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Sammendrag 

Bakgrunn: Antibiotikaresistens er et globalt problem i dag og settes på linje med for 

eksempel klimaendringsproblemet. Høyt forbruk av antibiotika (inkludert mye 

feilbruk) både til dyr og mennesker, den omfattende reisevirksomheten vi har i dag, 

samt import og eksport av mat over landegrensene er noen av hovedårsakene.  

Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å studere erfaringer, holdninger og 

kunnskaper vedrørende antibiotika og antibiotikabruk blant farmasøyter som jobber på 

apotek i Osloområdet. Det ble lagt vekt på å finne ut hvordan farmasøytene opplever 

legenes forskrivningspraksis så vel som hva de selv har av holdninger og kunnskaper. 

Materiale og metode: Materialet i studien besto av 100 farmasøyter (57 provisorer, 43 

reseptarer) fra 63 primærapotek i Osloområdet. Syttiseks deltagere var kvinner. Aldere n 

varierte fra 23 til 68 år, og lengden på arbeidserfaring fra 1 til 40 år. Deltagerne ble 

intervjuet personlig på apoteket ved hjelp av et strukturert spørreskjema.  

Resultater og diskusjon: Deltagerne i studien erfarte at de mest forskrevne antibiot ika 

er fenoksymetylpenicillin, etterfulgt av pivmecillinam og amoxicillin. Flertallet 

ekspederte antibiotika daglig, og flertallet mente også at det alltid er viktig å informere 

pasientene om å fullføre kuren. Det var kun 8% som mente at indikasjon står på resepten 

i stor grad, noe som gjør det vanskelig for dem å kunne bedømme forskrivningen. Bare 

halvparten (52%) mente at legene følger retningslinjene i stor grad. Åttitre deltagere 

hadde opplevd å ha kunder som ville kjøpe antibiotika uten resept, men 58 sa at dette 

forekommer sjelden, og at det i hovedsak gjelder utlendinger. Når det gjaldt vent-og-se 

resepter, var flertallet positive til ordningen. Da deltagerne ble spurt om eksempler på 

penicillinallergisymptomer, svarte 72 utslett, mens det var bare 50 som nevnte 

anafylaktisk sjokk. Et annet viktig funn i studien var at bare 28 deltagere var klar over 

at funn av bakterier ikke alltid skal føre til antibiotikabehandling. Tredve provisorer 

(53,6%) mente at de i stor grad har lært nok om antibiotika i studiet sammenlignet med 

15 (35,7% av reseptarene) reseptarer. Deltagerne mente at det er få tiltak i apotekene 

for å bidra til en mer rasjonell antibiotikabruk i befolkningen. Vedrørende en del 

holdning/ kunnskap-spørsmål var det ingen statistisk signifikans mellom provisorer og 

reseptarer.  



 

Konklusjon: Farmasøytene i denne studien opplevde at leger følger retningslinjer i 

begrenset grad vedrørende antibiotikaforskrivning. Det viste seg også at det er et 

forbedringspotensiale vedrørende deres egne kunnskaper.  
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1 Innledning 

1.1 Oppdagelsen av antibiotika 

Antibiotika er en gruppe legemidler som brukes for å behandle bakterielle 

infeksjonssykdommer og som produseres naturlig av mikroorganismer. Antibiotika virker 

enten ved å drepe bakterier eller ved å hemme bakterievekst [1] 

Før oppdagelsen av antibiotika ble det tatt i bruk ulike substanser til behandling av infeksjoner, 

som for eksempel alkaloidekstrakter fra kinabark og ipecacuanhabusken, som ble oppdaget i 

Sør-Amerika på 1600-tallet. De ekstraktene som viste seg å ha effekt mot enkle infeksjoner, var 

kinin og emetin som virket mot malaria og amøbedysentri. På 1900-tallet begynte 

framstillingen av syntetiske substanser som salvarsan i Tyskland, som også ble brukt mot 

infeksjon. Utvikling og framstilling av sulfonamider startet i 1930-årene [2].  

Penicillin ble oppdaget av Aleksander Fleming i 1928. Han dyrket stafylokokker og oppdaget 

av disse døde etter at skålene ble forurenset av muggsopp. Penicillin er en sopp som hemmer 

syntesen av stoffer som danner bakterienes cellevegg. Verken menneskeceller eller dyreceller 

har en slik cellevegg og påvirkes derfor ikke av penicillin på samme måte. Penicillinet ble brukt 

klinisk i 1941 for første gang [2]. 

Antibiotikaens gullalder startet etter penicillinoppdagelsen og var starten på den store 

forskningen i den siste halvdelen av 1940-årene for å finne nye typer antibiotika. Mange nye 

typer antibiotika ble oppdaget i denne perioden, slik som cefalosporiner, streptomyc in, 

kloramfenikol, klortetrasykliner, neomycin, erytromycin, kanamycin, vankomycin, 

linkomycin, fusidinsyre, og gentamycin. I den videre utviklingen var det fokus på framstill ing 

av bredspektrede antibiotika og antibiotika med høyere aktivitetsnivå [2]. 

Antibiotikaens såkalte «gullalder» tok slutt i midten av 1960-årene og etter 1987 ble det ikke 

utviklet flere antibiotika med nye virkningsmekanismer. Samtidig har antibiotikaresistens blitt 

et svært alvorlig og økende globalt problem [2]. 
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1.2 Infeksjonssykdommer i Norge i dag  

I Norge i dag skyldes 0,7 % av det totalet helsetapet og 6 % av dødsfallene 

infeksjonssykdommer. Luftveisinfeksjoner utgjør 75 % av infeksjoner i allmennpraksis i Norge 

[3, 4], mens det er urinveisinfeksjoner som forekommer hyppigst på sykehjem. Også på 

sykehusene er det luftveisinfeksjoner det er mest av, det vil si de nedre luftveisinfeksjonene [5]. 

Nedre luftveisinfeksjoner er den vanligste årsaken til død blant personer over 70 år [4]. Mage-

tarminfeksjoner (som for eksempel bakterielle gastroenteritter) er også relativt ofte 

forekommende infeksjoner [6].  

I Norge blir barn vaksinert mot tolv ulike smittsomme og alvorlige infeksjoner, og det er derfor 

få tilfeller av disse infeksjonene i Norge per år (selv om antallet meldte tilfeller av kikhoste har 

økt de siste ti årene). I tillegg til infeksjonen nevnt i avsnittet over, er det fokus på den relativt 

høye forekomsten av den seksuelt overførbare sykdommen som klamydia, som rammer omtrent 

25 000 personer årlig, spesielt personer mellom 15 og 25 år. Tuberkulose, som inngår i 

vaksinasjonsprogrammet, rammer 300-400 personer per år. Grunnen til det er at flertallet av de 

smittede er personer fra utlandet, som også er smittet i utlandet [4]. 

Det anslås at 5-6 % av pasientene som er innlagt på norske sykehus får en såkalt 

«helsetjenesteassosiert infeksjon» [4]. Slike infeksjoner fører til at pasientens opphold på 

sykehusene blir lengre og kostnadene for samfunnet øker. Ved hjelp av gode rutiner og 

smittevernstiltak kan disse infeksjonene forebygges til en viss grad [4]. En studie har vist at 

helsetjenesteassosierte infeksjoner har blitt en helsetrussel i de europeiske sykehusene (og 

sykehjemmene). Det er registrert opp mot 9 millioner helsetjenesteassosierte infeksjoner per år 

i perioden 2016–2017 [5]. 

 

1.3 Antibiotikaforbruket i Norge 

I Norge forskrives 80-90 % av all antibiotika i primærhelsetjenesten, mens 9 % forskrives i 

sykehus, 6 % i sykehjem og 5 % på tannlegeklinikker [7]. Siden 2016 er det registrert en 

nedgang i bruk av samtlige typer antibiotika som er i bruk i Norge. Det omfatter 

betalaktamfølsomme penicilliner (ATC: J01CE), bredspektrede penicilliner (ATC: J01CA), 

og tetracykliner (ATCJ01A), som var de tre mest brukte typene antibakterielle midlene i 

Norge i 2017. Når det gjelder metenamin (Urinveisantiseptikum), som brukes profylaktisk 
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mot urinveisinfeksjon, har bruken økt over mange år. Figur 1 viser en oversikt over salg av 

ulike typer i Norge fra 1974 til 2016 [8]. 

 

Figur 1. Salg av de vanligste typene antibiotika i Norge årene 1974-2016 [8]. 

Forbruket av antibiotika varierer mellom kvinner og menn, og mellom ulike aldersgrupper. 

Kvinner bruker generelt mer antibiotika enn menn. Som vist i figur 2, kjøpte 24 % av kvinnene 

minst ett antibiotikum (metenamin ekskludert) i 2017 sammenlignet med 15 % av mennene. 

Kjønnsmønsteret er likt i alle regioner i landet. Den høyeste antibiotikabruken er funnet blant 

små barn (begge kjønn), unge kvinner og eldre (begge kjønn) [8]. 
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Figur 2. Andel av befolkningen har kjøpt minst ett systemisk antibiotikum i Norge i 2017, 

etter kjønn og alder. (Prevalens for dem over 65 år er justert etter personer fra disse 

aldersgruppene som bor utenfor institusjoner) [8]. 

 

I en studie der forbruket av antibiotika blant norske barn (0-19 år) ble sammenlignet med 

forbruket blant ungarske og portugisiske barn, viste resultatene at forbruket av antibiotika blant 

barn i Norge er mindre sammenlignet med de to andre landene. Forbruket i Norge var på 0,3 

pakker antibiotika per barn per år, mens tilsvarende tall i Ungarn og Portugal var henholdsvis 

1,3 og 0,8 pakker per barn per år. I tillegg var bruken av bredspektrede antibiotika langt mindre 

vanlig i Norge sammenlignet med de to andre landene [9]. 

Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten og sykehus 

(«Retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten», utgitt av Helsedirektoratet i 

2000, og «Retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus», utgitt av Helsedirektoratet i 2013). 

Flere studier har undersøkt i hvilken grad legers forskrivning er i tråd med disse. For eksempel 

i en masteroppgave fra Samfunnsfarmasi-avdelingen (UIO) i 2016, der det ble gjort en 

omfattende gjennomgang av norske studier, ble det vist at retningslinjene for 

primærhelsetjenesten ikke ble fulgt i tilstrekkelig stor grad. Til tross for det viste oppgaven at 

det var forbedring på gang, ikke minst når det gjaldt å få ned behandlingen av virusinfeksjoner 

[4].  
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I en studie (gjennomført 2016) ble bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus 

undersøkt. Resultatene viste at en tredjedel av all forskriving var bredspektrede antibiotika. Av 

denne andel, var 84 % forskrevet som behandling, 8 % som profylakse og 8 % ved «ukjent» 

indikasjon. Nedre luftveisinfeksjon var den tilstanden det ble forskrevet mest bredspektrede 

antibiotika for, og det utgjorde 30 % av forskrivningen. Resultatene viste også en reduksjon på 

6 % i forbruket av bredspektrede antibiotika i sykehus i 2015 i forhold til 2012. I følge 

forfatterne av studien vil det være mulig å redusere bruken av bredspektrede antibiot ika 

ytterligere, spesielt profylaktisk bruk og i behandling av nedre luftveisinfeksjoner [5].  

En rapport fra NORM (fra 2017) viser de ulike type antibiotikaene som brukes mest på norske 

sykehus (vist i figur 3). 

 

 

Figur 3. Forbruk av antibakterielle midler til systemisk bruk på norske sykehus 2006-

2017, målt i DDD/1000 innbyggere/dag [8]. 

 

Det har også blitt undersøkt hva som påvirker legenes forskrivning av antibiotika i sykehus. 

Ikke særlig overraskende er det vist at resultatene av mikrobiologiske tester har betydelse for 

forskrivningen. Det har også de nasjonale retningslinjene og innflytelsen fra eldre kollegaer. 
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Videre er det vist at eldre leger med lang klinisk erfaring ikke følger retningslinjene i samme 

grad som kolleger med mindre erfaring [10].  

Når det gjelder sykehjem ble det i en studie (gjennomført 2012) vist at 73 % av 

antibiotikaforskrivningen var til kvinner. Syttini prosent av forskrivningen var mot 

luftveisinfeksjoner, 77 % mot urinveisinfeksjoner og 76 % mot hudinfeksjoner. I følge 

forfatterne av studien var forskrivingen stort sett i henhold til de nasjonale retningslinjene for 

antibiotikabruk [11]. 

En annen studie utført i norske sykehjem (i 2017) viste at 80 % av forskrivningen av antibiot ika 

var til personer over 80 år mens 14 % var til personer 70-79 år og 6 % til personer under 70 år 

[12]. I undersøkelsen kom det frem at 5 % av de som bor i sykehjem har en eller flere 

infeksjoner som er assosiert med oppholdet der, særlig var det urinveisinfeksjoner (49 % av 

tilfellene), nedre luftveisinfeksjoner (26 % av tilfellene), hudinfeksjoner (18 % av tilfellene) og 

postoperative infeksjoner (7 % av tilfellene). Stort sett var både valg av legemiddel og dosering 

forenlig med de nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika i primærhelse tjenes ten. 

Unntaket var forskrivningen av amoksicillin og ciprofloksacin, som utgjorde 64 % og 73 % av 

forskrivningen for urinveisinfeksjoner, da disse ofte ble gitt i dobbel dose, noe som ikke er i 

samsvar med retningslinjene. Det ble registrert en høy forskrivning av metenamin, 87 % av 

forskrivningen var for forebygging av urinveisinfeksjon [12]. 

Det er også gjort undersøkelser av tannlegers antibiotikaforskrivning. I 2015 ble det publisert 

en oversikt over forskrivningsmønstret i perioden 1990-2015. Denne viste at forskrivning av 

antibiotika hadde økt fra 1990 til 2004, for så å bli betydelig redusert fra og med 2004 til 

2015. Det mest forskrevne antibiotikum blant tannleger var fenoksymetylpenicillin, fulgt av 

amokcicillin, metronidazol+amoxicillin og metronidazol [13]. Dette samsvarer i stor grad 

med rapporten fra NORM (2017) som viste at de mest forskrevende antibiotika hos tannleger 

i Norge, er fenoksymetylpenicillin fulgt av amoksicillin, clindamycin og oral metronidazol. I 

rapporten kommer det frem at kvinner får forskrevet antibiotika hos tannlegen oftere enn menn. 

Aldersgruppen 60-69 år står for det høyeste forbruket av antibiotika forskrevet av tannleger [8]. 
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1.4 Tiltak for å redusere bruken av antibiotika i Norge 

Norske helsemyndigheter jobber mot antibiotikaresistens ved å redusere forbruket av 

antibiotika både i primærhelsetjenesten og i sykehusene. I primærhelsetjenesten er det fokus på 

å redusere forskrivningen av antibiotika generelt, mens fokuset i sykehusene er å redusere 

bruken av bredspektrede antibiotika spesielt [14]. I tillegg til å redusere bruken av antibiot ika, 

er myndighetenes mål en riktigere bruk av antibiotika og økt kunnskap om hva som fører til 

antibiotikaresistens. Det følges nøye hva som skjer internasjonalt, for eksempel vurderes økt 

vaksinasjon for å kunne redusere forekomsten av infeksjonssykdommer og dermed også 

behovet for antibiotika [14]. 

I følge Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan mot antibiotikaresistens for perioden 

2015-2020, er myndighetenes mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 % målt 

i DDD per 1000 innbyggere per døgn fra 2012 frem til 2020 [15]. Videre ønskes en reduksjon 

i gjennomsnittlig forskrivning av antibiotika fra dagens 450 resepter til 250 resepter per 1000 

innbyggere per år, og en 20 % reduksjon i forskrivingen av antibiotika ved luftveisinfeksjoner, 

målt i DDD per 1000 innbyggere per døgn i samme periode [15]. Ut fra rapporten fra NORM 

(2017) er totalforbruket av antibiotika redusert med 21 % i 2017, sammenlignet med toppåret 

2012, mens forbruket av bredspektrede antibiotika er redusert med 13 % i tilsvarende periode 

[8]. Figur 4 viser nedgangen i salget av antibiotika til systemisk bruk siden 2012. Hvis det 

fortsetter på samme måte i de neste årene, kommer man til å nå målet i handlingsplanen – om 

å redusere bruken av antibiotika med 30 % frem til 2020 [16]. 
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Figur 4. Salg av antibakterielle midler til systemisk bruk (J01) 1990-2017 [16] 

 

Flere av tiltakene for å nå målet om redusert antibiotikaforbruk, er rettet mot legene i 

allmennpraksis. Ett av dem har til hensikt å øke kunnskapsnivået blant forskriverne ved såkalte 

kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) [15]. Dette er et tiltak som går ut på at fastlegen 

får besøk på sitt kontor i arbeidstiden og mottar en kunnskapsbasert, faglig oppdatering [17]. I 

løpet av en slik visitt får legene en gjennomgang av anbefalt behandling innen et gitt 

terapiområde, i dette tilfellet infeksjoner [15]. 

Et annet tiltak er «vent-og-se-resept», som er en ordning vi har hatt i Norge i flere. En vent-og-

se-resept er en resept som gis til pasienter, med beskjed om at de skal avvente situasjonen i 

noen dager før de eventuelt går til apoteket for å få resepten ekspedert. Hvis pasienten føler seg 

bedre i løpet av disse dagene, skal resepten ikke hentes ut. Vent-og-se-resepter anbefales først 

og fremst ved milde infeksjoner som otitt og sinusitt. Vent-og-se-resept kan forskrives til 

pasienter i situasjoner der legen er usikker på om pasienten trenger antibiotika, eller når legen 

ikke har mulighet til å følge sykdomsutviklingen [18]. Vent-og-se-resept er en strategi som har 

vist å redusere unødvendig bruk av antibiotika, spesielt ved luftveisinfeksjoner [18]. 
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Et annet tiltak for å redusere feilbruken og det totale forbruket av antibiotika, er å forkorte 

gyldighetsperioden på antibiotikaresepter. Siden 1. januar 2018 har antibiotikaresepter i Norge 

en gyldighetstid på ti dager. Dette gjør at man ikke kan bruke resepter som har vært forskrevet 

ved tidligere infeksjoner uten å ha blitt hentet ut, når man på et senere tidspunkt oppdager 

symptomer på en infeksjon [19]. 

Det er også utformet tiltak rettet mot legemiddelprodusentene. Disse går ut på å få produsentene 

til å produsere pakningsstørrelser av antibiotika som er tilpasset den anbefalte 

behandlingslengden. Fordi noen typer antibiotika smaker verre enn andre, kan det være 

utfordrende å gi visse typer til barn, noe som kan føre til at det forskrives antibiotika basert på 

smak i stedet for virkestoff. Det blir derfor forskrevet mer bredspektrede antibiotika (med «god 

smak») enn det er behov for. Dette er også noe myndighetene vil at legemiddelprodusentene 

skal gjøre noe med [15]. I tillegg til tiltakene rettet mot forskrivning av antibiotika til human 

bruk, er det egne tiltak rettet mot fiskeoppdrett og matproduksjon. I en rapport fra Det 

europeiske smittevernbyrået (ECDC), Det europeiske legemiddelverket og Den europeiske 

myndigheten for næringsmiddeltrygghet fremgår det hvordan bruk av antibiotika hos dyr fører 

til antibiotikaresistens også hos mennesker. Det er derfor viktig med sektoroverskridende 

samarbeid for å løse problemene om resistens [15]. 

 

1.5 Antibiotikasituasjonen i Europa  

Hvert år samler «European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network» inn 

informasjon om antibiotikaforbruket både i og utenfor sykehus i Europa. Forbruket oppgis i 

DDD per 1000 innbyggere og omfatter antibiotika til systemisk bruk. Som vist i figur 5, har 

Nederland det laveste forbruket av antibiotika utenfor sykehus i Europa (10,4 DDD per 1000 

innbyggere) mens det høyeste forbruket er det Hellas som står for. I følge oversikten, ligger 

Norge relativt lavt i forhold til mange andre land (med 15,2 DDD per 1000 innbyggere), men 

bak land som for eksempel Sverige og Tyskland [20]. Figur 6 gir en tilsvarende oversikt over 

forbruket i sykehusene. Også her ligger Nederland best an (0,97 DDD per 1000 innbyggere), 

og Norge er oppe på en fjerdeplass i 2016 med 1,38 DDD per 1000 innbyggere [20] 
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Figur 5. Trender i forbruk av antibiotika for systemisk bruk utenfor sykehus i EU/EØS- 

land, 2012-2016 (i DDD per 1000 innbyggere per dag) [20]. 
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Figur 6. Trender i forbruk av antibiotika for systemisk bruk i sykehus, EU/EØS-land,  

2012-2016 (i DDD per 1 000 innbyggere per dag) [20]. 

 

Videre viser oversikten at det totalt forskrives 37 forskjellige typer antibiotika til systemisk 

bruk i Europa. De tolv mest brukte substansene er: gentamicin, penicillin G, ampicill in, 

vancomycin, amikacin, cefotaxim, ceftazidim, meropenem, amoxicillin, metronidazo l, 

teikoplanin, og flukloxacillin. Disse tolv utgjør 92 % av alle antibiotikareseptene i hele Europa. 

Aller mest brukes det av penicillin (36 %) og aminoglykosid (30 %) [20]. 

 

1.6  Antibiotikaresistens og Overvåkning av 

antibiotikaresistens 

Årsakene til antibiotikaresistens er flere, og resistens kan være enten naturlig eller ervervet 

resistens. Naturlig resistens betyr at bakteriene øker gjennom seleksjon når de utsettes for 

antibiotika. Mutasjon i arvestoffet i bakteriene gjør at de ikke blir påvirket av antibiot ika. 
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Bakteriene kan være resistens mot ett eller flere bakterier som kalles for multiresistent [21]. Det 

er flere grunner til at antibiotikaresistensen øker, som for eksempel unødvendig bruk av 

antibiotika (inkludert overbruk og feilbruk). En annen grunn er den utstrakte bruken av 

antibiotika i landbruket.  

Økt resistens vil gjøre det stadig vanskeligere å kontrollere infeksjoner. En helt vanlig infeksjon 

som for eksempel urinveisinfeksjon kan bli dødelig hvis det til slutt ikke finnes effektiv 

antibiotika. I Norge er resistensproblemet betraktelig mindre enn i mange andre land i verden. 

Likevel påvirkes vi av den globale situasjonen da reisevirksomhet er med å spre resistens [22]. 

Norske myndigheter har som tidligere beskrevet igangsatt forebyggende tiltak mot 

antibiotikaresistens. I tillegg til de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk med mer (se 

1.4), finnes det omfattende overvåkningssystemer i Norge.  

- Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

Folkehelseinstituttet samler inn helseopplysninger som registreres i MSIS-registret. Dette 

baserer seg på at leger og medisinske-mikrobiologiske laboratorier melder inn informasjon 

om pasientens identitet og type infeksjonen pasienten hvis det er en meldepliktig infeksjon, 

inkludert infeksjoner forårsaket av resistente bakterier, som meticillinresistente gule 

stafylokokker (MRSA), vankomycin-resistente enterokokker (VRE), penicillinresistente 

pneumokokker (PRP) og karbapenemaseproduserende enterobacteriaceae (ESBLCARBA). 

- Norsk overvåkingssystem for antibiotika resistens hos mikrober (NORM) 

NORM er et nasjonalt overvåkningssystem for antibiotikaresistens som Universitetssykehuset 

i Nord-Norge ansvarer for. Medisinsk-mikrobiologisk avdeling i Nord-Norge og 

Folkehelseinstituttet er ansvarlige for databehandlingen. Det samles inn data om mikrobens 

resistens mot antibiotika, noe som gir et bilde av utbredelsen av antibiotikaresistens over tid. 

Dataene gir informasjon som kan danne grunnlaget for tiltak som kan forebygge spredning av 

antibiotikaresistens.  

- Norsk overvåkingssystem for antibiotikaforbruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) 

NOIS utgir informasjon om antibiotikaforbruk i sykehus og sykehjem i tillegg til å holde 

oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner. NOIS formål er å forebygge 

helsetjenesteassosierte infeksjoner.  
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I tillegg til de norske overvåkingssystemene, finnes det et europeisk overvåkingssystem for 

antibiotikaresistens som Norge deltar i. European Antimicrobial Resistance Surveillance 

Network (EARS-NET) er et overvåkingssystem for antibiotikaresistens som omfatter hele 

Europa. Europeisk senter for sykdomsforebygging og -kontroll (ECDC) har ansvaret for 

systemet. Norske laboratorier sender kvartalsvis data til ECDCs databaser. Databasene 

inneholder resistensdata for isolater fra blodkultur og spinalvæsker fra Escherichia-co li, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium. Det gis ut årlig rapporter som 

kartlegger resistensutvikling i Europa [4, 21]. 

Det finnes også en rekke komiteer, kompetansesenter og lignende som jobber med 

resistensproblematikken i Norge, som for eksempel antibiotikakomiteen (bestående av 

eksperter innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, farmasi, allmennmedis in, 

veterinærmedisin og folkehelsevitenskap) og nasjonalt kompetansesenter for påvisning av 

antibiotikaresistens. Vi har også den grossistbaserte legemiddelstatistikken som inneho lder 

informasjon om salg av legemidler til apotek og sykehus (og dagligvarebutikker, som ikke er 

relevant når det gjelder antibiotikasalg). Den grossistbaserte legemiddelstatistikken er en 

systematisk oppsamling av legemiddelforbruksdata over tid, men gir ingen informasjon om 

pasient eller forskrivende lege. Det gjør imidlertid Reseptregistret, der det finnes informasjon 

om kjønn, alder og bostedskommune for alle som har hentet ut legemidler på resept i et norsk 

apotek. Der finnes det også informasjon om legemidlet og når det ble utlevert. I tillegg er det 

opplysninger om forskriveren (alder, kjønn, profesjon og spesialitet) [4]. 

 

1.7 Kunnskap om antibiotikabruk og –resistens i allmenhet 

og blant farmasøyter 

For at antibiotika skal kunne brukes riktig og bare når det er nødvendig, er det behov for 

kunnskap – blant helsepersonell så vel som i befolkningen generelt. Ett av tiltakene for å 

forebygge antibiotikaresistens er å øke kunnskapen om hva som fører til utvikling og spredning 

av antibiotika [23]. Det er gjort flere undersøkelser om allmenhetens kunnskap om antibiot ika 

i ulike land. En metaanalyse som inkluderte 24 studier publisert i perioden 2000-2013 viste en 

stor mangel på kunnskap om antibiotika blant allmenheten. Mer en halvparten (54 %) av 

personene som inngikk i metaanalysen visste ikke at antibiotika ikke virker mot virus, og kun 
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34 % visste at antibiotika brukes for å behandle bakterielle infeksjoner. Seksti prosent hadde en 

viss kunnskap om antibiotikaresistens, mens 27 % kjente ikke til at overforbruk og misbruk av 

antibiotika bidrar til resistensproblemer. Førtisyv prosent svarte at de avsluttet behandlingen 

med antibiotika når de føler seg bedre. Studien konkluderte med at det er viktig at leger gir god 

informasjon til pasienter for å øke forståelsen for de problemene som feilbruk av antibiot ika 

kan føre med seg [24]. 

Det har også blitt gjort studier i Norge. I en masteroppgave i Samfunnsfarmasi (UIO) fra 2017 

ble kunnskapen om antibiotika i den norske befolkningen undersøkt [25]. Resultatene viste det 

at kunnskapsnivået blant nordmenn er høyt sammenlignet med andre europeiske land, og at 

kjønn, alder, utdanning og helsefaglig bakgrunn hadde stor innvirkning på kunnskap om 

antibiotika og antibiotikaresistens [25]. I en annen masteroppgave, fra samme avdeling, ble det 

undersøkt erfaringer og holdninger til antibiotika blant serbere som bor i Norge [26]. 

Resultatene viste at kunnskapsnivået var svært lavt. Deltagerne i studien fortalte hvor vanlig 

det var å kjøpe antibiotika uten resept i Serbia – selv om det er ulovlig. En tredel av deltagerne 

fortalte at de kjøper antibiotika (uten resept) når de besøker hjemland for å ta med tilbake til 

Norge hvor de synes regelverket er for strengt [26]. En tilsvarende masteroppgave ble 

gjennomført blant kurdere bosatt i Oslo [27]. Resultatene fra denne studien viste at 

kunnskapsnivået var lav også i denne innvandrergruppen, for eksempel var det svært mangelful l 

kunnskap om antibiotikaresistens og dens konsekvenser [27]. 

Leger og tannleger har en åpenbar rolle i rasjonell forskrivning av antibiotika, da det er de som 

forskriver antibiotika til pasientene, men også farmasøyter har en viktig rolle for å forebygge 

feilbruk av antibiotika. Spesielt har farmasøytene en viktig rolle i land der regelverket for salg 

ikke overholdes eller ikke eksisterer (som det vil komme mer om senere i kapitlet).  

Det har blitt gjennomført en undersøkelse i Egypt for å vurdere kunnskaper og holdninger til 

antibiotikaresistens og praksis rundt ekspedering av antibiotika blant farmasøyter som jobber 

på apotek. I Egypt er det tillatt å ekspedere antibiotika uten resept, en praksis som generelt 

medfører økt antibiotikabruk og økt antibiotikaresistens. Landet har heller ingen retningslinjer 

for forskrivning og bruk, hverken generelt eller når det gjelder antibiotika spesielt. Det var 461 

farmasøyter som deltok i undersøkelsen, hvorav 51 % ansås å ha gode grunnleggende 

kunnskaper om antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Ni av ti uttrykte et ønske om at 

helsemyndighetene skulle innføre retningslinjer for antibiotikabruk og begynne å regulere 

antibiotikasalget på apotekene [28]. 
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Farmasøyters kunnskap om antibiotika ble også undersøkt i en studie fra Libanon. I Libanon er 

antibiotika reseptbelagt, og det er ulovlig å selge antibiotika uten resept. Likevel svarte 

farmasøytene som deltok i studien at de selger antibiotika uten resept, og at det selges til 

behandling av pasienter i alle alder, inkludert barn. På grunn av den gode tilgjengeligheten av 

antibiotika, selvmedisinere folk seg ofte med antibiotika, og det rapporteres om et stort misbruk 

av antibiotika. Nitti prosent av farmasøytene la skylden på foreldrene fordi de mente at de ofte 

medisinerer barna (uten at de har vært hos lege), mens 73 % la skylden på legene og 59 % la 

skylden på apotekvesenet og med dette også seg selv.  Det ble pekt på ulike årsaker til 

antibiotikaresist, som blant annet innebar mangel på nasjonale retningslinjer og mangel på 

konsultasjonstid, så vel som de sosioøkonomiske problemene i landet. Når det gjeldt 

kunnskapsnivået blant farmasøytene var det en signifikant forskjell mellom kvinner og menn. 

Kvinnene hadde bedre og høyre kunnskapsnivå enn menn. Farmasøytene med lengst 

arbeidserfaring, viste seg å ha  dårligere kunnskaper enn de med kortere arbeidserfaring [29]. 

I India ble det utført en studie for å undersøke hvordan ekspedering av resepter foregår i praksis 

[30]. Det ble dokumentert unødvendig bruk av antibiotika på grunn av kommersielle interesser 

og mangel på kunnskap om rasjonell bruk av antibiotika og antibiotikaresistens blant 

farmasøyter som solgte antibiotika uten resept. Farmasøytene mente at mer utdanning er viktig 

ikke bare for folket generelt, men også for farmasøytene. Det ble påpekt at i India er 

minimumskravet for å kunne praktisere som farmasøyt i et apotek at man består et to-års kurs 

og gjennomfører tre måneders praksis på sykehus. Et annet tiltak er at farmasøytene må 

involvere seg i  å skape bevisstheten blant samfunn for rasjonell bruk og resistens mot 

antibiotika samt å utvikle retningslinjer for forskrivning av antibiotika [30]. 

Også i en studie som ble gjort i Pakistan ble farmasøyters kunnskap og praktiske arbeid (i ulike 

deler av helsetjenesten) undersøkt. Ett av de viktigste funnene var at 90 % av farmasøytene som 

deltok i studien syntes at farmasøyter trenger mer opplæring om antibiotikabruk. Femtiåtte 

prosent av farmasøytene oppga at de aldri hadde solgt antibiotika uten resept. Seksti prosent 

fortalte at ofte eller alltid kontaktet forskriveren når det oppstod usikkerhet ved en 

antibiotikaresept. Det ble konkludert med at farmasøyter i Pakistan har god kunnskap om 

antibiotika, men at det er viktig at de samarbeider bedre med annet helsepersonell for å redusere 

de problemene som er assosiert med antibiotikabruk [31]. 

En studie om kunnskap og holdninger til bruk av antibiotika mot øvre luftveisinfeksjoner ble 

utført blant farmasøyter i Iran. Nittini prosent av deltagerne mente at feilbruk av antibiot ika 
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fører til antibiotikaresistens. De mente også at gode retningslinjer for antibiotikaforskriving kan 

føre til bedre antibiotikabruk. Det fremkom av studien at pasienters forventninger til få kjøpt 

antibiotika reseptfritt var med å påvirke farmasøytene til å selge antibiotika uten resept [32]. 

I Spania ble det gjort en kvalitativ studie om farmasøyters kunnskap og holdninger til 

antibiotikabruk og sammenhengen mellom utvikling av antibiotikaresistens og salg av 

antibiotika uten resept. Selv om salg av antibiotika uten resept ikke er tillatt i Spania, viste 

studien nettopp det at salg av antibiotika uten resept forekommer i praksis og utgjør et reelt 

problem. Studien viste at så mye som 30 % av antibiotikasalget skjer uten resept. Studien viste 

at eldre farmasøyter selger mer antibiotika uten resept sammenlignet med yngre farmasøyter. 

En av de viktigste årsakene til det høye salget av antibiotika uten resept var økonomiske fordeler 

for apotekene og at apoteksjefene ikke vil miste faste kunder – som lett kan få tak i antibiot ika 

i andre apotek. Det ble videre pekt på mangel på videreutdanning og oppdateringer for 

farmasøyter i landet  [33]. 

Ytterligere en studie, gjennomført i Syria, undersøkte farmasøyters bidrag for å kontrollere 

antibiotikaresistens. Også her ble farmasøyters kunnskap om og holdninger til antibiotikabruk 

og antibiotikaresistens samt problematikken med salg av antibiotika uten resept sett nærmere 

på. Det ble funnet at hele 86 % av antibiotikasalget foregikk uten resept (selv om det ikke er 

tillatt). I likhet med tidligere nevnte studier fra asiatiske land ble mangelen på nasjonale 

retningslinjer nevnt som en viktig bidragende årsak. Det ble også fremhevet hvilke økonomiske 

interesser som lå i det fra farmasøytenes side – over halvparten oppga at de solgte legemid ler 

uten resept for ikke å miste kunder. Nivået på farmasøytenes kunnskap ble også trukket frem 

da det viste seg at kun 37 % av farmasøytene som deltok i undersøkelsen hadde tilstrekke lig 

kunnskap om antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Et flertall av farmasøytene solgte 

antibiotika til pasienter med forkjølelse. Studien viste at det trengs mer opplæring og en 

oppstramming på dette området. Likevel var det uenighet blant farmasøytene om hvorvidt det 

burde iverksettes kontroller av antibiotikasalget da flere var engstelige for at det ville redusere 

salget og føre til tapte inntekter [34]. 

I en indonesisk undersøkelse ble det funnet at mer enn 90 % av antibiotikasalget foregikk uten 

resept. Her ble det rapportert at farmasøytene solgte antibiotika uten engang å vurdere hvorvidt 

kundene trengte det eller ikke. Det ble heller ikke gitt noen informasjon ved salg. Igjen tyder 

dette på at farmasøyter er mer opptatt av salg og fortjeneste enn fag og pasientsikkerhet. Heller 

ikke i Indonesia er slikt salg tillatt [35].  
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Videre avdekket undersøkelsen utilstrekkelig kunnskap om rasjonell bruk av antibiotika blant 

farmasøyter. Som strategi for å bedre antibiotikabruken ble det foreslått opplæring av 

apotekpersonal for å minske salget av antibiotika uten resept og øke informasjon til pasientene 

[35]. I nabolandet Malaysia viste en undersøkelse at situasjonen var noe annerledes. I en studie 

derfra oppga 70 % av farmasøytene at de ofte eller alltid gir informasjon til pasientene om 

hvordan de skal bruke antibiotika på en riktig måte. Nitti prosent sa at de alltid eller ofte 

kontakter forskriveren om det oppstår usikkerhet rundt antibiotikaresepten [36].  

Selv om det er gjort en rekke studier internasjonalt om farmasøyters kunnskaper og erfaringer 

vedrørende antibiotikabruk (som beskrevet over), er det ikke gjort tilsvarende studier med 

farmasøyter i Norge.  
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2 Hensikt 

Hensikten med denne oppgaven var å undersøke erfaringer, holdninger og kunnskaper 

vedrørende antibiotika og antibiotikabruk blant farmasøyter som jobber på apotek i Oslo-

området. Det ble lagt vekt på å finne ut hvordan farmasøytene opplever legenes 

forskrivningspraksis så vel som hva de selv har av egne holdninger og kunnskaper. 
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3 Materiale og metode 

3.1 Materiale 

Studiens materiale bestod av 100 farmasøyter fra 63 primærapotek i Oslo-området. Deltagerne 

kom fra alle de tre apotekkjedene. Det var 76 kvinner og 24 menn, hvorav 57 

provisorfarmasøyter og 43 reseptarfarmasøyter. Alderen varierte fra 23 år til 68 år 

(gjennomsnitttsalder: 36 år). Arbeidserfaringen i apotek var fra 1 til 40 år.  Deltagerne 

representerte farmasøyter med mange forskjellige etnisiteter.  

3.2 Metode 

Rekrutteringen til studien startet med at 81 apotek ble besøkt der apotekeren ble spurt om å gi 

tillatelse til å få intervjue farmasøyter i hans/hennes apotek. Apotekeren fikk også utlevert et 

informasjonsbrev om studien. Lederen ved 63 av de 81 apotekene samtykket til deltagelse. Om 

det ble gitt samtykke eller ikke var avhengig av bemanningen på apoteket den aktuelle dagen 

og pågangen av kunder. Det var nemlig ønsket å få intervjuet farmasøyter så fort som mulig 

samme dag da man ikke ville ha en situasjon der aktuelle deltagere satte seg ned og forberedte 

seg. Det skulle jo stilles en del kunnskapsspørsmål.  Apotekeren kontaktet de aktuelle 

farmasøytene han/hun mente hadde anledning til å bli intervjuet. Disse fikk utdelt 

invitasjonsbrev. Det var kun en farmasøyt som ikke ville la seg intervjue. Også der flere 

farmasøyter deltok fra samme apotek, ble intervjuene foretatt på samme dag i arbeidstiden..  

Datainnsamlingen ble gjennomført som en kvantitativ studie med individuelle, personlige 

intervjuer ved hjelp av et strukturert spørreskjema. Spørreskjemaet var laget av 

Masterstudenten i samarbeid med veilederne. Intervjuguider ved tidligere Masteroppgaver 

angående antibiotika ble sett på som bakgrunn.  Skjemaet inneholdt også bakgrunnsspørsmål 

vedrørende alder, kjønn, type utdannelse samt antall års arbeidserfaring i apotek. De signerte 

også en samtykkeerklæring. De fikk beskjed om at de kunne trekke seg når som helst uten å 

oppgi grunn. Det ble klarlagt at all informasjon de ga ville bli anonymisert og behandlet 

konfidensielt, og ingen av dem kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven.  

Spørreskjemaet besto av 30 lukkede og fire åpne spørsmål. Intervjuene varte ca. 20 minutter. 

Det ble først utført en pilotstudie som siden ble inkludert i datamaterialet. 
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Etter at intervjuene var gjennomført, ble alle svar ført inn i dataprogrammet SPSS. Det ble gjort 

deskriptiv statistikk med frekvenser og enkle krysstabeller. Det var ikke nødvendig med 

godkjennelse fra verken Regional etisk komité eller Norsk senter for forskningsdata. 
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4 Resultater  

4.1 Erfaringer med ekspedering av antibiotikaresepter 

Intervjuet ble innledet med et spørsmål om hvorvidt deltagerne (n=100) utførte daglige 

ekspedisjoner av resepter på antibiotika. Åttiåtte svarte at det stort sett var tilfelle. De ble videre 

spurt om hvilke typer antibiotika de av erfaring mente de ekspederte oftest. Som tabell 1 viser, 

var dette i desidert størst grad penicilliner. Fenoksymetylpenicillin var svaret fra 97 av 

deltagerne, etterfulgt av pivmecillinam og amoxicillin, før andre antibiotikagrupper ble nevnt. 

 

Tabell 1. Hvilke typer antibiotika deltagerne (n=100) opplevde å ekspedere oftest på 

apoteket. Flere svar var mulig 

Type antibiotikum Antall 

deltagere 

(%) 

J01C E02 Fenoksymetylpenicillin 97 (97) 

J01CA11 Pivmecillinam 28 (28) 

J01CA04 Amoxicillin 15 (15) 

J0AA02 Doksysyklin 6 (6) 

J0AA04 Lymecyklin 5 (5) 

J01F A01 Erytromycin 5 (5) 

S01AA01 Kloramfenikol 4 (4) 

J01EA01 Trimetoprim 2 (2) 

Annet 3 (3) 
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Som figur 1 viser, mente bare 8 % av deltagerne at de forskrivende legene påfører indikasjon 

på reseptene i stor grad. De resterende sa at det skjedde i liten eller til en viss grad. 

 

Figur 1. I hvilken grad deltakerne (n=100) opplevde at indikasjon var påført 

antibiotikareseptene 

Som figur 2 viser, sa 39 (39%) av deltagerne at øvre luftveisinfeksjoner er den indikasjon som 

ble oppgitt oftest på antibiotikaresepter (figur 2). Trettiåtte sa halsinfeksjoner. Det kan nevnes 

at elleve av de trettiåtte var av dem som også svarte øvre luftveisinfeksjoner. Trettisyv sa 

urinveisinfeksjoner, 31 sa tanninfeksjoner femten sa øreinfeksjoner,11 sa nedre 

luftveisinfeksjoner og 8 sa hudinfeksjoner. Andre infeksjoner ble nevnt i mindre grad. 
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Figur 2. Oftest forekommende indikasjoner for antibiotikaforskrivninger ut fra 

deltagernes (n=100) type svar. Flere svar var mulig 

 

Litt over halvparten av deltagerne (52 %) mente at leger i primærhelsetjenesten i stor grad følger 

retningslinjene for bruk av antibiotika. Deltagerne som svarte at det skjedde i liten eller til en 

viss grad, oppga ulike eksempler på det de mente var avvik fra retningslinjene. Se tabell 2: 
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Tabell 2. Avvik fra retningslinjene ut fra deltagernes mening: (n=48). Flere svar var mulig  

Avvik fra retningslinjene ut fra deltagerens mening Antall 

deltagere 

Det er vanskelig å bedømme i hvilken grad legene følger retningslinjene siden en 

stor andel av antibiotikareseptene ikke er påført indikasjon. 

25 

Fenoksymetylpenicillin var forskrevet fra tannleger med inntak tre ganger per 

døgn (med dobbel dose på kvelden) i stedet for fire ganger per døgn. 

11 

En del leger forskriver for mye antibiotika ved øyeinfeksjoner og andre potensialt 

ukompliserte infeksjoner 

8 

Legene forskriver korte kurer for eksempel ved kompliserte urinveisinfeksjoner 

hos menn (3-dagerskurer). 

5 

Legene tar i for liten grad hensyn til barnets vekt ved forskrivninger til barn. 4 

Det forskrives for mye antibiotika fra tannleger 2 

Legene forskrives amoxicillin framfor fenoksymetylpenicillin til barn på grunn av 

smaken. 

1 

Feil forskrivning der det forskrives et antibiotikum som ikke passer med 

indikasjonen 

1 

Det forskrives for mye bredspektrede antibiotika generelt. 1 

 

Antibiotikaforespørsler uten resept 

Åttitre deltagere hadde opplevd å ha kunder i apoteket som ønsket å kjøpe antibiotika uten 

resept, men bare fem sa at det skjedde ofte. Tyve oppga at det skjedde en gang i blant, mens 58 

sa det skjedde sjelden. Førtitre deltagere hadde opplevd kunder som ønsket å kjøpe antibiot ika 

uten resept for behandling av øyeinfeksjoner mens halsinfeksjoner ble nevnt av seksten og 

forkjølelse av elleve. 

Førtitre deltagere hadde opplevd å ta imot kunder i apoteket som hadde kjøpt antibiotika i 

utlandet og hadde spørsmål knyttet til det. Bare en sa at det skjer relativ ofte.  



 

25 

 

Tjueåtte deltagere mente at selvmedisinering med antibiotika er et stort problem i Norge. De 

oppga ulike årsaker som underbygget dette, først og fremst at folk har tilgang til antibiot ika 

uten resept i utlandet eller at folk bruker rester av tidligere kurer som er blitt liggende hjemme. 

Et flertall av deltagerne (69 %) anså likevel ikke selvmedisinering med antibiotika som et stort 

problem og var av den oppfatning at Norges strenge regulering av legemiddelforskrivning og -

salg forhindret dette. 

«Vent-og-se»-resept 

Deltagerne ble spurt om de hadde noen formening om hvordan det fungerer med «vent-og-se»-

resepter i praksis. Som figur 3 viser, svarte omtrent halvparten (47 deltagere) at det syntes å 

fungere bra, og at de trodde det var positivt med tanke på å få ned bruken av antibiotika. De 

mente at legene er flinke til å gi beskjeder om hva pasientene skal gjøre, og de oppfattet at 

pasientene på sin side har blitt flinkere enn tidligere til å høre på legen og følge det han/hun 

sier. 

De 33 deltagerne som var negative til slike resepter mente at de i mindre grad fungerte 

hensiktsmessig fordi de opplevde at pasientene kom for å få reseptene ekspedert uansett hva 

legen hadde sagt og hvilke symptomer de hadde. Seks deltagere mente at det fungerer delvis. I 

tillegg var det 14 som ikke visste hva en «vent-og-se»-resept er, henholdsvis seks provisorer og 

åtte reseptarer. 
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Figur 3. Deltagernes (n=100) formening om hvordan det fungerer med «vent-og-se»-

resepter 

Åttitre deltagere oppga at de ikke opplever å få spørsmål fra pasientene om hvorvidt de bør 

hente ut en «vent-og-se»-resept. De trodde det var fordi de fleste pasientene allerede hadde fått 

tilstrekkelig informasjon fra legen. Tretten deltagere sa at det hender at de får slike spørsmål 

mens resten ikke husket.   

Som det fremgår av figur 4, har 75 deltagere angitt at øvre luftveisinfeksjoner er den 

indikasjonen som de opplevde at det forskrives mest «vent-og-se»-resepter for. De Øvre 

luftveisinfeksjoner som ble nevnt av deltagerne, var halsinfeksjoner, øre- og bihulebetenne lse, 

mens nedre luftveisinfeksjoner var bronkitt og lungeinfeksjoner. 
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Figur 4. Oftest forekommende indikasjon på «vent-og-se»-resepter, basert på 

deltagernes (n=100) erfaringer. Flere svar var mulig 

 

Legekonsultasjon via Internett 

Førtiåtte deltagere mente å ha en viss forståelse av hva det vil si å ha en legekonsultasjon online, 

med andre ord at pasienten ikke er fysisk til stede hos legen. De forklarte at dette foregikk via 

videotjenester som Facetime, Skype, eller Viber, eller via såkalte chattetjenester. 

Bare 15 deltagere oppga at de hadde ekspedert pasienter som hadde fått forskrevet 

antibiotikaresepter online. Syttiåtte sa de ikke hadde opplevd dette, mens resten visste ikke om 

det hadde forekommet. 

Da deltagerne ble spurt om sine holdninger til legekonsultasjoner online, var sekstifire deltagere 

negative. Av dem var det 32 (56,1% av provisorene) provisorer og 32 (74,4% av reseptarene) 

reseptarer, se tabell 7. De var negative fordi de var av den oppfatning at det er bedre med en 

grundigere undersøkelse som krever at pasienten er fysisk til stede hos legen og at det tas 

blodprøver og urinprøver. De mente også at dette kunne føre til økt selvmedisinering. En del 

av deltagerne (17 %) hadde blandede følelser overfor online-tjenestene. På den ene siden var 

de positive så lenge det var tidsbesparende for pasienter som ellers ikke har tid til å besøke 
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legen, samt for pasienter med ukompliserte infeksjoner (for eksempel øyeinfeksjoner hos barn) 

og/eller residiverende infeksjoner. På den annen side var de negative til dette når det gjaldt 

alvorlige og kompliserte infeksjoner hvor de mente det krevdes en mer grundig undersøkelse. 

De mente at det i slike tilfeller kunne føre til feildiagnostisering og påfølgende feilbruk av 

antibiotika, hvilket til sist ville kunne øke antibiotikaresistensen. Tretten deltagere var udelt 

positive til online tjenester fordi de mente det kan spare tid for pasienter så vel som 

helsepersonell.  

Handling av antibiotika over internett 

Kun fire av deltagerne hadde opplevd å støte på kunder i apoteket som hadde kjøpt antibiot ika 

over Internett og som hadde spørsmål om det. 

Alle deltagerne var enige om at kjøp av antibiotika over Internett ikke var noen god idé og ikke 

noe de ville anbefalt sine kunder. Flere mente at det er utrygt og kan føre til fatale konsekvenser 

fordi man ikke vet hva disse legemidlene faktisk inneholder. I tillegg kan det føre til økt 

selvmedisinering og forsterke resistensproblematikken. Det burde være forbudt, påpekte flere. 

 

4.2 Kunnskap om antibiotika 

Hva bør farmasøyten informere om? 

Det ble stilt spørsmål om hva deltagerne mente det var viktig å informere pasienter som henter 

ut antibiotika. Det å fullføre kuren, at pasientene tar sine antibiotika i riktig tid for å få effekt, 

om antibiotikumet skulle tas med eller uten mat, samt informasjon om bivirkninger var de svar 

som oftest ble gitt (tabell 3). I tabellen vises også de svarene som sjeldnere kom frem. 
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Tabell 3. Informasjon som deltagerne (n=100) mente det er viktig å gi til pasienter ved 

ekspedering av resepter på antibiotika. Flere svar var mulig.  

Informasjon Antall svar 

Fullføre kuren 84 

Tid for doseringen 64 

Tas med mat eller uten mat 60 

Håndtering av eventuelle Bivirkninger 49 

Bruk av probiotika til alle pasienter eller kun til pasienter som henter ut 

bredspektrede antibiotika. 

36 

Interaksjon med andre legemidler eller meieriprodukter  34 

Solbeskyttelse 14 

Oppbevaring 10 

Alkohol og antibiotika 6 

Lever antibiotika fra tidligere kur på apoteket, ikke kast i søppel. 6 

Kontakt lege ved symptomer på penicillinallergi. 5 

Miksturer skal omrystes før bruk 3 

Holdbarhet 3 

Ikke avslutt kuren på grunn av bivirkninger 3 

Kontakt lege hvis du ikke får effekt innen tre dager 2 

Bruk som legen har skrevet 2 

Rens øynene før bruk av antibiotika på øynene 1 

Ikke del dine antibiotika med andre 1 
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Nasjonal handlingsplan 

Det var liten kunnskap blant deltagerne om den nasjonale handlingsplanen mot 

antibiotikaresistens i helsetjenesten som ble utarbeidet av Folkehelseinstituttet (Oppdrag fra 

Helse- og omsorgsdepartementet) i 2015. I følge handlingsplanen er målet å redusere 

antibiotikabruken i Norge med 30% i perioden 2012 til 2020. Tretten deltagere kunne oppgi at 

målet var en 30% reduksjon, men ingen syntes å vite hvilken periode det gjaldt for. 

Kunnskapskilder i apotekhverdagen 

Deltagerne benyttet seg av ulike kilder for å oppdatere seg på antibiotika. Som figur 5 viser, var 

Felleskatalogen den mest brukte kilden som ble svart av 56 deltagere, av dem var det 31 (54,4% 

av provisorene) provisorer og 25 (58,1% av reseptarene) reseptarer, se tabell 7. Etterfulgt av 

Norsk legemiddelhåndbok. Informasjon tilgjengelig fra RELIS (Regiona le 

Legemiddelinformasjonssentre), Helsedirektoratet, apotekenes intranett, Legemiddelverket og 

Apokus, samt Tidsskriftet for Den Norske Legeforening og Norsk Farmaceutisk Tidsskrift ble 

også oppgitt.  

 

Figur 5. Ulike kilder som deltagerne (n=100) benyttet seg av for å oppdatere seg på 

antibiotika. Flere svar var mulig. 

 

Deltagerne ble bedt om å gi eksempler på situasjoner der det ikke bør gis antibiotikabehand ling 

(Se Figur 6). 
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 Siden flere svar var mulig, og deltagerne bare ga noen eksempler, må det ikke her forveksles  

med at bare 52% mente at det ikke skulle gis antibiotika ved virusinfeksjoner. 

 

 

Figur 6. Eksempler på infeksjoner der deltagerne (n=100) sa at man ikke bør forskrive  

antibiotika.  Flere svar var mulig. 

 

Penicillinallergi 

Som tabell 4 viser, oppga de fleste deltagerne utslett som et symptom på penicillinallergi. Flere 

svar var mulig, og de symptomene som ellers oftest ble nevnt var anafylaktisk sjokk, 

astmalignende symptomer og kløe. Se tabell 4.   
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Tabell 4. Hva deltagerne mente er symptomer på penicillin allergi. (n=100). Flere svar var 

mulig. 

Eksempler på symptomer deltagerne ga på penicillinallergi Antall deltagere 

Utslett 72 

Anafylaktisk sjokk 50 

Astmaliknende symptomer 36 

Kløe 28 

Angiødem 20 

Kvalme og brekninger 12 

Diare 7 

Blodtrykksfall 1 

 

Antibiotika med kort halveringstid 

Som figur 7 viser, oppga nittiåtte deltagere fenoksymetylpenicillin som et eksempel på et 

antibiotikum med relativ kort halveringstid. Andre penicilliner som amoxicillin, pivmecillinam 

ble også nevnt, samt klindamycin og erytromycin. 

 

Figur 7. Typer antibiotika som deltagerne oppga har relativt kort  

halveringstid (n=100). Flere svar var mulig 
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Skal bakteriefunn alltid føre til antibiotikabehandling? 

 Tjueåtte deltagere var uenige i dette utsagnet om hvorvidt bakteriefunn alltid skal føre til 

antibiotikabehandling.  Av dem var det 16 (28,1% av provisorene) provisorer og 12 (27,9% av 

reseptarene) reseptarer, se tabell 7.  Seksten var enige i påstanden og 56 sa de ikke visste.  

Når skal farmasøytene si at det er viktig å fullføre kuren? 

Som vist i tabell 5, mente åttiåtte deltagere at man alltid skal informere pasienten om å fullføre 

kuren. Av dem var det 50(87% av provisorene) provisorer og 38(88% av reseptarene) 

reseptarer, se tabell 7.  Seks deltagere mente at det er viktig å gi informasjon til pasientene når 

legen har skrevet på etiketten at pasienten skal fullføre kuren. Som tabell 5 viser, ga resten av 

deltagerne litt forskjellige svar.  

 

Tabell 5. Deltagernes formening om i hvilke tilfeller det er viktig å informere  pasientene 

om å fullføre kuren (n=100)  

Typer svar Antall deltagere 

I alle tilfeller 88 

Det er bare i de tilfellene der legen har skrevet på resepten at kuren 

skal fullføres. 

6 

Ved residiverende infeksjoner 3 

Ved alvorlige infeksjoner og kompliserte urinveisinfeksjoner. 1 

Når jeg ekspederer til barn og eldre eller til skeptiske pasienter 1 

I de tilfellene hvor legen ikke har skrevet fullføring av kuren på 

resepten. 

1 

 

Antibiotikaresistens 

Tabell 6 viser at 77 deltagere mente at et høyt forbruk av antibiotika er en årsak til 

antibiotikaresistens. Nest oftest ble det nevnt at pasientene ikke fullfører kuren (24 deltagere) 

mens det tredje oftest forekommende svaret var den store reisevirksomheten vi har i dag. Andre 

svar som ble gitt finnes i tabellen under (tabell 6). 
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Tabell 6. Deltagernes formening om årsaker til antibiotikaresistens (n=100). Flere svar 

var mulig 

Årsak Antall deltagere 

Høyt forbruk av antibiotika 77 

Pasienter fullføre ikke kuren 24 

Økende reisevirksomhet 23 

Leger forskriver for mye bredspektrede antibiotika eller forskriver 

antibiotika for feil indikasjon 

19 

Generelt feilbruk 17 

Selvmedisinering og bruk av antibiotika fra tidligere kur 15 

Import av mat og spredning via matproduksjon 5 

For mye forskriving av antibiotika fra tannleger 4 

Helsepersonell er ofte ikke oppdatert 2 

Lite kunnskap om antibiotika blant allmenheten 1 

Alkoholbruk 1 

Ubeskyttet samleie 1 

Sykehusinfeksjoner 1 

 

Hva mente deltagerne om opplæringen om antibiotika i studiet?  

I den siste delen av intervjuet ble deltagerne spurt om de syntes de hadde lært nok om antibiot ika 

i farmasistudiet. Førtifem mente at det var tilfelle i stor grad, mens 44 deltagere mente at de har 

lært om antibiotika til en viss grad. Ni mente at de i liten grad hadde lært nok om antibiot ika.  

To sa at de ikke vet. 

Andelen av provisorer som vi hadde i denne studien mente at de har lært om antibiotika i stor 

grad var på 30 (53,6% av provisorene) provisorer sammenlignet med 15 (35,7% av reseptarene) 

reseptarer. Det kan synes her som en tendens til at provisorene er mer fornøyd med det de har 

lært om antibiotika, men forskjellen er ikke statistisk signifikant (P= 0,079). Se tabell 7. 
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Etterutdanning 

Når det gjaldt hva deltagerne hadde av etterutdanning om antibiotika, svarte syttito at de har 

hatt det som tema. Sekstiåtte av dem sa at de har tatt e-læringskurs på apoteket, resten sa at de 

hadde vært på seminarer og Farmasidagene.  

Tiltak i apotekene 

Deltagerne sa at det i liten grad er innført noen spesielle tiltak på apotekene for å bidra til en 

mer rasjonell antibiotikabruk i befolkningen. Fem deltagere nevnte at de har brosjyrer på 

apoteket som deles ut til pasienter med antibiotika resepter.  

Tre deltagere beskriver at det har vært arrangerte uker på apoteket med økt fokus på antibiot ika. 

En deltager nevnte at de ansatte får beskjed om å lese «antibiotika-retningslinjene i 

primærhelsetjeneste» jevnlig. 

 

4.3 Er det noen forskjeller i handlinger/kunnskaper 

mellom provisorer og reseptarer  

Som det fremkommer av en del av spørsmålene, har man delt opp svarene mellom det 

provisorer og reseptarer har sagt. Disse resultatene er blitt samlet i en tabell her til slutt i kapitlet 

(Tabell 7). 

Som det kommer frem av tabellen var det ingen statistisk signifikans på 5%-nivå ved noen av 

spørsmålene selv om det kan synes å eksistere en trend når det gjelder hva de hadde lært i 

studiet. 
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Tabell 7. Sammenligning av holdninger/kunnskaper mellom provisorer og reseptarer i 

studien 

 Antall 

provisorer (%) 

Antall 

reseptarer (%) 

P-verdi 

(0,05-nivå) 

Deltagere som var negative til 

legekonsultasjon over Internett 

32 (56,1) 32 (74,4) 0,169 

Deltagere som brukte Felleskatalogen som 

kilde for å oppdatere seg om antibiotika 

31 (54,4) 25 (58,1) 0,864 

Deltagere som var uenige i at det alltid skal 

gis antibiotika ved bakterielle infeksjoner  

16 (28,1) 12 (27,9) 0,878 

Deltagere som mente at de har lært nok om 

antibiotika i farmasistudiet 

30 (53,6) 15 (35,7) 0,079 

Deltagere som mente at det er alltid viktig å 

informere pasienten om å fullføre kuren 

50 (87,0) 38 (88,0) 0,448 
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5 Diskusjon 

5.1 Valg av metode 

Hovedgrunnene til valg av farmasøyter som informanter i denne studien var at det er blitt 

gjort tidligere studier ved avdelingen innen samme tema vedrørende allmenheten, og at det 

generelt er blitt gjort få av denne typen studier blant helsepersonell, spesielt blant 

farmasøyter. Rekrutteringsarbeidet var utfordrende fordi masterstudenten rekrutterte deltagere 

samme dag som intervjuene ble utført, og det måtte altså være intervjuobjekter tilgjengelig på 

apotekene. Dette ble gjort for at deltagerne ikke skulle ha mulighet til å forberede seg. Både 

rekruttering og intervju foregikk stort sett på morgenen (i arbeidstiden) da det var relativt 

stille i apotekene.  

Det ble valgt en kvantitativ metode hvor deltagerne ble intervjuet personlig med et strukturert 

spørreskjema med primært lukkede, men også noen åpne spørsmål. Ved de åpne spørsmålene 

hadde deltagerne mulighet til å utdype svaret og gi forklaringer for å unngå misforståelser. Vi 

drøftet først om vi skulle utføre studien som et kvalitativt fokusgruppeintervju, men siden vi 

valgte å ha med en del kunnskapsspørsmål, var det bedre der deltagerne ble intervjuet en og 

en. I en fokusgruppe vil det kunne skape problemer med å finne ut hva deltagerne egentlig vet 

når man har med kunnskapsspørsmål. 

 

5.2 Resultat 

5.2.1 I hviken grad indikasjon er påført reseptene  

I denne studien fra apotek i Oslo-området er farmasøytenes kunnskaper, holdninger og 

erfaringer med antibiotikaforskrivninger og antibiotika undersøkt. Ett av spørsmålene i 

spørreskjemaet dreide seg om hvorvidt legene skriver indikasjon på antibiotikareseptene. Bare 

8 av 100 deltagere svarte at dette forekommer i stor grad. Indikasjon er som kjent en essensiell 

del av en fullstendig resept ut fra forskrift for rekvirering og utlevering av legemidler fra 

apoteket. I forskriftet § 5-10 står det: Bruksområde og fullstendig bruksrettledning skal om 

mulig angis på resepten [37]. 
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Resultatet sammenfaller med en norsk studie som ble gjennomført i 2004. I den studien fant 

man at 39 % av reseptene manglet indikasjon [38]. Den samme undersøkelsen ble gjentatt i 

2016. Da viste resultatene at mangel på indikasjon hadde økt betraktelig til 60 %. Det vil si at 

seks av ti resepter manglet indikasjon [39]. 

Mangel på indikasjon fører til at farmasøytene ikke vet om de leverer ut riktig legemiddel/ med 

riktig dosering eller ikke, og det skaper frustrasjoner for dem. Resepten er jo som oftest den 

eneste kommunikasjonen mellom farmasøyt og lege [40]. Dette fører også til uheldige 

konsekvenser for pasientene som da kan risikere å ikke vite hvorfor de har fått legemidlet. I 

tillegg er det problematisk siden antibiotikaresistens er en helsetrussel, og antibiotikaen burde 

kanskje ikke vært forskrevet. 

 

5.2.2 Oftest forekommende indikasjoner for antibiotikaforskrivninger  

Trettini prosent av deltagerne svarte at øvre luftveisinfeksjoner er hyppigste indikasjon for 

antibiotikaforskrivning. Som resultatene også viser ga noen av deltagerne i stedet eksempler på 

slike infeksjoner, som for eksempel halsinfeksjoner, øreinfeksjoner og bihuleinfeksjoner. Nedre 

luftveisinfeksjoner ble nevnt blant andre eksempler av 11 personer.  Dette sammenfaller med 

resultatene i en artikkel angående hyppigste indikasjoner for antibiotikaforskrivning i norsk 

allmennpraksis fra 2014 der luftveisinfeksjoner utgjorde to tredeler, spesielt ørebetennelse som 

ble svart av 39 %, bronkitt av 60 %, og bihulebetennelse av 75 %. Også her kunne flere svar 

oppgis. Svarene er skuffende høye da dette er infeksjoner som ofte går over uten behandling 

med antibiotika [41]. Luftveisinfeksjoner utgjør en stor del av de infeksjonene i 

primærhelsetjeneste og er på omtrent 75 % [4] 

I en annen norsk studie (2011), der man så på hvilke typer antibiotika som ble forskrevet mest 

ved ulike akutte luftveisinfeksjoner, viste det seg at ved 142 900 slike konsultasjoner, ble det 

forskrevet antibiotika i 34 % av tilfellene. Førtien prosent av forskrivningene var på 

fenoxymetylpenicillin. Over halvparten av konsultasjonene skyldtes øvre luftveisinfeksjoner og 

ved 16 % av dem forskrev legen antibiotika, spesialt ved akutt halsbetennelse og akutt 

bihulebetennelse. Fastleger med høyere antall konsultasjoner per år forskrev både oftere 

antibiotika for luftveisinfeksjoner og også mer bredspekrete preparater enn leger med færre 

konsultasjoner [3]. 
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5.2.3 I hvilken grad retningslinjene for forskrivning følges 

Det var litt overraskende at kun litt over halvparten av deltagerne mente at legene følger 

retningslinjene for antibiotikaforskrivning i stor grad, resten svarte at det forekom i en viss -  

eller i liten grad. Tjuefem deltagere forklarte, som kan sees i resultatene, at det er vanskelig å 

bedømme i hvilken grad retningslinjene følges når en stor andel av reseptene ikke er påført  

indikasjon.  

De som mente oppga mange forskjellige grunner. Elleve deltagere sa at de oppfattet det som et 

avvik om fenoksymetylpenicillin var forskrevet med inntak tre ganger per døgn (med dobbel 

dose på kvelden) i stedet for fire ganger per døgn. Selv om farmasøytene har lært at jevne 

konsentrasjoner av legemidlet er viktig teoretisk, har de ikke fått med seg at det kan være 

praktisk for pasienten hvis legene forskriver doseringen på den måten Man ønsker dermed til 

en viss grad å oppnå bedre etterlevelse. Legene snakker jo også mer med pasientene enn 

farmasøytene.  Da kan man altså diskutere av og til hva man mener med det å følge 

retningslinjer. Imidlertid er pasientens etterlevelse studert ved at man sammenlignet tre og fire 

doseringer daglig. Resultatene fra studien viste at det var ingen signifikant forskjell i 

etterlevelsen [42]. 

En annen grunn, som ble nevnt av fem deltagere, var at det forekommer at leger forskriver korte 

kurer for eksempel ved kompliserte urinveisinfeksjoner til menn (3-dagerskurer). 

Behandlingstiden for urinveisinfeksjoner er og har vært omdiskutert i lang tid. Ut fra 

retningslinjene for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, skal behandlingstiden ved 

kompliserte urinveisinfeksjoner hos menn og barn nå være 5 til 7 dager [43].  

Angående forskrivning av antibiotika til barn, var det fire deltagere som mente at legene i for 

liten grad tar hensyn til barnets vekt og angir derfor feil dosering. Dette kan være en alvorlig 

situasjon.  Det ble også nevnt at leger forskriver amoksicillin istedenfor fenoksymetylpenici ll in 

til barn på grunn av smak. Dette er også alvorlig fordi det kan være med på å medføre økt 

antibiotikaresistens. 

Det ble også trukket frem at det forskrives for mye antibiotika fra tannleger. I en artikkel i 

Tidsskrift for den norske legeforening kan man lese at forskrivningen av antibiotika fra 

tannleger har økt med hele 50% på ti år. Generelt utgjør imidlertid forskrivning fra tannleger 

bare 5% av den forskrivning som skjer utenfor sykehus i Norge [44]. 
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Farmasøytene nevnte også at det generelt forskrives for mye bredspektrede antibiotika, noe som 

sammenfaller med det som Antibiotikasentret for primærmedisin har pekt på. De opplyser om 

at forskrivning av bredspektrede antibiotika har økt i Norge uten at dette har vært faglig eller 

medisinsk begrunnet [45]. 

I 2015 ble det gjort en studie i Tronheim av B Austad et al. [46] for å undersøke hvorfor 

allmennlegene mener de ikke alltid følger retningslinjene.  Noen sa at retningslinjene er for 

omfattende og utilgjengelige og at de ikke er forenlige med det de gjør i praksis. Andre sa at 

retningslinjene passer bare for pasienter med enkle sykdommer og ikke for mer kompliser te 

tilfelle. De la til at også ved enkle sykdommer fokuserer de mest på pasientens plager og 

livskvalitet [46]. 

Det har også blitt gjort studier i andre land om hvorvidt leger følger retningslinjer angående 

antibiotikaforskrivning. I Nederland fant man for eksempel at 47% av antibiotikaforskrivningen 

mot øvre luftveisinfeksjoner ikke var ifølge retningslinjene [47]. 

 

5.2.4 Salg av antibiotika uten resept 

Flertallet av deltagerne hadde opplevd kunder som ville kjøpe antibiotika uten resept, noe som 

gjaldt særlig utenlandske pasienter. Dette kan tyde på en kulturforskjell som går på hvor vidt 

man kjenner til norske forhold. 

Det kan vises til mange studier fra andre land når det gjelder salg av antibiotika uten resept, 

For eksempel i et europeisk land som Spania viste det seg at dette salget er på 30% selv om 

det er ulovlig [33]. Denne situasjonen er enda alvorligere i land utenom Europa og kan ligge 

på 80-90 %, f.eks i Serbia, Syria, og Indonesia [26, 34, 35]. Også i disse landene er det i 

prinsippet ulovlig.  

I en metaanalyse der man gikk gjennom 50 enkeltstudier om kjøp av antibiotika uten resept og 

årsaker til dette, i 28 land i Asia, Afrika, Sør-Amerika, Øst-Europa og Midøsten, fant man at 

det var mangel på retningslinjer eller dårlige nasjonale retningslinjer, mangel på kvalifiser te 

farmasøyter, høy etterspørsel fra forbrukerne, og mangel på kunnskap om antibiotika resistens 

[48].  
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Tjueåtte deltagere mente at dette med selvmedisinering med antibiotika er et stort problem i 

Norge i dag, men dette er selvfølgelig bare riktig til en viss grad, når man sammenligner med 

den globale situasjonen. Selv om selvmedisinering i Europa er funnet å variere fra 3 til 19% 

[49], men er det fortsatt veldig lite i forhold til andre land som for eksempel i Saudi Arabiai der 

studier har vist variasjon fra 19% til 82% [50].  

Det har også blitt gjort en studie i Dubai om dette. Resultatene i denne studien viste at 

selvmedisinering var på 46% [51]. 

 

5.2.5 «Vent-og-se»-resept 

Deltagerne ble spurt om sin holdning til vent-og-se resepter. Flertallet var positive til dette 

tiltaket med tanke på å få ned bruken av antibiotika. De mente at legene er flinke til å gi klare 

beskjeder om hva pasientene skal gjøre og at pasientene på sin side har blitt flinkere til å høre 

på legen. De sa også at øvre luftveisinfeksjoner som hals- øre- og bihulebetennelse er de 

infeksjonene som vent-og-se resept forskrives mest for.  

 I en artikkel av HS Valeur i 2013 blir det sagt at bruken av vent-og-se resept har gitt en kraftig 

reduksjon i antibiotikabruken ved luftveisinfeksjoner og at både leger og pasienter var veldig 

positive. Øre- og bihulebetennelse ble her oftest nevnt [52]. 

I en annen studie der man så på åtte studier vedrørende vent- og se-resept, viste to av studiene 

at graden av smerte var høyere i gruppen som fikk vent-og-se resepter, og feber varte lenger 

ved øre- og halsbetennelse. Det var også mindre diare hos dem som fikk vent-og-se resepter. 

Dette er klart fordi diare er en kjent bivirkning av antibiotika.  Studien pekte på en betydelig 

reduksjon i antibiotikaforbruket [53]. 

I en annen studie som ble gjennomført i 2011 for å undersøke de fakturene som påvirker 

pasientene for å hente vent-og-se resept, viste resultatene først og fremst at den vanligste 

diagnosen legen forskriver vent-og-se resept for, var bihulebetennelse (33% av tilfellene) og 

mellomørebetennelse (21%). Det var 46% av pasientene sa at de tok i bruk resepten. Det som 

doblet sannsynligheten for bruken av vent-og-se resepten, var feber. Pasienter som følte seg 

«veldig syk» fire doblet sannsynligheten for å ta i bruk vent-og-se resepten. Det ble rapportert 

i 69% av tilfellene er at vent-og-se resept er en fornuftig strategi. Legene mente at vent-og-se 
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resept er svært fornuftig ved bihulebetennelse (79%), men mindre fornuftig ved nedre 

luftveisinfeksjoner [54].  

5.2.6 Kunnskap blant farmasøytene 

Åttiåtte deltagere mente at man alltid skal informere pasientene om å fullføre kuren. Av dem 

var det 50 provisorer (87% av provisorene) sammenlignet med 38 reseptarer (88% av 

reseptarene). Dette er det svaret som inntil nylig alltid har vært riktig og som selvfølgelig må 

sees på som et riktig svar her. Det må likevel nevnes at det i disse dager foregår en diskusjon 

om det fortsatt skal være slik. Helsedirektoratet og en del spesialister i mikrobiologi diskuterer 

hvorvidt det likevel kan avsluttes kurer tidligere. «Det at man skal fullføre penicillinkuren for 

å hindre antibiotikaresistens, når man allerede føler seg frisk, er en myte», mener professor Dag 

Berild og sier det ikke finnes bevis for det [55]. 

Deltagerne ble forelagt denne påstanden om funn av bakterier skal alltid føre til 

antibiotikabehandling og spurt om de var enige. Det viste seg at bare 28 deltagere svarte riktig 

og sa seg uenige i påstanden. Av dem var det 16 farmasøyter og 12 reseptarer. Dette er alvorlig 

vedrørende overforbruket av antibiotika, og farmasøytene må forstå at det ikke alltid skal gis 

antibiotika ved ukompliserte infeksjoner. Ofte kan det ha å gjøre med allmenntilstanden t il 

pasientene. Hvis denne er god, må legen foreta en vurdering og forklare for pasienten. 

Det ble spurt om deltagerne kunne gi noen eksempler på symptomer på penicillinallergi. Det 

viste seg at flertallet av deltagerne mente at utslett er et symptom på penicillinallergi. Faktisk 

var det bare 50% som nevnte anafylaktisk sjokk. Ellers nevnte de, som det kommer frem av 

resultatene, flere symptomer som angioødem, kvalme, diare og kløe. Men de blandet nok litt 

med bivirkninger, for diare for eksempel er en vanlig bivirkning av penicillin.  

Når det gjelder pasientene selv så sier 10% av dem som behandles med penicillin at de har 

penicillinallergi [56]. Men de fleste av disse tolererer penicillin helt fint. Imidlertid kan de ha 

forskjellige bivirkninger. Bare 0,01%-0,05% pasienter på penicillin får den et anafylaktisk 

sjokk [56]. 

Syttisyv deltagere mente at et høyt forbruk av antibiotika er en årsak til antibiotikaresistens. 

Generelt feilbruk av antibiotika ble nevnt av 17 deltagere. Dette stemmer med hva som ifølge 

Antibiotikasentret for primærmedisin er to av de viktigste årsakene [45]. I den aktuelle 

oppgaven ble det også nevnt at tannleger forskriver for mye antibiotika, både kurativt og 
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profylaktisk, og at legene forskriver for mye bredspektrede antibiotika generelt. Disse ble jo 

også nevnt som et avvik fra retningslinjene (se foran). I en annen studie som ble gjennomført i 

Norge, viste det seg også at bredspektrede makrolider og penicilliner brukes for mye [57]. 

Deltagerne har ellers nevnt andre årsaker som fører til antibiotikaresistens som for eksempel 

den store reisevirksomheten i dag. I en artikkel der man har sett på den høye reiseaktivite ten 

blant folk, og økningen av antibiotikaresistens, har man funnet at det gjelder spesielt reiser til 

Sør Asia, Sørøst Asia, Midtøsten og Afrika sør for Sahara [58].  

Femten deltagere nevnte at selvmedisinering også er en bidragende faktor til økt resistens. Da 

ble det igjen nevnt at de kan kjøpe antibiotika uten resept når de er i utlandet, eller når de har 

rester hjemme.  Dette stemmer også med en artikkel fra norsk legeforening som sier at reise er 

en viktig årsak for å ta med resistente bakterie hjem til Norge [44].  

Selv om det har blitt nevnt mange årsaker til antibiotikaresistens, er resistensproblematikken 

heldigvis et begrenset problem i Norge i dag sammenlignet med de fleste land i verden. Men 

den øker også her [59].  Derfor må vi også i Norge være på vakt og jobbe både nasjonalt og 

internasjonalt med saken [59].  

Da de skulle oppgi hvilke kilder de benytter seg av for å holde seg oppdatert om antibiot ika, 

var Felleskatalogen det de fleste svarte (56 %), mens et noe lavere antall (43 %) svarte 

Helsedirektoratets retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. Man skulle her 

ønske at flere hadde nevnt Helsedirektoratets retningslinjer da dette er en produsentuavhengig 

kilde og den mest oppdaterte. Samtidig kan det nevnes at 37 % oppga Legemidde lhåndboka og 

32 % oppga Relis som også gir produsentuavhengig informasjon.  Dette kan til en viss grad 

forklare hvorfor så få av deltagerne kjente til målet med den nasjonale handlingsplanen.  

 

5.2.7 Hva kan farmasøyter om antibiotika og hvilke tiltak gjøres i apotek? 

Som en avslutning på diskusjonen kan det tas med at andelen som mente de i stor grad har lært 

nok om antibiotika i studiet, ikke var signifikant forskjellig mellom yrkesgruppene, bortsett fra 

en tendens i favør av provisorene. De fleste i begge kategorier har senere tatt 

etterutdannelseskurs. Når det gjelder tiltak som apotekene har for å bedre antibiotikabruk i 

befolkningen, var det imidlertid lite å henvise til ifølge deltagerne. 
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6 Konklusjon 

Flertallet av farmasøytene som deltok i denne studien, hadde god erfaring med å ekspedere 

resepter på antibiotika i primærapotek. Det var imidlertid vanskelig for dem å bedømme i 

hvilken grad legene følger retningslinjene, siden en stor andel av reseptene mangler påført 

indikasjon.  

Når det gjaldt «vent-og-se»-resepter, var farmasøytene positivt innstilt til en slik ordning, og de 

trodde at dette kan bidra til redusert bruk av antibiotika og dermed også begrenset økning i 

antibiotikaresistens. Generelt hadde de kunnskap om årsaker til utvikling av resistens. I tråd 

med dette var de også skeptiske til forskrivning og salg av antibiotika over internett.  

Mer enn hver fjerde deltager var ikke klar over at antibiotika ikke alltid skal gis ved 

ukompliserte bakterielle infeksjoner. Derimot mente halvparten av provisorene sammenlignet 

med tredjedel av reseptarene at de i stor grad har lært nok om antibiotika i studiet.  

Deltagerne mente at det er få tiltak i apotekene for å bidra til en mer rasjonell antibiotikabruk i 

befolkningen.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1- Informasjonsbrev til apoteket  

Informasjonsbrev om forskningsprosjektet “Oslo-farmasøyters holdninger, 

erfaringer og kunnskaper vedrørende antibiotikabruk” 

Mitt navn er Samya Khalid Hassan, og jeg er mastergradsstudent ved fagområde 

Samfunnsfarmasi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Jeg arbeider 

med min masteroppgave som har tittelen ” Oslo-farmasøyters holdninger, 

erfaringer og kunnskaper vedrørende antibiotikabruk”. Mine veiledere er 

professor Else-Lydia Toverud og førsteamanuensis Helle Håkonsen. 

Som kjent er vi i en kritisk situasjon i verden i dag når det gjelder antibiotikabruk. 

Det har blitt gjort en rekke undersøkelser av erfaringer med og kunnskap om 

antibiotikabruk blant allmenheten, i Norge så vel som i andre land, mens få studier 

har blitt gjort blant helsepersonell, inkludert farmasøyter. Jeg ønsker derfor å 

gjennomføre en studie om antibiotikabruk fra apotekfarmasøytens perspektiv.  

Studien skal gjennomføres som et kort intervju med spørreskjema, helst i 

arbeidstiden på apoteket. Jeg ber derfor om tillatelse til å intervjue farmasøyter 

som jobber på ditt apotek. Ett intervju er beregnet å vare mellom 15og 20 

minutter. Vi kan avtale en tid som passer deg, øvrige farmasøyter og 

arbeidssituasjonen i apoteket. Totalt er det ønskelig å inkludere 100 farmasøyter 

fra ulike apotek i Oslo.  

Jeg vil presisere at all informasjon som samles inn vil bli anonymisert og 

behandlet konfidensielt. 

Med vennlig hilsen, 

Samya Khalid Hassan 

Jeg kan kontaktes på telefon 47249186 eller  

e-post: samyakh@student.farmasi.uio.no. 

 

mailto:samyakh@student.farmasi.uio.no
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Vedlegg 2- Invitasjonsbrev til farmasøytene 

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet “Oslo-farmasøyters 

holdninger, erfaringer og kunnskaper vedrørende antibiotikabruk” 

Jeg heter Samya Hassan og er mastergradsstudent ved fagområde Samfunnsfarmasi ved 

farmasøytisk instituttet, Universitetet i Oslo. Jeg arbeider med min masteroppgave som har 

tittelen «Oslo-farmasøyters holdninger, erfaringer og kunnskaper vedrørende 

antibiotikabruk». Mine veiledere er professor Else-Lydia og førsteamanuensis Helle 

Håkonsen. 

Som kjent er vi i en kritisk situasjon i verden i dag når det gjelder antibiotikabruk. Det har 
blitt gjort en rekke undersøkelser av erfaringer med og kunnskap om antibiotikabruk blant 
allmenheten, i Norge så vel som i andre land, mens få studier har blitt gjort blant 

helsepersonell, inkludert farmasøyter. Jeg ønsker derfor å invitere deg til en studie om 
antibiotikabruk fra ditt perspektiv som apotekfarmasøyt i Norge i dag. 

Studien vil bli gjennomført som et kort intervju med et spørreskjema. Det er beregnet å vare 

mellom 15og 20 minutter. All informasjon som samles inn til denne studien vil bli 

anonymisert og behandlet konfidensielt og kun bli brukt i forbindelse med denne 

undersøkelsen. Ingen vil kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven.  

Det er frivillig å delta i studien, og du kan velge å ikke svare på alle spørsmålene. Du kan 

også trekke deg når som helst fra studien uten å oppgi grunn. Det er ønskelig at intervjuet 

gjennomføres i apoteket, men det kan også gjennomføres på et annet sted om du synes det 

passer bedre.  

Med vennlig hilsen,  

Samya Khalid Hassan 

Jeg kan kontaktes på telefon 47249186 eller e-post: 

samyakh@student.farmasi.uio.no 

Mine veiledere:  

Else-Lydia Toverud                                                                               Helle Håkonsen 

Professor i samfunnsfarmasi-UIO                      Post doktor, Avdeling for Samfunnsfarmasi-

UIO  

E-post : e.l.toverud@farmasi.uio.no                       E-post: helle.hakonsen@farmasi.uio.no 

mailto:samyakh@student.farmasi.uio.no
mailto:e.l.toverud@farmasi.uio.no
mailto:helle.hakonsen@farmasi.uio.no
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Vedlegg 3- Spørreskjema 

Spørreskjema om Oslo-farmasøyters holdninger, erfaringer og kunnskaper 

vedrørende antibiotikabruk 

Del A. Erfaringer (gjelder apoteket der du jobber) 

 

1. Som en start på intervjuet, og fordi det varier noe fra apotek til apotek, vil jeg gjerne 

spørre om du ekspederer resepter på antibiotika stort sett hver dag? 

 

□ Ja                  □ Nei           

 

2. Hvilke typer antibiotika har du inntrykk at det selges mest av i apoteket du jobber i?  

 

□ Penicilliner        □ Tetrasykliner          □ Aminoglykosider          □ Makrolider    

□Annet 

 

Hvis annet, hvilke:________________________________________________________           

 

3. Når det gjelder typer infeksjoner, har du inntrykk av ved hvilke typer infeksjoner det 

selges mest antibiotika i apoteket? 

Svar: __________________________________________________________________ 

 

4. I hvilken utstrekning er reseptene på antibiotika påført indikasjon (altså type infeksjon)?  

 

□ I stor grad □ Til en viss grad □ I liten grad  

 

5. Ut fra ditt inntrykk, i hvilken utstrekning er forskrivningen av antibiotika i tråd med 

gjeldende retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten?  

 

□ I stor grad             □ Til en viss grad  □ I liten grad 

 

Hvis i liten eller viss grad, kan du gi eksempel der det avviker? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Har du opplevd at kunder kommer og vil kjøpe antibiotika uten resept?  

 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 

 

a) Hvis ja, hvor vanlig er det? Svar: 

___________________________________________ 
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b) Ved hvilke typer infeksjoner? Svar: ________________________________________ 

7. Har du opplevd at kunder kommer med antibiotika kjøpt i utlandet og har spørsmål om 

det? 

 

□ Ja □ Nei □ Husker ikke 

 

a) Hvis ja, skjer dette:      □  Ofte,  □ En gang i blant     eller    □ Sjelden 

 

8. Tror du selvmedisinering med antibiotika er et stort problem i Norge i dag?   

 

□ Ja    □ Nei         □ Vet ikke 

 

9. De neste spørsmålene er om «vent-og-se-resept». 

 

a) Har du noen formening om hvordan det fungerer med vent-og-se-resept i praksis?  

 

Svar: 

_________________________________________________________________ 

 

b) Får du ofte spørsmål fra kunder om hvorvidt de bør hente ut en vent-og-se-resept?  

 

□ Ja    □ Nei □ Husker ikke 

 

c) Ut fra dine erfaringer fra apoteket, ved hvilke typer infeksjoner brukes det mest vent-

og-se-resept? 

 

Svar: 

_________________________________________________________________ 

 

10. Nå skal vi over til legekonsultasjoner som skjer «online». 

 

a) Har du hatt kunder i apoteket som har fått resept på antibiotika fra en lege online?  

 

□ Ja         □ Nei         □ Vet ikke 

 

b) Har du inntrykk av hvordan slike konsultasjoner fungerer? 

 

Svar: 

_________________________________________________________________ 

 

c) Hva tenker du som farmasøyt om slike legetjenester?  
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Svar: 

_________________________________________________________________ 

 

 

11. Kjøp av legemidler over Internett blir stadig vanligere.  

 

a) Har du opplevd at kunder kommer med antibiotika kjøpt på Internett og har spørsmål 

om det? 

 

□ Ja       □ Nei □ Husker ikke 

 

Hvis ja, hvilke typer spørsmål har de? 

_______________________________________ 

 

b) Hva tenker du som farmasøyt om kjøp av antibiotika over Internett?  

 

Svar: 

_________________________________________________________________ 

 

Del B. Kunnskap 

 

12. Hvilken informasjon synes du det er viktig at pasienter som henter ut antibiotika får fra 

apoteket? Du kan oppgi flere svar.  

 

□ Bruk av probiotika (alle antibiotika) 

□ Bruk av probiotika (bredspektrede antibiotika)  

□ Tas uten mat (fenoxymetylpenicillin) 

□ Tas med mat (makrolider) 

□ Fullføre kuren (alle antibiotika) 

□ Annet: _________________________________________________________ 

 

13. Den nasjonale handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten setter jevnlige 

mål for å redusere antibiotikabruken i Norge. Hva er målet frem til 2020? 

 

Svar: __________________________________________________________________ 

 

14. Hvilke kilder bruker du for å oppdatere deg om antibiotika? 

 

□ NLH     □ SLV      □ Felleskatalogen      □ Helsedirektoratet       □ Folkehelsa        

□ Apotekets Intranett  □ Apokus-kurs □ Media        

□ Annet: _______________________________________________________________ 
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15. Det brukes for mye antibiotika i dag, kan du gi eksempler på situasjoner der det ikke bør 

gis?  

 

Svar:___________________________________________________________________

______ 

                    

16.  Mange kommer på apoteket og sier at de har penicillinallergi, Kan du nevne noen 

symptomer på penicillinallergi? 

 

□ Anafylaksi med sjokk       □ Diaré                □ Rastløshet                      □ Kløe            

□ Kolikk                                 □ Utslett              □ Blodtrykksfall                 

□ Astmaliknende symptomer                         □ Kvalme/brekninger       □ Angiødem 

 

17.  Kan du gi eksempler på antibiotika med relativt kort halveringstid?  

 

□ Penicilliner            □ Kinoloner             □ Makrolider          □ Tetrasykliner         

□ Annet: _______________________________________________________________    

 

18. Hvordan stiller du deg til følgende påstand: Funn av bakterier skal alltid føre til 

behandling med antibiotika:  

 

□ Helt enig            □ Delvis enig         □ Uenig         

 

19. I hvilke tilfeller synes du det er viktig å informere pasientene som at de skal fullføre 

kuren?  

 

Svar: __________________________________________________________________ 

 

20. Kan du nevne noen årsaker til den stadig økende antibiotikaresistensen? 

 

□ Høyt antibiotikaforbruk  □ økende reisevirksomhet         □ Import av mat 

□ Spredning via matproduksjon  □ Annet: ___________________________________ 

 

Del C. Oppläring og rutiner i apoteket 

 

21. I hvilken utstrekning føler du at du har lært nok om antibiotika i farmasistudiet? 

 

□ I stor grad               □ Til en viss grad              □ I liten grad           □ Vet ikke 

 

22. Har du tatt noen etterutdanningskurs eller andre typer kurs etter endt utdanning der 

antibiotika var temaet? 

 

□ Ja □ Nei □ Vet ikke 



 

55 

 

  

23. Hvilke tiltak har ditt apotek innført for å bidra til en mer rasjonell antibiotikabruk? 

 

Svar: 

____________________________________________________________________ 

 

Del D. Bakgrunnsinformasjon om deltageren 

 

24. Kjønn:       □ Mann     □ Kvinne 

 

25. Alder: _____________________ 

 

26. Utdanning:   □ Provisorfarmasøyt            □ Reseptarfarmasøyt 

 

27. Antall års arbeidserfaring som farmasøyt i apotek: _________________ 
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Vedlegg 4- Samtykkeerkæring 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien:  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om studiet av «Oslo-farmasøyters holdninger, 

erfaringer og kunnskaper vedrørende antibiotikabruk», og er villig til å delta i intervjuet: 
 

 

………………………………………………………. 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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