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Nyheter 

 Helseplattformen 
Helseplattformen er en fremtidig, felles pasient-
journal for både primær-, kommunal- og 
spesialisthelsetjenesten, og en regional pilot for 
den nasjonale målsettingen om én innbygger – 
én journal. Prosjektet er nå inne i dialogfasen, 
med 3 leverandører av program-vare som 
fortsatt deltar i konkurransen.  

 

I høst har Helseplattformen hatt åpen utstilling 
ved flere sykehus i regionen. Engasjementet 
rundt prosjektet er generelt svært stort, både på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Innen ut-
gangen av 2021 skal de første sykehusene og 
kommunene ta i bruk ny pasientjournal. 
Helseplattformen vil erstatte alle datasystemer 
som benyttes i dagens helsevesen. I det nye 
systemet finnes blant annet klinisk beslutnings-
støtte med muligheter for integrering mot 
nasjonal antibiotikaveileder og mikrobiologisk 
journal. Les mer om Helseplattformen på 
www.helse-midt.no. 

 Prevalensundersøkelsen, NOIS-PIAH 
Regionalt kompetansesenter for smittevern 
(RKS) har utviklet elektronisk rapporterings-
verktøy for prevalansdagene hvor sykehus-
infeksjoner og antibiotika registreres. Dette 
arbeidet har hittil vært tidkrevende både for 
registreringsansvarlige og for RKS. 

 

Erfaringene etter første elektroniske registering 
er svært gode. Riktignok har nyheten om 
elektronisk registering ikke nådd ut til alle 
prevalensansvarlige. Bildet viser evaluerings-
møtet ved St. Olavs ved seksjon for smittevern i 
samarbeid med programmerere ved HEMIT, St. 
Olavs hospital fra 8. nov.   

Organisering 

 Nasjonal faglig antibiotikaretningslinje 
I siste utgave av Pest-Posten skriver leder av 
Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotika-
spørsmål i spesialisthelsetjenesten (KAS), Per 
Espen Akselsen, at Helsedirektoratet er ansvarlig 
for revisjon og oppdatering av 
antibiotikaretningslinjen. I en tidligere avtale 
mellom Helsedirektoratet og KAS ble 
etableringen og tilvirkning av det faglige 
innholdet i retningslinjen delegert til KAS. Det 
foreligger derimot ingen avtale om oppdatering. 
Opplysningen om at retningslinjen er sist 
revidert i oktober 2017, som gjenfinnes på 

førstesiden til retningslinjens hjemmeside hos 
Helsedirektoratet er dermed misvisende. 

 

Statistikk 

 Bruk av piperacillin-tazobaktam 
Utlevering av piperacillin-tazobactam fra norske 
apotek har siden april 2017 vært begrenset 
grunnet leveringssvikt fra produsent etter brann 
i fabrikkanlegg i Kina. Norske helsemyndigheter 
innførte like etter restriksjoner for å sikre 
beholdning til livstruende infeksjoner. Dette 
innebar at samtlige helseforetak ble beordret til 
å redusere forbruk av piperacillin-tazobaktam 
med 50 %. 

 

Figuren over viser samlet forbruk av piperacillin-
tazobaktam pr helseforetak gjennom de siste 
årene til og med de 2 siste tertialene. Samtlige 
helseforetak i Midt-Norge har klart å redusere 
forbruk av piperacillin-tazobaktam i henhold til 
myndighetenes beordring. Se også leder-
kommentar. 

Antibiotikastyring 

 Tablettovergang 
Ved flere avdelinger er det nå implementert en 
strategi for vurdering av overgang fra IV til PO 
administrasjonsform av antibiotika. I første 
omgang gjelder dette medisinske avdelinger. Les 
mer om tiltaket på www.stolav.no under 
regionalt kompetansesenter for smittevern.  

 Antibiotikalengde 
I neste omgang planlegges om få uker en 
lansering av strategi for antibiotikalengde ved 
infeksjoner. Strategien omfatter bevisstgjøring 
av anbefalte antibiotikalengder ved et utvalg av 
vanlige infeksjoner. Les mer om tiltaket på 
www.stolav.no under regionalt kompetanse-
senter for smittevern.  

Resistens 

 Haemophilus influenzae-resistens  
Haemophilus influenzae er en luftveispatogen 
mikrobe som ofte forårsaker lokaliserte og 
systemiske infeksjoner, spesielt hos utsatte 
grupper med kronisk bronkitt og KOLS. Andelen 
av Haemophilus influenzae som produserer 

betalaktamase er i litteraturen oppgitt til ca. 15 
– 20 % de siste årene. Andelen som er resistent 
for amoksicillin er estimert til ca. 20 – 25 %, og 
andelen som er resistent for trimetoprim-
sulfametoksazol er økende til 31 %.  

Grunnleggende om antibiotika 

 Måling av antibiotikabruk 
Internasjonal standard for måling av antibiotika 
er opprettet og definert av WHO. Til grunn for 
målingen skal det legges forbrukte, definerte 
døgndoser for hvert enkelt preparat dividert 
med institusjonenes aktivitet målt i liggedøgn. 
Forholdet blir derfor definerte døgndoser pr 
liggedøgn, oftest rapportert og forkortet som 
DDD/100 LD. Med definerte døgndoser menes 
den gjennomsnittlige døgndose brukt ved 
preparatets hovedindikasjon hos voksne. 
Definisjonen er derfor ikke egnet for 
antibiotikamåling til barn. I Norge rapporteres 
all bruk av legemidler gjennom sentraliserte 
legemiddelkuber hos Sykehusapotekene. Disse 
rapportene avspeiler utlevert kvantum av 
antibiotika til avdelingene, og ikke reelt forbrukt 
antibiotika til pasientene. All antibiotika brukt 
ved somatiske avdelinger er inkludert, unntak er 
distriksmedisinske sentra og psykiatriske 
avdelinger.   

Kunngjøringer 

 Antibiotikadagen 
Den europeiske Antibiotikadagen markeres 
hvert år den 18. november. Nasjonalt 
kompetansesenter har i den anledning laget fire 
kortfilmer som belyser bruk av antibiotika og 
resistens. Du finner alle filmene fra KAS på 
https://vimeo.com/241852515.  

 

 Influensavaksine 
Årets sesonginfluensa står for tur. En trivalent 
inaktivert vaksine (Vaxigrip®) ble tilgjengelig i 
Midt-Norge fra uke 42. Tidligere studier viser at 
vaksineeffekten ofte oppgis til å være 70 – 90 %. 
Folkehelseinstituttet i Norge anbefaler vaksinen 
til definerte risikogrupper, blant annet til voksne 
over 65 år. I USA derimot anbefales samme 
vaksine til alle personer over 6 måneder. 
Vaksinen forebygger influensasykdom og 
komplikasjoner relatert til influensasykdom, 
blant annet pneumoni og sepsis. Pris er NOK 
110,- pr person. Les mer på www.fhi.no.  
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 Temakvelder for LIS1 
Regionalt kompetansesenter for smittevern 
(RKS) planlegger temakvelder dedikert til klinisk 
anvendelse av antibiotika ved infeksjoner. 
Møteformen er uformell og frivillig. I utgangs-
punktet inviteres LIS1. Sted og tidspunkt 
annonseres i invitasjoner som sendes på epost 
til alle LIS1. 

 Oppdaterte svenske retningslinjer 
I siste utgave av Infectious Diseases er 
oppdaterte svenske retningslinjer for håndtering 
av samfunnservervet pneumoni hos immun-
kompetente publisert. Oversiktsartikkelen viser 
anbefalinger fra en sammensatt svensk 
ekspertgruppe. Les hele artikkelen på 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29119848. 

 

Lanseringer 

 Ceftolozan-tazobaktam 
I september 2015 fikk MSD markedsførings-
tillatelse for preparatet ceftolozan-tazobaktam 
(Zerbaxa®). Ceftolozan er klassifisert som et 
femtegenerasjons cefalosporin, mens 
tazobaktam er en velkjent klasse A beta-
laktamasehemmer. Legemiddelet er et verdifullt 
alternativ til behandling av infeksjoner 
forårsaket av Pseudomonas aeruginosa. 
Ceftolozan er vist effektiv mot alle de fire 
viktigste resistensmekanismene som uttrykkes 
av Pseudomonas aeruginosa, til forskjell fra 
ceftazidim, imipenem-cilastatin, meropenem og 
piperacillin-tazobaktam. MIC-verdi kan etableres 
ved e-test ved Avdeling for medisinsk 
mikrobiologi, St. Olavs hospital. Det foreligger 
kun parenteral administrasjonsform. Pris pr 
november 2017 er ca. NOK 1.100,- pr dose og 
ca. NOK 3.200,- pr døgn ved normaldosering. 
Ved betydelig nedsatt nyrefunksjon kreves 
dosejustering. 

Rettelser 

 Resistens 
I septemberutgaven er det funnet noen feil i de 
data som ble rapportert fra NORM 2016. 
Prevalens av E coli som er intermediær følsom 
for eller resistent mot gentamicin er 6.7 %. 
Prevalens av ESBL K pneumoniae i blodkultur er 
4.9 % og i urin 4.8 %. 

Lederkommentar 

Helseplattformen er viktig. Det samme er 
engasjementet rundt Helseplattformen. Den nye 
pasientjournalen vil etter alt å dømme 
revolusjonere hele helsesektoren. Regionalt 
kompetansesenter for smittevern (RKS) har 
levert kravspesifikasjoner som ivaretar 
anskuelige antibiotika- og resistensforhold, og 
følger utviklingen videre. 

Forbruk av piperacillin-tazobaktam har vært 
under særskilt monitorering etter at 
helsemyndighetene beordret 50 % reduksjon fra 
mai 2017. Samtlige foretak i Norge har klart en 
formidabel reduksjon fra gitt dato med samtidig 
instruksjon om alternative antibiotika. Dette 
viser at man enkelt kan påvirke forbruk av 
antibiotika uten at morbiditet eller mortalitet 
påvirkes. Imidlertid er forbruk av andre 

bredspektrede antibiotika som cefotaksim og 
meropenem økt i siste tertial.  

Det er beklagelig å lese at Helsedirektoratet ikke 
prioriterer faglig oppdatering og revisjon av 
nasjonal faglig antibiotikaretningslinje. Starten 
på dette prosjektet kom i gang i 2013, og vi skal 
huske at omtrent alt faglig innhold er blitt til 
som fritidsarbeid av fremstående kollegaer. 
Retningslinjen er overmoden for faglig 
oppdatering og revisjon. Videre savner vi blant 
annet bedre lesbarhet, tabellvisninger og 
utvetydelige språkformuleringer. Retningslinjen 
burde dessuten prioritere poengtert framstilling 
av diagnostiske kriterier, mikrobiologisk prøve-
taking, antibiotikavalg og resistensbetraktninger. 

Apropos retningslinjer: Husk å lese svenske 
pneumoniretningslinjer 2017 før du handler 
julegaver! 
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