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Sammendrag 

Hensikt: Hensikten med denne studien var å undersøke om en farmasøyt med spesifikt fokus 

på antibiotikabruk kunne bidra til riktigere bruk av antibiotika i sykehus. På pasientnivå ved at 

antibiotikafarmasøyt identifiserer legemiddelrelaterte problemer i forbindelse med 

antibiotikabehandlingen. Videre var hensikten å undersøke; om antibiotikafarmasøyt kan 

bidra til at Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus følges hos flere 

pasienter, om flere pasienter får begrunnet årsak i journal om den ikke følges, om flere 

pasienter får revurdert sitt antibiotikaregime etter 3 døgn med antibiotikabehandling og om 

bruken av bredspektret antibiotika reduseres etter at intervensjonsperioden var gjennomført.   

Metode: Studien ble gjennomført ved at antibiotikafarmasøyt (farmasøyt med hovedfokus på 

antibiotika) vurderte antibiotikabehandlingen og avdekket legemiddelrelaterte problem i 

forbindelse med antibiotikabehandling til inneliggende pasienter på medisinsk klinikk ved 

Sykehuset Levanger. Aktuelle problemstillinger ble tatt opp med behandlende lege. 

Antibiotikabehandlingen ble vurdert med hensyn til legemiddelvalg, dosering, 

administrasjonsmåte, doseringsintervall og behandlingslengde. I tillegg ble 

antibiotikabehandlingen vurdert opp mot annen legemiddelbehandling hos pasienten.  

Pasientene ble fulgt gjennom hele sykehusoppholdet i en intervensjonsperiode på 8 uker. For 

å vurdere om en antibiotikafarmasøyt på post kunne ha effekt på systemnivå ble det før og 

etter intervensjonsperioden gjennomført en en-dags punktprevalensundersøkelse på de 

aktuelle avdelingene der pasienter som brukte antibiotika ble registrert. Ved 

punktprevalensundersøkelsene ble det undersøkt om den nasjonale retningslinjen ble fulgt, om 

avvik ble dokumentert, om pasienter fikk revurdert antibiotikabehandlingen etter 3 døgn og 

man så på hvor mange pasienter som ble behandlet med bredspektret antibiotika.  

Resultat: Totalt ble 253 pasienter inkludert i studien i intervensjonsperioden. 

Antibiotikafarmasøyt intervenerte på 126 problemstillinger hos 91 pasienter. 58 % av 

intervensjonene ble tatt til følge. Antallet intervensjoner pr pasient varierte fra 1 til 6. Flest 

intervensjoner ble gjennomført med hensyn til interaksjoner, deretter dose og 

doseringsintervall. Punktprevalensundersøkelsene synes å vise at Nasjonal faglig retningslinje 

for bruk av antibiotika i sykehus etterleves i større grad etter at intervensjonsperioden var 

gjennomført og videre at flere pasienter fikk revurdert sin antibiotikabehandling etter 3 døgn. 

Antibiotikafarmasøyt bidro ikke til at flere pasienter fikk dokumentert avvik fra nasjonal 
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retningslinje hyppigere. Punktprevalensundersøkelsene kunne ikke vise at 

antibiotikafarmasøyt bidro til redusert forbruk av bredspektret antibiotika. 

 Konklusjon: Antibiotikafarmasøyt fant mange LRP-er i forbindelse med 

antibiotikabehandling hos inneliggende pasienter i intervensjonsperioden og mange av 

antibiotikafarmasøytens intervensjoner ble tatt til følge av behandlende leger. Man kunne 

også se en trend til at Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus etterleves 

i større grad etter at antibiotikafarmasøyt hadde vært på post. Derimot hadde ikke 

antibiotikafarmasøyt noen effekt på dokumentering i journal angående avvik fra den nasjonale 

retningslinjen. Studien indikerer at tilstedeværelse av antibiotikafarmasøyt førte til at flere 

pasienter får revurdert sitt antibiotikaregime etter 3 døgn. Denne studien kan ikke gi svar på 

om antibiotikafarmasøyt bidro til redusert forbruk av bredspektret antibiotika. 

 Denne masteroppgaven viser derfor at antibiotikafarmasøyt på post kan være med på å 

optimalisere antibiotikaforskrivning på sykehus på pasientnivå og trolig også på systemnivå. 
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1  Innledning 

1.1. Antibiotikabruk og resistens 

Virksom antibiotika er en forutsetning ved behandling av alvorlige bakterielle infeksjoner og 

situasjoner der infeksjoner kan gi alvorlige utfall, som ved kreftsykdommer, innen 

nyfødtmedisin og ved kirurgisk inngrep. På grunn av resistensutvikling er det viktig at 

antibiotikabruken begrenses mest mulig og at antibiotika brukes riktig. Antibiotika skal kun 

brukes når det er nødvendig.  

Antibiotikaresistens er i dag en stor trussel for pasienters helse, og Verdens helseorganisasjon 

(WHO) fastslo i 2012 at antibiotikaresistens er en av de største helsetruslene verden står 

overfor [1]. Framveksten av antibiotikaresistens kommer samtidig med en stagnasjon i 

utviklingen av nye antibiotika. Vi risikerer derfor at infeksjoner som betraktes som ufarlige, 

fordi vi i dag har virksom antibiotika, i fremtiden kan gi alvorlige helseproblem og forårsake 

mange dødsfall [2]. Norge har et lavt forbruk av antibiotika og lav forekomst av 

antibiotikaresistens i forhold til mange andre land. Men vi kan likevel bli bedre. Norge kan 

heller ikke isolere seg mot antibiotikaresistens som oppstår i andre land, da 

antibiotikaresistens spres over landegrenser gjennom handel, mat, mennesker, dyr og miljø. 

Det som skjer i andre land har derfor betydning for Norge også. 

I Norge har det blitt utarbeidet en Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 [1]. 

Den inneholder regjeringens mål for arbeidet mot antibiotikaresistens de neste årene og 

tiltaksområder for å nå disse målene. Strategiens hovedmål er å redusere det totale forbruket 

av antibiotika, bidra til riktigere bruk av antibiotika, øke kunnskapsnivået til hva som driver 

utvikling og spredning av antibiotikaresistens og være en internasjonal pådriver for å 

motvirke antibiotikaresistens.  

Henholdsvis 85 % og 7 % av forskrivningen av antibiotika til humant bruk skjer i 

allmennpraksis og på sykehus[3]. I allmennpraksis er høyt volum det største problemet, mens 

i sykehus er det bruken av bredspektret antibiotika som gir de største utfordringene. Et av 

målene i strategien er at bruken av antibiotika i befolkningen skal reduseres med 30 % målt i 

definerte døgndoser (DDD)/1000 innbygger/døgn sammenlignet med 2012. Dette skal skje 

uten at det oppstår negative helseeffekter for befolkningen.  



14 

 

1.2 Situasjonen i dag 

Spredning av antibiotikaresistens er et nasjonalt og internasjonalt problem, og det er viktig 

med et internasjonalt samarbeid for å kunne møte utfordringen med antibiotikaresistens. 

WHO har angitt 3. generasjons cefalosporiner, kinoloner og karbapenemer som kritisk viktige 

antibiotika i behandlingen av humane infeksjoner [4]. Resistens mot disse midlene har derfor 

fått spesiell oppmerksomhet [3]. Flere europeiske land, spesielt sør og øst i Europa, har høy 

forekomst av resistens mot disse antibiotikaene og resistensen er økende [5].  

Det totale antibiotikaforbruket (unntatt metenamin) til humant bruk i Norge gikk i 2016 ned 

med 5 % sammenlignet med 2015. Siden 2012 er forbruket redusert med 11 % [3]. Målet i 

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens er at antibiotikaforbruket skal ned med 30 % 

sammenlignet med 2012, slik at det fortsatt er et stykke igjen til målet er nådd [1].  

I Europa hadde også Sverige, Finland og Luxemburg en nedgang i det totale 

antibiotikaforbruket i 2016 i forhold til 2015, mens Spania og Hellas viste signifikant økende 

forbruk. I Europa som sådan er det ingen signifikant trend i forbruket av antibiotika i perioden 

2012-2016. Det totale forbruket og bruken av de ulike antibiotikaene varierer mye mellom 

landene i Europa, figur 1 [6]. Oversikten i figur 1 inkluderer bruk av metenamin. I Norge 

brukes metenamin mye som urinveisprofylaktikum, dette er en praksis som skiller seg fra 

andre lands praksis.  
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All bruk av antibiotika, selv om den brukes riktig, bidrar til økt resistensutvikling. I følge 

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens [1] kan utviklingen av antibiotikaresistens bremses 

ved blant annet å: 

 Redusere det totale forbruket av antibiotika både hos dyr og mennesker 

 Vaksinere for å forebygge infeksjoner 

 Redusere spredning av antibiotikaresistente bakterier 

 Velge smalspektret antibiotika, der det er mulig, framfor bredspektret 

 Øke kunnskapen om antibiotika og antibiotikaresistens, både hos forskriver og 

hos befolkningen generelt 

Figur 1 Bruk av antibiotika til systemisk bruk (J01, inkludert metenamin) i Europa i 

2016, definert som DDD/1000 innbygger pr døgn. Data fra ESAC-net, ECDC. 
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1.3 Antibiotikastyringsprogram i sykehus 

Internasjonalt har mange sykehus innført egne antibiotikastyringsprogram, dette har medført 

en betydelig reduksjon i bruken av bredspektret antibiotika. Studier har vist at implementering 

av antibiotikastyringsprogram kan bedre pasientbehandlingen, redusere antibiotikaresistens og 

spare penger i helsetjenesten [7-12]. Hovedmålet til et antibiotikastyringsprogram er å sikre 

optimal antibiotikabehandling slik at resistensutvikling begrenses. Pasientene skal få rett 

antibiotika i rett dose til rett tid i rett administrasjonsform og i rett behandlingslengde.  

Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten og 

Folkehelseinstituttet har foreslått at bruken av bredspektrede antibiotika definert som 5 

spesifikke antibiotikagrupper (karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin 

med enzymhemmer og kinoloner) bør reduseres med 30 % sammenlignet med 2012. 

Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens har også dette som mål for 

spesialisthelsetjenesten [13]. Videre anbefaler handlingsplanen at det innføres 

antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak/sykehus. Ved Sykehuset Levanger ble det 

derfor i september 2016 opprettet et antibiotikateam som skal drive forbedringsarbeid rettet 

mot antibiotikabruk.  Teamet er tverrfaglig og består av folk med kompetanse innen 

smittevern, infeksjonsmedisin, mikrobiologi og farmasi.  

I juni 2017 ansatte Helse Midt-Norge en regional koordinator som skal ha en koordinerende 

rolle i antibiotikastyringen i regionen. Helseforetakene i regionen skal samkjøres for å nå 

felles antibiotikamål. Koordinatoren har en bakgrunn som spesialist i indremedisin og 

infeksjonssykdommer.  
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1.4 Optimalisering av antibiotikabehandling i 

sykehus 

Det er store forskjeller mellom ulike sykehus når det gjelder totalforbruk av antibiotika og 

forbruket av bredspektret antibiotika, figur 2 [3]. Noe av dette kan delvis forklares med 

forskjeller i pasientsammensetning og aktivitet, men ikke alt. Det er derfor viktig at de ulike 

sykehusene driver med kontinuerlig forbedringsarbeid for å optimalisere 

antibiotikabehandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalisering av antibiotikabehandling kan foregå på systemnivå og på pasientnivå. En av 

foreslåtte intervensjoner i handlingsplanen mot antibiotikaresistens er at det skal være 

obligatorisk revurdering av indikasjon og valg av medikament etter 2-3 døgn. Dette er et 

eksempel på optimalisering på systemnivå. Studier fra utlandet har vist at en enkel 

intervensjon som å oppfordre/minne om revurdering av antibiotikaforskrivningen kan forkorte 

 

Figur 2 Bruk av bredspektret antibiotika (kinoloner, karbapenemer, 2. og 3. generasjons 

cefalosporiner og piperacillin med betalaktamase hemmer) ved norske sykehus i 2016, 

målt i DDD/100 liggedøgn. Data fra NORM/NORM-vet-rapporten 2016. 
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liggetid, antall dager med antibiotikabehandling og øke kvaliteten på antibiotikaterapien [14]. 

Når pasienter legges inn på sykehus med infeksjoner eller infeksjoner oppstår under 

sykehusopphold, må antibiotikabehandling ofte startes på en tentativ diagnose og empirisk 

behandling med antibiotika startes. Etter 2-3 dager må da antibiotikabehandling vurderes.  

I juni 2013 ble Nasjonal retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus publisert. 

Retningslinjen gir føringer for hvordan aktuelle infeksjoner skal behandles i sykehus [15]. 

Den er normerende, og avvik fra retningslinjen i behandling av pasient skal derfor angis i 

journal.  Retningslinjen er utarbeidet av et bredt fagmiljø, og anbefalingene baserer seg på 

ulike kunnskapskilder som vitenskapelige artikler, kunnskapsoppsummeringer, andre lands 

retningslinjer og veiledere samt behandlingserfaring. Retningslinjen gir anbefalinger 

vedrørende valg av antibiotika, dose og doseringsintervall, behandlingslengde for de ulike 

infeksjonene og tidspunkt for overgang fra intravenøs til peroral behandling. Den inneholder 

også anbefalinger om valg av antibiotika, dose og doseringsintervall i spesielle situasjoner 

som for eksempel redusert nyrefunksjon. Det er i dag lite kjent hvordan retningslinjen 

etterleves i praksis. 

Antibiotikaforbruket kan overvåkes på flere måter, innkjøpsstatistikk, datainnsamling fra 

elektroniske kurver, stikkprøver/audit, prevalens- og insidensregistreringer. Disse gir 

forskjellig type informasjon, og krever ulik innsats og ressursbruk for å kunne analysers. Ved 

å overvåke antibiotikaforbruket over tid vil det være mulig å se trender i utviklingen. Tiltak 

kan settes i gang og effekter av ulike intervensjoner kan følges. Ved norske sykehus og 

sykehjem utføres det systematiske punktprevalensundersøkelser to ganger årlig (vår og høst) i 

regi av Folkehelseinstituttet [16]. Siden 2015 har det vært obligatorisk for sykehus å delta i 

punktprevalensundersøkelsene. Disse undersøkelsene gir informasjon om hvor mange 

pasienter som får antibiotika på et gitt tidspunkt og hvilke antibiotika og dose som blir 

forskrevet ved de ulike infeksjonene. Undersøkelsen som ble gjennomført i mai 2016, hvor 

alle helseforetak deltok, viste at 28 % av pasientene som var innlagt fikk systemisk antibiotika 

ved undersøkelsesdagen. Av disse, fikk 33 % av pasientene forskrevet bredspektret antibiotika 

[17]. Ut i fra punktprevalensundersøkelsene kan en også evaluere om antibiotika brukes 

korrekt, for eksempel om riktig antibiotika er valgt til riktig infeksjon, og om dette er i 

samsvar med nasjonal retningslinje. De nasjonale punktprevalensundersøkelsene samler data 

fra en spesifikk dag og gir et øyeblikksbilde, spørsmål som ikke kan besvares, men som hadde 

vært interessant å se nærmere på er om pasientens antibiotikaregime endres underveis i 
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behandlingen, hvor lenge pasienten behandles (behandlingslengde), om man går over fra 

intravenøs til peroral behandling når tilstand tilsier det, om dosen tilpasses individuelt og om 

valg av antibiotika revurderes når dyrkningssvar foreligger.  

Ved forskrivning av antibiotika er det viktig å optimalisere behandlingen hos den enkelte 

pasient. Behandlingen må også vurderes opp mot pasientens risikofaktorer, komorbiditet, 

annen legemiddelbehandling og infeksjonens alvorlighetsgrad [18, 19]. Hos pasienter som er 

immunsupprimert kan det for eksempel være nødvendig å velge mer bredspektret antibiotika 

enn hos ikke immunsupprimert pasienter. Dersom en pasient har nedsatt nyrefunksjon kan det 

bli nødvendig å redusere dose av antibiotika, mens det i andre tilfeller kan være nødvendig å 

øke dose, som for eksempel hos pasienter med fedme. KOLS-pasienter kan ha en annen 

bakterieflora ved luftveisinfeksjoner som kan påvirke valg av type antibiotika. Annen 

legemiddelbehandling hos pasienten kan i tillegg øke eller redusere effekten av antibiotika. 

Det er derfor viktig å se pasienten, hvem det er, hvilke risikofaktorer som er tilstede og hvilke 

legemiddelrelaterte problem (LRP) vi finner hos pasienten. Et legemiddelrelatert problem 

defineres som en hendelse eller et forhold i forbindelse med legemiddelbehandlingen som 

reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt [20]. Eksempler på LRP-er kan være 

unødvendig legemiddel, uhensiktsmessig valg av legemiddel, ikke optimal dosering, 

legemiddelinteraksjoner, bivirkninger og manglende monitorering av legemiddelbehandling.   

 

 

1.5 Farmasøyts bidrag til optimalisering av 

antibiotikabehandling i sykehus 

Uhensiktsmessig valg og forskrivning av antibiotika medfører tilleggskostnad for samfunnet 

ved økt sykelighet, flere sykehusinnleggelser, økt antall liggedøgn på sykehus, lengre 

behandlingstid og økte kostnader for legemiddel. I tillegg vil uhensiktsmessig forskrivning av 

antibiotika påvirke resistensutviklingen. Internasjonale studier har vist at farmasøyter kan 

være nyttige samarbeidspartnere i sykehus, både på systemnivå i antibiotikateam og på 

pasientnivå i samarbeid med det terapeutiske teamet rundt pasienten [19, 21-27]. Dette ved at 

farmasøyter identifiserer legemiddelrelaterte problemer, som løses og diskuteres med 

behandlende lege. Pasientens behandling optimaliseres ut i fra den tverrfaglige diskusjonen. 
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Farmasøytene har en rådgivende rolle, mens legene har ansvaret for det endelige valget av 

behandling 
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1.6 Hensikt 

Denne studien har følgende hovedmål: 

Undersøke om en farmasøyt med spesifikt fokus på antibiotikabruk i sykehuset kan bidra til 

riktigere bruk av antibiotika. 

Delmål: 

Undersøke om antibiotikafarmasøyt (farmasøyt med hovedfokus på antibiotika) på post kan 

være med på å optimalisere antibiotikabehandlingen på pasientnivå ved å identifisere 

legemiddelrelaterte problemer i forbindelse med antibiotikabehandling. 

Undersøke om Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus følges, og om 

det er begrunnet årsak dersom den ikke følges. 

Undersøke om antibiotikaregime revurderes etter 3 døgn med antibiotikabehandling.  

Undersøke om bruken av bredspektret antibiotika ble redusert ved at antibiotikafarmasøyt 

fokuserer på problemstillingen.  

 

Studiens utkommemål: 

Antall pasienter, som ved legemiddelgjennomgang av farmasøyt, har LRP knyttet til 

antibiotikabruk, og videre hvor mange av farmasøytens løsningsforslag som blir tatt til følge. 

Antall pasienter der Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus ikke følges 

og hvor det ikke er angitt årsak, dette undersøkes både i punkprevalensundersøkelsene og 

kontinuerlig i intervensjonsperioden. 

Antall pasienter i punktprevalensundersøkelse før og etter intervensjon, hvor 

antibiotikaregime har blitt revurdert etter 3 døgn. 

Antall pasienter i punktprevalensundersøkelse før og etter intervensjon som får bredspektret 

antibiotika.  
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Antall pasienter under intervensjonsperioden som innlegges innen 14 dager etter utskrivelse 

med reinfeksjon eller hvor bivirkninger av antibiotika vurderes som innleggelsesårsak. 
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2 Metode 

2.1 Studiedesign 

Vi har gjennomført en prospektiv intervensjonsstudie ved medisinsk klinikk ved Sykehuset 

Levanger. Innlagte pasienter som fikk antibiotikabehandling ble fulgt gjennom 

sykehusoppholdet. Før og etter intervensjonsperioden ble det gjennomført en en-dags 

punktprevalensundersøkelse på de aktuelle avdelingene. Intervensjonsperioden var på 8 uker 

og farmasøyt var da på post alle ukedagene, fra mandag til fredag og vurderte 

antibiotikabehandlingen til inneliggende pasienter, flytskjema figur 3. 

 

 

Figur 3 Flytskjema for studien 

 

 

  

Punktprevalens før 

intervensjon 

•Alle pasienter som brukte antibiotika 

•Gjennomført tirsdag 29.08.17 

Intervensjonsperiode
  

•Intervensjonsperiode  04.09.17-27.10.17 

•Antibiotikafarmasøyt tilstede på  Medisin A, B og H og Medisinsk overvåkning 
og vurderte antibiotikabehandlingen til inneliggende pasienter 

Punktprevalens etter 
intervensjon 

•Alle pasienter som brukte antibiotika 

•Gjennomført tirsdag 07.11.17  
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2.2 Studiepopulasjon 

Studien omfattet pasienter inneliggende på Sykehuset Levanger ved medisinsk klinikk. 

Medisinsk klinikk består av 63 sengeplasser, fordelt på 58 ordinære senger på 3 sengeposter 

(Medisin A, B og H) og 5 senger på Medisinsk overvåkning (MOA). Medisin A har sin 

spesialitet for lunge (forkortet lunge), Medisin B for nyre (nyre) og hjerte (hjerte) og Medisin 

H for slag (CER), endokrinologi, hematologi og infeksjon (HEM), geriatri (GER) og 

gastroenterologi (GAS). 

 

Inklusjonskriterier:     

Alle pasienter innlagt på lunge, nyre, hjerte, MOA, CER, GER, HEM og GAS ved Sykehuset 

Levanger og som ble behandlet med systemisk antibiotika. Oppstart kunne ha skjedd på annet 

sykehus eller i annet behandlingsnivå.  

 

Eksklusjonskriterier:  

Pasienter som fikk antibiotika profylaktisk i forbindelse med operasjoner. 

Pasienter som fikk antibiotika med indikasjon tuberkulose. 

 

Antibiotika:  

Legemidler som brukes i behandlingen av infeksjon som er forårsaket av bakterier. 

Antibiotika som er inkludert i denne studien har ATC-nr. A07A, J01 og P01AB.  

Bredspektret antibiotika er i denne oppgaven angitt til å inkludere følgende 

antibiotikagrupper: karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 

enzymhemmer og kinoloner.  
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2.3 Punktprevalensundersøkelser 

Før og etter intervensjonsperioden ble det gjennomført punktprevalensundersøkelser. Det ble 

da brukt en justert utgave av skjemaet som Folkehelseinstituttet bruker ved sine 

punktprevalensundersøkelser [28]. Justeringene som ble gjort var at følgende punkter ble lagt 

til: 

 vurdering om nasjonal retningslinje var fulgt 

 vurdering om eventuelle avvik var dokumentert i journal 

 vurdering om antibiotikabehandling var revurdert etter 3 døgn.  

Disse justeringene ble gjennomført for å undersøke i hvor stor grad den nasjonal faglige 

retningslinjen etterfølges, om avvik fra den dokumenteres og om antibiotikabehandling 

revurderes etter 3 døgn. Punktprevalensundersøkelsene ble gjennomført for å se om 

antibiotikafarmasøyt på post kunne bidra til riktigere bruk av antibiotika på systemnivå ved at 

retningslinjen ble fulgt i større grad, avvik ble dokumentert hyppigere, flere pasienter fikk 

revurdert antibiotikabehandlingen etter 3 døgn og om færre pasienter fikk bredspektret 

antibiotika, etter at intervensjonsperioden var gjennomført.  

 

I punktprevalensundersøkelsen ble følgende kartlagt ut i fra opplysninger fra 

pasienttavler/pasientlister, legemiddelkurver og journalgjennomganger: 

 Avdeling pasienten ligger på 

 Antall pasienter som behandles med antibiotika på aktuell avdeling 

 Kjønn 

 Alder 

 Type infeksjon 

 Generisk navn på systemisk antibiotika, administrasjonsform, dose og 

doseringsintervall 

 Aktuelle labprøver av betydning for antibiotikabehandling (nyrefunksjon, LPK, CRP, 

resistenssvar) og andre aktuelle målinger (kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens, 

saturasjon, puls, blodtrykk, vekt, høyde) 

 Om pasienten har noen risikofaktorer 

 Om indikasjon for antibiotikabruk er dokumentert i journal ved oppstart av 

antibiotikabehandling 
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 I hvor mange dager pasienten har hatt antibiotikabehandling 

 Om blodkulturer er tatt (ja/nei) 

 Om antibiotikaregime er revurdert i journal etter 3 døgn dersom pasient har blitt 

behandlet med antibiotika i 3 døgn eller mer i følge legemiddelkurve på 

punktprevalensundersøkelsesdagen 

 Dersom oppstart med antibiotikabehandling etter innleggelse på sykehuset ble det 

vurdert om Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus følges og om 

årsak dokumenteres i journal dersom den ikke følges 

 

2.4 Intervensjonsperioden 

Antibiotikafarmasøyt var tilstede på Medisin A, B, og H og Medisinsk overvåkning hver dag, 

fra mandag til fredag i intervensjonsperioden på 8 uker. For at antibiotikafarmasøyt skulle 

kunne se hvem som ble behandlet med antibiotika, ble pasienter som brukte antibiotika 

merket på pasienttavle på vaktrom av sykepleier eller farmasøyt fikk pasientlister hvor 

pasienter med antibiotika var merket. Pasienter som fikk antibiotikabehandling ble vurdert av 

farmasøyt, og aktuelle problemstillinger ble tatt opp direkte med behandlende lege. Enkle 

problemstillinger som f.eks. forskyvning av doseringstidspunkt av andre legemidler ble tatt 

opp med ansvarlig sykepleier. Det skal også anmerkes at antibiotikafarmasøyten avdekket 

LRP for andre legemidler som ikke hadde betydning for antibiotikabehandlingen, disse 

tilfellene ble også tatt opp med lege, men ble ikke inkludert i studien.  

Antibiotikafarmasøyt vurderte antibiotikabehandlingen til pasientene, med hovedfokus på de 

fem D-er ved antibiotikabehandling (drug, dose, drug route, dosing interval og duration), figur 

4. I tillegg ble antibiotikabehandlingen vurdert opp mot annen legemiddelbehandling hos 

pasienten.  
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Figur 4 Flytskjema for vurdering av antibiotikabehandling av farmasøyt 

 

 

For å vurdere antibiotikabehandling hos den enkelte pasient i intervensjonsperioden brukte 

antibiotikafarmasøyt samme type opplysninger som i punktprevalensundersøkelsene, og i 

tillegg ble følgende opplysninger innhentet: 

 Innleggelsesårsak 

 Tidligere diagnoser 

 Eventuelle tidligere oppståtte bivirkninger/allergier av antibiotika 

 Alle legemidler (inkludert formulering og dosering) 

•Er det indikasjon for antibiotika og er den 
dokumentert? 

•Er indikasjon i overenstemmelse med valgt antibiotika? 

•Er Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i 
sykehus fulgt, er årsak dokumentert i journal dersom 
den ikke er fulgt? 

•Er blodkulturer tatt før oppstart av antibiotika? 

•Er resistenssvar i overenstemmelse med 
antibiotikavalg? 

•Er antibiotikavalg revurdert etter 3 dagers behandling? 

Legemiddelvalg 

 (Drug) 

•Er dosering av antibiotika optimal? 

•For lav? 

•Optimal? 

•For høy? 

Dose  

(Dose) 

•Er administrasjonsmåte optimal? 

•Er overgang fra intravenøs behandling til peroral 
behandling vurdert når tilstand til pasient tilsier det? 

 

Administrasjonsmåte 

(Drug route) 

•Er legemidlets doseringsintervall optimalt for 
behandlingen? 

•Er doseringsintervallet tilpasset nyrefunksjonen? 

Doseringsintervall  

(Dosing interval) 

•Er behandlingslengde optimal?  

Behandlingslengde  

(Duration) 
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2.5 Pasienter med risikofaktorer 

I både punktprevalensundersøkelsene og intervensjonsperioden ble det vurdert om pasienter 

hadde noen risikofaktorer som kunne påvirke valg av antibiotika og bidra til økt bruk av 

bredspektret antibiotika. Risikofaktorer i denne studien ble vurdert til å være: 

 Cytostatika siste måned 

 Høydose steroider, tilsvarende Prednisolon dose over 15 mg daglig brukt over 

1 uke sammenhengende 

 Immunsupprimerende legemidler (mykofenolsyre, leflunomid (Arava®) 

ciklosporin, takrolimus, TNF-α-hemmere, azatioprin (Imurel®), talidomid, 

Methotrexate, lenalidomid (Revlimid®)) 

 

2.6 Nasjonal faglig retningslinje 

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus er normerende og alle avvik fra den 

skal dokumenteres. I denne studien er det angitt at retningslinjen ikke er fulgt dersom standard 

empirisk behandling ikke er valgt.  

Det ble undersøkt om retningslinjen var fulgt både i punktprevalensundersøkelsene og i 

intervensjonsperioden. Dersom indikasjon ikke var angitt i journal ble det undersøkt om 

indikasjon var angitt på legemiddelkurve eller indikasjon ble etterspurt hos sykepleier eller 

lege. I noen tilfeller ble det ikke vurdert om retningslinje var fulgt, dette på grunn av at 

indikasjonen ikke var nevnt i retningslinjene eller det var uavklart hva som var indikasjon. 

Dersom pasienten hadde startet med antibiotika før sykehusinnleggelse eller på annet 

sykehus, og opplysninger rundt oppstart med antibiotika ikke var tilgjengelig i journal, var det 

ikke mulig å vurdere om retningslinjen var fulgt. 
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2.6 Databehandling og statistikk 

Resultater fra punktprevalensundersøkelse og intervensjoner ble bearbeidet og dokumentert i 

SPSS versjon 23, kategorisert og kvantifisert. 

Forekomst og prosent ble beregnet for kategoriske variabler og gjennomsnitt og standardavvik 

for kontinuerlige variabler. Resultat ble presentert i tekst eller i form av tabell eller figur. 

 

2.7 Etikk og sikkerhet 

Denne masteroppgaven er vurdert til å bedre kvaliteten på antibiotikabehandlingen til den 

enkelte pasient ved at antibiotikabehandlingen optimaliseres. Dette uten å medføre noen 

uheldige konsekvenser for pasienten. Optimalisering av antibiotikabehandling vil være bedre 

for pasienten med sannsynligvis færre bivirkninger, andre legemiddelrelaterte problemer og 

mindre utvikling av resistens. Det ble innhentet godkjenning fra Regional etisk komité (REK) 

og forskningsavdelingen Helse Nord-Trøndelag. Prosjektet ble vurdert til å være 

kvalitetssikring av behandling. Vi brukte ikke pasientidentifiserbare data, og det ble derfor 

ikke hentet samtykke fra pasientene.  
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3 Resultater 

3.1 Pasientinklusjon  

3.1.1  Punktprevalensundersøkelsene 

Ved første punktprevalensundersøkelse var det 45 inneliggende pasienter på medisinsk 

klinikk, hvorav 14 pasienter ble behandlet med antibiotika, dette tilsvarer 31 % av pasientene. 

Ved andre punktprevalensundersøkelse var det 68 inneliggende pasienter på medisinsk 

klinikk, hvorav 22 pasienter ble behandlet med antibiotika, dette tilsvarer 32 % av pasientene. 

Fordelingen av pasientene mellom de ulike avdelingene er angitt i tabell 1.  

Tabell 1 Fordeling av pasienter med antibiotikabehandling mellom de ulike avdelingene 

inkludert i punktprevalensundersøkelsene (PPS). 

Avdeling (totalt antall 

inneliggende pasienter  

PPS  1 - PPS  2) 

Antall pasienter med 

antibiotika PPS 1 

(før intervensjon) 

Antall pasienter med 

antibiotika PPS 2 

(etter intervensjon) 

Lunge (11-13) 6 8 

Nyre (6 – 11)  2 5 

HEM (7 – 6) 4 3 

MOA (2 – 4) 0 3 

Hjerte (8 -14) 0 0 

GAS (5 – 10) 0 2 

CER (6 – 10) 2 1 

GER (0 – 0) 0 0 

Totalt medisinsk klinikk 

 (45 – 68) 

14 22 
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3.1.2  Intervensjonsperiode 

Det ble inkludert 253 pasienter i studien, lunge og nyre hadde flest pasienter med 

antibiotikabehandling, med henholdsvis 67 og 53 pasienter, CER og GER hadde færrest antall 

pasienter, med henholdsvis 7 og 5 pasienter. Fordelingen av inkluderte pasienter, i de ulike 

avdelingene er angitt i tabell 2. Totalt var det 819 inneliggende pasienter på medisinsk klinikk 

under intervensjonen, hvorav 31 % fikk antibiotikabehandling og ble inkludert i studien. 

Gjennomsnittsalderen til pasientene var 70,4 år, med aldersspredning fra 18 til 99 år og 

standardavvik på 17.9 år. Av de 253 pasientene var 139 menn (55 %) og 114 kvinner (45 %).  

Tabell 2 Antall pasienter med antibiotikabehandling på ulike avdelinger og prosent av alle 

pasienter innlagt på avdelingen i intervensjonsperioden, og prosent av antall pasienter med i 

studien. 

Avdeling (totalt antall 

innlagte pasienter på 

avdeling) 

Antall pasienter med 

antibiotikabehandling 

(prosent av antall innlagte 

pasienter på avdelingen) 

Prosent av antall pasienter 

med i studien 

N = 253 

Lunge (152) 67 (44 %) 26 % 

Nyre (111) 53 (48 %) 21 % 

HEM (70) 40 (57 %) 16 % 

MOA (72) 31 (43 %) 12 % 

Hjerte (202) 29 (14 %) 11 % 

GAS (87) 21 (24 %) 8 % 

CER (98) 7 (7 %) 3 % 

GER (27) 5 (19 %) 2 % 

Totalt medisinsk klinikk 

(819) 

253 (31 %) 
100 % 
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3.2 Nasjonal faglig retningslinje 

I studien ble det undersøkt om Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus 

følges og om det dokumenteres i journal dersom den ikke følges. Dette ble undersøkt både i 

punktprevalensundersøkelsen før og etter intervensjonsperioden og underveis i hele 

intervensjonsperioden. Funn fra punktprevalensundersøkelsene er angitt i tabell 3 og funn fra 

intervensjonsperioden er angitt i tabell 4.   

Tabell 3 Pasienter behandlet med antibiotika i punktprevalensundersøkelsene. Antall pasienter 

og prosent av antall pasienter, hvor nasjonal retningslinje er fulgt/ikke er fulgt og hvor avvik fra 

nasjonal retningslinje ikke er dokumentert i journal. 

 Nasjonal retningslinje fulgt? 

Ja Nei 

 

Antall pasienter 

 

Antall pasienter 

(% av pasienter 

med antibiotika) 

Antall pasienter hvor avvik 

ikke er dokumentert (% av 

antall pasienter hvor nasjonal 

retningslinje ikke er fulgt) 

1. punktprevalens- 

undersøkelse    N = 14 

5  9 (64 %) 6 (67 %) 

N= 9 

2. punktprevalens- 

undersøkelse    N= 20
* 

11  9 (45 %) 7 (78 %) 

N= 9 

*2 pasienter hadde startet med antibiotika før innleggelse, og det ble ikke vurdert om 

retningslinje ble fulgt. 

I første punktprevalensundersøkelse fikk 14 pasienter antibiotikabehandling på de aktuelle 

avdelingene. For 9 pasienter med antibiotika (64 %) var den nasjonale retningslinjen ikke 

fulgt, for 6 (67 %) av disse pasientene var det ikke dokumentert avvik i journal. 

Ved den andre punktprevalensundersøkelsen var det 22 pasienter med antibiotikabehandling. 

For 20 av disse pasientene ble det vurdert om den nasjonale retningslinjen var fulgt. For 9 (45 
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%) pasienter med antibiotika var den ikke fulgt, 7 (78 %) av disse avvikene var ikke 

dokumentert i journal. 

Tabell 4 Pasienter behandlet med antibiotika i intervensjonsperioden. Antall pasienter og 

prosent av antall pasienter, hvor nasjonal retningslinje er fulgt/ikke er fulgt og hvor avvik fra 

nasjonal retningslinje ikke er dokumentert i journal. 

Avdeling  
Nasjonal retningslinje fulgt? 

Ja Nei 

 

Ikke vurdert om 

retningslinje er fulgt 

Antall 

pasienter 

Antall pasienter 

(% av alle 

pasienter med 

antibiotika) 

Antall pasienter hvor 

avvik ikke er 

dokumentert (% av 

antall avvik som 

ikke er dokumentert) 

Startet 

annet 

sykehus 

Ikke i 

retningslinje/ 

usikker på 

indikasjon 

Nyre 21 32 (60 %) 22 (68 %)   0 0 

Lunge 36 30 (45 %) 20 (67 %) 1 0 

MOA 12 16 (57 %) 10 (63 %) 3 0 

Hjerte 13 14 (52 %) 9 (64 %) 2 0 

HEM 31 7 (18 %) 5 (71 %) 2 0 

CER 4 3 (43 %) 3 (100 %) 0 0 

GAS 11 2 (15 %) 2 (100 %) 0 8 

GER 3 2 (40 %) 1 (50 %) 0 0 

Totalt 

medisinsk 

klinikk 

131 106 (45 %) 72 (68 %) 8 8 

 

Totalt var det 106 avvik fra nasjonal retningslinje blant de inkluderte pasientene, dvs hos 45 

% av pasientene som det var aktuelt å vurdere om veileder var fulgt. 72 av disse avvikene ble 

ikke dokumentert i journal (68 %). For 8 pasienter var behandlingen startet ved annet sykehus 

og i de tilfellene ble det ikke vurdert om den empiriske behandlingen var etter retningslinjen. 
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Fem pasienter fikk antibiotikabehandling uten at indikasjon var i retningslinjen og for 3 

pasienter var det uavklart hva som var indikasjon for behandlingen slik at det ble vanskelig 

for antibiotikafarmasøyt å vurdere om behandlingen var etter retningslinjene.  Hos 40 

pasienter var ikke indikasjon for antibiotikabehandling dokumentert i journal ved oppstart av 

behandling, dette tilsvarer 16 % av pasientene i studien, se tabell 5.  

Tabell 5 Antall og prosent av pasienter hvor indikasjon ikke er dokumentert i journal. 

Avdeling Indikasjon dokumentert Prosent av pasienter 

på den enkelte 

avdeling hvor 

indikasjon ikke er 

dokumentert i journal 

Ja Nei 

GER 2 3 60 % 

GAS 11 10 48 % 

Hjerte 23 6 21 % 

Nyre 43 10 19 % 

CER 6 1 14 % 

HEM 36 4 10 % 

Lunge 62 5 7 % 

MOA 30 1 3 % 

Totalt medisinsk 

klinikk 

213 40 16 % 
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3.3 Revurdering av antibiotikaregime etter 3 

døgn 

Både i punktprevalensundersøkelsene og i intervensjonsperioden ble det undersøkt om 

antibiotikaregime ble revurdert i løpet av 3 døgn med antibiotikabehandling. Revurdering 

innen 1 døgn ble kun regnet med dersom resistenssvar forelå på dette tidspunktet. I 

intervensjonsperioden ble mange pasienter skrevet ut før 3 døgn hadde gått, og revurdering 

ble kun foretatt i epikrise. Ved punktprevalensundesøkelsene hadde flere av pasientene hatt 

under 3 døgn med antibiotikabehandling slik at det ikke var aktuelt å ta med om de hadde fått 

revurdert sin antibiotikabehandling. Resultat fra punktprevalensundersøkelsen er angitt i 

tablett 6 og resultat i intervensjonsperioden er angitt i tabell 7. 

Tabell 6 Antall og prosent av pasienter som fikk revurdert antibiotikabehandlingen i løpet av 3 

døgn med antibiotikabehandling i punktprevalensundersøkelsene.  

 Revurdert antibiotikabehandling? 

Ja Nei (prosent av antall 

pasienter hvor det var 

aktuelt å vurdere) 

1. punktprevalensundersøkelse 

N = 5 

3 2 (40 %) 

2. punktprevalensundersøkelse 

N = 10 

7 3 (30 %) 

 

Første punktprevalensundersøkelse viste at 2 av 5 pasienter (40 %) ikke fikk revurdert sin 

antibiotikabehandling etter 3 døgn med antibiotikabehandling. I andre 

punktprevalensundersøkelsen var tilsvarende tall 3 av 7 pasienter (30 %) 
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Tabell 7 Antall pasienter som fikk revurdert antibiotikabehandlingen i journalnotat eller 

epikrise i løpet av 3 døgn med antibiotikabehandling i intervensjonsperioden. 

Avdeling Revurdert antibiotikabehandling? 

I journalnotat I epikrise Ikke revurdert i 

journalnotat/epikrise 

Lunge  37 20 8 

MOA  21 2 5 

HEM 20 13 5 

GAS 10 5 5 

Hjerte  12 13 2 

Nyre  30 20 2 

GER 2 1 2 

CER 5 2 0 

Totalt  137 76 29 

 

For 11 pasienter i intervensjonsperioden var det ikke aktuelt å revurdere antibiotikabehandling 

etter 3 døgn, det var pga. dødsfall og overflyttinger til andre avdelinger/sykehus. I 

intervensjonsperioden var det 29 pasienter (12 %) som ikke fikk revurdert sin 

antibiotikabehandling, hverken i journalnotat eller epikrise, etter 3 døgn med 

antibiotikabehandling. 76 pasienter ble utskrevet før 3 dager hadde gått og fikk revurdert sin 

antibiotikabehandling kun i epikrise. 137 pasienter fikk revurdert antibiotikabehandlingen sin 

i journalnotat.  
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3.4 Bruk av bredspektret antibiotika og 

pasienter med risikofaktorer 

I første og andre punktprevalensundersøkelse var det henholdsvis 3 (21 %) og 6 (27 %) 

pasienter som hadde risikofaktorer.  36 av pasientene (14 %) i intervensjonsperioden hadde 

risikofaktorer, HEM og nyre hadde størst andel av pasienter med risikofaktorer. Fordeling av 

pasienter med risikofaktorer og type risikofaktorer i intervensjonsperioden er angitt i tabell 8.  

Tabell 8 Antall pasienter med risikofaktorer og type risikofaktorer i intervensjonsperioden på 

de ulike avdelingene. 

Avdeling 

(antall pasienter 

på avdeling) 

Antall pasienter 

med risikofaktorer 

(prosent av antall 

pasienter på 

avdelingen) 

Type risikofaktor 

Cytostatika 

siste måned 

Høydose 

steroider 

Immunsupprimerende 

legemiddel 

HEM (40) 11 (28 %) 8 0 3 

Nyre (53) 9 (17 %) 0 0 9 

Lunge (67) 9 (13 %) 3 2 4 

MOA (31) 2 (6 %) 1 1 0 

Hjerte (29) 2 (7 %) 1 0 1 

GAS (21) 2 (10 %) 1 0 1 

CER (7) 1 (14 %) 1 0 0 

GER (5) 0 (0 %) 0 0 0 

Totalt (253) 36 (14 %) 15 3 18 

 

I punktprevalensundersøkelsene så man at andelen av pasienter som ble behandlet med 

bredspektret antibiotika var høyere hos pasientene med risikofaktorer enn de som ikke hadde 

noen risikofaktorer, se tabell 9. Bruken av bredspektret antibiotika var lavest i første 

punktprevalensundersøkelse hvor 21 % av pasientene som ble behandlet med antibiotika fikk 

bredspektret antibiotika. I andre punktprevalensundersøkelse fikk 45 % av pasientene som ble 
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behandlet med antibiotika bredspektret antibiotika. Antallet pasienter med risikofaktorer var 

også høyst i andre punktprevalensundersøkelse, tabell 9.  

Tabell 9 Antall og prosent av pasienter med bredspektret antibiotika hos alle pasienter med 

antibiotika, og hos pasienter med og uten risikofaktorer, i punktprevalensundersøkelsene. 

 Antall pasienter 

med bredspektret 

(prosent av alle 

pasienter med 

antibiotika) 

Antall pasienter 

med 

bredspektret 

antibiotika med 

risikofaktorer 

(prosent av 

pasienter med 

risikofaktorer) 

Antall pasienter 

med bredspektret 

antibiotika uten 

risikofaktorer 

(prosent av 

pasienter uten 

risikofaktorer) 

1. punktprevalensundersøkelse 3 (21 %)      N=14 1 (33 %)      N=3 2 (18 %)     N=11 

2. punktprevalensundersøkelse 10 (45 %)    N=22 4 (67 %)      N=6 6 (38 %)     N=16 

 

  



39 

 

3.5 Reinnleggelser 

I intervensjonsperioden ble 16 (6 %) pasienter reinnlagt innen 14 dager etter utskrivelse med 

reinfeksjon/terapisvikt, forverring av almenntilstand eller bivirkning av antibiotika, figur 5. 

To pasienter ble reinnlagt grunnet bivirkninger. Årsakene var nyresvikt etter oppstart med 

trimetoprim/sulfametoksazol og Clostridium difficile hos en immunsupprimert pasient som 

hadde vært behandlet med aztreonam og piperacillin/tazobactam.  

 

  

Figur 5 Antall og årsak til reinnleggelser under intervensjonsperioden på de ulike avdelingene. 
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3.6 LRP knyttet til antibiotikabruk 

Totalt ble det gjennomført 126 intervensjoner i løpet av de 8 ukene på avdeling. Av disse ble 

73 tatt til følge, dvs 58 % av intervensjonene tatt opp av antibiotikafarmasøyt ble tatt til følge. 

Intervensjonene som ble tatt opp var fordelt på 91 pasienter (36 %). Antallet intervensjoner pr 

pasient varierte fra 1 til 6. Oversikt over antall LRP-er pr pasient er angitt i tabell 10. 

 

Tabell 10 Antall og fordeling av intervensjoner pr pasient. 

Antall intervensjoner pr 

pasient 

Antall pasienter Totalt antall 

intervensjoner 

Antall 

intervensjoner tatt til 

følge 

0 162   

1 66 66 39 

2 19 38 18 

3 4 12 6 

4 1 4 4 

6 1 6 6 

Totalt 253 126 73 

 

Det ble gjennomført flest intervensjoner med hensyn til interaksjoner, totalt ble 20 

interaksjoner tatt opp og alle disse ble tatt til følge. Dose og doseringsintervall utgjorde 

henholdsvis 19 og 18 intervensjoner, for dose ble 9 av intervensjonene tatt til følge og for 

doseringsintervall ble 13 av intervensjonene tatt til følge. Fordeling av intervensjoner og 

antall intervensjoner tatt til følge er angitt i tabell 11. 
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Tabell 11 viser fordeling av de ulike typene intervensjoner, og antall og prosent tatt til følge av 

de ulike intervensjonene. 

Type intervensjon Antall intervensjoner tatt opp Antall intervensjoner tatt til 

følge (%) 

Interaksjoner 20 20 (100 %) 

Dose 19 9 (47 %) 

Doseringsintervall 18 13 (72 %) 

Endre empirisk behandling 14 5 (36 %) 

Endre behandling etter 

resistenssvar 

15 5 (33 %) 

Endre til smalere/mindre 

resistensdrivende antibiotika 

12 5 (42 %) 

Overgang til peroral 

behandling 

9 2 (22 %) 

Tatt opp behandlingslengde 

(behandlingstid 

lengre/kortere enn anbefalt, 

antibiotika ikke seponert ved 

planlagt seponering) 

6 2 (33 %) 

Feil dosering i epikrise 3 3 (100 %) 

Bruke bedre egnet 

antibiotikum 

2 2 (100 %) 

Monitorere antibiotika 

(gentamycin) 

2 2 (100 %) 

Måle prokalsitonin 1 0 (0 %) 

Feil på kurve 2 2 (100 %) 

Informert om cave i 

forbindelse med bytte av 

antibiotikum 

1 1 (100 %) 
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Ugunstig legemiddel ved 

gjentatte urinveisinfeksjoner 

1 1 (100 %) 

Følge nyrefunksjon 1 1 (100 %) 

Totalt  126 73 (58 %) 

 

3.6.1 Interaksjoner 

Totalt ble 20 interaksjoner tatt opp med behandlende leger og alle interaksjonene ble tatt til 

følge. Ciprofloxacin var forbundet med flest interaksjoner med andre legemidler. Det ble tatt 

opp 12 interaksjoner med ciprofloxacin. Av disse ville 6 interaksjoner ha gitt redusert opptak 

av ciprofloxacin og dermed mulig terapisvikt. Legemidlene som var involvert i disse 

interaksjonene var fosfatbindere, kalsiumtilskudd, jerntilskudd og kalsiumkarbonat. 

Ciprofloxacin kan alene gi QT-tidforlengelse, i kombinasjon med andre legemidler som også 

kan gi økt QT-tid, er risikoen enda større. Interaksjoner med ciprofloxacin i kombinasjon med 

escitalopram eller haloperidol og økt fare for QT-tidforlengelse ble funnet i 4 tilfeller. 

Ciprofloxacin er en CYP1A2-hemmer, når ciprofloxacin kombineres med substrat for 

CYP1A2 kan dette gi økt effekt av substratet. En slik interaksjon var kombinasjonen mellom 

ciprofloxacin og melatonin, som muligens kan øke konsentrasjonen av melatonin. I ett tilfelle 

oppstod det interaksjon mellom ciprofloxacin og levotyroksin, denne interaksjonen kan føre 

til nedsatt absorpsjon av levotyroksin og økt risiko for terapisvikt (hypotyreose).  

En pasient ble behandlet med rifampicin på grunn av proteseinfeksjon, hos denne pasienten 

ble det avdekket 3 mulige interaksjoner med rifampicin. Disse interaksjonene oppstod i 

kombinasjon med levotyroksin, zopiklon og buprenorfin. Rifampicin er en kjent induser av 

CYP3A4 og kan derfor øke metabolismen av legemidler som er substrat for CYP3A4. Dette 

vil i de fleste tilfeller gi terapisvikt av det legemidlet som rifampicin kombineres med (økt 

effekt dersom legemidlet er et prodrug). Hos denne pasienten ble alle de 3 interaksjoner tatt 

opp og det ble tatt hensyn til interaksjonene.  

I tillegg ble det tatt opp en interaksjon i forbindelse med bruk av henholdsvis 

trimetoprim/sulfametoksazol, gentamycin og penicillin, alle ble tatt til følge. 
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3.6.2 Dose og doseringsintervall 

Flest intervensjoner på dose ble gjennomført på benzylpenicillin, totalt 10 intervensjoner, 

hvor 6 ble tatt til følge og dose redusert fra 3g til 1,2 g pr dose. I de tilfellene hvor 

intervensjon ikke ble tatt til følge ble årsak angitt til å være på grunn av klinikk, overvekt, et 

tilfelle ble ikke begrunnet av lege og en pasient fikk antibiotika seponert på grunn av 

manglende indikasjon. 

 I tillegg ble det gjennomført 1 intervensjon på dose av følgende legemidler cefotaxim, 

ceftazidim og erytromycin, alle ble til følge. Intervensjoner på dose av cefuroxim (2 

intervensjoner), ciprofloxacin (1 intervensjon), ampicillin (1 intervensjon), gentamycin (1 

intervensjon) og mecillinam (1 intervensjon) ble ikke tatt til følge.  

Når det gjelder doseringsintervall ble det gjennomført flest intervensjoner på cefotaxim, her 

ble det gjort 5 intervensjoner hvorav 4 ble tatt til følge. I tillegg ble det gjennomført 

intervensjoner på doseringsintervall av ampicillin (4 intervensjoner, 2 tatt til følge), 

amoxicillin/clavulansyre (3 intervensjoner, 2 tatt til følge), ciprofloxacin (2 intervensjoner, 2 

tatt til følge), ceftazidim (1 intervensjon, tatt til følge), metronidazol (1 intervensjon, tatt til 

følge), tobramycin (1 intervensjon, tatt til følge) og cefriaxon (1 intervensjon, ikke tatt til 

følge).  

 

 

3.6.3 Endring i valg av antibiotika 

Det ble gjennomført intervensjoner på valg av empirisk behandling av antibiotika i 14 

tilfeller, i 4 av disse tilfellende var det noe uavklart hva som var indikasjon for 

antibiotikabehandlingen, ingen av disse intervensjonene ble tatt til følge. 10 andre tilfeller, 

hvor annet regime enn anbefalt empirisk behandling var startet opp, ble tatt opp med 

behandlende lege, i 5 av disse tilfellen ble intervensjonen tatt til følge.  

15 intervensjoner ble tatt opp på grunnlag av svar fra resistensbestemmelse, 5 ble tatt til følge, 

3 tilfeller ble vurdert som forurensning mens 7 tilfeller ikke ble tatt til følge.  
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Intervensjonene som var rettet mot bruk av smalere eller mindre resistensdrivende 

antibiotikum og som ble tatt til følge ble gjennomført ved bytte fra amoxicillin/clavulansyre 

(4 tilfeller) til amoxicillin. I et tilfelle ble det byttet fra ciprofloxacin til 

amoxicillin/clavulansyre.  
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4 Diskusjon 

Denne studien viser at antibiotikafarmasøyt fant mange LRP-er i forbindelse med 

antibiotikabehandling hos inneliggende pasienter, og mange av antibiotikafarmasøytens 

intervensjoner ble tatt til følge. Dette tyder på at antibiotikafarmasøyt kan være med på å 

optimalisere antibiotikabehandlingen på pasientnivå. Økende alder i befolkningen generelt, vil 

innebære økt komorbiditet og kompliserte legemiddelregimer. Det er større risiko for 

mortalitet og morbiditet ved infeksjonssykdom i denne populasjonen. På bakgrunn av dette, 

sammen med den økende antibiotikaresistensen, er det innlysende at det vil være større behov 

for individuelt tilpasset legemiddelbehandling i fremtiden [29]. 

Nasjonal faglige retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus ble fulgt hos flere pasienter i 

andre punktprevalensundersøkelse i forhold til den første. Tallmaterialet fra 

punktprevalensundersøkelsene er lite og vi hadde bare en punktprevalensundersøkelse før og 

etter intervensjonsperioden, men ut i fra dette kan det se ut som fokuset i perioden med aktiv 

tilstedeværelse av antibiotikafarmasøyt bidro til bedret antibiotikabehandling generelt. Flere 

pasienter fikk revurdert sin antibiotikabehandling etter 3 døgn i andre 

punktprevalensundersøkelse sammenlignet med den første. Begge deler er ønsket ut i fra et 

antibiotikastyringsprogram ståsted, på den måten kan en kanskje si at tilstedeværelse av 

antibiotikafarmasøyt på post også er et bidrag til å bedre antibiotikabehandlingen på 

systemnivå.  

 

4.1 Optimalisering av antibiotikabehandling på 

systemnivå 

Ut i fra funn i punktprevalensundersøkelsene og intervensjonsperioden kan det se ut som 

retningslinjen følges i flere tilfeller etter at antibiotikafarmasøyt har vært på post. Riktig nok 

er tallmaterialet fra punktprevalensundersøkelsene lavt, og for å kunne si noe sikkert om 

effekten av antibiotikafarmasøyt må antibiotikafarmasøyt være på post over et lengre tidsrom 

og gjentatte punktprevalensundersøkelser gjennomføres.  Tilstedeværelse av 

antibiotikafarmasøyt førte ikke til at avvik fra nasjonal retningslinje ble hyppigere 

dokumentert. Dette kan ha sammenheng med at antibiotikafarmasøyt diskuterte avvik fra 
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retningslinje med leger, men antibiotikafarmasøyt kommenterte ikke manglende 

dokumentasjon på avvik i journal. Det varierer mellom avdelingene hvor flinke de er til å 

dokumentere avvik fra retningslinje, på GAS og CER var 100 % av avvikene ikke 

dokumentert, mens på MOA og GER var henholdsvis 67 % og 50 % av avvikene ikke 

dokumentert. Dette kan tyde på at det er forskjell på leger hvor stort fokus de har og hvor 

flinke de er til å dokumentere avvik.  På GAS og GER var det også mange pasienter som ikke 

hadde indikasjon dokumentert i journal. Årsak til at så mange pasienter på GAS ikke hadde 

fått dokumentert indikasjon for antibiotikabehandling kan være at hos flere av disse 

pasientene var det noe uklart om det var indikasjon for oppstart av antibiotika, dvs oppstart 

skjedde selv om det var dårlig dokumentasjon for indikasjon. GER hadde kun 5 pasienter med 

i studien, tallmaterialet er for lite og resultat på avdelingsnivå kan være noe tilfeldig.  

Mulig allergier er også et problem ved valg av empirisk behandling hos pasienter. I 

intervensjonsperioden hadde 11 % av pasientene cave/allergi mot antibiotika dokumentert i 

journal.  Hos enkelte pasienter er det ikke angitt type allergi/reaksjon, alvorlighetsgrad eller 

dato når reaksjon oppstod. I studier har det blitt angitt at omtrent 10 % av befolkningen angir 

penicillinallergi, men at 90 % av disse allikevel vil tolerere penicillin [30, 31], slik at den 

reelle forekomsten av penicillinallergi trolig er på ca 1 %. Angitt allergi i journal kan føre til 

valg av antibiotika som er mindre effektivt og mer resistensdrivende [30]. Retningslinjene 

anbefaler ofte også et mer bredspektret og mer resistensdrivende antibiotika ved allergi enn 

hva som brukes ved standard empirisk behandling. Trolig kunne man ha redusert bruken av 

bredspektret antibiotika, ved nærmere undersøkelse/utredning av tidligere reaksjon hos 

pasienter som har cave/allergi mot antibiotika. Om pasientens antatte allergi ikke er reell vil 

valg av et eventuelt mer bredspektret antibiotika hos disse pasientene bli foretatt på feil 

grunnlag. Utredning av mulig allergi kan foregå ved utspørring av pasient om når og hvilken 

reaksjon som oppstod, eventuelt kan man gjennomføre prikktest og prøve små doser for å se 

om reaksjon oppstår. En studie fra USA viste at bruk av et standardisert skjema for utredning 

av penicillinallergi og prikktest, førte til at pasienter fikk avkreftet penicillinallergi og kunne 

behandles med betalaktamaseømfintlige penicilliner [30]. Ønske om hurtig igangsetting av 

antimikrobiell behandling kan være til hinder for utredning. I så fall bør disse pasientene 

utredes på et senere tidspunkt, slik at man ved en eventuell ny infeksjon kan vite om pasienten 

har en reell allergi.  
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Oppstart av antibiotika gjøres ofte med en empirisk behandling mot en tentativ diagnose. For 

å optimalisere antibiotikabehandlingen er det viktig at det foretas en revurdering av 

antibiotikabehandlingen etter 2-3 døgn [14, 32, 33]. Resultatene fra både 

punktprevalensundesøkelsene og intervensjonsperioden indikerer at tilstedeværelse av 

antibiotikafarmasøyt på post kan bidra til at flere pasienter får revurdert antibiotikaregime 

etter 3 døgn. I den første punktprevalensundersøkelsen var det 40 % av pasientene som ikke 

fikk revurdert antibiotikabehandlingen i journal innen 2-3 døgn, andre 

punktprevalensundersøkelse viste 30 % av pasientene. I intervensjonsperioden var det 12 % 

av pasientene som ikke fikk antibiotikabehandlingen revurdert i journal innen 2-3 døgn. 

Tallmaterialet fra punktprevalensundersøkelsene er lavt, men kanskje kan en se en trend. 

Det er mulig at flere pasienter hadde fått revurdert sin antibiotikabehandling, men at dette 

ikke var dokumentert i journal. Antibiotikafarmasøyt observerte i intervensjonsperiode at 

mange pasienter som reiste før 3 døgn med antibiotikabehandling, fikk revurdert sitt 

antibiotikaregime kun i epikrise. Det kan diskuteres om dette er en praksis som er 

tilfredsstillende eller om det bør dokumenteres som en fritekst i journal. Det er varierende hva 

og hvor mye den enkelte lege skriver i journal angående antibiotikabehandling.  

For å redusere bruken av bredspektret antibiotika og for å forbedre og optimalisere 

antibiotikabehandlingen er det viktig at standard empirisk behandling velges så fremt det er 

mulig og videre, at avvik fra retningslinjene må være godt begrunnet. I tillegg er det viktig at 

den empiriske behandlingen blir revurdert etter 2-3 døgn. Nasjonal faglig retningslinje for 

bruk av antibiotika i sykehus er normerende, slik at avvik fra denne skal angis i journal. Ved 

oppstart av antibiotika bør det i journal framkomme tydelig indikasjon, valgt antibiotikum, 

dose, legemiddelform og årsak dersom det avvikes fra retningslinje. En mal i journal, som 

fylles ut ved oppstart av antibiotika, kunne ha vært et hjelpemiddel til leger for å dokumentere 

oppstart av antibiotikabehandling. Videre kunne man hatt en mal for revurdering av 

antibiotikabehandling som ansvarlig lege skal fylle ut etter 2-3 døgn. I følge Handlingsplan 

mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er ledelsesforankring og ansvarlighet viktig i 

antibiotikastyringsprogrammet [13]. Av handlingsplanen fremgår det at sykehus bør ha en 

tydelig policy og tydelige mål for antibiotikabruk, målt som reduksjon i forbruk av 

bredspektret antibiotika, i tillegg må antibiotikastyringsprogrammet være godt kjent for de 

ansatte og den enkelte forskriver gjøres ansvarlig gjennom linjen. Antibiotikafarmasøyt kan 

bidra mye i det systematiske arbeidet med hensyn til etterlevelse av nasjonal retningslinje og 
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revurdering av antibiotikabehandling. Dette ved å hjelpe til med å holde fokus oppe hos 

legene, gjennomføre punktprevalensundersøkelser og følge utviklingen på avdelingsnivå, men 

det er viktig at arbeidet som en antibiotikafarmasøyt eventuelt skal gjennomføre er 

ledelsesforankret. 

Pasienter med risikofaktorer fikk mer bredspektret antibiotika. Risikofaktorene vil gjøre at 

disse pasientene er mer mottakelig for infeksjoner, ofte får atypiske infeksjoner, 

ukarakteristisk sykdomsforløp og de kan få rask forverrelse av infeksjon. Disse pasientene 

kan også reagere annerledes på infeksjon, f.eks. de trenger ikke å ha vanlige kliniske 

kjennetegn på infeksjon (feber, høy infeksjonsparametere og klinisk status). Dette gjør at 

pasienter med risikofaktorer ofte må behandles med mer bredspektret antibiotika enn 

pasienter uten risikofaktorer. Antallet pasienter med risikofaktorer og type risikofaktorer 

varierte mellom de ulike avdelingene, noe som er naturlig ut i fra pasientsammensetningen på 

de ulike avdelingene. Dette vil gjøre at avdelinger som har mange pasienter med 

risikofaktorer vil forventes å ha et høyere forbruk av bredspektret antibiotika enn avdelinger 

som har få pasienter med risikofaktorer.  

Det var stort avvik i bruken av bredspektret antibiotika (karbapenemer, 2. og 3. generasjons 

cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner) mellom de to 

punktprevalensundersøkelsene som ble gjennomført. I første punktprevalensundersøkelse ble 

21 % av pasientene behandlet med bredspektret antibiotika, mot 45 % i den andre 

punktprevalensundersøkelsen. Man kan derfor ikke si at tilstedeværelse av 

antibiotikafarmasøyt førte til redusert forbruk av bredspektret antibiotika, men man kan heller 

ikke utelukke effekt av antibiotikafarmasøyt. Hos 5 av de 10 pasientene som fikk bredspektret 

antibiotika i andre punktprevalensundersøkelse var valg av antibiotika gjort etter resistenssvar 

og det var flere pasienter med risikofaktorer og dårlig nyrefunksjon i andre 

punktprevalensundersøkelse i forhold til den første. Pasientspesifikke faktorer kan derfor 

spille en stor rolle på forbruket av bredspektret antibiotika. Tallmaterialet fra 

punktprevalensundersøkelsene er derfor for lavt og antallet punktprevalensundersøkelser før 

og etter intervensjonsperioden er for få til å kunne konkludere med effekt av tilstedeværelse 

av antibiotikafarmasøyt på forbruk av bredspektret antibiotika. Punktprevalensundersøkelsene 

gir kun informasjon om bruken av antibiotika på det aktuelle tidspunktet, tilfeldigheter med 

hvilke pasienter som er inneliggende og leger på vakt kan også spille inn. Spesielt i den første 

punktprevalensundesøkelsen var pasientgrunnlaget lite, da bare 14 pasienter ble behandlet 
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med antibiotika. For å trekke noen sterke slutninger må antibiotikafarmasøyt være på post 

over lengre tidsperiode og gjentatte punktprevalensundersøkelser gjennomføres. 

Ved de nasjonale punktprevalensundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 (vår og høst) og 

vår 2016 brukte 33 % av pasientene som fikk systemisk antibiotika på sykehus bredspektret 

antibiotika (både som profylakse og behandlende) [16, 17]. Sykehuset Levanger lå under dette 

området i første punktprevalensundersøkelse og over i andre punktprevalensundersøkelse. 

I løpet av intervensjonsperioden ble 6 % av pasientene reinnlagt innen 14 dager etter 

utskrivelse med reinfeksjon/terapisvikt, bivirkninger av antibiotika eller generelt redusert 

almenntilstand. Reinfeksjon/terapisvikt var årsak til flest reinnleggelser. I følge 

helsedirektoratet var 6 % av alle innleggelser (dag- og døgnopphold) i sykehus i 2016 

reinnleggelser innen 14 dager etter utskrivelse fra sykehus [34].  Sykehuset Levanger ligger 

derfor på samme nivå som landsgjennomsnittet for alle typer reinnleggelser (ikke angitt kun 

for reinnleggelser i forbindelse med antibiotikabehandling). En studie har vist at 20 % av 

pasientene som får antibiotika på sykehus opplever bivirkninger assosiert til 

antibiotikabehandling [35]. Forekomsten økte med antall dager med behandling. De hyppigst 

forekommende bivirkningene var i følge denne studien gastrointestinale, nyre og 

hematologiske bivirkninger.  
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4.2 Optimalisering av antibiotikabehandling på 

pasientnivå 

Antallet LRP-er antibiotikafarmasøyt har tatt opp under intervensjonsperioden tyder på at 

farmasøyt med hovedfokus på antibiotikabehandling kan bidra til optimalisering av 

antibiotikabehandling på pasientnivå. Hos de 253 pasientene som ble inkludert i studien ble 

det total gjennomført 126 intervensjoner, hvorav 58 % ble tatt til følge. 

Tidligere studier har vist at legemiddelrelaterte problem som blir tatt opp med lege av 

farmasøyt på sykehus blir tatt til følge i 50 – 80 % av tilfellene, avhengig av klinisk relevans 

[36, 37]. Pasienter med infeksjon er noen av de vanskeligste å gi råd om, dette på grunn av at 

du har både individperspektivet og samfunnsperspektivet å ta hensyn til. Medisinen skal både 

være effektiv og den skal gi minst mulig opphav til antibiotikaresistens. Dersom man har 

funnet medisin som virker, vil også legene som mottar råd være mer tilbakeholden med å 

endre behandling. Antallet LRP-er tatt til følge i denne studien er bra med tanke på at 

pasientpopulasjonen er en gruppe det kan være noe vanskelig å intervenere på og rollen som 

antibiotikafarmasøyt var ny, både for farmasøyt og leger, og ingen andre hadde gjort dette før. 

En erfaren antibiotikafarmasøyt ville trolig ha hatt større gjennomslagskraft på intervensjoner 

enn hva antibiotikafarmasøyt hadde i denne studien. Optimalisering av antibiotikabehandling 

er et komplisert fagområde og det kreves erfaring og kunnskap for å kunne intervenere på best 

mulig måte [38, 39].  

Det ble gjennomført flest intervensjoner med hensyn til interaksjoner og 

dose/doseringsintervall i intervensjonsperioden. Det var også denne typen intervensjoner som 

ble tatt hyppigst til følge.  En tysk studie som ble gjennomført på kirurgisk klinikk hvor 

farmasøyt så på antibiotikarelaterte legemiddelproblem viste også at intervensjoner som 

hadde med dose ble tatt hyppigst til følge [40]. Ved nedsatt nyrefunksjon vil det i noen 

tilfeller være nødvendig med dosejustering, enten dosereduksjon eller forlengelse av 

doseringsintervall. Ulike kilder angir ulik dose og doseringsintervall for de ulike 

antibiotikaene [15, 41, 42]. De fleste antibiotika har stort terapeutisk vindu, men i enkelte 

tilfeller som ved nyresvikt og dialyse er det nødvendig med justering av dose eller intervall. 

Mange av pasientene som har dårlig nyrefunksjon er ofte multimorbide og en infeksjon kan 

være kritisk, noen er i tillegg immunsupprimerte. I slike tilfeller er det viktig at antibiotika gis 

i stor nok dose og med et intervall som er optimalt, men samtidig må man ta hensyn til mulig 
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akkumulering av legemidlet på grunn av redusert nyrefunksjon. Sammenlignet med 

Renaldrugdatabase og Micromedex er den nasjonale retningslinjen mer forsiktig ved 

nyresvikt for enkelte antibiotika. Antibiotikafarmasøyt brukte alle tre oppslagsverk; den 

nasjonale retningslinjen, Renaldrugdatabase og Micromedex, for å vurdere dose og 

doseringsintervall. Dose og doseringsintervall ble vurdert i hvert enkelt tilfelle og diskutert 

med legen.   

En hyppig forekommende intervensjon gjennomført på post er reduksjon av dosen med 

benzylpenicillin fra 3 g til 1,2 g pr dose. Anbefalt dose for penicillin gitt intravenøst ved 

samfunnservervet pneumoni med CRB65-score 1-2 og erysipelas er 1,2 gram per dose [15].  

Fra tidligere ble høyere doser enn 1,2 gram brukt mye ved pneumoni og erysipelas, slik at 

dette er en dosering som henger igjen. Det er ingen grunn til at pasienter ved Sykehuset 

Levanger ikke skal bruke dosene etter anbefalingen i retningslinjen.  

Alle de 20 interaksjonene som antibiotikafarmasøyt anså som klinisk relevant og som ble tatt 

opp med lege, ble tatt til følge, dvs at de interaksjonene som antibiotikafarmasøyt tok opp var 

reelle og klinisk relevante. Interaksjoner kan oppstå med ulike typer antibiotika, men noen 

typer antibiotika har større risiko for interaksjoner, som aminoglykosider, 

betalaktamaseresistent penicillin, fluorokinoloner og makrolider [19]. I denne studien var det 

flest interaksjoner med ciprofloxacin som er klassifisert som et fluorokinolon, ingen 

interaksjoner med betalaktamaseresistent penicillin og makrolider. Dette kan ha sammenheng 

med at de er mindre brukt, spesielt makrolider. Antibiotika, og da spesielt bredspektret 

antibiotika gitt peroralt, vil kunne påvirke INR ved kombinasjon med warfarin [43]. Siden 

warfarin har et smalt terapeutisk vindu er faren for interaksjoner absolutt tilstede, av denne 

grunn følges pasienter med jevnlige INR-målinger under sykehusopphold og ved utskrivelse 

angis dato for ny måling i Marevankort, pasientorientering og epikrise. Dette er noe som er 

godt innarbeidet på avdeling og antibiotikafarmasøyt så det derfor ikke nødvendig å ta opp 

disse interaksjonene.  

Ciprofloxacin er involvert i mange interaksjoner som kan gi alvorlige bivirkninger f. eks. 

risiko for QT-tid forlenging og nedsatt effekt av antibiotika [44, 45]. Flere av pasientene i 

studien startet opp med ciprofloxacin ved overgang fra intravenøs behandling til peroral 

behandling. Dette skiftet av antibiotika skjedde i flere tilfeller like før utskrivelse, det er 
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derfor viktig at man i den overgangen er oppmerksom på interaksjoner slik at man unngår å 

sende hjem pasienter som opplever terapisvikt.  

Dersom årsak til avvik fra standard empirisk behandling ikke var dokumentert i journal 

og/eller antibiotikafarmasøyt var i tvil for hvorfor standard empirisk behandling ikke var valgt 

ble dette diskutert med legene. Det viste seg noe vanskelig å få endret allerede igangsatt 

behandling, spesielt dersom nyrefunksjon var redusert og pasient hadde hatt effekt av 

behandling. Det kan være forståelig at man i slike tilfeller avventer endring i behandling til 

man eventuelt har resistenssvar, hvis ikke kan det bli flere endringer i antibiotikabehandling i 

løpet av få dager. Dette viser at riktig valg av antibiotika ved oppstart av behandling er viktig 

for å begrense bruken av bredspektret antibiotika. Det er viktig at standard empirisk 

behandling velges så fremt det er mulig, siden avvik fra standard empirisk behandling ofte 

fører til valg av mer bredspekteret antibiotika. Avvik fra oppstart med standard empirisk 

behandling må derfor være godt begrunnet. I de fleste tilfeller hvor intervensjon fra 

antibiotikafarmasøyt ble tatt til følge, var hvor lege hadde valgt feil empirisk behandling (etter 

retningslinjene). 

Intervensjoner fra antibiotikafarmasøyt viser at man ikke alltid bytter til smaleste eller minst 

resistensdrivende antibiotika ved revurdering av antibiotikabehandlingen etter resistenssvar. 

Det at 42 % av intervensjonene på valg av smalere eller mindre resistensdrivende antibiotika 

ble tatt til følge tyder på at antibiotikafarmasøyt kan bidra til redusert bruk av bredspektret 

antibiotika. Vanligste årsak til at disse intervensjonene ikke ble tatt til følge var at pasienten 

hadde eller man mistenkte flere infeksjoner med ulikt fokus til samme tid (både 

urinveisinfeksjon og luftveisinfeksjon). 
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4.3 Veien videre 

Sykehuset Levanger har i lengre tid ønsket større tilgang til kliniske farmasøytiske tjenester 

og farmasøyter på flere avdelinger. Tanken bak en antibiotikafarmasøyt er at flere avdelinger 

skal få en eller annen form for kontakt med klinisk farmasøyt, og at antibiotikafarmasøyt skal 

kunne bidra til optimalisering av antibiotikabehandlingen på sykehuset. Hensikten med denne 

studien var derfor å undersøke om dette var tilfellet. Antibiotikafarmasøyt på post vil jobbe 

mer pasientnært enn farmasøyt i antibiotikateam og vil sette fokus på antibiotikabehandlingen 

til daglig og bidra tverrfaglig i behandling av pasienter. Planen videre nå er at 

antibiotikafarmasøyt skal være på kirurgisk klinikk en periode for å se hvordan avdelingene er 

organisert og hvordan previsitter gjennomføres. Deretter skal antibiotikafarmasøyt presentere 

denne oppgaven sammen med en plan for hvordan en antibiotikafarmasøyt ved Sykehuset 

Levanger kan jobbe, for antibiotikateamet og fagsjef ved sykehuset. Om Sykehuset Levanger 

skal ha en antibiotikafarmasøyt vil bli bestemt etter dette. På grunn av knapphet med tid kan 

ikke en antibiotikafarmasøyt være på alle avdelinger. Mest sannsynlig, dersom det blir 

antibiotikafarmasøyt ved sykehuset, vil antibiotikafarmasøyten være på de avdelingene som 

ikke har farmasøyt til daglig og i tillegg vil antibiotikafarmasøyt være en støtte til de andre 

farmasøytene på post. Sykehusapoteket Levanger er i gang med en intern undervisningsserie 

om antibiotika som vil styrke kompetansen til alle farmasøyter med hensyn til 

antibiotikabehandling. Vi håper at denne oppgaven skal føre til at farmasøyters kompetanse 

skal utnyttes i større grad i arbeidet med optimalisering av antibiotikabehandling i sykehus, 

dette vil eventuelt være å gå i samme retning av det som skjer i England hvor farmasøyter har 

hatt en rolle i antibiotikastyringsprogrammer i sykehus over lengre tid og deres kunnskap 

utnyttes i stadig større grad [46]. 
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4.4 Styrker og svakheter 

Styrker 

Pasientene i denne studien ble fulgt prospektivt gjennom oppholdet på sykehuset. Mange 

pasienter ble inkludert, totalt 253 pasienter i tillegg ble studien gjennomført på flere 

medisinsk avdelinger.  

Samme antibiotikafarmasøyt var tilstede på alle avdelingene hver ukedag fra mandag til 

fredag gjennom hele intervensjonsperioden.  

De fleste leger som var delaktig i studien var fra før vant med å jobbe sammen med klinisk 

farmasøyt. Nyre, hjerte og lunge har farmasøyt på post til vanlig. Mens flere av LIS1- og 

LIS2-legene som var på CER, GER, HEM og GAS hadde jobbet på avdelinger med farmasøyt 

tidligere.  

Det er generelt stort fokus på antibiotikabruk på sykehuset, slik at det er positivitet rundt 

arbeidet med antibiotika og ønske om å optimalisere antibiotikabehandlingen er tilstede både 

blant leger og sykepleiere. 

 

Svakheter 

Studien foregikk over en tidsbegrenset periode og kun på medisinsk klinikk. Studien kan 

derfor ikke generaliseres til andre typer klinikker, som for eksempel kirurgisk klinikk. 

Antibiotikafarmasøyt samstemte ikke legemiddellister til pasienter, slik at pasienter som ikke 

hadde fått samstemt sin legemiddelliste av farmasøyt som er på post til vanlig eller av 

farmasøyt i akuttmottak kunne ha feil i legemiddellisten sin. Vurdering av 

antibiotikabehandling opp mot annen legemiddelbehandling kunne hos disse pasientene bli 

gjort opp mot ei legemiddelliste som ikke var korrekt.  

Kun en punktprevalensundersøkelse før og etter intervensjonsperiode ble gjennomført, dette 

ga for dårlig grunnlag for å trekke noen sterke slutninger av effekten av antibiotikafarmasøyt 

på systemnivå.  
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Selv om farmasøyt hadde litt erfaring fra å jobbe med antibiotika som klinisk farmasøyt ble 

det en ny rolle for farmasøyt. Det tar tid å finne sin plass og finne rutiner som fungerer. Det 

var også en ny rolle for legene med antibiotikafarmasøyt i det tverrfaglige teamet og de var 

delvis ukjent med farmasøytens antibiotikakunnskap.   
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5 Konklusjon 

Antibiotikafarmasøyt fant mange LRP-er i forbindelse med antibiotikabehandling hos 

inneliggende pasienter i intervensjonsperioden og mange av antibiotikafarmasøytens 

intervensjoner ble tatt til følge av behandlende leger. Man kunne også se en trend til at 

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus etterleves i større grad etter at 

antibiotikafarmasøyt hadde vært på post. Derimot hadde ikke antibiotikafarmasøyt noen effekt 

på dokumentering i journal angående avvik fra den nasjonale retningslinjen. Studien indikerer 

at tilstedeværelse av antibiotikafarmasøyt førte til at flere pasienter får revurdert sitt 

antibiotikaregime etter 3 døgn. Denne studien kan ikke gi svar på om antibiotikafarmasøyt 

bidro til redusert forbruk av bredspektret antibiotika. 

Denne masteroppgaven viser derfor at antibiotikafarmasøyt på post kan være med på å 

optimalisere antibiotikaforskrivning på sykehus på pasientnivå og trolig også på systemnivå. 
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Vedlegg 

Vedlegg I: Vedtak REK-søknad: 2017/1024 Kan antibiotikaforskrivningen på 

sykehus optimaliseres? 

Vedlegg II: Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt 
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Vedlegg IV:  Pasientskjema brukt under intervensjonsperiode 
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Vedlegg I: Vedtak REK-søknad 
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Vedlegg II: Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt 
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Vedlegg III: Skjema for punktprevalensundersøkelse 

Dato:__________________________ 

Avdeling:_______________________ 

Antall pasienter totalt på avdeling:__________________ 

Antall pasienter med antibiotika:____________________ 

 

Pasient-ID Kjønn Alder Antibiotika Dose  Måle-
enhet 

Ant 
doser 
pr 
døgn 

Adm. 
måte 

Indikasjon Er 
indikasjon 
skriftlig 
doku-
mentert? 

Følges 
vei-
leder? 

Avvik fra 
veileder 
doku-
mentert? 

Er 
blodkultur 
tatt? 

Er 
antibiotika 
behandling 
revurdert 
etter  
3 døgn? 

Har/har 
ikke Risiko-
faktorer 
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Vedlegg IV: Pasientskjema 

Pasient :__________  Avdeling:_______________ SIRS:________    

Kjønn:____________  Innleggelsesdato:_________ qSOFA:______ 

Alder:____________  Reinnleggelse:___________ CRB65:______  

Innleggelsesårsak:___________________  Riskofaktorer_________________     

Infeksjon/mistenkt infeksjon:_________________________     

Antibiotika:____________________________________________________________ 

  Kommentarer: 

Legemiddelvalg 

 Er det indikasjon for antibiotika og er den dokumentert?  

 Er indikasjon i overenstemmelse med valgt antibiotika?  

 Er Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus 
fulgt, er årsak dokumentert i journal dersom den ikke er fulgt? 

 

 Er blodkulturer tatt før oppstart av antibiotika?  

 Er resistenssvar i overenstemmelse med antibiotikavalg?  

 Er antibiotikavalg revurdert etter 3 dagers behandling?  

Dose 

 Er dosering optimal, også i forhold til nyrefunksjon?  

o For lav  

o Optimal  

o For høy  

Administrasjonsmåte 

 Er administrasjonsmåte optimal?  

 Er overgang fra intravenøs behandling til peroral behandling 
vurdert når tilstand til pasient tilsier det? 

 

Doseringsintervall 
 Er legemidlets doseringsintervall optimalt for behandlingen?  

 Er doseringsintervallet tilpasset nyrefunksjonen?  

Behandlingslengde  Er behandlingslengde optimal?  

Dato:        

Kr        

eGFR/aGFR        

Temp        

Puls        

Rf        

Sat        

Blodtrykk        

CRP        

LPK        
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Intervensjoner Resultat 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 


