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B A KG R U N N

Det har vært interesse kny et til bruken av antibiotika under covid-19-pandemien. I denne
artikkelen presenterer vi forbruket av systemisk antibiotika i Norge i pandemiperioden.
M AT E R I A L E O G M E TO D E

Totalt salg av systemisk antibiotika i deﬁnerte døgndoser (DDD) ble innhentet fra
Grossistbasert legemiddelregister for 2019 og 2020, og salg av antibiotika til bruk utenfor
institusjon ble innhentet fra Reseptregisteret. Informasjon om andel brukere (prevalens),
doser (målt i DDD) og resepter ble innhentet.
R E S U LTAT E R

Totalt salg av systemiske antibiotika økte i mars 2020, men salg til personer utenfor
institusjon økte ikke. Sammenliknet med tidligere år sank både totalforbruket og bruk av
antibiotika utenfor institusjon kraftig de påfølgende månedene. Reduksjonen var størst for
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antibiotika mot luftveisinfeksjoner og i de yngste aldersgruppene.
F O R TO L K N I N G

Den sterke reduksjonen i bruk av systemiske antibiotika under covid-19-pandemien
tilskrives smi everntiltak og redusert kontakt med helsetjenesten. Regjeringen sa e i 2016
et mål om 30 % redusert antibiotikabruk innen utgangen av 2020. Pandemien har bidra til
at målet er nådd.

H OV E D F U N N

Det totale salget av antibiotika økte i mars 2020.
Forskrivningen av antibiotika til personer utenfor institusjon var normal i mars 2020.
E er mars 2020 har antibiotikabruken utenfor institusjon vært betydelig lavere enn
foregående år.

I Norge har vi lavt forbruk av antibiotika sammenliknet med andre land, og andelen
smalspektrede antibiotika er høy (1, 2). Reseptsalget utenfor institusjon står for 80 % av
totalsalget (1). Siden 2012 har det vært en nedgang i bruken år for år fram til 2018, med en
liten økning på 2 % i 2019. Nedgangen er i tråd med intensjonen i Nasjonal strategi mot
antibiotikaresistens om 30 % reduksjon i bruken fra 2012 til 2020 (3). Hos personer utenfor
institusjon er antibiotika hyppigst forskrevet for luftveisinfeksjoner. De e gjør at
antibiotikabruken er høyest i vintermånedene.
E ersom antibiotika har vært foreslå som behandling av covid-19, er det av interesse
hvorledes covid-19-pandemien påvirker antibiotikabruken. I denne artikkelen beskrives
forbruk av antibiotika i Norge under covid-19-pandemien sammenliknet med perioden før
pandemien.

Materiale og metode
Vi har hentet inn data på salg av systemiske antibiotika, deﬁnert som alle legemidler
inkludert i anatomisk-terapeutisk-kjemisk (ATC)-klassiﬁkasjon gruppe J01 (Antibakterielle
midler til systemisk bruk) (4), fra de to databasene som gir informasjon om bruken av
legemidler i Norge. De e er Reseptregisteret, som omfa er alle legemidler forskrevet på
resept og utlevert til pasienter utenfor institusjon, og Grossistbasert legemiddelstatistikk,
som omfa er alt salg av legemidler i Norge, inkludert salg til sykehus og sykehjem (5, 6).
Metenamin ble ekskludert, da medikamentet kun brukes som profylakse.
Totalt salg fra Grossistbasert legemiddelstatistikk er målt i deﬁnerte døgndoser (DDD). Fra
Reseptregisteret ble det hentet inn opplysninger om pasientalder, deﬁnerte døgndoser og
antall resepter. Bruk er målt i DDD/1 000 innbyggere/døgn, prosentandel brukere i
befolkningen (prevalens) og antall resepter/1 000 innbyggere for perioden. Bruk per
måned i 2019 ble sammenliknet med bruken i tilsvarende måned i 2020.
Reseptregisteret gir ikke informasjon om diagnosene som ligger til grunn for reseptene.
Derfor har vi gruppert antibiotika e er anta bruksområde. Antibiotika til behandling av
luftveisinfeksjoner inneholder amoksicillin, fenoksymetylpenicillin, makrolider og
doksysyklin.
Vi har delt befolkningen inn i aldersgruppene 0–4 år, 5–12 år, 13–29 år, 30–64 år og > 65 år.
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Data er hentet fra Folkehelseinstitu ets interne u rekksløsning for helseanalyse, der
individdata ikke kan identiﬁseres. Det er ikke krav om godkjenning fra Regional komité for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller personvernombudet for denne typen
anonym datauthenting. Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk var tilgjengelig t.o.m.
desember 2020 og fra Reseptregisteret t.o.m. september 2020.

Resultater
TOTA LT S A LG AV A N T I B I OT I K A

I mars måned 2020 økte det totale salget med 15,9 % sammenliknet med februar 2020 og
med 20,3 % sammenliknet med mars 2019 (ﬁgur 1, tabell 1). Mest u alt var salget av
azitromycin, som økte med 86 % (målt i DDD/1 000 innbyggere/døgn) fra februar til mars
2020 og 93 % fra mars 2019. I de påfølgende månedene ble salget redusert i forhold til 2019,
mest u alt i mai, med 27,2 % (tabell 1). Totalt salg for 2020 var 11,5 DDD/1 000
innbyggere/døgn (J01, eksklusive metenamin).

Figur 1 Salg av antibakterielle midler til systemisk bruk (ATC-kode J01, ekskludert
metenamin) i Norge i 2019 og 2020 angi i deﬁnerte døgndoser (DDD)/1 000
innbyggere/døgn. Totalt salg (mørkegrønn kolonne) er hentet fra Grossistbasert
legemiddelregister for perioden januar 2019 t.o.m. desember 2020. Salg utenfor institusjon
er hentet fra Reseptregisteret for perioden januar 2019 t.o.m. september 2020 og inkluderer
alt salg utlevert på resept til enkeltpersoner (lysegrønn kolonne).

Tabell 1
Salg av antibiotika, J01, ekskludert metenamin, pr måned i 2020. Totalt salg er målt i
DDD/1000 innbygger pr døgn og endring fra 2019. Salg utenfor institusjon er målt i
DDD/1000 innbygger pr døgn og endring fra 2019, i prevalens (andel (%) av befolkningen
som hentet ut antibiotika minst en gang i løpet av måneden), og som antall resepter pr
1000 innbygger og andel av alle antibiotikaresepter i perioden.
Totalt salg

Salg utenfor institusjon
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Januar

Totalt salg
DDD/1000
innbygger/døgn
i 2020 (% endring
fra 2019)

Salg utenfor institusjon
DDD/1000
Prevalens % 2020
innbygger/døgn i (2019)
2020 (% endring fra
2019)

Luftveisantibiotika
2020
Resepter/1 000 (%andel av alle
antibiotikaresepter)

DDD/1000
innbygger/døgn
i 2020 (% endring
fra 2019) 14,2 (4,8)

DDD/1000
Prevalens % 2020
innbygger/døgn i (2019)
2020 (% endring fra
11,4 (2,7)
2,6 (2,6)
2019)

Luftveisantibiotika
2020
Resepter/1 000 (%andel av alle 16,7 (54)
antibiotikaresepter)

Februar

13,1 (−7,3)

10,6 (−4,1)

2,3 (2,4)

Mars

15,1 (20,3)

10,3 (2,5)

2,3 (2,4)

14,2 (52)

April

9,7 (−25,8)

7,6 (−23,2)

1,7 (2,3)

8 (41)

Mai

9,2 (−27,2)

7,2 (−28,7)

1,6 (2,4)

7,4 (39)

Juni

10,6 (−14,8)

8,3 (−19,8)

1,8 (2,3)

8,6 (40)

Juli

10,4 (−15,1)

8,5 (−12,5)

1,9 (2,2)

9,2 (41)

August

10,6 (−15,6)

8,8 (−14,4)

1,9 (2,3)

9,5 (41)

September

11,9 (−13,7)

9,7 (−13,1)

2,1 (2,4)

10,1 (42)

Oktober

14,6 (54)

10,9 (−23,0)

November

11,3 (−17,4)

Desember

11,1 (−18,7)

R E S E P T E R U T E N F O R I N ST I T U S J O N

I mars 2020 utgjorde reseptsalget kun 68 % av totalt grossistsalg (ﬁgur 1), men var allikevel
på et normalt nivå sammenliknet med mars året før. Fra mars til april 2020 falt salget, målt i
resepter/1 000 innbyggere, med 28 %. Reseptsalget målt i DDD/1 000 innbyggere/døgn for
månedene april til september var lavere enn forventet (tabell 1).
Antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner utgjorde i 2019 mellom 47 % (august) og
55 % (januar) av alle antibiotikaresepter. Under pandemien var andelen antibiotika til
behandling av luftveisinfeksjoner redusert (tabell 1). I mai ble antall resepter på antibiotika
til behandling av luftveisinfeksjoner per 1 000 innbyggere nær halvert sammenliknet med
mai 2019.
Det var størst reduksjon i bruk hos barn. I april 2019 var andelen 0–4 åringer som ﬁkk
antibiotika, nesten tre ganger høyere enn i april 2020 (prevalensratio (PR) 2,8, tall ikke
oppgi i tabell). Reduksjon av resepter på antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner
var større (PR 3,9). Antall resepter på antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner i
denne aldersgruppen var redusert med 73 % sammenliknet med 2019. For 5–12-åringer var
antibiotikaprevalensen nesten dobbelt så stor i 2019 som i april 2020 (PR 1,8),
Prevalensratio for resepter på antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner var 2,4, og
antallet resepter var redusert med 55 %. Sammenliknet med 2019 var det i perioden april–
september 63 % færre resepter på antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner per 1 000
innbyggere hos 0–4-åringer, e erfulgt av 5–12-åringene (−44 %), 13–29-åringene (−36 %), 30–
64-åringene (−32 %) og over 65 år (−32 %).

Diskusjon
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Det var en stor økning i totalsalg av antibiotika i mars 2020, mens salg av antibiotika på
resept ikke økte. De e kan tolkes som at sykehus/institusjoner kjøpte inn mye antibiotika i
pandemiens første uker for å styrke beredskapen i en usikker situasjon. I de påfølgende
månedene ble antibiotikabruken kraftig redusert. Tilsvarende endring er også funnet i
Sverige og Danmark (7, 8). Internasjonalt er økt bruk av bredspektret antibiotika under
pandemien rapportert på sykehus (9), men vi kunne ikke ﬁnne studier fra
primærhelsetjenesten. Tidlig i pandemien ble det foreslå behandling av covid-19pasienter med azitromycin i kombinasjon med hydroksyklorokin. I Norge ble slik bruk
frarådet. Helsedirektoratet anbefalte 3. april at man skulle følge nasjonale retningslinjer
(10).
Den betydelige reduksjonen kan ha to hovedårsaker. For det første synes det som de
kraftige smi everntiltakene også har redusert antallet infeksjoner som ellers ville bli
behandlet med antibiotika. De e samsvarer med at antallet sykehusinnleggelser for
infeksjoner også har gå ned i pandemiperioden (11). For det andre har terskelen for å gå til
en forskriver vært høyere under pandemien. Mange fastlegekontorer har i praksis vært
stengt for pasienter med feber og/eller symptomer på luftveisinfeksjon, og disse har ved
behov bli henvist til egne luftveisklinikker eller har bli håndtert via e-konsultasjon.
Antallet konsultasjoner med luftveisinfeksjonsdiagnoser (utenom covid-19) i
primærhelsetjenesten var i april 2020 34 % lavere enn i april 2019, og tallet har holdt seg lavt
(12). Det synes som om pasienter i større grad har se an infeksjoner hjemme – eventuelt
testet seg for covid-19 – i stedet for å oppsøke fastlege. Det kan være rimelig å tenke at før
pandemien var folk mer oppta av hvorvidt en luftveisinfeksjon burde behandles med
antibiotika, mens under pandemien er de e ersta et med et behov for å sjekke om
infeksjonen skyldes SARS-CoV-2.
Det er sa inn en rekke tiltak for å oppnå en riktigere og lavere antibiotikabruk de siste
årene, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2019 så det ikke ut til at vi ville nå målet
om 30 % reduksjon fra 2012 til 2020. Men med covid-19-pandemien synes nå målet likevel å
være nådd: Fra 2012 til 2020 er bruken redusert med 32 %. Strenge smi everntiltak og
forbud mot fysisk å oppsøke fastlegen for luftveisinfeksjon kan ikke re ferdiggjøres av en
mulig reduksjon i antibiotikabruken. Men likevel kan vi ta lærdom – det er mulig å
redusere en allerede lav bruk av antibiotika.
Artikkelen er fagfellevurdert.
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