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Hva vet vi om AB 
bruk i sykehjem?  

Hvordan måler vi 
idag? – og hva vil 

vi måle? 
Fremtiden 

Hva kan vi få 
vite? 

 



Alt henger sammen – «One health» – 
hvor brukes antibiotika? 

Primærhelsetjenesten 

(inkl. hjemmesykepleien) 

sykehus 

sykehjem 

Matproduksjon 

Dyr og fisk 

kjæledyr 

Antibiotika har økologiske 

bivirkninger 

 
I Norge: 39 tonn antibiotika brukes i 

human-medisin 

og 8 tonn til dyr 



Hvor og hva kan vi måle? 

Reseptregisteret 
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Sykehusapotekenes 
salgsstatistikk 
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Antibiotikabruk 
alder og kjønn 

Hvem bruker - Reseptregisteret 



Samtidig : Det er stor forskjell på eldre hjemmeboende 
og sykehjemspasienten 

 
• Eldre i primærhelsetjenesten 

 
• 9 av 10 i aldersgruppen over 70 

år får legemidler på resept.  
 

• 60 % av de over 70 år har mer 
enn fem legemidler 
 

• 32% av eldre over 70 bruker 
minst en kur antibiotika i året  

 mot  

• 22% av de under 70 år 

 

• Den geriatriske pasient  
 

• har stor variasjon i 
funksjonsforandringer 
 

• kroniske lidelser 
 

• psykososiale problemer 
 

• polymorbiditet 
 

• polyfarmasi 

 



Hva brukes?  
Andel av forskrivninger, data fra Reseptregisteret (=hjemmeboende) 

Ulikt valg av preparat i ulike aldersgrupper –  
Eldre  - rundt 30% av forskrivningene er for UVI-antibiotika,  

Men - data fra 
Reseptregisteret gir 

informasjon om 
hjemmeboende – er det 

slik for 
sykehjemspasienter også? 

 

Men - data fra 
Reseptregisteret gir 

informasjon om 
hjemmeboende – er det 

slik for 
sykehjemspasienter også? 

 



• Ulike studier 

– 3-10% av pasientene 
bruker antibiotika  

 

– 50% får minst en kur av 
antibiotika/år 

 

Hva vet vi om antibiotikabruken i 
norske sykehjem? 

• Prevalensundersøkelsene 
(NOIS), 2015,  

– 5,4 % av pasientene hadde 
en infeksjon  

– 7,6 % brukte 
antibiotikaterapi eller 
forebyggende behandling 

 



Norge: Ti-fold forskjell mellom sykehjem;  
totalt bruk av antibakterielle midler ved 133 sykehjem, 2003  

Blix HS, Røed J, Sti MO. Scand J Infect Dis. 2007;39:536-41. 

Totalt bruk av antibakteriellemidler ved sykehjem 2003
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Date of download:  7/6/2015 

Mange studier fra Amerika – her Canada: JAMA Intern Med., 2015 – Stor forskjell mellom sykehjem 

 

Variability in Antibiotic Use Across Nursing Homes and the Risk of Antibiotic-Related Adverse Outcomes for 

Individual Residents 

Variability of Antibiotic Use (per 1000 Resident-days) Across Ontario Nursing HomesThe 607 Ontario nursing homes are presented 

by location (urban or rural) and tertile of antibiotic use (high, medium, or low). 

 

Figure Legend:  



Hva må være på plass? 

– Tverrfaglig interesse og samarbeid 

– Overvåkningsverktøy 

• antibiotikabruk (legemiddelstatistikk) 

• antibiotikaresistens 

– Gode retningslinjer 

 

Metoder for intervensjon  

Antibiotika styringsprogram 

Behøves både nasjonalt og lokalt  



Gjøres intervensjoner må de også følges 
 

Antibiotikaforskrivning ved urinveisinfeksjoner i sykehjem 
 

Monthly rates of antimicrobial prescriptions for urinary indications in intervention and usual care nursing homes.  

Loeb M et al. BMJ 2005;331:669 



Legemiddelstatistikk skal hjelpe oss til 
å forbedre legemiddelterapien 

• Vi må se på - og evaluere - den 
antibiotikapraksisen vi har og sammenlikne  

• med anbefalte retningslinjer 

• Gjerne over tid og mot andre sykehjem 

 

 



Hvordan måles antibiotikabruk på 
sykehjem i Norge i dag? 

Målemetoder 
• DDD 

Beregnes ofte fra salgstatistikk 
– DDD/100 pasientdager, DDD-profiler 

• Antall brukere gir prevalens 
• Fra punktprevalenser (en dag – gir estimat) 
  

 

• Antall forskrivninger 
• Fra punktprevalenser (en dag – gir estimat) 

 

• NOIS – punktprevalens av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner og 
antibiotikabruk i sykehjem – våren 2015; 
ca halvparten av alle sykehjem deltok 

 

• Det finnes salgsstatistikk på 
sykehjem/postnivå – Alle kan, om de vil, 
etterspørre data til eget sykehjem, men 
kun noen kommuner følger forbruket 
(tilsynsfarmasøyter – data fra leverende 
apotek) 

 

• Grossiststatistikk – folkehelseinstituttet 
kan analysere data for de få 
sykehjemmene som får legemidler direkte 
fra apotek  

 

• Enkeltstudier 



Hvordan måles antibiotikabruk? 

• Antall pasienter som bruker 

• Antall dager antibiotika er brukt 

• Antall forskrivninger 

• Kr og øre 

• Antall pakninger 

• Antall antibiotikadoser 

• Type antibiotika (ATC-koder) 

• Terapiprofil  

 

OBS –  

Vi må også ha oppdaterte populasjonsdata, 
dvs informasjon om antall pasienter i 
sykehjemmene 



Sammenliknbarhet 

 
• Hver pasient kan bruke forskjellig dose, men vi skal se 

på aggregerte tall (sammenstilte data)  
•  «på tvers» 

 
• Da må vi bruke en gjennomsnittsdose. Når vi bruker 

samme verdi for gjennomsnittsdosen kan vi 
sammenlikne - med andre sykehjem og over tid 
 

• DDD= gjennomsnittlige daglige voksne dose for 
preparatets hovedindikasjon 
 



Doser versus DDD 

Dose Forskjellige doser 

DDD=gjennomsnittsdosen 



Eksempel  
pivmecillinam (selexid) – anbefalt dosering ved cystitt: 200 mg x 3 

Dose Forskjellige døgn doser 
 

f.eks fra NOIS 2014:  
200 mg, 400 mg, 600 mg, 

1200 mg 
 DDD=600 mg 



Sammenlikning i Europa ; Antibiotikabruk på sykehjem, April 2009   

I Europeisk sammenheng ligger vi høyt  
McClean P, et al. Antimicrobial prescribing in European nursing homes. JAC 2011 



Antibiotikaprofil i sykehjem og i 
primærhelsetjenesten (målemetode DDD) 



Hva sier data fra prevalensundersøkelse på sykehjem? 



DDD og brukere 
DDD/100 liggedøgn gir ett estimat for antall brukere 

endags-punktprevalens gir ett annet estimat for antall brukere 
Data fra fem sykehjem i Oslo, 2009 
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AB andre indikasjoner

AB for RTI
(fenoksymetylpenicillin,
amoksycillin,
erytromycin)

AB for UVI profylakse
(metenamin,
trimetoprim,
nitrofurantoin,
pivmecillinam)

AB for UVI
(pivmecillinam,
trimetoprim,
nitrofurantoin)

Dagsprevalens (%) av pasienter
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AB andre indikasjoner

AB for RTI (fenoksymetylpenicillin, amoksycillin,
erytromycin)

AB for UVI profylakse (metenamin, trimetoprim,
nitrofurantoin, pivmecillinam)

AB for UVI (pivmecillinam, trimetoprim,
nitrofurantoin)

Årsprevalens, DDD/100 liggedøgn



Salgsstatistikk 

Fordeler 

• Får tak i alt antibiotikasalg 

 

Ulemper 

• Vi har ikke informasjon om  
– Indikasjon 

– Eksakt dosering 

– Doseringstidspunkt 

– pasientinformasjon 

 

• Vi vet ikke om alt er brukt 

 



Punktprevalens 

Fordeler 

• Får detaljert informasjon 
om hvem som bruker, hva 
som brukes, til hva og 
hvordan 

 

Ulemper 

• En dag  
– Det kan være store 

sesongvariasjoner 

 

• Mange legger inn data  
– Gir det bra nok datakvalitet? 

 



Så hva gjør vi hvis vi ønsker å vurdere antibiotika 
bruk i forhold til Retningslinjer? 

• Vi kan bruke salgsstatistikk og 
estimere en ATC-definert 
indikasjon 

 

• Data fra NOIS punktprevalens 
viser at estimatet (ATC-
definert indikasjon) gir 
ganske likt terapiprofil som 
når en bruker de reelle 
indikasjonene 

 



Antibiotikaprofil – estimert indikasjon og 
måleenhet DDD/år 

Skjer det noe over tid? 

Hjemmeboende over 70 år Sykehjemsbeboere  



Legemiddelmeldingen: Riktig bruk – bedre helse Meld. St. 28 (2014–2015)  

Hva er fremtiden? 
• Legemidler er viktig både i forebygging og behandling. Det er mange utfordringer 

knyttet til feil bruk.  Især hos eldre og kronisk syke. Det er politisk enighet om å 
utrede «Felles legemiddelliste». 
 

• Felles legemiddelliste 
– Skal være tilgjengelig på tvers av behandlingsnivåer 
– skal gi opplysninger om legemidler som er i bruk.  
– I første rekke til primærformål, dvs. for helsepersonell og pasient, men tenkes også å benyttes 

til statistikk og forskning. 
– Vil antibiotika inkluderes ? 

 
• Helsedirektoratet har som mål å få til «Felles legemiddelliste» i løpet av 3-5 år  

– Prosjektoppstart oktober 2015 
– Planen er at sykehjemspasienter skal inkluderes før sykehus 

 
• Kan vi bruke data fra «Felles legemiddelliste» i arbeidet med antibiotika 

styringsprogram? Eventuell inklusjon av legemiddeldata fra sykehjem i 
Reseptregisteret – vil ta minst 10 år  
– selv dette kommer om 3-5 år vil det ta enda flere år til å bygge et brukbart nasjonalt statistikk 

-og tilbakemeldingssystem som gir oss sammenliknende aggregerte tall  og som gir forståelse 
for hvorfor og hvordan antibiotikabruket på et sykehjem er i forhold til andre sykehjem. 



Hva gjør vi mellomtiden? 

• Kan vi lage en nasjonal database der data hentes 
fra leverende apotek? 

• Vil gi nasjonal oversikt som kan gi sammenlikningsgrunnlag 
for det enkelte sykehjem som ønsker å forbedre seg. Men 
dette krever politisk vilje og forskriftsendring. 

 

• Vi kan gjøre mer lokalt, men det krever lokalt 
initiativ og oppfølging 

• Alle sykehjem skal delta i punktprevalensene  
– i 2015 ca 50% av sykehjemmene deltok 

• Alle sykehjem har mulighet til å innhente salgsstatistikk 
• Må ha godt samarbeid med tilsynsfarmasøyten om 

antibiotikastatistikken og – statistikken må diskuteres 

 



Er der vilje er der muligheter idag til å få i gang 
antibiotikastyringsprogram på sykehjem 

 
Data tyder på at det er behov for intervensjoner 

 
 
 
  
 

Hva som er den beste måten å gjøre ting på er 
fortsatt ikke klart, men gjøres intervensjoner må 

antibiotikabruken følges 


