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Sammendrag 

 

Hensikt 

Hensikten med denne studien var å kartlegge antibiotikabruk hos pasienter innlagt på sykehus 

med samfunnservervet pneumoni eller KOLS-eksaserbasjon, og hvorvidt gjeldende nasjonal 

retningslinje for bruk av antibiotika ble fulgt for disse pasientene. Videre var hensikten å 

undersøke i hvilken grad en intervensjon, som var undervisning og tilbakemelding på 

forskrivning av antibiotika, ville påvirke etterlevelsen av retningslinjen og bruken av 

antibiotika.  

Et sekundærmål i studien var å undersøke omfang og type legemiddelrelaterte problemer 

knyttet til antibiotikabruk ved samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon avdekket 

av klinisk farmasøyt på sengepost. 

 

Metode  

Dette var en prospektiv intervensjonsstudie, som ble gjennomført på medisinsk avdeling ved 

Diakonhjemmet Sykehus fra september 2019 til mai 2020. Pasienter (18 år), som ble innlagt 

med mistanke om samfunnservervet pneumoni eller KOLS-eksaserbasjon, ble fortløpende 

inkludert i studien over to perioder på seks uker før og etter en intervensjon (pre-

intervensjonsperiode og post-intervensjonsperiode). Kun pasienter med diagnosekode ICD-10 

J13, J14, J15, J44.0 og J44.1 i epikrise ble inkludert i studien. I pre- og post-

intervensjonsperioden ble antibiotikabehandling (valg av preparat, dose, administrasjonsform 

og behandlingslengde) registrert, og det ble vurdert om behandlingen var i tråd med nasjonal 

retningslinje og lokale tilpasninger for Diakonhjemmet Sykehus. I intervensjonsperioden 

underviste prosjektfarmasøyt leger og sykepleiere ved medisinsk avdeling samt kliniske 

farmasøyter på alle avdelinger om antibiotikabruk og gjeldende nasjonal retningslinje, samt ga 

tilbakemelding på funn fra pre-intervensjonsfasen. 

 

Resultat  

Totalt ble 88 pasienter inkludert i pre-intervensjonsperioden og 86 pasienter i post-

intervensjonsperioden. Det ble avdekket at 40 pasienter (45,4 %) i pre-intervensjonsperioden 

fikk for lang antibiotikabehandling etter nasjonal retningslinje for de aktuelle infeksjonene. Den 

gjennomsnittlige behandlingslengden for hele pasientpopulasjonen ble redusert signifikant 

(p<0,05) fra 9,3 dager i pre-intervensjonsperioden til 8,4 dager i post-intervensjonsperioden. 
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Behandlingslengden for pneumonipopulasjonen ble også redusert signifikant (p<0,05), og var 

henholdsvis 9,7 og 8,6 dager i pre- og post-intervensjonsperioden. Den gjennomsnittlige 

behandlingslengden med intravenøs (IV) antibiotika under innleggelse og peroral (PO) 

antibiotika etter utreise var henholdsvis 4,4 og 4,3 dager i pre-intervensjonsperioden og 3,5 og 

4,1 dager i post-intervensjonsperioden. Reduksjon i behandlingslengde med IV antibiotika 

under innleggelse og PO antibiotika etter utreise var ikke signifikant (p>0,05). 

 

Konklusjon 

Undervisning inkludert tilbakemelding på forskrivning, som ble brukt som intervensjon i denne 

studien, kan være en egnet metode for å gjøre endringer i forskrivningspraksis hos leger. I post-

intervensjonsperioden fikk en signifikant større andel av pasientene kortere lengde på 

antibiotikakuren. Dette gjaldt for hele pasientpopulasjonen og også for pneumonipopulasjonen.  
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ALAT  Alanin aminotransferase 

 

ALP  Alkalisk fosfatase 

 
ASP  Antibiotikastyringsprogram 
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CRB-65 C: Nyoppstått konfusjon (confusion), R: Respirasjonsfrekvens  30 pust/min,  
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CRP  C-reaktivt protein 

 

CURB-65  C: Nyoppstått forvirring (confusion), U: Urea (urinstoff) i blod, R: 

Respirasjonsfrekvens  30 pust/min, B: Blodtrykk< 90mmHg systolisk eller  

< 60mmHg diastolisk, 65: Alder > 65år 

 

DHS  Diakonhjemmet Sykehus 

 

eGFR  Estimert glomerulær filtrasjonshastighet 

 

FHI  Folkehelseinstituttet 

 

FU  Forskningsutvalget 

 

GDPR  General Data Protection Regulation 
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ICD-10 International Classification of Diseases and related health problems,10th edition 
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IMM  Integrated Medicines Management 
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LMG  Legemiddelgjennomgang 

 

LRP  Legemiddelrelatert problem 
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1. Bakgrunn 

 
 

1.1  Pneumoni og KOLS-eksaserbasjon 

Pneumoni er en nedre luftveisinfeksjon (NLVI). Infeksjonen sitter i lungevevet og forårsakes 

enten av bakterier eller virus (1, 2). Pneumoni er en relativt vanlig sykdom, som rammer omlag 

5 av 1000 innbyggere i Norge i løpet av et år (1). Det er en vanlig innleggelsesdiagnose i 

norske sykehus og forårsaker fortsatt betydelig sykelighet og død. I 2018 fikk 30 152 av 

pasientene (1,5 %) i somatiske sykehus behandling mot pneumoni eller influensa (3). Samme år 

var 1419 dødsfall forårsaket av pneumoni ifølge Dødsårsaksregisteret (4). Nedre 

luftveisinfeksjon, var ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), den 4. hyppigste dødsårsaken i 

2016 og sto for 3 millioner dødsfall i verden (5).  

 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en lungesykdom som karakteriseres av 

luftstrømsobstruksjon med varig nedsatt lungefunksjon (6). I 2010 var KOLS den 4. hyppigste 

dødsårsaken i verden og i 2016 den 3. hyppigste dødsårsaken. Ifølge WHO er KOLS den 

sykdommen som øker raskest i verden (5). Mange KOLS-pasienter kan tidvis oppleve å få en 

akutt forverring av sykdommen. Dette kalles for KOLS-eksaserbasjon og kan gi symptomer 

som økt tungpust, produktiv hoste og eventuelt feber. Forverrelsene er oftest forårsaket av 

luftveisinfeksjoner (bakterier eller virus) og luftforurensning (6). KOLS-eksaserbasjon som er 

forårsaket av en bakterieinfeksjon skal behandles med antibiotika. 

I Norge er Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) hyppigst forekommende bakterie både 

ved pneumonier oppstått utenfor sykehus (samfunnservervet pneumoni) og ved KOLS-

eksaserbasjon (7).  

 

1.2  Resistens 

 

Resistensbestemmelse av bakterier benyttes for å undersøke om en bakterie er følsom for et 

antibiotikum. Bakteriens følsomhet klassifiseres etter SIR-systemet med kategoriene «følsom 

ved standarddose» (S), «følsom ved økt eksponering» (I) og «resistent» (R) (8). I Europa 

klassifiseres resistensbestemmelse av bakterier etter retningslinjer som er utarbeidet av 

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) (9). I Norge jobber 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) med dette 

og er et faglig rådgivende utvalg som er organisert under Helsedirektoratet. AFA representerer 
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Norge i EUCAST og samarbeider i tillegg med andre nordiske land i Nordic committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing (NordicAST). NordicAST utgir brytningspunkter tilpasset 

skandinaviske forhold, som er basert på nyeste versjon av brytningspunkter fra EUCAST (10, 

11). I SIR-systemet var I-kategorien tidligere definert som «intermediær følsom». EUCAST 

besluttet imidlertid at denne definisjonen skulle endres fra 1. januar 2019. Den nye definisjonen 

«følsom ved økt eksponering» betyr at et antibiotikum kan brukes forutsatt at det gis høyere 

dose eller at antibiotikumet oppkonsentreres på infeksjonsstedet (9). EUCAST har utarbeidet 

doseringstabeller der doseringene for antibiotika er basert på brytningspunktene, og der både 

normaldose og høydose er angitt. Det er viktig at den nye SIR-definisjonen gjøres kjent slik at 

forskrivere er klar over at et antibiotikum fortsatt kan brukes, men i høyere doser ved I-

kategorien. Dette kan være med på å vri forskrivningen mot bruk av mer smalspektrede midler.  

 

Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk 

overvåkningsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler 

(NORM-VET) har siden år 2000 utarbeidet en årlig felles rapport om forekomst av resistens og 

antibiotikabruk hos mennesker og dyr (12). NORM/NORM-VET-rapporten fra 2016 viste at 

pneumokokker i blodkultur hadde en følsomhet på 94,3 % for benzylpenicillin (penicillin G), 

som er et smalspektret antibiotikum. Rapporten for 2017 og 2018 viste en nedgang i følsomhet 

hos pneumokokker versus 2016, og at følsomheten var på henholdsvis 90,3 % og 91,1 % i 2017 

og 2018. Rapporten for pneumokokker i luftveisprøver viste en liten bedring i 2018 

sammenliknet med 2016, siden pneumokokker i luftveisprøver hadde en følsomhet for 

benzylpenicillin på 91,8 % i 2016 og 92,9 % i 2018.  

Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS) utarbeider årlig en lokal 

resistensrapport for Diakonhjemmet Sykehus (DHS). Den lokale resistensrapporten fra 2017 

viste at 93 % av pneumokokker i luftveisprøver var følsomme og 7 % var følsomme ved økt 

eksponering for benzylpenicillin. Rapporten for 2018 viste en nedgang i følsomhet for 

benzylpenicillin, og at 84 % av pneumokokker i luftveisprøver var følsomme og 16 % var 

følsomme ved økt eksponering. Ingen av prøvene i 2017 eller 2018 var resistente mot 

benzylpenicillin.  

Både NORM/NORM-VET-rapportene og de lokale resistensrapportene for DHS viser at 

pneumokokker har svært lav grad av resistens for benzylpenicillin i blodkultur og 
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luftveisprøver, og at benzylpenicillin fortsatt bør være et førstevalg i behandlingen av nedre 

luftveisinfeksjoner forårsaket av bakterier.  

Internasjonalt har et økende forbruk og feilbruk av antibiotika ført til at utviklingen av 

resistente bakterier har akselerert. Denne utviklingen ses også i Norge, men foreløpig i mindre 

grad enn de fleste andre land. Antibiotikaresistens er i dag en stor trussel for pasienters helse, 

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

overfor (13). Bruk av smalspektrede antibiotika gir mindre resistensutvikling og påvirkning av 

normalfloraen, og bør velges framfor bredspektrede midler hvis det er mulig (14-16).  

 

1.3  Nasjonale og globale tiltak mot antibiotikaresistens 

 

Norske helsemyndigheter fremla i 2015 «Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-

2020». Denne strategien har som hovedmål å redusere den totale bruken av antibiotika i alle 

sektorer, øke kunnskapsgrunnlaget og være en nasjonal pådriver for å motvirke 

antibiotikaresistens (17). Det er kjent at det brukes for mye bredspektrede antibiotika i sykehus, 

og det er et krav fra myndighetene om at bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus skal 

reduseres med 30 % fra 2012 til 2020. De aktuelle bredspektrede antibiotikagruppene er 

karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner 

(14). WHO har angitt disse fem antibiotikagruppene som kritisk viktige i behandlingen av 

humane infeksjoner (18). De ovennevnte antibiotikaene bør derfor reserveres til infeksjoner der 

det er helt nødvendig å bruke disse midlene.  

For å opprettholde de gunstige resistensforholdene vi har i Norge er det satt inn ulike tiltak for 

å optimalisere antibiotikabruken og bremse resistensutviklingen. I 2005 kom «Forskrift om 

norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierter infeksjoner (NOIS-

registerforskriften)» (19). NOIS er et helserelatert register, som ligger under 

Folhehelseinstituttet (FHI), og skal blant annet gi oversikt over bruk av antibiotika i sykehus, 

samt bidra til riktig bruk av antibiotika.  

 

1.4  Antibiotikastyringsprogram (ASP) 

 

I 2016 kom regjeringen med «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» der 

Antibiotikastyringsprogram (ASP) er et av virkemidlene for å bremse resistensutviklingen. 

ASP beskriver tiltak som skal sikre optimal antibiotikabehandling til den enkelte pasient slik at 
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utviklingen av resistente bakterier begrenses (14). Eksempler på tiltak som kan inngå i ASP er 

prevalensregistrering, forskrivningsrestriksjon, audit med feedback, undervisning, veiledning 

og journalgjennomgang med hensyn til vurdering av etterlevelse av retningslinjer. 

Internasjonalt er det vist at implementering av ASP kan bedre pasientbehandlingen, redusere 

antibiotikaresistens og spare penger i helsetjenesten (20-22). Nasjonalt kompetansesenter for 

antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) har fått et mandat fra Helse- og 

Omsorgsdepartementet om å støtte norske sykehus i implementeringen av ASP (14). 

Diakonhjemmet Sykehus (DHS) startet sitt arbeid med ASP i 2016. I tråd med ASP er det 

opprettet et antibiotikateam på sykehuset, som jobber med forbedringsarbeid knyttet til 

antibiotikabruk. Antibiotikateamet er tverrfaglig sammensatt med kompetanse innen 

infeksjonsmedisin, smittevern, sykepleie, farmasi, risikovurdering og forbedringsarbeid. Dette 

teamet skal utarbeide og revidere forslag til praktisk tiltaksplan for sykehuset, bidra til 

kompetanseheving innen området, overvåke lokal antibiotikabruk og resistensforhold, gi 

tilbakemeldinger om dette til ledelsen og koordinere arbeidet med å redusere antibiotikabruken 

ved sykehuset. I perioden 2017-2019 gjennomførte KAS revisjon av lokalt arbeid med 

antibiotikastyring hos alle helseforetak/private sykehus. Hovedfokuset med revisjonen var å 

identifisere forbedringsområder for det enkelte sykehus og gi råd om videre arbeid (23). 

Nedenfor følger nærmere omtale av ulike tiltak som kan inngå i ASP. 

 

1.4.1 Antibiotikaprevalens 

 

Siden 2015 er det obligatorisk for sykehus og sykehjem å delta i punktprevalensundersøkelser i 

regi av FHI to ganger årlig (2. og 4. kvartal) på datoer som er fastsatt av FHI (24, 25).  

Prevalensundersøkelsene består av to deler. I den ene delen registreres antallet av utvalgte 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og i den andre delen all systemisk bruk av 

antibiotika. I prevalensregistreringen er antibiotika definert som antimikrobielle midler og 

antimykotika samt legemidlene vankomycin, fidaksomicin, metronidazol og rifampicin. I 

antibiotikadelen samles det inn informasjon om hvor mange pasienter som får antibiotika på et 

gitt tidspunkt, type infeksjon samt hvilke antibiotika, administrasjonsform og dose som er gitt. 

Hvert år utarbeides en rapport over prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte 

infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus (NOIS-PIAH). Rapporten for 2018 viste at 

samfunnservervet pneumoni var den hyppigste infeksjonen i norske sykehus (26). Holen og 

medarbeidere beskriver at NLVI også var den hyppigste indikasjonen for antibiotikabehandling 

i flere internasjonale prevalensundersøkelser (27). Data fra punktprevalensundersøkelser, hentet 
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fra PIAHnett, for 2. og 4. kvartal i 2015-2018, viste at mellom 29,9 % og 37,4 % av pasienter 

med samfunnservervet NLVI i norske sykehus fikk behandling med benzylpenicillin, mens 

mellom 14,1 % og 19,3 % fikk behandling med cefotaxim som er et 3. generasjons 

cefalosporin, og et bredspektret middel (28). Punktprevalensundersøkelsene er obligatorisk for 

alle sykehus og det er viktig at alle får lagt inn sine tall. Rapporter fra 

punktprevalensundersøkelser kan gi en pekepinn på hvilken behandling som er gitt ved 

samfunnservervet NLVI i norske sykehus. Ved DHS viste punktprevalensundersøkelser fra 1. 

kvartal 2018 til 1. kvartal 2020 at benzylpenicillinbruk varierte fra 27,3 % til 81,8 %, samt at 3. 

generasjons cefalosporiner hyppig ble brukt mot samfunnservervet NLVI (figur 1).  

 

Figur 1 Punktprevalens: Andel smalspektret penicillin og 3. generasjons cefalosporiner av 

total antibiotika mot samfunnservervet NLVI ved Diakonhjemmet Sykehus fra 1. kvartal-18 til 

1. kvartal-20 

 
aSmalspektret penicillin: benzylpenicillin IV og fenoksymetylpenicillin PO 

 

Punktprevalens er en av flere metoder som kan benyttes for overvåkning av antibiotikabruk. 

Ved å overvåke forbruket av antibiotika over tid vil det være mulig å se trender i utviklingen. 

Ulempen med punktprevalens er at undersøkelsen ikke sier noe om forbruket, men gir et 

øyeblikksbilde av forskrivningen. Innkjøpsstatistikk er bedre egnet til å beskrive forbruket, men 

sier bare noe om hva som er kjøpt inn fra apoteket og ikke noe om hvor mye som faktisk er gitt 

til pasientene. Fordelen med punktprevalens er at undersøkelsen gjennomføres i løpet av en 

dag, slik at den ikke er tidkrevende og en raskt får svar på undersøkelsen. 
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Innkjøpsstatistikk, datainnsamling fra elektroniske kurver og stikkprøver/audit er eksempler på 

andre metoder for å overvåke antibiotikaforbruket (29). 

 

1.4.2 Audit med feedback 

 

I forbindelse med prevalensregistreringene (NOIS-PIAH) som blir utført ved DHS er det 

praksis at infeksjonslege gir tilbakemelding til forskriver i de tilfeller der den nasjonale 

retningslinjen ikke er fulgt. Audit (monitorering) med tilbakemelding er en metode som er 

anbefalt i ASP og kan brukes i forbedringsarbeid ved for eksempel prevalensregistreringer. Når 

data er samlet inn i prevalensundersøkelsen blir de vurdert mot standarden (nasjonal 

retningslinje), og det gis tilbakemelding til forskriver der det er noe å kommentere på 

behandlingen. Formålet med tilbakemeldingen er at forskriveren selv får en oversikt over egen 

forskrivning samt får anledning til å diskutere og vurdere egen praksis. Det er vist at audit med 

tilbakemelding er en egnet intervensjon for å forbedre praksis hos forskriver (30). 

 

1.4.3 Forbedring av forskrivningspraksis 

 

I regjeringens strategi for å motvirke resistensutviklingen er optimalisering av 

forskrivningspraksis for antibiotika et av tiltakene. Det bør jobbes kontinuerlig med dette på 

alle sykehus. Det er stadig nye leger som starter på sykehuset, og de har med seg sine erfaringer 

og holdninger om antibiotika fra tidligere arbeidsplasser, eventuelt fra sine studiesteder. Noen 

av legene har studert i utlandet der kanskje resistenssituasjonen og forskrivningsmønsteret er 

helt annerledes enn i Norge. For å sikre at forskrivere følger gjeldende retningslinjer, og ikke 

eventuelt tidligere forskrivningspraksis, er det viktig med kunnskap om de aktuelle 

retningslinjene. Således kan undervisning av forskrivere være et viktig tiltak i antibiotikastyring 

(21, 31).  

I en Cochrane review ble det sammenliknet ulike intervensjoner for å forbedre 

antibiotikaforskrivningen i sykehus. Intervensjonene ble inndelt etter om de var restriktive eller 

myndiggjørende. Restriktive intervensjoner er bruk av regler som begrenser forskriverens 

mulighet til å handle på en bestemt måte, som for eksempel å forskrive visse antibiotika. 

Myndiggjørende intervensjoner legger til rette for å øke kapasitet eller mulighet til å utføre en 

handling, og eksempler på slike intervensjoner er undervisning, audit med feedback og 

påminnelse til forskriver eksempelvis i form av en poster. Både restriktive og myndiggjørende 

intervensjoner førte til at flere sykehuspasienter fikk riktig antibiotikabehandling (22). I en 
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norsk studie ble det undersøkt hvilke faktorer som påvirker forskrivningspraksisen av 

antibiotika hos sykehusleger. Studien viste at konferering med mer erfarne leger eller 

spesialister i smittsomme sykdommer, retningslinjer og svar på mikrobiologiske prøver ble 

identifisert som svært viktige faktorer i antibiotikaforskrivningen. Spesielt hos praktikanter og 

uerfarne leger ble den nasjonale retningslinjen ansett som et nyttig verktøy (32). 

 

1.5 Nasjonal retningslinje 

 

I 2013 utga Helsedirektoratet «Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus». 

Retningslinjene baserer seg på ulike kunnskapskilder som vitenskapelige artikler, 

kunnskapsoppsummeringer, andre lands retningslinjer og veiledere samt behandlingserfaring 

(15). I retningslinjene er det blant annet anbefalt å ta bakteriologiske prøver før oppstart av 

antibiotika for å finne ut hvilken type antibiotika bakterien er følsom for. Videre gir 

retningslinjene føringer for hvordan aktuelle infeksjoner skal behandles i sykehus med hensyn 

til preparatvalg, dose, administrasjonsform og dels varighet av behandlingen.  

Tabell 1 viser en oversikt over anbefalt empirisk behandling ved samfunnservervet pneumoni 

og akutt KOLS-eksaserbasjon 
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Tabell 1: Nasjonal retningslinje for antibiotika i sykehus for KOLS-eksaserbasjon og 

samfunnservervet pneumoni pr 2013 (15) 

Infeksjon 

 

Legemiddel Dose Behandlingslengde 

Akutt forverrelse 

av KOLS 

Benzylpenicillin IV 

Ampicillin IV 

Amoxicillin PO 

1,2 g x 4 

1 g x 4 

500 mg x 3 

5 dager 

 

 

 

Samfunnservervet 

pneumoni, ikke 

alvorlig 

Benzylpenicillin IV 1,2 g x 4 5-7 dager 

 

 

 

Samfunnservervet 

pneumoni, alvorlig 

(CRB-65-skår            

3-4 poeng) 

Benzylpenicillin IV + evt tillegg  

Gentamicin eller 

Cefotaxim IV + alternativt 

tillegg ved mistanke om atypisk 

agens 

Erytromycin IV eller PO 

3 g x 4 

5 mg/kg x 1 

1-2 g x 3 

 

500 mg x 4 

7-10 dager 

IV: intravenøs, PO: peroral, KOLS: kronisk obstruktiv lungesykdom 

CRB-65, C: Nyoppstått konfusjon (confusion), R: Respirasjonsfrekvens  30 pust/min,  

B: Blodtrykk < 90 mmHg systolisk eller < 60 mmHg diastolisk, 65: Alder > 65 år 

Det gis ett poeng for hvert kriterium. 0-2 poeng: mild-moderat pneumoni, 3-4 poeng: alvorlig pneumoni 

 

Ifølge retningslinjene skal det tilstrebes bruk av smalspektrede antibiotika, og benzylpenicillin 

er foretrukket middel ved alle de ovennevnte infeksjonene (tabell 1). I den nasjonale 

retningslinjen er det anbefalt å bruke skåringsverktøyet CRB-65 (33) for å vurdere 

alvorlighetsgraden av samfunnservervet pneumoni og til å velge riktig antibiotikabehandling.  

En poengskår på 0–2 poeng tilsier at pasienten trolig har en mild til moderat pneumoni. En 

poengskår på 3–4 poeng tilsier at pasienten trolig har en alvorlig pneumoni.  

Hos ustabile pasienter kan absorpsjonen av antibiotika fra mage-tarmkanalen være uforutsigbar 

og det er vanlig å starte opp med intravenøs (IV) antibiotika. Så fort pasienten er stabil og kan 

ta tabletter er det vanlig å bytte til peroral (PO) behandling (34).  

Det er sykehusene selv som har ansvaret for implementering av retningslinjene. Det er få 

publiserte studier som ser på etterlevelsen av retningslinjer ved norske sykehus, men en norsk 

studie fra 2019 viste at pasienter som fikk behandling i henhold til nasjonal retningslinje for 

antibiotikabruk hadde lavere dødelighet og tendens til kortere liggetid i sykehus (35). 
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1.6 Legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problem (LRP) 

 

Ved bruk av antibiotika kan det oppstå legemiddelrelatert problem (LRP). LRP identifiseres og 

klassifiseres etter det norske klassifiseringssystemet av Ruths et al. (2007) (36). Det kan for 

eksempel være LRP som interaksjoner mellom antibiotika og andre legemidler som pasienten 

allerede bruker, uhensiktsmessig legemiddelvalg som for eksempel bruk av antibiotika som gir 

økt risiko for leversvikt hos risikopasienter eller behandling med ikke-adekvat dose ved nedsatt 

nyrefunksjon. Ved å gjøre systematisk legemiddelgjennomgang (LMG) kan man avdekke, løse 

og forebygge slike LRP. Tidligere studier har vist at kliniske farmasøyter, som del av 

tverrfaglige team ute på sykehusavdelinger, kan bidra til å avdekke, løse og forebygge LRP 

(37, 38). Kliniske farmasøyter som jobber i tverrfaglige team på sengepost kan avdekke LRP 

knyttet til antibiotikabehandling, og således bidra i arbeidet med riktig antibiotikabruk og 

påvirke at de nasjonale retningslinjene følges.  

 

1.7  Hensikt 

 

Primært: 

- Kartlegge antibiotikabruk (valg av preparat, dose, administrasjonsform, 

behandlingslengde) hos pasienter innlagt på sykehus med samfunnservervet pneumoni 

eller KOLS-eksaserbasjon, og hvorvidt gjeldende nasjonal retningslinje og lokale 

tilpasninger for Diakonhjemmet Sykehus (DHS) følges.  

- Undersøke i hvilken grad en intervensjon (undervisning og tilbakemelding på 

forskrivning av antibiotika) vil påvirke etterlevelsen av retningslinjen og bruken av 

antibiotika.  

 

Sekundært: 

- Undersøke omfang og type legemiddelrelaterte problem knyttet til antibiotikabruk og 

samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon 
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2. Metode 

 

2.1  Studiedesign  

 

Dette var en prospektiv intervensjonsstudie som ble gjennomført ved medisinsk avdeling ved 

Diakonhjemmet Sykehus (DHS) i Oslo. 

 

2.2  Studiepopulasjon 

 

Medisinsk avdeling ved DHS er en akuttmedisinsk avdeling, som gir et indremedisinsk tilbud 

til de tre bydelene som sogner til sykehuset. Avdelingen avlaster også Akershus 

universitetssykehus (Ahus) med pasienter fra tre andre bydeler. Medisinsk avdeling har tre 

sengeposter med totalt 80 senger: Medisinsk sengepost A (hjerte-/lungesykdommer), Medisinsk 

sengepost B (akuttgeriatri, slag, diabetes, nyre) og Medisinsk sengepost C (mage/tarm, 

blodsykdommer, diabetes, infeksjon). Gjennomsnittlig liggetid i 2018 var 3,3 døgn. 

Pasienter som fikk antibiotika og ble utskrevet med samfunnservervet pneumoni eller KOLS- 

eksaserbasjon med diagnosekode (ICD-10) i henhold til inklusjonskriteriene ble inkludert i 

studien. Pasienter ble inkludert over to perioder på seks uker før og etter en 

intervensjonsperiode med undervisning inkludert tilbakemelding på forskrivning til leger, 

sykepleiere og kliniske farmasøyter (figur 2). 

 

Figur 2: Tidsplan for studien ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

 

2.2.1 Inklusjonskriterier 

 

- Kvinner og menn ≥18 år innlagt med samfunnservervet pneumoni og utskrevet med 

diagnosekode, ICD-10:  

o J13 (pneumoni som skyldes Streptococcus pneumoniae),  

o J14 (pneumoni som skyldes Haemophilus influenzae)  

Pre-intervensjon

27.sept-7.nov 19

Datainnsamling

Intervensjon 

29. okt-23.jan-20

Undervisning

Post-intervensjon

24.jan-5. mars 20

Datainnsamling
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o J15 (bakteriell pneumoni, ikke klassifisert annet sted)  

- eller KOLS-eksaserbasjon med infeksjon med diagnosekode, ICD-10:  

o J44.0 (kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt infeksjon i nedre luftveier)  

o J44.1 (kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt uspesifisert forverring)  

enten som hoveddiagnose eller bidiagnose (39) 

Samfunnservervet – infeksjon som oppsto mindre enn 48 timer etter innleggelse og det 

var mer enn 48 timer siden forrige innleggelse 

 

2.2.2 Eksklusjonskriterier 

 

- Samme pasient reinlagt i samme registreringsperiode  

- Symptomer på infeksjon oppstått mer enn 48 timer etter innleggelse og det var mindre 

enn 48 timer siden forrige innleggelse 

 

Pasienter med en innleggelsesårsak som kunne være en luftveisinfeksjon, men som ikke ble 

utskrevet med samfunnservervet pneumoni eller KOLS-eksaserbasjon i epikrisen, ble 

ekskludert fra studien (figur 3). I oppgaven er derfor diagnosekoder i epikrise valgt som 

inklusjonskriterier og ikke innleggelsesårsaken. 

 

 

 

Figur 3: Inklusjon av pasienter i studien ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

Antall pasienter screenet

n=257

Antall pasienter ekskludert pga feil 
diagnosekode i epikrise

n=83

Antall pasienter inkludert

n=174
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2.2.3 Etikk og personvern 

 

Vurdering av studien ble lagt fram for Regional etisk komité (REK), Personvernombudet (PO) 

ved Diakonhjemmet Sykehus og Forskningsutvalget (FU) ved Diakonhjemmet Sykehus. 

Studien ble vurdert av REK til å være helsetjenesteforskning (vedlegg I). Personopplysninger 

ble behandlet med varsomhet etter personvernforordningen (GDPR) (40). Pasientdataene i 

prosjektet var ikke identifiserbare og det ble derfor vurdert av PO at det ikke var nødvendig å 

innhente samtykke fra pasientene, men de skulle få skriftlig informasjon om prosjektet. Studien 

ble godkjent av FU. 

 

2.3  Gjennomføring 

 

Perioden i forkant av intervensjonen er omtalt som pre-intervensjonsperiode og perioden etter 

som post-intervensjonsperiode (figur 2). 

Pasientlister over siste døgns innleggelse ble benyttet som utgangspunkt for screening av 

pasienter. Alle pasienter som ble innlagt med samfunnservervet pneumoni, KOLS-

eksaserbasjon eller hadde en innleggelsesårsak som kunne være en luftveisinfeksjon, var 

aktuelle for inklusjon i studien. De fikk et screeningnummer. Alle disse pasientene fikk utdelt 

skriftlig informasjon om studien. 

Da innleggelsesårsaken ofte er tentativ (foreløpig), ble epikrise med endelig diagnose brukt for 

å sikre inklusjonskriteriene (se punkt 2.2.1). Derfor falt noen av pasientene fra 

screeningsperioden ut (se figur 3). 

 

2.3.1 Datainnsamling 

  

Følgende data ble innhentet fra elektronisk pasientjournal i pre- og post-intervensjonsperioden: 

- alder, kjønn, innleggelsesdato, innleggelsesårsak, relevant 

sykdomshistorie/komorbiditet, sykehjemspasient 

- penicillinallergi 

- risikofaktor for infeksjon (for eksempel hos immunsupprimerte/ved reise/malignitet) 

- legemidler ved innleggelse (alle legemidler ble registrert etter ATC-systemet) (41) 

- alle antibiotika som det ble startet opp med under sykehusoppholdet inkludert styrke, 

dose, administrasjonsform, dato for oppstart og for slutt  
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- diagnosekode ICD-10: J13, J14, J15, J44.0, J44.1 knyttet til infeksjonen slik det ble 

registrert i epikrise (39) 

- data som er relevant for å vurdere legemiddelregimet i forbindelse med LMG ble hentet 

fra elektronisk pasientjournal:  

• klinisk kjemiske data: Nyrefunksjon (kreatinin, eGFR), leverfunksjon (ALAT, ALP, 

bilirubin) 

• biomarkører: CRP (C-reaktivt protein), leukocytter (en type hvite blodlegemer), 

PCT (procalcitonin) 

• vekt, høyde, blodtrykk, feber, konfusjon, respirasjonsfrekvens 

• CRB-65 skår (33) 

• mikrobiologiske prøver: blodkulturer, luftveisprøver (ekspektorat), 

nasopharynkssekret (dyp neseprøvesekret), urin antigen (pneumokokker, legionella) 

• svar på resistensbestemmelse 

• svar på røntgen thorax (nyoppstått eller progredierende infiltrat) 

 

Alle pasientdata ble registrert i et eget registreringsskjema (vedlegg II). Det ble vurdert om 

antibiotikabehandlingen fulgte gjeldende nasjonale retningslinjer. 

 

2.3.2 Legemiddelgjennomgang 

 

Kliniske farmasøyter på sengepost gjorde systematiske legemiddelgjennomganger (LMG), som 

del av sine faste arbeidsoppgaver, og deltok som vanlig på previsitt 1-2 ganger per uke. LMG 

ble gjort med evidensbasert verktøy fra IMM-modellen tilpasset lokale forhold på 

Diakonhjemmet Sykehusapoteket (42, 43). I pre- og post-intervensjonsperioden (figur 2) 

registrerte kliniske farmasøyter ved Medisinsk sengepost A, B eller C legemiddelrelaterte 

problemer (LRP) knyttet til antibiotikabruk. LRP deles inn i seks kategorier med 

underkategorier: 

1. Legemiddelvalg a) behov for tillegg, b) unødvendig LM, c) uhensiktsmessig LM-valg 

2. Dosering a) høy, b) lav, c) ikke optimalt tidspunkt, d) ikke-optimal formulering 

3. Bivirkning 

4. Interaksjon 

5. Avvikende LM-bruk a) LM adm. av helsepersonell, b) LM adm. av pasient 

6. Annet a) behov for manglende monitorering, b) mangelfull føring, c) annet 
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I pre- og post-intervensjonsperioden ble følgende registrert av kliniske farmasøyter: 

- type LRP (36) knyttet til antibiotikabruk som ble tatt opp med lege 

- tiltak og endringer i antibiotikabehandlingen som eventuelt ble gjort 

 

2.3.3 Intervensjon undervisning 

 

Undervisning er en intervensjon som er mye brukt i ASP. Det er en type myndiggjørende 

intervensjon der målet er å øke kunnskap og forståelse (21, 22).  

I intervensjonsperioden (figur 1) underviste prosektfarmasøyt leger og sykepleiere ved 

medisinsk avdeling samt kliniske farmasøyter ved alle avdelinger om antibiotikabruk og 

retningslinje knyttet til antibiotika. I legeundervisningen ble det i tillegg gitt tilbakemelding på 

forskrivning fra pre-intervensjonsperioden i form av anonyme caser.  

All undervisning foregikk i perioden mellom pre- og postfasen med pasientinklusjon. 

Prosjektfarmasøyt underviste leger på to møter, og hvert møte var satt til 30 minutter. 

Ved første møte var følgende tema:  

• Utfordringer rundt antibiotikabruk (valg av preparat, dose, administrasjonsform, 

behandlingslengde) hos pasienter som legges inn på sykehus med samfunnservervet 

pneumoni eller KOLS-eksaserbasjon. 

• Resultater fra pre-intervensjonsperioden med hensyn til bruk av antibiotika med fokus 

på bredspektret antibiotika inkludert antibiotikavalg, dose, administrasjonsform, dose 

behandlingslengde. 

• Presentasjon av pasientkasuistikker fra pre-intervensjonsfasen, med opplegg til 

plenumsdiskusjon av disse.  

 

Ved andre møte var følgende tema: 

• Nasjonal retningslinje for antibiotikabruk samt lokale tilpasninger og anbefalinger for 

behandling av samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon. Det ble lagt 

spesielt fokus på antibiotikavalg, dosering, overgang fra IV til PO antibiotika og 

behandlingslengde. 

• Presentasjon av flere pasientkasuistikker fra pre-intervensjonsfasen, med opplegg til 

plenumsdiskusjon av disse.  
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Prosjektfarmasøyt underviste sykepleiere på et møte, som var satt til 30 minutter. Følgende 

tema ble gjennomgått: 

• Generelt om antibiotika 

- Utfordringer rundt antibiotikabruk (resistens, bruk av bredspektret antibiotika) 

- Antibiotikastyringsprogram 

- Rasjonell bruk av antibiotika 

• Hva kan sykepleiere bidra med i antibiotikabehandlingen: 

- Mikrobiologisk prøvetaking og videreformidle prøvesvar til legen 

- Observere allergi/bivirkninger og ha kjennskap til dette 

- Observere klinikk under infeksjon og ha kjennskap til dette 

- Videreformidle klinikk til lege 

• Fiktive kasuistikker knyttet til pasientobservasjoner og bivirkninger av antibiotika, med 

opplegg til plenumsdiskusjon av disse.  

 

Prosjektfarmasøyt underviste kliniske farmasøyter på to møter, hvert møte var satt til i 30 

minutter. 

Ved første møte var følgende tema: 

• Generelt om antibiotika 

- Utfordringer ved antibiotikabruk (resistens, bruk av bredspektrede midler) 

- Antibiotikastyringsprogram 

- Rasjonell bruk av antibiotika 

• Hva sykepleiere kan bidra med i antibiotikabehandlingen  

- Mikrobiologisk prøvetaking 

- Observere klinikk under infeksjon og videreformidle klinikk til lege 

• Hva farmasøyter kan bidra med i antibiotikabehandlingen: 

- Legemiddelvalg (overgang intravenøs (IV) til peroral (PO) antibiotika) 

- Dosering med fokus på farmakokinetikk og farmakodynamikk 

- Bivirkninger 

- Interaksjoner med andre legemidler 

 

Ved andre møte var følgende tema: 

• Mer om bivirkninger og interaksjoner 
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• Resultater fra pre-intervensjonsperioden med fokus på behandlingslengde og bruk av 

CRB-65 

• LRP-funn i pre-intervensjonsperioden 

• Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk samt lokale tilpasninger og 

anbefalinger for behandling av samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon 

med fokus på dosering og behandlingslengde av antibiotika 

 

2.3.4 Vurdering av antibiotikabruk i henhold til nasjonal retningslinje 

 

Antibiotikabruk knyttet til samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon under 

innleggelse ble vurdert retrospektivt ut fra «Nasjonal retningslinje for bruk av antibiotika i 

sykehus» (15) samt lokale tilpasninger for sykehuset (vedlegg III og IV). Etterlevelse av 

retningslinjen ble vurdert av prosjektfarmasøyt, og eventuelle avvik ble diskutert med 

infeksjonslege. Der det var mulig ble årsaken identifisert og registrert, som for eksempel 

penicillinallergi, redusert nyrefunksjon eller interaksjoner. 

Følgende parametere ble vurdert med hensyn til etterlevelse av retningslinjen og lokale 

tilpasninger for DHS: 

- antibiotikatype 

- dosering  

- administreringsform 

- total behandlingslengde 

- om CRB-65 ble benyttet, og i så fall skår av CRB-65, for å kartlegge alvorlighetsgrad 

av pneumoni 

- om det ble tatt mikrobiologisk prøve 

- om antibiotika ble endret ut fra resistenssvar 

- om pasient hadde LRP knyttet til antibiotikabruk (sekundær målevariabel) 

- type avdekkede LRP knyttet til antibiotikabruk i pre- og post-intervensjonsperioden 

(sekundær målevariabel) 

 

2.3.5 Analyse av resultater 

Det ble opprettet en prosjektdatabase i Microsoft Office Excel 2010 hvor alle data ble registrert 

avidentifisert. Data ble bearbeidet for analyse i Microsoft Office Excel, og statistiske analyser 

ble utført i IBM SPSS statistics, version 26.  
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Det ble benyttet en ikke-parametrisk-test (Mann-Whitney U test/Wilcoxon rank-sum test) for å 

sammenligne variabler før og etter intervensjon for hele datasettet, grunnet skjevfordeling av 

data. P-verdi < 0,05 ble ansett som statistisk signifikant. Deskriptive analyser ble gjennomført 

for å finne gjennomsnitt, median og standardavvik. Det ble beregnet prosenter av 

pasientkarakteristika, diagnose ved innleggelse og utreise, CRB-65 skår, empirisk 

antibiotikabehandling, behandlingslengde og mikrobiologiske prøver. 
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3. Resultat 

 

3.1 Pasientkarakteristikk 

 

Det ble totalt inkludert 174 pasienter i studien,  88 pasienter i pre-intervensjonsperioden og 86 

pasienter i post-intervensjonsperioden. De fleste av pasientene var innlagt ved Medisinsk 

sengepost A og Medisinsk sengepost B i begge registreringsperiodene. Andel pasienter med 

KOLS var henholdsvis 33 % og 41,9 % i pre- og post-intervensjonsperioden. Det var flest 

pasienter som ble utskrevet med pneumoni i begge periodene (tabell 2). 

 

Tabell 2: Pasientkarakteristika og informasjon fra innleggelsen for de 174 inkluderte pasienter 

i studien ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

Pasienter Pre-intervensjon 

 n=88         

Post-intervensjon 

n=86 

Medisinsk sengepost A, ant pas (%) 33  (37,5) 32  (37,2) 

Medisinsk sengepost B, ant pas (%) 41  (46,6) 42  (48,8) 

Medisinsk sengepost C, ant pas (%) 14  (15,9) 15  (17,4) 

Kvinner, antall (%) 42  (47,7) 45  (52,3) 

Alder (år), gjennomsnitt 69,1  74,7  

Alder (år), median (range) 74     (18-96) 76   (25-100) 

Liggetid (dager), gjennomsnitt  5,6  5,5  

Liggetid (dager), median (range) 4       (1-30) 4     (0,6-25) 

Innlagt IVAa 14  (15,9) 15  (17,4) 

Reinlagt i perioden 13  (14,8) 14  (16,3) 

Pasienter med KOLSb 29 (33) 36 (41,9) 

Utskrevet med pneumoni  72  (81,8) 62  (72,1) 

aIVA: Intensivavdeling, bKOLS kronisk obstruktiv lungesykdom 

 

 

 

3.1.1 Infeksjon og klinikk ved innleggelse 

 

Pneumoni var innleggelsesårsak hos 48, 9 % av pasientene i pre-intervensjonsperioden og hos 

41,9 % av pasientene i post-intervensjonsperioden. KOLS-eksaserbasjon var innleggelsesårsak 

hos 17 % av pasientene i pre-intervensjonsperioden og hos 15,1 % av pasientene i post-

intervensjonsperioden. For å sikre at pasienter med samfunnservervet pneumoni eller KOLS- 
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eksaserbasjon ble inkludert i studien, ble også pasienter med andre innleggelsesårsaker som 

kunne være en luftveisinfeksjon, vurdert som aktuelle for inklusjon. Eksempler på andre 

innleggelsesårsaker var infeksjon ukjent fokus, sepsis, redusert allmenntilstand, tungpust, 

obstruktiv respirasjon, høy CRP, brystsmerter, akutt forvirring eller luftveisinfeksjon. Det var 

henholdsvis 30 pasienter (34,1 %) og 37 pasienter (43 %) av pasientene i pre- og post-

intervensjonsperioden som ble innlagt med andre innleggelsesårsaker. Av disse pasientene var 

det 27 pasienter (90 %) i pre-intervensjonsperioden og 34 pasienter (91,9 %) i post-

intervensjonsperioden som fikk endret innleggelsesårsaken til enten pneumoni eller pneumoni i 

kombinasjon med KOLS-eksaserbasjon i epikrisen.  

 

Typiske luftveissymptomer ved pneumoni er hoste, ekspektorat og brystsmerter. I pre- og post-

intervensjonsperioden hadde henholdsvis  93,2 % og 91,1 % av pasientene luftveissymptomer. 

Det var 35,2 % av pasientene i pre-intervensjonsperioden som hadde feber ved innleggelse og 

27,9 % av pasientene i post-intervensjonsperioden. Feber ble her definert som temperatur ≥ 38 

°C. Røntgen thorax, som er anbefalt å ta ved mistanke om pneumoni, ble tatt hos henholdsvis 

98,9 % og 98,8 % av pasientene i pre- og postintervensjonsperioden.  

 

3.1.2 Diagnose ved utreise, epikrise 

 

81,8 % av pasientene i pre-intervensjonsperioden og 72,1 % av pasientene i post-

intervensjonsperioden ble utskrevet med pneumoni i epikrise (figur 4). 

 

Figur 4: Diagnose i epikrise i pre-intervensjonsperioden og post-intervensjonsperioden for 

inkluderte pasienter i studien ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 
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11,4 % og 18,6 % av pasientene i pre- og post-intervensjonsperioden ble utskrevet med KOLS-

eksaserbasjon. Pasientene med pneumoni ble utskrevet med diagnosekode ICD-10 J13, J14 

eller J15 og pasientene med KOLS-eksaserbasjon med ICD-10 J44.0 eller J44.1. I begge 

periodene var det flest pasienter som ble utskrevet med J15.9 det vil si uspesifikk bakteriell 

pneumoni, og dette utgjorde 56,8 % av pasientene i pre-intervensjonsperioden og 43 %  av 

pasientene i post-intervensjonsperioden. Denne diagnosekoden benyttes når en ikke har funnet 

bakterievekst i mikrobiologiske prøver. 

 

3.2 Intervensjonsperiode, undervisning 

 

Undervisningen var i form av forelesning om de punktene skissert i metode punkt 2.3.3, og var 

målrettet ut fra funn fra pre-intervensjonsperioden. Det var god anledning til spørsmål fra 

deltakerne, og i lege- og sykepleierundervisningen ble det satt av mye tid til diskusjon av 

pasientkasuistikker. Eksempler på pasientkasuistikker fra pre-intervensjonsfasen er nærmere 

beskrevet under punkt 3.2.1 og 3.2.2. I farmasøytundervisningen ble det ikke presentert 

kasuistikker fra pre-intervensjonsperioden, men det ble lagt om til diskusjon av LRP fra denne 

perioden, som var et sekundærmål i studien (se punkt 3.2.3). 

 

3.2.1 Legeundervisning 

 

I undervisningen av leger ble pasientkasuistikker fra pre-intervensjonsperioden lagt fram, og 

kasuistikkene ble diskutert i plenum.  

En av kasuistikkene omhandlet behandling av KOLS-eksaserbasjon: 

 

Mann, 74 år, legges inn med KOLS-eksaserbasjon (tale- og hviledyspné). 

Multisyk (alvorlig KOLS, AF, osteoporose, pulmonal hypertensjon, nyresvikt). 

Funn ved innkomst: Mulig infiltrat røntgen thorax, ingen bakterievekst i 

nasofarynkssekret, CRB-65-skår 1 poeng (alder), T: 36,7 °C, CRP 20, hvite 12,7.  

Pasienten starter opp med benzylpenicillin 3g x 4 IV, behandlingstid 8 dager (kodet ut i 

epikrise med ICD-10-koder: J44.1 og J15.9). 

CRP er 48 og hvite 7,8 ved utreise. Kommentarer? 
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Antibiotikavalg, dose, administreringsform og behandlingslengde ble diskutert. Flere av legene 

var enige om at benzylpenicillin 3 g var riktig dose, fordi pasientene hadde en alvorlig KOLS, 

men at det var lang IV behandling. Det var enighet om at behandlingslengden på åtte dager var 

for lang. 

 

En annen kasuistikk omhandlet behandling av pneumoni: 

 

Kvinne, 28 år, legges inn med infeksjon ukjent fokus. Hovedplager er hoste med blankt 

ekspektorat, halsvondt og magesmerter. Pasienten har hatt redusert allmenntilstand de 

fire siste dager og feber med kraftig forverring siste døgn. 

Ved innkomst er det pneumonisuspekt fortetning høyre side på røntgen thorax, CRB-65-

skår 1 poeng (BT), T: 39,9 °C, CRP 170, hvite 15,7 og pasienten er ikke septisk. Svar på 

blodkultur viser seg å være negativ (ikke svar før utreise). 

Pasienten starter opp med benzylpenicillin 3 g x 4 IV og gentamicin 320 mg x 1 IV. 

Dag 2 er hvite 9 og CRP 255. CRPmax er 276 dag 3. Gentamicin seponeres etter  

3 doser. Ved utreise (dag 5) er CRP 167 og hvite 7,8 og antibiotika byttes fra 

benzylpenicillin 3 g til fenoksymetylpenicillin 1 g x 4 i 4 dager. Total behandlingslengde 

er 7,5 dager. Kommentarer? 

 

Det ble diskutert om benzylpenicillin-dosen var for høy og om behandlingslengden var for 

lang. Det ble raskt oppdaget at pasienten hadde luftveisplager og ikke var septisk, så det ble 

diskutert om behandlingslengden med gentamicin var for lang. Det var enighet blant flere av 

legene på disse punktene. 

 

3.2.2 Sykepleierundervisning 

 

I  undervisningen for sykepleiere ble fiktive kasuistikker knyttet til pasientobservasjoner og 

bivirkninger av antibiotika diskutert i plenum. En av kasuistikkene omhandlet videreformidling 

av pasientklinikk: 

 

Pasient innlagt på sengepost med infeksjonsutløst KOLS-eksaserbasjon. CRP ved 

innkomst er 190. Pasienten starter opp med cefotaxim 1 g x 3 IV. 

Dag 3 får pasienten fortsatt cefotaxim. 
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Før previsitt tilser du pasienten, som er afebril og er mindre tungpusten. Labprøver 

viser at CRP er 98. Hva gjør du? 

 

Det var flere sykepleiere som foreslo at antibiotika skulle byttes fra cefotaxim IV til peroral 

(PO) antibiotika. Prosjektfarmasøyt var enig i at det nok var riktig å gå over til PO behandling, 

men at hovedfokuset her burde være å informere legen om at pasienten var i bedring. Etter 

videreformidling av klinikk ville det være riktig å spørre om antibiotikabehandling skulle 

endres. 

 

3.2.3 Farmasøytundervisning 

 

I undervisningen for kliniske farmasøyter ble blant annet registrerte LRP knyttet til 

antibiotikabruk i pre-intervensjonsperioden lagt fram. Sju LRP ble tatt opp med lege i denne 

perioden (tabell 3), og disse ble diskutert med farmasøytene. Det var stor interesse blant de 

kliniske farmasøytene å lære mer om antibiotika og riktig bruk. 

 

3.3 LRP knyttet til antibiotikabruk 

 

Totalt ble 16 LRP knyttet til antibiotikabruk tatt opp med lege av klinisk farmasøyt i pre- og 

post-intervensjonsperioden (tabell 3). Det var 68,8 % av LRPene som ble tatt til følge. 
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Tabell 3: Registrerte LRP (36) knyttet til antibiotikabruk i pre- og post-intervensjonsperioden 

for inkluderte pasienter i studien ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus  

Type 

LRP 

Beskrivelse Pre-

intervensjonsperiode 

 

Antall  Utfall 

Post-

intervensjonsperiode 

 

Antall  Utfall 

 Legemiddelvalg     

1b Unødvendig legemiddel 1 Tatt til følge 1 Tatt til følge 

1c Uhensiktsmessig 

legemiddelvalg 

0  2 

1 

Tatt til følge 

Tatt til 

etterretning 

 Dosering     

2a For høy dose 2 Tatt til følge 1 Tatt til følge 

  2 Ikke tatt til følge   

  1 Tatt til 

etterretning 

  

2d Ikke optimal formulering 0  1 Tatt til følge 

 Bivirkning     

3 Bivirkning 1 Ikke tatt til følge 0  

 Interaksjoner     

4 Interaksjoner 0  1 Tatt til følge 

 Annet     

6a Manglende monitorering 0  1 Tatt til følge 

6c Annet 0  1 Tatt til følge 

 Sum LRP 7  9  

 

Det var sju LRP knyttet til antibiotikabruk, som ble registrert i pre-intervensjonsperioden: 

• Ett LRP havnet i kategorien «unødvendig legemiddel» (1b) der det ble stilt spørsmål om 

gentamicin kunne seponeres etter én dose.  

• Fem LRP havnet i kategorien «for høy dose» (2a) der det ble tatt opp med forskriver om 

dosen benzylpenicillin IV kunne reduseres fra 3 g til 1,2 g.  

• Ett LRP havnet i kategorien «bivirkning» (3). Kombinasjonen ciprofloksacin og 

prednisolon kan gi økt risiko for akillesseneruptur og det ble foreslått for forskriver å 

bytte antibiotika.  

 

I post-intervensjonsperioden ble ni LRP knyttet til antibiotikabruk registrert:  

• Ett LRP havnet i kategorien «unødvendig legemiddel» (1b) der det ble stilt spørsmål om 

gentamicin kunne seponeres etter tre dose.  

• Tre LRP havnet i kategorien «uhensiktsmessig legemiddelvalg» (1c).  



 35 

- En pasient fikk benzylpenicillin på dag fire uten noe særlig effekt. Det ble stilt 

spørsmål om resistenssvar var kommet og om preparat eventuelt burde endres 

grunnet manglende effekt. 

- En pasient med Myastenia Gravis fikk gentamicin, som er uheldig for denne 

pasientgruppen, og det ble stilt spørsmål om antibiotika skulle byttes.  

- En pasient fikk fenoksymetylpenicillin og det var kommet resistenssvar som viste at 

det burde byttes til amoksicillin.  

• Ett LRP havnet i kategorien «for høy dose» (2a) der det ble tatt opp med forskriver om 

dosen benzylpenicillin IV kunne reduseres fra 3 g til 1,2 g.  

• Ett LRP havnet i kategorien «ikke-optimal formulering» (2d) der det ble stilt spørsmål 

om å bytte fra metronidazol intravenøs til peroral formulering.  

• Ett LRP havnet i kategorien «interaksjon» (4) og det ble stilt spørsmål om det skulle 

måles serumkonsentrasjon av ciklosporin grunnet interaksjon med 

trimetoprim/sulfametoksazol. 

• Ett LRP havnet i kategorien «manglende monitorering» (6a) der det ble stilt spørsmål 

om det skulle tas en serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin.  

• Ett LRP havnet i kategorien «annet» (6c) der det ble stilt spørsmål om diagnosekode for 

pneumoni ved utreise var feil. 

 

3.4 Etterlevelse av nasjonal retningslinje 

 

Den «Nasjonal faglige retningslinje for antibiotika i sykehus» (15) ble utgitt av 

Helsedirektoratet i 2013. Denne retningslinjen er under revisjon, og kapittelet om nedre 

luftveisinfeksjon skulle etter planen publiseres 1. mars 2020. Studien ble gjennomført før 

planlagt revisjon skulle foreligge, og det ble derfor valgt å vurdere etterlevelse av 

retningslinjene ut fra den versjonen som forelå fra 2013 samt lokale tillegg for DHS, se metode 

og vedlegg III og IV. 

 

3.4.1 Antibiotikavalg og CRB-65 

 

For å vurdere hvilken behandling det skal startes opp med er det anbefalt å bruke 

skåringsverktøyet CRB-65 til å vurdere alvorlighetsgraden av en pneumoni (33). I pre-

intervensjonsperioden ble kun en pasient skåret av lege med CRB-65 og kun tre pasienter i 
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post-intervensjonsperioden. Prosjektfarmasøyt skåret alle pasientene med CRB-65 

retrospektivt. I begge periodene fikk henholdsvis 42 % og 47,7 % av pasientene i pre- og post-

intervensjonsperioden en CRB-65 skår på 1 poeng. Pasienter med 0-1 poeng hadde en mild 

pneumoni. Det var ingen av pasientene i noen av registreringsperiodene som hadde CRB-65 

skår på 4 poeng, men 6,8 % av pasientene i pre-intervensjonsperioden og 8,1 % av pasientene i 

post-intervensjonsperioden hadde en CRB-65 skår på 3 poeng, dvs alvorlig pneumoni (figur 5). 

Ifølge nasjonal retningslinje (15) skal pasienter med en alvorlig pneumoni starte opp med 

annen empirisk antibiotikabehandling enn ved mild til moderat pneumoni så det er viktig å 

fange opp disse pasientene. 

 

Figur 5: Fordeling av CRB-65 skår (33) i % for inkluderte pasienter i studien ved medisinsk avdeling, 

Diakonhjemmet Sykehus 

 
Mild pneumoni: 0-1 poeng, moderat pneumoni: 2 poeng, alvorlig pneumoni:3-4 poeng 

 

 

Figur 6 viser at 81,8 % i pre-intervensjonsperioden startet opp med benzylpenicillin IV og at 

22,2 % fikk gentamicin i tillegg til benzylpenicillin. Det var 10,2 %  som startet opp med et 3. 

generasjons cefalosporin. Antibiotikabehandlingen ble vurdert etter noen dager, og det var 15 

pasienter (17,5 %) som byttet fra benzylpenicillin til et 3. generasjons cefalosporin grunnet 

klinisk terapisvikt.  

I post-intervensjonsperiode var det 79,1 % som startet opp med benzylpenicillin IV og 14 % 

som fikk gentamicin i tillegg til benzylpenicillin. Det var 9,3 % som startet opp med et 3. 

generasjons cefalosporin. To pasienter (2,3 %) byttet fra benzylpenicillin til et 3. generasjons 

cefalosporin grunnet manglende effekt av benzylpenicillin. 
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Figur 6: Empirisk antibiotikabehandling, antall forskrivninger i pre-intervensjonsperioden 

(n=104) og post-intervensjonsperioden (n=98) for inkluderte pasienter i studien ved medisinsk 

avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

 
3.generasjons cefalosporiner: cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim 

 

 

3.4.2 Dosering 

 

Pre-intervensjonsperiode 

 

Fem pasienter fikk for lav dose med antibiotika i pre-intervensjonsperioden: 

 

- Benzylpenicillin  

Tre pasienter fikk benzylpenicillin 1,2 g x 4. Pasientene hadde alvorlig KOLS, og skulle 

fått behandling med  3 g x 4 ifølge lokale anbefalinger for sykehuset (vedlegg III). 

 

- Gentamicin  

Gentamicin doseres etter vekt og dosen er normalt 5 mg/kg én gang daglig ved normal 

nyrefunksjon. To pasienter fikk for lav dose med gentamicin. 

• Den ene pasienten veide 122 kg, var 39 år gammel og hadde normal 

nyrefunksjon. Etter nasjonal retningslinje skulle pasienten hatt en dose på 500 

mg (beregnes med vekt 100 kg ifølge retningslinjen), men fikk bare 440 mg.  

• Den andre pasienten veide 62 kg, var 57 år og hadde normal nyrefunksjon. Etter 

retningslinjen skulle pasienten hatt en dose på 310 mg, men fikk bare 240 mg. 
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• 10 pasienter fikk for høy dose med antibiotika i pre-intervensjonsperioden:  

 

- Benzylpenicillin  

Åtte pasienter med mild eller moderat pneumoni hadde fått benzylpenicillin 3 g x 4 fra 

2-8 dager. Ved mild til moderat samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon 

(unntak alvorlig KOLS) er det anbefalt å gi benzylpenicillin 1,2 g x 4. 

 

- Ceftriaxon  

To pasienter fikk ceftriaxon 2 g x 1. Ceftriaxon gis normalt i doser på 2 g ved alvorlige 

infeksjoner, som for eksempel sepsis. Den ene pasienten hadde en mild pneumoni og 

den andre pasienten en moderat pneumoni. Dosen kunne vært trappet ned til 1 g.  

 

Post-intervensjonsperiode 

 

En pasient fikk for lav dose med antibiotika i post-intervensjonsperioden: 

 

- Benzylpenicillin  

En pasient fikk benzylpenicillin 1,2 g x 4. Pasienten hadde alvorlig KOLS, og skulle 

fått behandling med 3 g x 4 ifølge lokale anbefalinger for sykehuset (vedlegg III). 

 

Fire pasienter fikk for høy dose med antibiotika i post-intervensjonsperioden:  

 

- Benzylpenicillin 

To pasienter med enten mild eller moderat pneumoni hadde fått benzylpenicillin 3 g x 4 

i 2,5 og 3 dager. Ved mild til moderat samfunnservervet pneumoni og KOLS-

eksaserbasjon (unntak alvorlig KOLS) er det anbefalt å gi benzylpenicillin 1,2 g x 4. 

 

- Ceftriaxon  

En pasient fikk ceftriaxon 2 g x 1 i seks dager uten å ha en alvorlig infeksjon. Det var 

nødvendig for pasienten med intravenøs behandling, men dosen kunne vært trappet ned 

til 1 g.  
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- Gentamicin 

Gentamicin ble gitt i dosen 7 mg/kg én gang daglig til en pasient som ikke hadde 

neutropen feber. Pasienten skulle hatt en dose på 5 mg/kg én gang daglig ifølge nasjonal 

retningslinje. 

 

3.4.3 Behandlingslengde og overgang til peroral behandling 

 

Den nasjonale retningslinjen anbefaler en behandlingslengde på 5-7 dager for en mild til 

moderat pneumoni (CRB-65-skår 0-2 poeng) og 7-10 dager for en alvorlig pneumoni (CRB-65-

skår 3-4 poeng) (15). Kun seks av pasientene i pre-intervensjonsperioden og sju pasienter i 

post-intervensjonsperioden hadde en alvorlig pneumoni og skulle ha antibiotikabehandling i 7-

10 dager etter anbefalingene i nasjonal retningslinje. 

 

I pre-intervensjonsperioden fikk 40 pasienter (45,4 %) for lang behandlingslengde ifølge 

nasjonal retningslinje (tabell 7). Den gjennomsnittlige behandlingslengden for alle pasienter 

var henholdsvis 9,3 dager og 8,4 dager i pre- og post-intervensjonsperioden (tabell 4). I begge 

registreringsperiodene var det en pasient som hadde en behandlingslengde på 44 dager, og 

dermed trakk opp den gjennomsnittlige behandlingslengden. Median behandlingslengde for 

alle pasienter (hele pasientpopulasjonen) og for pasienter med pneumoni 

(pneumonipopulasjonen) var 8 dager i pre-intervensjonsperioden og 7,5 dager i post-

intervensjonsperioden. Forskjellen i gjennomsnittlig behandlingslengde for hele 

pasientpopulasjonen og for pneumonipopulasjonen i pre- og post-intervensjonsperioden var 

signifikant (p-verdi<0,05) (tabell 4). 
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Tabell 4: Behandlingslengde med antibiotika for inkluderte pasienter i studien ved medisinsk 

avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

Gjennomsnittlig 

behandlingslengde 

Pre-intervensjon  

Pas.  Dager  Range   

                  (median)           

Post-intervensjon 

Pas.  Dager    Range  

                     (median) 

Mann-Whitney  

U-test 

 

Total 

 

88 9,3 3-44     

(8) 

86 8,4 3-44    

(7,5) 

p=0,016 

Intravenøs (IV) 

antibiotika 

88 4,4 0-27     

(3) 

86 3,5 0-22    

(3) 

p=0,089 

Antibiotika etter 

utskrivelse 

88 4,3 0-27     

(4) 

86 4,1 0-20    

(4) 

p=0,435 

Pneumoni 

 

72 9,7 4,3-44  

(8) 

62 8,6 3-44    

(7,5) 

p=0,029 

KOLS-eksaserbasjon 10 7,4 3-12,5  

(7,3) 

16 6,9 3-12,5 

(7) 

p=0,517 

Pneumoni +  

KOLS-eksaserbasjon 

6 8,1 6-9,5   

(8,3) 

8 8,5 7-12    

(8,4) 

p=1 

p<0,05=signifikant 

 

 

I pre-intervensjonsperioden var den gjennomsnittlige behandlingslengden med intravenøs (IV) 

antibiotika 4,4 dager. Behandlingslengden var redusert med 0,9 dager i  post-

intervensjonsperioden (tabell 4). Forskjellen i intravenøs behandlingslengde i pre- og post-

intervensjonsperioden var ikke signifikant (p>0,05).  

 

I pre- og post-intervensjonsperioden fikk henholdsvis 68,2 % og 50 % av pasientene IV 

antibiotika fram til utreise eller de var ferdigbehandlet med hele kuren med IV antibiotika før 

utreise. 31,8 % av pasientene i pre-intervensjonsperioden og 50 % av pasientene i post-

intervensjonsperioden startet opp med PO antibiotika minst en dag før utreise (figur 7).  
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Figur 7: Antall dager med PO antibiotika før utreise (andel pasienter i %) for inkluderte 

pasienter i studien ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

 
 

 

Raskere overgang fra IV til PO behandling kan muligens ha noe å si for antall dager med PO 

behandling etter utreise. Gjennomsnittlig behandlingslengde med antibiotika etter utreise var 

henholdsvis 4,3 dager og 4,1 dager i pre- og post-intervensjonsperioden. I studien gikk 

behandlingslengden med PO antibiotika etter utreise ned med 0,2 dager, men denne forskjellen 

var ikke signifikant (P>0,05) (tabell 4). 

 

3.4.4 Mikrobiologisk prøvetaking 

 

Ved pneumoni er det anbefalt å ta blodkultur, dyp neseprøve og/eller ekspektoratsprøve til 

dyrkning ifølge nasjonal retningslinje. Ved mistanke om pneumokokker kan det også testes for 

antigen i urin. Ved mistanke om atypisk pneumoni er det anbefalt å teste for Legionella, 

Mycoplasma og eventuelt virus (15). 

 

I pre- og post-intervensjonsperioden ble det tatt mikrobiologiske prøver hos henholdsvis 80 

pasienter (90,9 %) og 76 pasienter (88,4 %). Blodkultur og dyp neseprøve ble tatt hos 

henholdsvis 69,3 %  og 70,5 % av pasientene i pre-intervensjonsperioden og hos 61,6 % og 70 

% av pasientene i post-intervensjonsperioden. I pre-intervensjonsperioden ble kun 17 % av 
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pasientene testet for influensa, mens 43 % av pasientene ble testet i post-intervensjonsperioden, 

som var i influensasesongen.  

 

Tabell 5: Oversikt over mikrobiologiske prøver tatt for inkluderte pasienter i studien ved 

medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

Mikrobiologisk 

prøve 

Pre-intervensjon n=88 pas 

Antall                        (%) 

Post-intervensjon n=86 pas 

Antall                       (%) 

Total antall prøver 80  (90,9) 76  (88,4) 

Blodkultur (BK) 61  (69,3) 53 (61,6) 

Dyp neseprøve 62 (70,5) 60 (70) 

Ekspektorat 40  (45,5) 38 (44,2) 

BK, dyp neseprøve 

og ekspektorat 

21 (23,9) 20 (23,3) 

BK og dyp 

neseprøve 

46 (52,3) 41 (47,7) 

BK og ekspektorat 29 (33) 25 (29,1) 

Dyp neseprøve og 

ekspektorat 

29 (33) 29 (33,7) 

Pneumokokkantigen 

i urin 

16 (18,2) 10 (11,6) 

Legionellaantigen i 

urin 

10 (11,4) 4 (4,7) 

Influensa A og B 15 (17) 37 (43) 

RS virus 0 0 1 (1,2) 

Ikke tatt prøver 8 (9,1) 10 (11,6) 

 

I pre-intervensjonsperioden var det oppvekst i 43,8 % av de mikrobiologiske prøvene som var 

tatt og for 7,5 % av prøvene var det ikke kommet prøvesvar før utreise. I post-

intervensjonsperioden var det oppvekst i 43,4 % av prøvene og for 17,1 % av prøvene var det 

ikke kommet svar før utreise. 

 

Antibiotika ble justert etter mikrobiologisk prøvesvar hos 23,8 % av pasientene i pre-

intervensjonsperioden og hos 21,1 % av pasientene i post-intervensjonsperioden (tabell 6). Fire 

pasienter i begge registreringsperiodene hadde funn av Pseudomonas aeruginosa, og byttet 

antibiotika til ceftazidim eller ciprofloksacin etter resistenssvar. Åtte pasienter hadde oppvekst 

av Haemophilus influenzae og byttet antibiotika til enten amoksicillin, 

trimetoprim/sulfametoksazol eller doksycyklin avhengig av resistenssvar. Andre mer sjeldne 
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mikrober som ble funnet i mikrobiologiske prøver var Achromobacter xylosoxidans og 

Stenotrophomonas maltophilia. De fire bakteriene som det er gitt eksempler på her var alle 

resistente mot benzylpenicillin, som er empirisk behandling ved samfunnservervet pneumoni 

og KOLS-eksaserbasjon (15). Dette viser at det er viktig å ta mikrobiologiske prøver for å 

kunne gi antibiotikabehandling som bakterien er følsom for. 

 

Tabell 6: Oversikt over antibiotika justert etter mikrobiologisk prøvesvar for inkluderte 

pasienter i studien ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

Antibiotika justert 

etter mikrobiologisk 

prøvesvar 

Pre-intervensjon  

n=80 prøver 

Antall.             (%) 

Post-intervensjon  

n=76 prøver 

Antall                      (%) 

Ja 19    (23,8) 16       (21,1) 

Nei 4    (5) 4       (5,3) 

Ikke svar før utreise 13    (16,3) 17       (22,4) 

Ikke aktuelt 44    (55) 39       (51,3) 

 

 

3.4.5 Oppsummering 

 

Tabell 7 viser en oppsummering av etterlevelse av den nasjonale retningslinjen samt lokale 

tilpasninger og anbefalinger ved DHS. 

 

Tabell 7: Oppsummert etterlevelse av nasjonal retningslinje (15) og lokale anbefalinger  for 

inkluderte pasienter i studien ved medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, 88 pasienter i 

pre- og 86 pasienter i post-intervensjonsfase 

Retningslinje ikke fulgt Pre-intervensjon (88pas) 

Antall                (%) 

Post-intervensjon (86 pas) 

Antall                (%) 

Antibiotikavalg 

   For bredspektret 

   Uhensiktsmessig 

   Ikke indikasjon 

 

5 

3 

2 

 

(5,7) 

(3,4) 

(2,3) 

 

1 

2 

1 

 

(1,2) 

(2,3) 

(1,2) 

Dose 

   For lav 

   For øy 

  

3 

11 

 

(3,4) 

(12,5) 

 

2 

4 

 

(2,3) 

(4,7) 

Behandlingslengde 

   For kort 

   For lang 

 

0 

40 

 

 

(45,4) 

 

0 

33 

 

 

(38,4) 
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4. Diskusjon 

 

I denne studien ble alle pasienter som ble innlagt med mistanke om samfunnservervet 

pneumoni eller KOLS-eksaserbasjon screenet for inklusjon. Hos 83 pasienter manglet 

diagnosekode for samfunnservervet pneumoni eller KOLS-eksaserbasjon i epikrise, og disse 

pasientene ble ekskludert fra studien. Årsaken til at pasienter som hadde andre 

innleggelsesårsaker ble screenet for inklusjon var at vi ikke ville miste pasienter som kunne ha 

en av disse infeksjonene da innleggelsesårsaken er tentativ. 

 

4.1 Vurdering av antibiotikabehandling i henhold til nasjonal retningslinje 

 

Et av hovedfunnene i studien var at nesten halvparten av pasientene i pre-intervensjonsperioden 

fikk for lang gjennomsnittlig behandlingslengde i forhold til nasjonal retningslinje. Nedgangen 

i behandlingslengde gikk signifikant ned etter en intervensjon med undervisning og 

tilbakemelding på forskrivning for hele pasientpopulasjonen og pneumonipopulasjonen. En 

studie viste at kortere behandlingslengde av samfunnservervet pneumoni førte til mindre 

resistensutvikling, lavere kostnader for sykehuset, mindre bivirkninger for pasienten og økt 

etterlevelse (44). 

Minst 1/3 av pasientene i studien hadde KOLS, men det var får pasienter som fikk behandling 

mot KOLS-eksaserbasjon eller både pneumoni og KOLS-eksaserbasjon. Vi så ikke en 

signifikant nedgang i gjennomsnittlig behandlingslengde for disse gruppene. En mulig 

forklaring på at vi ikke så en signifikant forskjell kan være at pasientgruppene var små.  

 

Den gjennomsnittlige behandlingslengden med intravenøs (IV) antibiotika gikk også ned i post-

intervensjonsperioden, men denne nedgangen var ikke signifikant. Det var også flere av 

pasientene i post-intervensjonsperioden som byttet fra IV til peroral (PO) antibiotika tidligere i 

behandlingsforløpet. I en studie beskriver Carratalà og medarbeidere at kortere IV behandling 

med antibiotika enn standard behandling mot samfunnservervet pneumoni førte til kortere 

liggetid og påvirket ikke utfallet av pasientbehandlingen i negativ grad (45). Pasientene i 

studien som fikk standard behandling, som innebar lengre IV behandling, hadde større risiko 

for å få bivirkninger og da hovedsakelig flebitter. Kortere behandling med intravenøs 

antibiotika har i flere studier vist å gi reduserte kostnader, raskere utskrivinger og reduserte 

komplikasjoner som er knyttet til intravenøs administrering (46-50). 
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Den «Nasjonale faglige retningslinje for antibiotika i sykehus» er under revisjon. Revisjonen av 

retningslinjen ble imidlertid stoppet grunnet covid-19 og i prosjektet er dataene vurdert opp 

mot retningslinjen før revisjonen. I personlig meddelelse fra KAS sies det at det trolig vil bli 

angitt kortere behandlingstid i den nye retningslinjen. Erfaring fra vår studie viser at sykehuset 

reduserte behandlingslengden for pneumoni etter intervensjon med undervisning, så 

undervisning om den nye retningslinjen kan bli viktig for å påvirke forskrivningen gunstig. 

  

De fleste av pasientene startet opp med benzylpenicillin IV i begge registreringsperiodene. 

Dette er i tråd med retningslinjen og ønsket ut fra resistensutfordringer. Ifølge den nasjonale 

retningslinjen kan gentamicin legges til benzylpenicillin ved alvorlig pneumoni med CRB-65 

skår på 3-4 poeng (15, 33). Det var kun fire av pasientene i studien som ble skåret med CRB-65 

av lege for å vurdere alvorlighetsgraden av pneumonien. En lege som jobbet på 

lungeavdelingen ved DHS fortalte at de brukte CRB-65 til å vurdere om pasienter fra sykehjem 

skulle legges inn på sykehus eller ikke. Flere studier beskriver at CRB-65 eller CURB-65, som 

ofte er beskrevet i internasjonale studier, i liten grad brukes for å vurdere alvorlighetsgraden av 

en pneumoni (51-54). I CURB-65 inngår de samme fire kriteriene som i CRB-65 (33) og i 

tillegg urea (U), som er et femte kriterium (55).  

 

For pasientene i studien så vi at andre skåringsverktøy enn CRB-65, som for eksempel NEWS, 

SIRS og qSOFA, ble brukt i mye større grad. NEWS (National Early Waring Score) er et 

skåringsverktøy som benyttes for å tidlig kunne oppdage en forverret tilstand hos voksne 

pasienter (56). SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) og qSOFA (quick 

Sequential Organ Failure Assessment) er begge skåringsverktøy som benyttes for å identifisere 

sepsis (57). NEWS og qSOFA er også anbefalte skåringsverktøy i 

pasientsikkerhetsprogrammet (58), så det kan være en årsak til at de hyppig er brukt. 

 

I studien hadde under 10 % av pasientene i pre-intervensjonsperioden og post-

intervensjonsperioden en alvorlig pneumoni. I pre-intervensjonsperioden fikk 18 pasienter 

tillegg av gentamicin, men bare en av disse pasientene hadde en alvorlig pneumoni. De ble 

således behandlet bredere enn det retningslinjen angir. Av de 12 pasientene som fikk tillegg av 

gentamicin i post-intervensjonsperioden var det kun to pasienter med alvorlig pneumoni. Noen 

av pasientene som fikk gentamicin sammen med benzylpenicillin ble enten innlagt med 

infeksjon ukjent fokus, var septiske eller svært dårlige. For disse pasientene kan det nok ha 
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vært riktig å gi gentamicin, men for andre pasienter med en mindre alvorlig infeksjon kan 

gentamicin ha blitt gitt for sikkerhets skyld.  

 

Det er anbefalt å bruke CRB-65 i den nasjonale retningslinjen, så dette skåringsverktøyet bør 

gjøres mer kjent og benyttes i større grad på sykehuset. Dette bekrefter Berild et al. i sin studie, 

der de konkluderer med at det bør fokuseres på å vurdere alvorlighetsgraden av en pneumoni 

for å unngå unødvendig bruk av bredspektrede antibiotika (59). 

 

Ved sykehuset er det anbefalt at benzylpenicillin skal gis i høydose (3 g x 4) hos pasienter med 

alvorlig KOLS (vedlegg III). De lokale tilpasningene for sykehuset er ment å skulle 

komplementere nasjonal retningslinje, og doseanbefalingene ved alvorlig KOLS er høyere enn i 

retningslinjene. Tre pasienter i pre-intervensjonsperioden og en pasienter i post-

intervensjonsperioden fikk benzylpenicillin i lavdose (1,2 g x 4) ved alvorlig KOLS, og ble 

dermed behandlet med for lav dose ifølge de lokale anbefalingene ved sykehuset. 

 

Ved samfunnservervet mild til moderat pneumoni (CRB-65 skår 0-2 poeng) og alvorlig KOLS-

eksaserbasjon, er det ifølge nasjonal retningslinje anbefalt å gi benzylpenicillin i lavdose (1,2 g 

x 4). I pre-intervensjonsperioden var det åtte pasienter (9,1 %) som fikk for høy 

benzylpenicilin-dose det vil si 3 g x 4, mens det i post-intervensjonsperioden kun var to 

pasienter (2,3 %) som fikk for høy dose. 

 

Rundt 10 % av pasientene startet opp med et 3. generasjons cefalosporin i begge 

registreringsperiodene, fordi de ble oppfattet som å ha kompliserende risikofaktorer i forløpet 

av en infeksjon. Disse pasientene hadde ofte nyresvikt, høy alder, sepsis, neutropen feber eller i 

ett tilfelle penicillinallergi. Det var færre pasienter som byttet fra penicillin til et 3. generasjons 

cefalosporin grunnet terapisvikt i post-intervensjonsperioden (2,3 %) sammenliknet med pre-

intervensjonsperioden (17,5 %). Årsaker til at benzylpenicillin ble byttet kunne eksempelvis 

være at det var kommet resistensprøvesvar, pasienten var septisk og gentamicin ikke kunne 

legges til benzylpenicillin grunnet nyresvikt, eller det var forverring i pasientens klinikk. 

 

For å vite hvilket antibiotikum en skal bytte til ved overgang fra IV til PO behandling kan svar 

på mikrobiologiske prøver være et nyttig hjelpemiddel. I denne studien var blodkultur og dyp 

neseprøve de mest frekvente prøvene i begge registreringsperiodene og dette er i tråd med 

nasjonal retningslinje (15). I ca 40 % av de mikrobiologiske prøvene var det oppvekst av 
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bakterier og hos rundt halvparten av pasientene ble antibiotika justert etter prøvesvar. Skodvin 

et al. beskriver at kun halvparten av pasientene med bakteriefunn fikk tilpasset antibiotika etter 

prøvesvar, og at årsaken til manglende oppfølging av prøvesvar kan være at forskriver har 

manglende kunnskap om mikrobiologi (60, 61).  

 

De mikrobiologiske testene må analyseres på et annen sykehus, og det tar ofte 2-3 dager før 

prøvesvar foreligger. Det er viktig at prøvesvar fra laben etterspørres og at det er gode rutiner 

for å hente inn og videreformidle prøvesvar. For dårlige rutiner kan være en av årsakene til at 

antibiotika bare ble justert etter prøvesvar hos halvparten av pasientene i studien. En annen 

årsak kan være at bakterien var en del av pasientenes normalflora  (for eksempel Moraxella 

catarrhalis eller Staphylococcus aureus) slik at det var usikkert om oppveksten av bakterien 

var av klinisk betydning. I noen tilfeller ble dette dokumentert i journal. 

 

4.2 Undervisning som intervensjon 

 

Undervisning har som mål å øke kunnskap og forståelse, og er en intervensjon som er mye 

brukt i ASP (22). Barlam et al. beskriver at det er anbefalt å kombinere passiv undervisning,  

som for eksempel forelesning, med andre tiltak i ASP (21). I  vår studie ønsket vi å gi økt 

kunnskap om bruk av antibiotika og behandling av samfunnservervet pneumoni og KOLS- 

eksaserbasjon, og i tillegg gi tilbakemelding på lokal forskrivning.  

 

I en fersk undersøkelse fra 2019 blant litt over 18 000 helsearbeidere (leger, sykepleier, 

tannleger, farmasøyter og andre helsearbeidere) i EU/EØS ble deres kunnskap, holdninger og 

atferd knyttet til antibiotika, antibiotikabruk og antibiotikaresistens undersøkt. Helsearbeiderne 

svarte på sju spørsmål om disse temaene, og undersøkelsen viste at kun 58 % hadde riktig svar 

på alle spørsmål (62). Denne undersøkelsen kan tyde på at det er viktig med kunnskapsøkning 

om antibiotika hos helsearbeidere. 

 

I legeundervisningene i vår studie ble det lagt opp til kasuistikk-diskusjon i plenum med 

anonyme kasus fra pre-intervensjonsperioden. Under kasusgjennomgangene var det stort 

engasjement hos legene og det var mange som hadde kommentarer til forskrivningen i 

pasientkasuistikkene. En Cochrane review viste at intervensjon med tilbakemelding hadde 

størst effekt på forbedring av forskrivningspraksis (22).  



 48 

I revisjonsrapporten om antibiotikastyring for DHS fra 2018 ble det trukket fram at de fleste 

sykepleiere ikke hadde fått undervisning om antibiotikabruk, og at kunnskapsøkning hos denne 

gruppen er viktig i det systematiske forbedringsarbeidet av antibiotikabruk (63). Det er 

tankevekkende at det var vanskeligere å finne et tidspunkt for undervisning for denne 

yrkesgruppen sammenliknet med leger og kliniske farmasøyter. Sykepleiere har daglig 

oppfølging av pasienten, og er derfor viktig for å få gode tilbakemeldinger ved eventuelt 

endring av forskrivning, samt viktige for god prøvetaking. Det var ikke mulig å undervise 

sykepleiere på et annet tidspunkt enn på fagdager, som gjennomføres to ganger i året. På 

sykehuset har enkelte poster korte lunsjmøter eller tavlemøter der det er rom for undervisning, 

men det er opp til hver enkelt post hvordan den skal organiseres. Innføring av tavlemøter og 

korte lunsjmøter for sykepleiere hvor det er rom for undervisning, kan være et nyttig tiltak for 

kompetanseheving hos denne gruppen. 

 

4.3 LRP 

 

Registrering av LRP var et sekundærmål i studien. Det var kun 16 LRP som ble registrert, og 

av disse ble 2/3 tatt til følge. Det var få LRP som ble tatt opp i begge registreringsperiodene, og 

dette kan tyde på at vi kunne ha brukt enda mer tid til diskusjon av LRP i 

farmasøytundervisningen. Mulige årsaker til at få LRP ble registret i studien kan være at det var 

få LRP å ta opp, farmasøyten kjente seg usikker på antibiotikabehandling eller hadde for lite 

fokus på antibiotika i legemiddelgjennomgangen. Andre årsaker kan være at det var få 

pasienter med de aktuelle diagnosene og at klinisk farmasøyt ikke fanget opp LRP fordi hun 

var på previsitt ca to ganger per uke og ikke daglig. Det er mulig at de kliniske farmasøytene 

kan ha større fokus på antibiotika og at kompetanseheving kan være et nyttig tiltak. I hele 2020 

skal kliniske farmasøyter ved sykehusapoteket ha økt fokus på antibiotika gjennom å undervise 

hverandre om antibiotikabehandling for de mest vanlige infeksjonene. 

 

4.4  Metodiske styrker og svakheter 

 

4.4.1 Styrker 

 

Det var en styrke at diagnosen var endelig ut fra epikrise og ikke bare tentativ. 
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Det var også en styrke at antibiotikabehandlingen og etterlevelse av retningslinjen ble diskutert 

med infeksjonslege for alle kompliserte pasienter, som ofte hadde flere infeksjoner samtidig 

under innleggelsen. 

 

Det var en styrke at undervisningen var målrettet ut fra funn i pre-intervensjonsfasen. 

 

Prosjektfarmasøyt har jobbet på en infeksjonspost i flere år, og er dermed erfaren i arbeidet 

med infeksjonspasienter, og er kjent med hvilke parametre som er relevante å samle inn om 

infeksjonsbehandling. Flere forskrivere kjenner prosjektfarmasøyt fra klinikken og fra arbeid 

med antibiotikaprevalens, og prosjektfarmasøyt har god oversikt over pleiepersonalet på 

sykehuset som jobber med infeksjonsarbeid. I utarbeidelsen av undervisningsmateriell var det 

en styrke å kunne rådføre seg med infeksjonslege og fagsykepleier i antibiotikateamet om 

innholdet i undervisningen. 

 

Prosjektfarmasøyt holdt undervisning for sykepleiere på fagdager, der det er obligatorisk for 

sykepleiere å delta. På denne måten fikk de fleste sykepleierne deltatt på undervisningen. 

Revisjonsrapporten for antibiotikastyring fra 2018 viste at de fleste sykepleierne ikke hadde fått 

undervisning om antibiotikabruk, så det var viktig at så mange som mulig deltok på 

undervisningen. Det var en styrke at det alltid var en fagsykepleier tilstede på undervisningene, 

som kunne være med å svare på spørsmål fra deltakerne. Det var også en styrke at det faglige i 

presentasjonen var drøftet med en fagsykepleier i antibiotikateamet på forhånd slik at innholdet 

var relevant.  

  

Det er en styrke at det i legemiddelgjennomgangen ble det benyttet etablerte verktøy som 

definerte LRP. 

 

Det var også en styrke at pasientene ble fulgt prospektivt i studien. Prosjektfarmasøyt hadde 

dermed mulighet til å fange opp pasienter som var innlagt med samfunnservervet pneumoni 

eller KOLS-eksaserbasjon, men som ikke ble utskrevet med disse diagnosene i epikrisen. En 

mulig årsak til at diagnosen manglet i epikrise kunne være at det var en bidiagnose. I noen få 

tilfeller kontaktet prosjektfarmasøyt eller infeksjonslege forskriver slik at epikrisen ble rettet 

opp og pasienten kunne inkluderes i studien. 
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4.4.2 Svakheter 

 

Det var en svakhet at ikke den nasjonale retningslinjen var oppdatert. Retningslinjen er fra 

2013 og en revisjon av retningslinjen er nødvendig.  

 

Det var også en svakhet at studien gikk over en begrenset periode og kun på medisinsk 

avdeling. Siden studien ble utført på medisinsk avdeling kan ikke funnene generaliseres til 

andre type avdelinger, som for eksempel kirurgisk avdeling. 

Det er nødvendig med større studier med bredere pasientgrunnlag for å kunne konkludere med 

større sikkerhet.  

 

Innsamling av pasientdata ble gjennomført ved at prosjektfarmasøyt søkte opp pasienter i 

elektronisk journal ved å benytte pasientlister over siste døgns innleggelse der 

innleggelsesårsak var anført. Prosjektfarmasøyt kan ha mistet pasienter som har fått påvist 

pneumoni eller KOLS-eksaserbasjon innen 48 timer etter innleggelse, men som ikke har hatt 

tegn til en luftveisinfeksjon ved innleggelse. En sikrere måte å fange opp alle pasienter med 

samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon er å samle inne data retrospektivt og 

screene pasienter etter aktuelle diagnosekoder.  

 

Det var en svakhet at all undervisning skjedde konsentrert over en eller to ganger for de ulike 

yrkesgruppene. Det er mulig at flere undervisninger med korte undervisningsdrypp om et 

konkret tema kunne ha vært en bedre metode. Utfordringen med dette var at det enten var 

fravær av eller få tavlemøter ved postene, og at det spesielt for sykepleiergruppen var 

utfordrende å avtale et tidspunkt for undervisning.  

 

Det var også en svakhet at det ikke er undersøkt om effekten av intervensjonen er varig, eller 

om det er nødvendig med gjentakende undervisning for at det skal bli en varig endring. Dette 

var ikke mulig å undersøke da masterprosjektet hadde kort varighet. 
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5. Konklusjon 

 

Denne studien viste at mange pasienter på Diakonhjemmet Sykehus fikk for lang 

antibiotikabehandling for samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon, men at 

behandlingslengden gikk signifikant ned for hele pasientpopulasjonen og for 

pneumonipopulasjonen etter en intervensjon med undervisning og tilbakemelding på 

forskrivning. Studien viser dermed at undervisning inkludert tilbakemelding på forskrivning 

kan være en egnet intervensjon for å gjøre endringer i forskrivningspraksis hos leger.  
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Vedlegg I: Vedtak REK-søknad 

 

 
Region: 
REK sør-øst A 

Saksbehandler: 
Tove Irene Klokk   

Telefon: 
22845522 

Vår dato: 
23.09.2019 

Vår referanse: 
28934 

        
Deres referanse: 
  

 

Kirsten Kilvik Viktil 

28934 Antibiotikabruk hos pasienter som legges inn på sykehus med pneumoni eller KOLS 
forverring 

Forskningsansvarlig: Diakonhjemmet sykehus 

Søker: Kirsten Kilvik Viktil 

  

Søkers beskrivelse av formål: 

Antibiotika er en begrenset ressurs og bør brukes med forsiktighet for. Riktig bruk er en 
forutsetning for at vi i framtiden fortsatt skal ha virksomme antibiotika mot 
bakterieinfeksjoner. Nasjonale retningslinjer er et verktøy her, men det er uklart i hvilken grad 
de etterleves. 
 
Hensikt: 
1) kartlegge antibiotikabruk (valg av preparat, dose, behandlingslengde) hos pasienter som 
legges inn på sykehus med pneumoni eller KOLS forverring, og hvorvidt gjeldende nasjonale 
retningslinjer følges. 
2) undersøke i hvilken grad en intervensjon i form av undervisning og tilbakemelding til 
helsepersonell på forskrivning og bruk av antibiotika, vil påvirke etterlevelsen av 
retningslinjene.  
3) undersøke omfang og type legemiddelrelaterte problemer knyttet til antibiotikabruk.  
Pasientene rekrutteres under innleggelse på sengepost av prosjektmedarbeider etter avgitt 
samtykke. 
 
De inkluderes i to perioder, før og etter en intervensjon, dvs en før- og etter studie. 

  

REKs vurdering  

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble 
behandlet av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i 
møtet 22.08.2019. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningslovens § 10. 

Formålet med prosjektet er å studere antibiotikabruk hos pasienter som legges inn på 
Diakonhjemmet Sykehus med pneumoni eller KOLS forverring, og hvordan antibiotikabruken 
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endres ved innføring av en intervensjon i form av undervisning og tilbakemelding til 
helsepersonell. 

Prosjektet er delt inn i tre delstudier: 

1. Kartlegging av antibiotikabruk hos pasienter som legges inn på sykehus med pneumoni 
eller KOLS forverring, og hvorvidt gjeldende nasjonale retningslinjer følges.  

2. Gjennomføre en intervensjon i form av undervisning og tilbakemelding til 
helsepersonell på foreskrivning og bruk av antibiotika, og deretter undersøke hvorvidt 
en slik intervensjon påvirker etterlevelsen av retningslinjene.  

3. Undersøke omfang og type legemiddelrelaterte problemer som er knyttet til 
antibiotikabruk.  

Forventet antall deltakere i studien er 160-180 pasienter, alle over 18 år, som legges inn på 
medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus med samfunnservervet pneumoni eller KOLS 
eksaserbasjon med infeksjon. 

Etter REKs vurdering er prosjektet å anse som helsetjenesteforskning, og prosjektet faller 
derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde. 

Helsetjenesteforskning er et flerfaglig vitenskapelig felt hvor man studerer hvordan sosiale 
faktorer, finansieringssystemer, organisatoriske strukturer og prosesser, helseteknologi og 
personellatferd påvirker tilgang til helse - og omsorgstjenester, kvaliteten og kostnadene ved 
helse og omsorgstjenester, og endelig helse og velvære. 

Helsetjenesteforskning er også forskning på forbedring av helsetjenesten og effektiv bruk av 
ressurser for samfunnet. I helsetjenesteforskningen studerer man blant annet hvordan 
helsetjenester leveres, hvordan de er utformet, og hvordan helsetjenesten fungerer som 
system. 

Det er institusjonens ansvar å sørge for at prosjektet gjennomføres på en forsvarlig måte med 
hensyn til for eksempel regler for taushetsplikt og personvern. 

 
Vedtak 

Avvist (utenfor mandat) 

Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. § 2, og kan derfor 
gjennomføres uten godkjenning av REK.  
 
 
Vennlig hilsen  
 
Knut Engedal 
Professor dr. med. 
Leder REK sør-øst A 
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Tove Irene Klokk 
Rådgiver 
Sekretariatet REK sør-øst 
 
 
Kopi til: arild.hagesveen@diakonsyk.no; postmottak@diakonsyk.no 
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Vedlegg II: Pasientskjema (OBS! 2 sider) 
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Vedlegg III: Lokale tilpasninger til antibiotikaveileder for Diakonhjemmet Sykehus (tillegg til 

nasjonal retningslinje) 
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Vedlegg IV: Lokale anbefalinger for varighet av antibiotikabehandling for de vanligste 

infeksjonene 
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