til fastleger og ønsker råd og veiledning framfor resept på antibiotika (48). Foreldrene
med høyere utdanning og eldre enn 30 år har stor motstand mot antibiotikabehandling. På
grunn av arbeid har foreldrene ofte begrenset muligheter til å være borte fra jobben ved barns
sykdom, de ble fristet til å søke en antibiotikaresept slik at barn blir «raskere frisk», særlig
aleneforeldre og foreldrene som ikke får hjelp av pårørende. Derfor har mange barn blitt utsatt
for smittepress og smittefare på grunn av syke barn som er sent til barnehage. Halv parten av
barn som behandles med antibiotika går i barnehage mens kuren pågikk (47).
Urinveisinfeksjoner hos barn er en av de vanligste infeksjoner og forårsakes av bakterier som
har spredd seg fra urinrøret og opp til urinblæren. Anbefalingene for behandling disse
infeksjoner inntar en viktig plass i de nasjonale retningslinjene for antibiotikabehandling i
primærhelsetjenesten. Infeksjon rammer 2,0 – 3,0 % av guttene og 7,0 – 11,0 % av jentene i
alderen 0 – 16 år (99). Det kan være vanskelig å oppdage at barnet har en urinveisinfeksjon
men når barn klager over symptomer som indikerer en mulig urinveisinfeksjon anbefales det
å bruke en urinstikks og mikroskopi som diagnostiske metoder. Barn med urinveisinfeksjon
behandles enkelt med antibiotika. Det anbefales pivmecillinam og trimetoprimsulfametoxazol (27). Amoksicilin og trimetoprim/trimetoprim - sulfametoxazol bør brukes
med forsiktighet på grunn av økende resistens E. coli mot disse antibiotika som er den
hyppigste årsak for urinveisinfeksjoner (27). I vår analyserte litteratur ble ikke funnet
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relevante studier som kunne brukes for å kartlegge i hvilke grad disse retningslinjene ble fulgt
av norske leger i de siste femten årene.

5.1.3 Diskusjon om antibiotikaforbruk i tannlegepraksis
Eget kapittel som inneholder anbefalingene for antibiotikaforbruk i tannlegepraksis fastslår at
det vanligvis ikke gis antibiotika ved odontologiske infeksjoner med mindre pasientens
almenntilstand er påvirket og/eller infeksjonsforsvaret er nedsatt (27). Tannleger i Norge har
bidratt med 8,0 % til det totale forbruket av de elleve legemidlene som hyppigst brukes i
tannlegerspraksis (63). Det er vist at annenhver tannlege forskriver antibiotika for behandling
av odontologisk infeksjoner. Studiene viser at tannleger i Norge har stor tiltro på penicillin V
som sitt førstevalg og det indikerer lav forekomst av resistensantibiotika blant orale bakterier i
Norge. Dette er i samsvar med anbefalingene om begrenset bruk av bredspektret antibiotika,
men det som er bekymringsfullt er at de fleste tannleger ikke utfører mikrobiologisk
diagnostikk før de velger en antibiotika for behandling (63, 64).

5.1.4 Diskusjon om antibiotikaforbruk blant eldre i sykehjem
I 2006 bodde 0,9 % norske befolkningen i sykehjem og antibiotikaforbruk utgjorde 6,0 % av
total antibiotikaforbruket i Norge (69). Infeksjonsrisikoen er høy hos sykehjemspasienter og
studier viste prevalensen for sykehjemsinfeksjoner mellom 6,0 % og 7,0 % i 2008 (67). Ut
ifra resultatene fra rapporten fra 2015 ble det registrert en liten nedgang i forekomsten av
sykehjemsinfeksjoner til 5,5 % (100) samennlignet med år 2008. Urinveisinfeksjoner utgjør
omtrent halvparten, fulgt av nedre luftveisinfeksjoner og hud-/sårinfeksjoner (67, 68, 70).
E.coli dominerer som hovedårsak til urinveisinfeksjoner og forekommer i over 90,0 % av
ukompliserte cystitter hos kvinner (76). Det var funnet høyest andel følsomme isolater av
E.coli for nitrofurantoin, men andelen følsomme isolater var signifikant redusert for flere
antibiotika (70). Derfor kan nitrofurantoin vurderes som førstevalg til behandling av
urinveisinfeksjoner men bør brukes med forsiktighet. Spesielle forhold hos gamle
sykehjemspasienter kan medføre behov for å fravike førstevalget antibiotika. Nyrefunksjon er
ofte redusert, og antibiotikadosene bør justeres på grunn av svekket renalfunksjon (76).
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Det er påvist at ciprofloksacin utgjør 85,0 % av alle resepter som ikke er i henhold til
retningslinjene i perioden 2007 til 2008 (70). De nasjonale retningjslinjene for
antibiotikaforbruk anbefaler ikke fluorokinoloner som førstevalgsbehandling for hverken
pneumoni, urinveisinfeksjoner eller sepsis (27). Eldre har sjeldnere en ukomplisert cystitt, og
diagnostikk, behandlingsvarighet og kontroll bør være som ved komplisert cystitt. Flertall av
pasientene behandles uten mikrobiologisk diagnostikk som tyder på at det er behov for tiltak
for å redusere unødvendig fluorokinolonbruk. Dette tiltaket bør bli rettet mot forskrivere i
sykehjem (70).
De studiene som ble analysert viser store variasjoner i antibiotikaforskrivning mellom
sykehjem i Norge uten en åpenbar medisinsk forklaring (68). Helsedirektorat har
videreutviklet et kapittel i de nye retningslinjene for antibiotikaforbruk blant
sykehjemmbeboere (27). Ut ifra studiene som ble analysert, har det vist seg at valg av
antibiotika har vært i samsvar til anbefalingene fra nasjonale retningslinjene for både
urinveisinfeksjoner (77,0 %), luftveisinfeksjoner (79,0 %) og hud- og bløtdelsinfeksjoner
(76,0 %) (68).
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5.2 Hovedfunnene i spesislisthelsetjenesten

5.2.1 Diskusjon om atibiotikaforbruk blant voksne i spesialisthelsetjenesten
I 2013 utgjorde antibiotika salg til sykehus 7,0 % av totalt antibiotika salg i Norge (101). Selv
om mer enn tre av fire antibiotikaresepter forskrives utenfor sykehus i Norge, er det likevel
svært viktig å få også på plass rasjonell antibiotikabruk i sykehus. Målet med
antibiotikabehandling er best mulig effekt for den aktuelle pasienten med minst mulig
bivirkninger og resistensutvikling. For å nå målet med antibiotikabehandling er det viktig med
bruk av nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus. Dermed økes
pasientsikkerheten og gir trygghet til leger som vil arbeide på en faglig og forsvarlig måte. De
nasjonale faglige retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus erstatter de veilederne som
tidligere har vært benyttet i de ulike helseregionene (12).
Etter Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus er det sterkt anbefalt å
bruke smalspektrede antibiotikamidler når det er mulig ved de fleste infeksjonene (76). Til
tross for dette, ble det funnet at bruken av bredspektrede antibiotika økte ved norske sykehus i
to ulike perioder i de siste femten årene (72, 73). Ved sykehusene i Helse Øst-regionen økte
bruken av bredspektrede antibiotika med 50,0 % i femårsperioden fra 2002 til 2007 (72). I
andre femårsperioden fra 2006 til 2011 økte bruken av bredspektrede antibiotika med 20,0 %
når det ble målt på landsbasis (73). Økning i forbruket av alle antibiotika var likt for begge
perioder og utgjorde ca.17,0 % (72, 73). Selv om bruken av «alle penicilliner» utgjorde
halvparten av alt antibiotikaforbruk var andelen bredspektrede antibiotika fortsatt stor med
25,6 % av alle antibiotika som ble brukt i sykehus i 2011. Dette tyder på at
antibiotikaforbruket er ikke i tråd med anbefalingene og at det er behov for reduksjon av
forbruket, spesielt bredspektrede antibiotika. Ut ifra resultater fra de nasjonale
prevalensundersøkelsene for antibiotikabruk i sykehus i 2015, ser vi at de bredspektrede
antibiotika, karbapenemer, andre og tredje generasjons cefalosporiner, penicilliner med
enzyminhibitor og kinoloner utgjorde til sammen 33,0 % av alle antibiotika forskrivningene i
sykehus (102). Målet som regjeringen har fastsatt i Handlingsplan mot antibiotikaresistens i
helsetjenesten, er å redusere bruken av de bredspektrede midlene på sykehus med 30,0 %
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sammenlignet med 2012 (målt i DDD). Å nå dette målet innen 2020 kan være vanskelig med
slik økningstendens i antibiotikaforbruk (15).
Pneumonier (lungebetennelser) er forårsaket av mange faktorer og er fortsatt en vanlig
dødsårsak, til tross for moderne antibiotikabehandling. Denne sykdommen tar ti ganger flere
liv enn alle andre smittsomme sykdommer. I sykehus behandles pneumoni ervervet utenfor
sykehus og pneumoni ervervet i sykehus. Pneumoni utgjør ca. 20 % av alle infeksjoner
ervervet i sykehus og har høyest dødelighet (103). Det ble funnet at halv parten av alle
antibiotikabrukere i sykehus var pasienter med pneumoni og bare annenhver pasient ble
behandlet med smalspektede penicilliner (71). Forbruket av bredspektrede antibiotika var
høyest i lungeavdelingen i Aker sykehus i 2007. Det er bekymrende når det er dokumentert
resistensutvikling av disse antibiotikaene (10). Det tyder på nødvendigheten av forbedring i
etterlevelse av retningslinjene for antibiotikaforskrivning i sykehus.
Både i og utenfor sykehus er det et problem at urinveisinfeksjoner overdiagnostiseres og
overbehandles. Ved akutt ukomplisert cystitt er det anbefalt med utvekslet behandling slik at
det unngås resistentutvikling. Pivmecillinam, amoksicillin, trimetoprim, nitrofurantoin og
trimetoprim sulfametoksazol er antibiotika som anbefales ved cystitt (12). Pyelonefritt
behandles i sykehus og ved alvorlig tilstander gis ampicillin kombinert med aminoglykosid.
Behandlingen justeres etter resultater av bakteriologiske prøver (12). Asymptomatisk
bakteriuri forekommer hos inntil 50,0 % av eldre pasienter og hos alle pasienter med
urinkateter. Behandling av asymptomatisk bakteriuri med antibiotika reduserer ikke
komplikasjoner hos disse pasienter. Det gjør situasjonen mer utfordrende ved å behandle
pasienter dersom de utvikler urinveisinfeksjoner med resistente bakterierstammer. Det er kun
indisert å behandle asymptomatisk bakteriuri hos gravide og pasienter som skal til
transurethral prostatektomi eller gjennomgå urologiske inngrep som medfører
slimhinneblødning (76). I sykehus oppstår urinveisinfeksjoner som oftest hos pasienter med
urinkateter eller etter prosedyrer utført i urinveiene. Ved påvist kateterassosiert bakteriuri uten
symptomer på urinveisinfeksjon er det kun indikasjon for behandling hos gravide (76).
Urinveisinfeksjoner utgjør ca 40,0 % av alle infeksjoner utviklet i sykehus, men de er
vanligvis lite alvorlige og kostnadskrevende (103). Det betydelige resistensproblemet i norske
sykehus er at ca. en tredje del av E.coli urinisolater er ampicillinresistente (91). Det er en stor
utfordring å velge antibiotika for behandling av urinveisinfeksjoner i disse tilfellene. Dette har
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mest sannsynlig bidratt til betydelig økt bruk av cefalosporiner, fluorokinoloner og andre
bredspektrede antibiotika de siste 10 årene (73).
Bakteriemi er definert som forekomst av bakterier i blodet. Laboratoriediagnose indikerer
vekst av levende bakterier i blodet ved bakteriemi. En bakteriemi sier ikke noe om hvor
alvorlig syk pasienten er, det avhenger både av bakterie type, bakterie antall og bakterie
resistens. Ved enkelte infeksjoner (pneumoni, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon og andre
infeksjoner) kan bakterier komme over i blodbanen og dermed spre seg over større deler av
kroppen. Dette kan føre til blodforgiftning, sepsis, som er blant de mest alvorlige
infeksjonssykdommer (104). Rask og målrettet behandling av sepsis, og spesielt alvorlig
sepsis, er avgjørende for lavest mulig mortalitet Antibiotika skal gis så snart som mulig og
helst innen en time etter innleggelse. Når det gjelder valg av antibiotika er penicillin G
kombinert med et aminoglykosid fortsatt empirisk standardbehandling i Norge. Smalspektret
penicillin G må vurderes å bli erstattet med et bredspektrede betalaktam antibiotikum ved
sterk mistanke om resistente mikroorganismer som årsak til infeksjonen (76). Justeringen av
terapi i henhold til resultater av blodkulturer er meget viktig hos behandling av sepsis. Det ble
funnet at i mer enn tre fjerde deler av tilfellene som ble empirisk behandlet med antibiotika,
var det behov for endring av behandling (75). Antibiotikabehandling var for bred og innebar
forbruk unødvendige antibiotika. Ettersom empirisk behandling ble mer erstattet i tilfeller ved
gram-negative enn gram-positive bakterier, fører til konklusjonen at det er svært vanskeligere
predikere den aktuelle empiriske behandlingen i abdominale infeksjoner og
urinveisinfeksjoner enn i luftveiene eller hudinfeksjoner. Det var behov for at emirisk
behandling med antibiotika korrigeres ved å benytte mer smalspektret antibiotika, slik at det
blir i samsvar med retningslinjene for antibiotikaforbruk i sykehus. Når det gjelder
korrigering av behandling på grunn av antibakteriellresistens, bør leger være forsiktig ved
behandling av E.coli, som viste mye høyere resistens enn andre bakteriestammer basert av
undersøkelsen (24/84; 28,6 %)(75).
Det som truer empiriske antibiotika behandlingsregimer i Norge er økt
aminoglykosidresistens i E.coli blodkultur isolater fra 2000 til 2009. Økt
aminoglykosidresistens hos E.coli skyldes økende eksponering for tredje generasjons
cefalosporiner og florokinoloner siden bruken av aminoglykosider var jevn og lav i de siste
årene (105).
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I Norge ble funnet at omkring 20,0 % av E.Coli urinveisisolater var resistente mot
trimetoprim og rundt 30,0 % var resistente mot ampicillin, mens ca. 98, 0 % er følsomme mot
mecillinam og nitrofurantoin. Det er ikke betydelig forskjell i resistens mellom isolater fra
primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten (91). I hver av retningslinjene, både for
primær- og spesialishelsetjenesten er mecillinam og trimetoprim første valg antibiotika ved
urinveisinfeksjoner (27, 76). I henhold til resultater fra den nasjonale overvåkningssystemet
for antibiotikaresistens i løpet av perioden 2002 til 2007 økte andelen ampicillin resistente
blodkulturisolater av E.coli fra 26,5 % til 35,0 % og andelen av ciprofloksacin resistente
blodisolater fra 2,2 % til 7,1 %. Dette gjenspeiler direkte det økende total- og bredspektrete
antibiotikaforbruket i denne perioden (72).
Postoperative infeksjoner (infeksjoner i operasjonsområdet) sammen med urinveisinfeksjoner,
pneumonier og infeksjoner i blodbanen er de fire hyppigste sykehusinfeksjonene og
overvåkes i sykehus (103). Ut ifra rapporten om prevalens av helsetjenesteassosierte
infeksjoner i sykehus i høsten 2015, fra Folkehelseinstituttet hadde 1,8 % av alle pasientene
infeksjon i operasjonsområdet (106).
Profylaktisk bruk av antibiotika utgjør mer enn 18,0 % av alt antimikrobielt forbruk i Norge
(102). Riktig brukt antibiotisk profylakse kan gi en betydelig reduksjon i infeksjonsfrekvens,
mens unødig og feilaktig bruk medfører fare for resistensutvikling og spredning av resistente
bakteriestammer i sykehusmiljøene. Antibiotikaprofylakse ved kirurgi bør brukes umiddelbart
før, under og kort tid etter et operativt inngrep. Nasjonale retningslinjer for
antibiotikabehandling ga en vesentlig plass til antibiotisk infeksjonsprofylakse ved kirurgi i
separat kapittel (76). Retningslinjene gir anbefalinger for antibiotikaprofylaksis i
gynekologisk og obstetrisk kirurgi, gastrointestinal kirurgi, generell thoraxkirurgi,
hjertekirurgi, karkirurgi, urologisk kirurgi, nevrokirurgi, ortopedisk kirurgi, plastisk kirurgi,
kirurgi i ØNH-området og brystkreftkirurgi (76). Det ble ikke funnet publiserte studier innen
alle kirurgiområdene.
Ortopediske pasienter er en stor gruppe der virksomme antibiotika har en viktig rolle for å
forebygge komplikasjoner etter operasjon. Ved innsetning hofteledd-protese risikerer mellom
30,0 % og 50,0 % av pasientene å få infeksjon etter inngrepet og hver sjette pasient kunne dø
uten effektiv antibiotikaprofylakse. Infeksjon i hoften er den alvorligste komplikasjonen til
tross for antibiotikabehandling og optimal sterilitet på operasjonsstua. Det er rutine i dag at
alle pasienter som skifter hofteledd får forebyggende antibiotikum under operasjon (9).
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Effektiv profylaktisk behandling er truet med høy forekomst antibiotikaresistens hos gule
stafylokokker (Staphylococcus aureus) som er hyppigst årsak for postoperative infeksjoner
hos ortopediske pasienter (88). Det er registrert penicillinresistens hos 75,0 % av alle isolater i
løpet av 12 års perioden, fra 2000 til 2011(88). Dette innebar at antibiotikaprofylakse har
endret retning mot forbruk cefalosporiner og andre bredspektrede antibiotika på grunn
resistens mot smalspektret penicillin.
Keisersnittfrekvensen i 2010 var på 17,1 % med en variasjon på mellom ca. 12,1 % og 20,3 %
i de forskjellige fylkene. Andelen akutte keisersnitt i 2010 var ca. 56,0 %, mens andelen
elektive keisersnitt var ca. 38,0 % og ca. 6,0 % var uspesifisert. De vanligste komplikasjonene
etter keisersnitt er blodtap og infeksjoner. Infeksjonsfrekvensen ved keisersnitt varierer fra 2,0
% til 28,0 % sett på verdens basis (76). Dataene fra NOIS viste at infeksjonsfrekvensen etter
keisersnitt gått ned fra 8,3 % i perioden fra 2005 til 2007 (77) til 5,9 % i perioden fra 2008 til
2010 (79). I Norge har de fleste sykehus (38/42) skriftlige lokale retningslinjene for
profylaktisk antibiotika. Anbefalingene varierte fra sykehus til sykehus og var i samsvar med
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus i varierende grad. Praksis var
hovedsakelig i samsvar med retningslinjene i de sykehusene der de skriftlige retningslinjene
anbefaler antibiotikaprofylakse ved alle keisersnitt (78, 79).
Det finnes ikke anbefalinger for antibiotikaprofylakse ved kolecystoktemi i de nasjonale
retningslinjene selv om mer enn 5000 kolecystoktemier utføres i Norge hvert år (80). Det er
store variasjoner blant sykehusene i Norge når det gjelder eksistens av og eventuelle
anbefalinger i lokale retningslinjer ved kolecystoktemi (80).
Det som er veldig atypisk og nesten fjernet fra forskrivningsmønstre i Europa er den stadige
økte bruken av metenamin, som et urinveisantiseptikum i Norge (10). I de retningslinjene for
antibiotikabehandling i sykehus finnes anbefalingene for antibiotikaprofylakse mot
urinveisinfeksjoner ved ginekologisk kirurgi. Etter disse anbefales ikke profylakse
med urinveisantiseptikum (metenamin) til pasienter med kateter. Videre i retningslinjene
argumenteres dette med at metenamin er generelt dårlig dokumentert å ha effekt ved
urinveisinfeksjoner (76). Vi funnet ut at det brukes forebyggende og at det betydelig reduserer
insidensen av postoperativt asymptomatisk bakteriuri samt postoperative urinveisinfeksjon i
hos pasienter med kateter. Metenamin ble forskrevet for å forebygge urinveisinfeksjoner i
95,0 % av sykehjemmene som første valg ved profylakse med antibiotika (69). Men den har
indikasjon for bruk bare som alternativ behandling ved residiverende ukomplisert cystitt i
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retningslinjer for antibiotika bruk i primærhelsetjenesten. Økt salg kan indikere at det brukes i
stor grad for andre indikasjoner utenfor de nasjonale retningslinjene for antibiotikabehandling
i primærhelsetjenesten samt i sekundærhelsetjenesten (27).

5.2.2 Diskusjon om antibiotikaforbruk blant barn i spesialisthelsetjenesten
Så vel som i primærhelsetjenesten, er det behov for konkrete retningslinjer for behandling av
barn med antibiotika i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus
omhandler ikke barn under 12 år for tiden. Antibiotikabehandling av barn med kreft,
antibiotikabehandling av sepsis i pediatrisk avdeling, måling av antibiotikabruk til barn i
sykehus og hvordan overvåkes antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens, er åpne spørsmål
som krever diskusjon og start for antibiotikastyring i pediatriske avdelingene i norske sykehus
(76).
Antibiotikaforbruk ved pediatriskavdeling ble rapportert fra Oslo universitetssykehus og viste
årlig økning i total antibiotikaforbruk på 2,9 %. Det ble brukt metoder som tillater analyse av
antibiotikabruk justert etter vekt hos hospitaliserte barn (83). Det ble rapportert betydelige
økning i forbruk av karbapenemer og tredje generasjons cefalosporiner blant barn. Selv om
mange av pasientene i et universitetssykehus er kritisk syke og derfor har mer sannsynlighet
for å få antibiotikabehandlng. Overgang til bruk av tredje generasjons cefalosporiner og
spesielt forhøy bruk av karbapenemer er bekymringsfull (83).
Antibiotika kan være livreddende for spedbarn som er virkelig infisert, men overforbruk av
bredspektret antibiotika øker risikoen for kolonisering med resistente bakterier. Ut i fra en
studie blant spedbarn som ble behandlet med antibiotika mot tidlig begynnende sepsis (EOS)
finner vi at empirisk behandling besto av aminoglykosider og/ eller penicillin G og ampicillin
som samsvarer til anbefalt antibiotikabehandling av sepsis i de norske nasjonale
retningslinjene for antibiotikabehandling i sykehus primært relatert til voksne (84). Lav
dødelighet i studien indikerte vellykket behandling. Omtrent 39,0 % av innlagte spedbarn fikk
intravenøs antibiotika på et tidspunkt i løpet av første leveuke mens prevalensen av patogen
positive spebarn var bare 0,54 per 1000 levendefødte barn. Dermed ble det sannsynlig et at
stort antall spedbarn uten infeksjon ble utsatt til antibiotikabehandling. Dette tyder at de er

78

behov for forbedring i antibiotikaforbruk i forhold til retningslinjene og raskere blodkultur
resultater fra mikrobiologiske laboratorier.
Febril neutropeni (FN) kan være en livstruende tilstand og krever umiddelbar diagnose og
terapeutiske intervensjoner. Det anbefales start av behandling innen en time med både
gramnegativ og grampositiv dekning. Betalaktamske antibiotika, aminoglykosider og
fluorokinoloner er antibiotika det bør velges blant ved start av behandling (76). Analysert
studie rapporterte FN forekomst på 17,0 % og det var høyest blant barn med leukemi. Mange
alternative antibiotiske regimer ble benyttet i de 236 FN episodene i studien, men mer enn
halvparten (58,0 %) av FN episodene ble behandlet empirisk med penicillin G eller ampicillin
i kombinasjon med et aminoglykosid (85).
Men imidlertid ble regimet truet av økt både oksacillin- og gentamicinresistens av
koagulasenegative stafylokokkstammer hos barn under behandling for kreft i et halvt år. Det
var registrert høy antibiotikaresistens mot en betalaktamaseresistent penicillin (oksacillin) hos
hvite stafylokokker (67,0 %) etter kreft behandling og høy antibiotikaresistens mot
gentamicin (67,0 %) (87). Koagulasenegative stafylokokker, hvite stafylokokker (KNSStaphilococcus epidemidis) er en del av human normalflora på hud, slimhinne og i tarm. De
kan gi alvorlige infeksjoner hos pasienter med svekket immunforsvar blant annet hos
kreftpasienter.
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5.3 Diskusjon om antibiotikaresistens

Infeksjoner med resistente bakterier fører til økt sykelighet, dødelighet, lengre liggetid og økte
kostnader. Dette gjelder særlig på sykehus, men også i primærhelsetjenesten (12). Riktig
initialt valg av antibiotikum har avgjørende betydning for effekt av behandling når det velges
empirisk antibiotikabehandling og profylaktiske antibiotikaregimer i sykehus. I tillegg til
nasjonale data om resistens (NORM, MSIS) er det også viktig å samle og overvåke lokale
data og undesøkelser om resistensforhold i sykehus eller sykehjem.
Enterobakterier (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus) kalles ofte som
«gramnegative tarmbakterier». I Norge er de vanligvis følsomme for betalaktamske
antibiotika og betalaktamase inhibitor-kombinasjoner, cefalosporiner, karbapenemer,
aminoglykosider, kinoloner og trimetoprim/sulfa (76). Bruk av bredspektrede antibiotika som
fluorokinoloner og cefalosporiner favoriserer fremvekst av bakterier med ESBL-resistens.
ESBL-produserende E.coli ble påvist i Norge i 1997 og første utbrudd i norske sykehus ble
rapportert i 2004 (92). Siste årene er det påvist økning av ekstensiv betalaktamase
produserende (ESBL) Klebsiella og E.coli (95). I 2011 var 3,3 % av E. coli blodkulturisolater
og 1,6 % av urinveisisolater ESBL produserende (76). Ekstensiv spektrum betalaktamaser
(ESBL) angir at en bakteriestamme inneholder enzymer som inaktiverer
betalaktamantibiotika. I stedet brukes karbapenemer og dette fører videre til
karbapenemresistens. Dette er en veldig problematisk utvikling, dersom karbapenemer er
blant de sistevalgsantibiotika i behandlingen av gram-negative infeksjoner.
Første karbapenemase-produserende (KPC) Klebsiella pneumoniae og E.coli tilfeller i Norge
er tilknyttet til flere import hendelser. Forekomsten av ESBL produserende bakterier er sterkt
økende over hele verden. Ut i fra studien fra 2011 kan det knyttes økning av ESBLproduserende enterobakterier til internasjonale reiser. Pasienter som reiser til land med høy
prevalens av antibiotikaresistens og særlig de pasientene som bruker helsetjeneste i disse
landene koloniseres ofte med ESBL bakterier og tar bakteriene med hjem til Norge. Hver
tredje norske turist som reiste til utlandet hadde betalaktamaseproduserende bakterier i
tarmen, mens annen hver turist som reiste til Asia hadde denne type bakterie i tarmen. Derfor
bør lege ved beslutning om antibiotikbehandling av infeksjoner ta hensyn til informasjon av
reise i utlandet (95).
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MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus) er veldig smittsom patogen, og denne
bakterien har utviklet resistens mot ulike antibiotika. Den har utviklet resistens for alle betalaktamer, konoloner, aminoglykosider og vankomycin (2). Infeksjoner med MRSA i Norge
registreres i Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) sammen med VRE
(vancomycinresistente enterokokker) og penicillinresistente pneumokokker. Den
menneskelige og økonomiske belastningen av MRSA-infeksjoner er i hovedsak knyttet til
pasienter i sykehus (90). På grunn av høyt antibiotikaforbruk og kort avstand mellom
pasientene spres disse bakteriene lett i sykehus. Langvarig MRSA-bæretilstand representerer
et stort problem i sykehjem også (89). I de siste tiårene ble det flere rapporter om endring av
epidemiologi for MRSA (90). Nye stammer av MRSA som sprer seg i samfunnet spiller en
viktig rolle i raskt økende forekomst av MRSA globalt. I Norge ble rundt en tredjedel av
tilfellene importert, en tredel ervervet i norsk helsevesen og en tredel ervervet i samfunnet.
Det økende antallet importerte tilfeller viser at kontrollen av MRSA i Norge er truet av økt
globalbevegelse og migrasjon av mennesker og høy endemisk tilstand av MRSA i andre deler
av verden (90). Det er observert store variasjoner i MRSA blant land over hele Europa i 2013
og prosentene varierte fra under 1,0 % til over 60,0 % (37). Trenden for MRSA i den norske
befolkningen økte sakte og stabilt på rundt 20 tilfeller MRSA infeksjoner årlig fra 2006 2010 (90). Dataene fra MSIS statistikk i de siste fem årene indikerer at økningen har blitt
veldig bratt, med rundt 71 MRSA infeksjoner per år (107).
På grunn av økt nivå av ciprofloksacinresistens mot gonoré i Norge er det ikke mulig å
gjennomføre en vellykket behandling av infeksjoner som er forårsaket av denne bakterien. Så
den anbefalte empiriske behandlingen med ciprofloksacin for gonoré i Norge bør endres
umiddelbart (96).
Anbefalingene for antibiotikaprofylakse bør kunne følges slik legemiddelkomiteen anbefaler,
mens behandlingsregimene ved en allerede oppstått infeksjon i en viss grad kan
individualiseres. Noen leger fra sykehus oppgir at de kan ikke basere seg på retningslinjene.
For eksempel ved behandling av pasienter med nyresvikt med aminoglikosyd, ved alvorlig
sepsis eller alvorlig pneumoni (108). Noen leger oppgir at det blir ofte frustrert når de må
vente lenge på resultatene fra mikrobiologiske tester (86). For å støtte og fremskynde riktig
beslutning på antibiotikaforskrivning bør det tenkes på tiltak rettet mot kommunikasjon
mellom mikrobiologiske laboratorier og leger. Det er behov for tiltak for å forbedre
kommunikasjon mellom laboratoriene og klinikkene, både elektronisk og muntlig per telefon.
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Ettersom leger ofte har et ønske om å konsultere eldre mer erfarne kolleger, kan noe av
tiltakene være at sykehus etablerer tverrfaglige antibiotikateam med infeksjonslege,
mikrobiolog og farmasøyt. Disse teamene skulle gi støtte og burde være tilgjengelig til leger
som trenger bistand i riktig valg av antibiotika (109). Det vil også bli enklere for
sykehuslegene for å følge retningslinjene når retningslinjene blir tilgjengelige som app for
mobiltelefon (109).
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6 Konklusjon
Studien viser at for perioden 2000-2015 var det et økt forbruk av antibiotika i Norge. I
allmennpraksis ble det vist at retningslinjene ikke ble fulgt i tilstrekkelig grad selv om det var
en viss forbedring de siste årene av perioden. Forbedring dreier seg særlig om en nedgang i
behandling av virusinfeksjoner som for eksempel bronkitt.
I sykehjem var det store variasjoner i bruk av antibiotika. Det var det spesielt høy forekomst
av urinveisinfeksjoner.
Norske retningslinjer for sykehus tilsier et mye større relativt forbruk av smalspektrede
antibiotika enn det som er tilfelle. Økt reiseaktivitet i befolkningen samt kontakt med
utenlandske sykehus og utenlandske helsearbeidere er med på å stadig øke forekomsten av
antibiotikaresistens. Dette er med på å forhindre etterlevelsen av antibiotikabehandling i
sykehus.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Oversikt over studier fra primærhelsetjenesten
Forfatter

Periode av
datainnsaml
ing

Sted/
fylke

Del av
PH

Register av
datainnsamli
ng

Pasienter

Type
infek
sjon

Hovedfunnene

Blix,
2007(40)

2005-2006

Alle

Fastlege

RR

Alle

Alle

AB

Litleskare,
2008 (41)

2006-2007

Alle

Fastlege

GL; RR

Alle

Alle

AB

Blix,
2012(42)

2005-2011

Alle

Fastlege

RR

Ungdom
(17-21 år)

Alle

AB

Gjelstad,
2011 (43)

2004-2005

Alle

Fastlege

RR

Alle

ØLVI

Type og
hyppigheten av
AF

Fossum,
2013 (44)

2004-2005

Alle

Fastlege

RR

Barn
(0-6 år)

LVI

AFM

Nordlie,
2002 (45)

2000

Oslo;
Akershus

Fastlege

-

Barn
(1-5 år)

Alle

AFM

Nordlie,
2004 (46)

2000

Oslo;
Akershus

Fastlege

-

Barn
(1-5 år)

Alle

Foreldres syn
på AB hos barn

Nordlie,
2004 (47)

2000

Oslo;
Akershus

Fastlege

-

Barn
(1-5 år)

Alle

Foreldres syn
på AF til barn

Nordlie,
2007 (48)

2006

Oslo

Fastlege

-

Barn
(1-5 år)

Alle

AFM

Gjelstad,
2009 (49)

2003

Vestfold

Fastlege

RR; NAV

Voksne

LVI

AFM

Jakobsen,
2010 (50)

2006-2007

Tromsø

Fastlege

-

Voksne

NLVI

CRP test

Alle

Fastlege

-

Voksne

NLVI

CRP test

Alle

Fastlege

RR

Voksne

Legevakt

-

Voksne

LVI

Pasienters
forventninger
om AF

Fastlege

RR

Voksne

LVI

AF raten

Oppong,
2013 (51).
Blix, 2011
(52)

2004-2009

Soma, 2005
(53)

2002-2003

Gjelstad,
2013 (54)

2005-2007
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AB

Oslo
Alle

Vedlegg 1: forsettes
Forfatter

Periode av
datainnsaml
ing

Sted/
fylke

Del av PH

Register
av
datainnsa
mling

Pasien
ter

Type
infeksjo
n

Hovedfunnene

Høye, 2010
(55)

2006-2007

Alle

Fastlege

-

Alle

LVI

Legens
holdninger til
vent-og se
resept

Høye, 2013
(56)

2004-2007

Alle

Fastlege

RR

Voksne

LVI

Effekt av ventog -se resept på
AB

Høye, 2011
(57)

2006-2008

Alle

Fastlege

-

Voksne

LVI

Pasients
holdninger til
vent -og -se
resept

Eide, 2012
(58)

2010

Sør Norge

Fastlege

-

Voksne

LVI

Etterlevelse av
antibiotika

Agdestein,
2011 (59)

2003

Vestfold

Fastlege

RR; NAV

Voksne

UVI

AFM; AB

Fagan,
2014 (60)

2009-2010

Arendal;
Tønsberg

Legevakt

EPJ

Voksne

UVI

AFM

Brudvig,
2015 (61)

2011

Bergen

Legevakt

-

Voksne

SI

AB; AR

Al-Haroni,
2007 (62)

2004-2005

Alle

Tannlege

RR

Alle

OI

AB

Demirbas,
2006 (63)

2004

Alle

Tannlege

-

Alle

OI

AFM

Eriksen,
2004 (64)

2002-2003

Alle

Sykehjem

PJ

Eldre

NOI

AF; IP

Blix, 2010
(65)

2006

Alle

Sykehjem

PJ

Eldre

UVI;
LVI; SI;
HBI;
andre

AF; IP

Fagan,
2012 (66)

2007-2008

Arendal

Sykehjem

EPJ

Eldre

UVI;
LVI;
HBI

AFM

Blix, 2007
(67)

2003

Alle

Sykehjem

GL; AS

Eldre

UVI

AB

Eriksen,
2013 (68)

2009

Oslo

Sykehjem

EPJ; GL;
AS

Eldre

LVI;
UVI;
HBI

AB; AFM

Fagan,
2010 (69)

2006-2007

Arendal

Sykehjem

EPJ

Eldre

LVI;
UVI

AFM; AR
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Liste over forkortelser i Vedlegg 1
RR - Reseptregister
GL - Gossistbaserte legeniddelstatistik
EPJ - Elektronisk pasientjournal
PJ - Pasientjournal
NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen
AS - Apoteksalgsdata
PH - Primærhelsetjeneste
ØLVI - Øvreluftveisinfeksjon
LVI - Luftveisinfeksjon
NLVI - Nedre luftveisinfeksjon
UVI - Urinveisinfeksjon
SI - Sårinfeksjon
OI - Odontologiske infeksjoner
AFM - Antibiotikaforskrivningsmønstre
NOI - Nosokomiale infeksjoner: urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, kirurgisk sårinfeksjoner
og hudinfeksjoner
HBI - Hud- og bløtdelsinfeksjoner
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Vedlegg 2: Oversikt over studier fra spesialisthelsetjenesten
Forfatter

Periode av
datainnsaml
ing

Sted,
fylke

Institusjon

Register av
datainnsaml
ing

Pasienter

Type
infeksj
on

Hovedfunnene

Blix, 2008
(70)

2002

Oslo

4 sykehus

AS; NPR

Voksne

Alle

AB

Haug,
2011 (71)

2002-2007

Sør
Norge

8 sykehus

AS, NPR

Voksne

Alle

AB

Haug,
2013 (72)

2006- 2011

Alle

22 sykehus

AS; NPR

Voksne

Alle

AB

Haug,
2011 (73)

2007

Oslo

AUS

AS

Voksne

Alle

AB

Berild,
2006 (74)

2001

Oslo

AUS

-

Voksne

Bakteri
emi

BK; AB; AR

Eriksen,
2009 (76)

2005-2007

Alle

-

NOIS

Voksne

PSI

Insidensen av PSI

Eriksen,
2011 (77)

2008

Alle

42 sykehus

NOIS

Voksne

PSI

Insidensen av
PSI; RL; AB

Skjeldest
ad, 2015
(78)

2008-2010

Alle

42 sykehus

NOIS

Voksne

PSI

Insidensen av
PSI; RL; AB

Kacelnik,
2013 (79)

2010

Alle

47 sykehus

NOIS

Voksne

PSI

RL; AB

Schiotz,
2002 (80)

2000-2001

Vestfo
ld

SiV

-

Voksne

UVI;
ASB

Insidensen av
UVI og ASB

Skodvin,
2015 (81)

2013- 2014

Alle

13 sykehus

-

-

-

Faktorer som
påvirker AF

Kvaerner
, 2013
(82)

1999-2006

Alle

Alle

NPR

Barn
(0- 6 år)

AOM;
AM

Raastad,
2015 (83)

2002- 2009

Oslo

Rikshospita
let

AS

Alle

Fjalstad,
2016 (84)

2009- 2011

Alle

21 sykehus

NNN

Barn
(under
16 år)
Spedbarn

Insidensen av
sykehusinnleggel
sene for AOM og
AM
AB

EOS

AB; AR; BK

Stabell,
2008 (85)

2002- 2004

Alle

7 sykehus

NKR

Barn
(under
16 år)

FN

AB, AR, BK
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Liste over forkortelser i Vedlegg 2
AB - Antibiotikaforbruk
AF - Antibiotikaforskrivning
AR - Antibiotikaresistens
IP - Infeksjonsprevalense
AB - Antibiotikaforbruk
AS - Apoteksalgsdata
NPR - Nasjonal pasientjournal
AUS - Aker universitetssykehus
BK - Bakteriell kultur
PSI - Postoperativ sårinfeksjon
NOIS - Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehus
RL - Retningslinjer
UVI - Urinveisinfeksjon
ASB - Asimptomatisk bakteriura
SiV- Sykehuset i Vestfold
AF- Antibiotikaforskrivning
AOM - Akutt otitis media
AM - Akutt mastoiditis
NNN - Norsk neonatal netverk
EOS - Tidlig begynn av sepsis
FN - Febril neutropeni
NKR - Norsk kreft register
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Vedlegg 3: Oversikt over studier om antibiotikaresistens
Forfatter

Periode av
datainnsaml
ing

Sted, fylke

Institusjon

Type bakterier

Antibiotikare
sistens

Type
deltakerne

Granslo,
2008 (86)

2000- 2004

Nord
Norge

KNS

OK; GM

Aamot,
2015 (87)

2000- 2011

Akershus

UNN; UUS;
Rikshospital
et
AUS

S.aureus

PG

Barn med
kreft og
spedbarn
Ortopediske
pasienter

Van der
Werff, 2008
(88)

2004- 2005

Oslo

Sykehjemme
t

MRSA

MR

Eldre

Elstrøm,
2012 (89)

2006- 2010

Alle

MSIS

MRSA

MR

Alle

Skudal,
2006 (90)

2003- 2004

Telemark

ML i
Telemark

E.coli

AM; MC; NF;
SF; TM

Alle med UVI

Lindemann
, 2012 (96)

2000- 2009

Vest Norge

HUS

E.coli;
K.Pneumoniae

AG; CF

Alle

Naseer,
2007 (91)

2004

Stavanger

SUS

ESBL- E.coli

MR

Alle

Samuelsen,
2009 (92)

-

Alle

MSIS

KPCK.Pneumoniae

MR

Alle

Samuelsen,
2013 (93)

2011- 2012

Alle

MSIS

MR

Alle

Jorgensen,
2014 (94)

2011

Akershus

AUS

MR

Pasienter med
gastroenteritt

Hjelmevoll,
2012 (95)

2009

Alle

6 sykehus

ESBLK.Pneumoniae;
E.coli
ESBLK.Pneumoniae;
E.coli
N.gonorrhoeae

CF; AZ; CX;
CT

Alle
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Liste over forkortelser i Vedlegg 3
UNN - Universitetssykehuset Nord-Norge
KNS - Koagulasenegative stafylokokker (Staphylococcus epidermidis)
UUS - Ullevål Universitetssykehus
AUS - Akershus Univeritetssykehus
HUS - Haukeland Universitetssjukehus
SUS - Stavanger universitetssjukehus
ESBL - «Ekstended spektrum betalaktamase»
KPC - Karbapenemase produserende
MR - Multiresistens
MSIS - Meldingssystem for smittsomme sykdommer
MRSA - Meticillinresistente Staphylococcus aureus
ML - Mikrobiologisk laboratorium
PG - Penicillin G
OK - Oksacillin
AM - Ampicillin
MC - Mecillinam
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