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Om rapporten
I denne rapporten vises antibiotika du har forskrevet og som pasientene dine har hentet ut i 
perioden 1.juni 2015 – 31.mai 2016. Dette kaller vi din praksis. Din praksis sammenliknes med 
din smågruppe, alle deltakere i RAK-kurset og gjennomsnittsforbruket i kommunen, fylket og 
i Norge. All antibiotika du har forskrevet i fastlegepraksis, på legevakt eller annet sted og som 
er hentet ut på et apotek, er inkludert. Eventuell antibiotika du har ordinert på sykehjem eller 
annen institusjon er ikke inkludert. Med antibiotika menes alle systemiske antibakterielle 
midler i ATC-gruppe J01, utenom metenamin (Hiprex®). Metenamin er kun inkludert i en av 
tabellene (Tab 2.2).

Kvalitetsindikatorer: Dine data fra Reseptregisteret er i denne rapporten systematisert i 
forskjellige indikatorer som skal si noe om din forskrivningspraksis. Indikatorene er utviklet av 
Antibiotikasenteret for primærmedisin og Folkehelseinstituttet.  

Sammenligningsgrunnlag. Din praksis, smågruppens praksis og alle RAK-deltakernes praksis er 
beregnet ut fra listelengde og antall legevakter, mens  gjennomsnittsfastlegens praksis er 
beregnet ut fra hele befolkningen i henholdsvis kommunen, fylket og i Norge. Disse to 
metodene kan ikke automatisk sidestilles – det kan for eksempel være at din listepopulasjon 
ikke samsvarer med den generelle befolkningen. Eventuelle forskjeller må tas med inn i 
gruppediskusjonen (se Appendiks for forklaring på hvordan vi har beregnet 
gjennomsnittsfastlegeforskrivning og listepasient-ekvivalenter). Heller ikke listelengde og antall 
legevakter gir et perfekt grunnlag for sammenligning mellom legene i gruppen. Målet er 
imidlertid på ingen måte å avgjøre hvem som er «best», men å sette seg egne mål, og å få til 
gode diskusjoner i gruppen.

Målsetning: For noen av indikatorene er det mulig å skrive inn eget mål for 
antibiotikabruk. Disse målene skal også sendes inn via e-portalen i RAK-prosjektet.

Forkortelser; AB=antibiotika, Rx=reseptforskrivning, DDD= definert døgndose,
LVI-AB= Luftveisantibiotika, UVI-AB= Urinveisantibiotika (se også beskrivelse i Appendiks).
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1. Beskrivelse av din praksis
Ulike fastleger har ulik aldersfordeling på listene sine. Dette kan spille en stor rolle for antibiotikabruken. 
Vi har ikke tilgang til detaljer om din listepopulasjon, men aldersfordelingen blant dem du har gitt 
antibiotika, kan likevel si noe om aldersfordelingen i listepopulasjonen.

Tabell 1.1. Andel (%) av pasienter som har fått antibiotikaresepter, fordelt på aldersgrupper.

Under 10 år 10-64 år Over 65 år
Din praksis 11 % 56 % 33 %
Smågruppe 7 % 57 % 37 %

RAK-deltakerne 9 % 59 % 32 %
Din kommune 8 % 59 % 33 %
Ditt fylke 9 % 60 % 31 %

Hele landet 9 % 62 % 29 %

Dine nøkkeltall i rapporten

Din Id

Smågruppe

Kommune

Fylke

Listelengde

Listlengde-ekvivalent

Antall legevakter

Antall konsultasjoner per vakt

Resepter per 1000 listepasient-
ekvivalent(*)

(*) Leger med antall resepter per 1000 listepasient-ekvivalent under 50 eller over 850 er flyttet 
til en felles gruppe (gruppenr. 9999). Dette for å at det uvanlig lave/høye reseptantallet ikke 
skal påvirke gjennomsnittet for smågruppa.
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Figur 1.1. Aldersfordeling (10-års aldersgrupper), andel personer som har fått antibiotika i 
kommunen, fylket og hele landet.

Figur 1.2. Aldersfordeling (10-års aldersgrupper), antall personer som har fått antibiotika i din 
praksis.
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Personer pr 1000 
listepasient-ekvivalenter(*) 

eller innbyggere 

Resepter pr 1000 
listepasient-ekvivalenter(*) 

eller innbyggere  

DDD pr 1000 listepasient-
ekvivalenter(*) eller 

innbyggere

Din praksis 128 162 1 963

Smågruppe 159 239 2 924

RAK-prosjektet 126 185 2 120

Din kommune 174 292 3 275

Ditt fylke 168 272 3 094

Hele landet 168 273 3 143

Eget mål
... ... ...

2. Totalforbruk
Det er et nasjonalt mål å redusere totalforbruket av antibiotika i befolkningen med 30 % innen 
2020. Her får du oversikt over din totalforskrivning. Vi har ingen god nevner – det vil si at det er 
vanskelig å si hvor stor andel av pasientene som oppsøker deg, som får antibiotika. 
Beregningene er gjort på bakgrunn av din listelengde og dine legevakter.

Tabell 2.1. Oversikt over total antibiotikaforskrivning, målt i andel personer, antall resepter 
og DDD. Din praksis, smågruppe, RAK-prosjektet, kommunen, fylket og hele landet i perioden.

(*) Din legevakt-aktivitet er også inkludert her. Se appendiks for nærmere forklaring av våre 
beregninger.
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Min forskrivning Antall 
personer(*)

Antall 
resepter

Antall 
blåresepter

Antall DDD

J01CE02 fenoksymetylpenicillin         40 43 499

J01CA08 pivmecillinam 19 20 170

J01AA02 doksycyklin 17 17 315

J01EA01 trimetoprim 6 13 7 110

J01CA04 amoxicillin 11 11 150

J01CF01 dikloxacillin 7 9 68

J01FA01 erytromycin 9 9 85

J01EE01 sulfametoxazol og 
trimetoprim

6 7 43

J01XE01 nitrofurantoin 6 6 38

J01AA04 lymecyklin 4 6 300

J01DB01 cefalexin 3 4 30

J01FF01 Klindamycin 4 4 20

J01MA02 ciprofloxacin 2 3 25

J01CE01 benzylpenicillin 1 1 3

J01FA09 klaritromycin 1 1 10

SUM antibiotika (ekskl. 
metenamin)

122 154 7 1 865

J01XX05 metenamin 14 54 54 3 008

Tabell 2.2. Oversikt over hvilke antibiotika du har forskrevet i perioden. ATC-koder uten 
forskrivning er ikke inkludert i tabellen.

(*) Totalt antall personer er lavere enn summen i kolonnen fordi noen personer har fått flere typer 
antibiotika i løpet av perioden.
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Variasjon over tid    
På nasjonalt nivå sier årstidsvariasjonen noe om kvaliteten på antibiotikaforskrivningen. En 
tydelig økning i vinterhalvåret antyder at mange sesongavhengige virusinfeksjoner behandles 
med antibiotika. På enkeltlegenivå sier disse tallene mindre, men du kan få et inntrykk av 
hvorledes din forskrivning varierer over tid.

Figur 2.1. Månedlig forskrivning av antibiotikaresepter i en to-årsperiode for din 
praksis, smågruppe og RAK-prosjektet.
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Fordeling av forskjellige typer antibiotika
Valg av type antibiotika er avgjørende for resistensutviklingen. Hvis flere typer antibiotika er 
virksomme mot en bestemt infeksjonstilstand, vil den minst resistensdrivende typen være 
førstevalg. Penicilliner er regnet som lite resistensdrivende.

Figur 2.2. Din terapiprofil av antibiotikaresepter i perioden.
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Figur 2.3. Terapiprofil av antibiotikaresepter i perioden. Din praksis sammenliknet 
med smågruppen, RAK-prosjektet, kommunen, fylket og hele landet.
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Figur 3.1. Prosentandel fenoksymetylpenicillin-resepter av alle LVI-AB-resepter i 
perioden fordelt på ulike aldersgrupper.

Antall LVI-AB resepter Andel 
fenoksymetylpenicillin av 

alle LVI-AB

Din praksis 81 53 %

Smågruppe 977 44 %

RAK-prosjektet 14 700 46 %

Din kommune 4 397 40 %

Ditt fylke 38 395 43 %

Hele landet 717 466 46 %

Eget mål ... ...

3. Luftveisantibiotika
Luftveisantibiotika (LVI-AB) defineres som amoksicillin, fenoksymetylpenicillin, makrolider og 
doksycyklin (se hele definisjonen i appendiks).  Det er et nasjonalt mål at andelen 
fenoksymetylpenicillin for luftveisinfeksjoner bør være høy.

Tabell 3.1. Antall resepter luftveisantibiotika (LVI-AB) og andel fenoksymetylpenicillin (penicillin 
V) i perioden.
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Figur 3.2. Terapiprofil, LVI-AB-resepter, aldersgruppen 0 - 4 år.

Figur 3.3. Terapiprofil, LVI-AB-resepter, aldersgruppen 5 - 14 år.
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Figur 3.4. Terapiprofil, LVI-AB-resepter, aldersgruppen 15 - 29 år.

Figur 3.5. Terapiprofil, LVI-AB-resepter, aldersgruppen 30 - 79 år.
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Antall resepter UVI-
AB - Kvinner

Andel 
kinolonresepter - 

Kvinner

Antall resepter UVI-
AB - Menn

Andel 
kinolonresepter - 

Menn

Din praksis 24 0 % 6 33 %

Smågruppe 355 7 % 101 30 %

RAK-prosjektet 6 084 5 % 1 365 25 %

Din kommune 1 764 9 % 482 43 %

Ditt fylke 14 732 6 % 3 782 28 %

Hele landet 289 622 7 % 71 521 30 %

Eget mål ... ... ... ...

4. Urinveisantibiotika
Urinveisantibiotika (UVI-AB) defineres som pivmecillinam, trimetoprim, trimetoprim-sulfa, 
nitrofurantoin og kinoloner (ciprofloksacin og ofloksacin). Det er et nasjonalt mål at kinoloner 
ikke skal brukes ved ukomplisert cystitt, og at det bør veksles mellom de tre likestilte 
førstevalgene pivmecillinam, trimetoprim og nitrofurantoin.

Tabell 4.1. Antall UVI-AB-resepter og andel kinolon-resepter til kvinner og menn mellom 20-79 
år.

Figur 4.1. Prosentandel kinolon-resepter av alle UVI-AB-resepter, kvinner 20-79 år, i perioden.
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Figur 4.2. Terapiprofil, UVI-AB-resepter til kvinner i aldersgruppen 20-79 år.

Figur 4.3. Terapiprofil, UVI-AB-resepter til menn i aldersgruppen 20-79 år.
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Antall 
antibiotikabrukere

Antall storbrukere av 
antibiotika

Andel storbrukere av 
antibiotika

Din praksis 122 2 2,0 %

Smågruppe 1 211 44 4,0 %

RAK-prosjektet 20 221 490 2,0 %

Eget mål ... ... ...

5. Storbrukere
En storbruker defineres som en pasient som har fått forskrevet mer enn 60 definerte 
døgndoser (DDD) i løpet av ett år. Det betyr at pasienten enten har fått langvarig 
antibiotikabehandling (60 DDD er teoretisk 60 dagers behandling) eller at pasienten har fått 
høyere doser enn vanlig. DDD er basert på voksen dose.

Tabell 5.1.  Andel storbrukere (60 DDD eller mer) av alle pasienter som har fått antibiotika i 
perioden.

15

EKSEMPELRAPPORT 
- inneholder ikke dine egne tall



APPENDIKS
Forklaring av begreper
Reseptregisteret inneholder ikke informasjon om hvilken diagnose legemidler på normalresept 
er gitt for (i motsetning til legemidler forskrevet på blåresept). For å få et bedre bilde av 
hvordan hovedmengden av antibiotika forskrives har vi laget en grov gruppering av antibiotika i 
teoretiske indikasjonsgrupper. Når vi ser på aggregert statistikk (det vil si for store 
befolkningsgrupper eller over tid) vil disse grupperingene gi et godt bilde av hvordan antibiotika 
forskrives.

LVI-AB = Luftveisantibiotika
Følgende antibiotika er inkludert: amoksicillin, fenoksymetylpenicillin, makrolider (erytromycin, 
klaritromycin, roxitromycin, azitromycin) og doksycyklin. Store pakninger (med innhold over 50 
DDD) av doksycyklin er ikke medregnet. Blåresepter forskrevet på §4 Allmennfarlig smittsomme 
sykdommer er ikke inkludert.
Dette er antibiotika som har luftveisinfeksjoner som antatt hyppigste indikasjon. De kan også 
benyttes til andre indikasjoner, for eksempel kan amoksicillin benyttes ved urinveisinfeksjon, og 
doksycyklin ved klamydiainfeksjon eller ved akne, men når vi ekskluderer blåresepter forskrevet 
for smittsomme sykdommer (f.eks klamydia) og store pakninger av doksycyklin (f.eks akne) 
antas det her at luftveisinfeksjon er viktigste og største indikasjon.

UVI-AB = Urinveisantibiotika
Følgende antibiotika er inkludert: pivmecillinam, trimetoprim, trimetoprim-sulfa, nitrofurantoin 
og kinoloner (ciprofloksacin og ofloksacin). Dette er antibiotika som har urinveisinfeksjoner som 
antatt hyppigste indikasjon. De kan også benyttes til andre indikasjoner, f.eks kan ciprofloksacin 
benyttes ved enkelte hudinfeksjoner der det er behov for gramnegativ dekning.

Metenamin (Hiprex®)
Metenamin skiller seg fra andre antibiotika ved ikke å være et terapeutisk antibiotikum - det 
har kun indikasjon profylakse mot urinveisinfeksjoner. Metenamin er antatt å ha liten eller 
ingen resistensdrivende effekt, og er derfor her skilt ut fra andre antibiotika. Metenamin er lite 
brukt utenfor Norden.

DDD = definerte døgndoser
ATC/DDD-metoden er et internasjonalt system for å måle legemiddelbruk.  Det er anbefalt av 
Verdens helseorganisjon (WHO) til dette bruk.

DDD-definisjon:
antatt gjennomsnittlig døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne.

Eksempel: pivmecillinam (J01CA08) har en DDD på 600 mg. Hovedindikasjonen er 
urinveisinfeksjon. Anbefalt daglig dose er 200 mg x 3, dette gir en døgndose på 600 mg. Noen 
kan bruke mer og noen mindre, men gjennomsnittsdosen vil være 600 mg. DDD er altså ikke en 
eksakt verdi, men et internasjonalt kompromiss basert på tilgjengelig dokumentasjon. 
Informasjon om DDD-verdien kan finnes her: http://www.whocc.no/atc_ddd_index/

16

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/


Forklaring av beregninger
Gjennomsnittlig fastlegeforskrivning
Reseptregisteret inneholder ikke informasjon om hvilken stilling forskriver har. Dermed er det 
en utfordring å beregne gjennomsnittlig fastlegeforskrivning i kommune, fylke og land. Vi har 
derfor definert fastleger slik: Forskrivere som i hovedsak benytter ICPC2-kodeverket ved 
forskrivning av blåresepter (dette kodeverket benyttes stort sett kun i allmennpraksis), og som 
har forskrevet minst 100 blåresepter i løpet av siste år. Denne definisjonen danner grunnlaget 
for gjennomsnittlig fastlegeforskrivning i kommune, fylke og land.

I tabell 2.1 har vi delt disse tallene på antall innbyggere i hhv kommune, fylke og land, for å angi 
totalforskrivning. Denne forskrivningsraten er imidlertid vanskelig å sammenligne med din egen 
og din gruppes forskrivning; innbyggertall er noe annet enn listepasient-ekvivalenter.

Når det gjelder de øvrige tabellene og figurene, som angir fordeling av ulike typer antibiotika, er 
sammenligningsgrunnlaget langt bedre. Her kan du regne med at tallene for kommune, fylke og 
land gir et godt bilde på praksisen til den gjennomsnittlige fastlege.  

Listepasient-ekvivalenter
I noen av tabellene i denne rapporten har vi angitt din forskrivning pr 1000 listepasient-
ekvivalenter, slik at du kan sammenligne din praksis  med din smågruppe og med alle 
deltakerne i RAK-prosjektet. Din legevaktaktivitet er lagt inn i beregningen av 
listepasient-ekvivalent på følgende måte: 1 legevaktkonsultasjon = 0.77 listepasient

Formelen blir da:
Listepasient-ekvivalenter = Listelengde + (antall legevaktkonsultasjoner * 0.77)

Denne formelen er basert på totaltall fra HELFO, og bygger på gjennomsnittlig antall 
fastlegekonsultasjoner og legevaktkonsultasjoner for infeksjonstilstander i 2014.
Listepasient-ekvivalenter er langt fra et perfekt mål på praksisaktivitet. Vi har valgt det i denne 
rapporten fordi det er en metode som ikke krever at hver enkelt deltaker må bruke tid på å 
finne frem eksakte aktivitetsdata fra både fastlegepraksis og legevakt.

Beskrivelse av datamaterialet
Rapporten inkluderer alle legemidler med ATC-kode J01 ekskl. J01XX05 utlevert etter resept fra 
apotek, med unntak av tabell 2.2 der at ATC-kode J01XX05 (metenamin) også er inkludert. Kun 
resepter til individer registrert med gyldig fødselsnummer i apoteket er inkludert. 

Alder
Alder brukt i rapporten er pasientens alder ved utgangen av 2016.
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