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 Antibiotikabruk ved akutt øre-

betennelse  

- eller bare vent og se? 

Morten Lindbæk, professor 

Avdeling for allmennmedisin, 

fastlege Stokke legesenter 

Leder for ASP 



Skal han ha antibiotika? 
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Dagens tekst 

 

• Resistensproblemer Norge – utlandet 

• Situasjonen på 90-tallet 

• Retningslinjer for bruk av antibiotika ved akutt otitt i 
allmennpraksis i Norge (2013) 

• Kunnskapsgrunnlaget for retningslinjene 

• Har retningslinjene virket? 

• Hvilken effekt har vaksinasjoner hatt? 

• Er det økning i komplikasjoner i Norge? 

• Konklusjoner 
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Antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i 

Norge  

• Over 90 % av all antibiotika i Norge 

forskrives utenfor sykehus, dvs 

fastlegepraksis, legevakt, sykehjem, 

tannlegepraksis 

• 60% forskrives for luftveisinfeksjoner 

• Ørebetennelse er en av de viktigste, og  den 

hyppigste årsak blant barn 



Behandling? 

• Barn med sår hals, 

ørebetennelse, og 

akutt bronkitt 

• De aller fleste, blir 

friske uten 

antibiotika 

 



Situasjonen på 90-tallet: 

Antibiotika”misbruk” i Norge 

 

• Egen praksis Stokke LS: De aller fleste barn 

med øresmerter kom til konsultasjon og de 

fleste fikk antibiotika, stor forventning blant 

foreldre. 

• Straand us Møre og Romsdal 1991: 

– 64% av nye otitt-tilfelle fikk antibiotika, dette er 

altfor høyt 

• Harstad legevakt 2000: 

– ca 90% av nye otitt-tilfelle fikk antibiotika,  

 
17 



Årsaker til øresmerter i allmennpraksis 

og hyppighet (% av alle ørediagnoser) 

• Akutt otitis media (H71)  48% 

• Serøs otitt  (H72)     9% 

• Otitis externa (H70)   10% 

  

• Øresmerter/øreverk  (H01)    6% 

 

Hunskaar: Allmennmedisin, klinisk arbeid, 1995. 0,5 mill. konsult 
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Estimat for konsultasjoner i allmennpraksis 

med ørebetennelse i 1995 

• 1,6% av alle konsultasjoner i Norge per år 

 

• 12.mill x 0.016 = 192.000 kons / år 

 

•  0-7 år utgjør 66% = 126.000 kons/år 

 

• Hvis vi antar at 70% fikk antibiotikakur, blir 
det 134.000 kurer pr år 
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Sammenheng mellom antibiotikabruk og andel resistente pneumokokker 

i Europeiske land (Goossens et al, Lancet 2005; 365:579-587 ) 
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Forekomst erytromycinresistens i pneumo-

kokker, Norge 2000-2011 NORM 

NORM 2004 



Behandling ifølge retningslinjene fra 

2008-2013 
• Enkel otitt: symptomatisk behandling 

• Otitis media: Indikasjoner for antibiotika:  
– Langtrukket forløp 

– Mistanke om komplikasjoner 

– otitt med perforasjon, sekresjon > 2 dager 

– Ørebarn og otitt hos barn under 1 år 

– NB Individualisert vurdering ved 
tilleggssymptomer  

– De fleste skal ikke ha antibiotika 

 

• Dosering: Penicillin V er 1.valg 
  

 
6 



Retningslinjene: Hva er et ørebarn? 

Minst 3 otittepisoder på et halvt år/ 4 i løpet av 

12 måneder: ”blir aldri bra”  
Før 2 års alder har 40% hatt minst en akutt 

otitt. 

• 10% får recidiverende otitter 

• Altså utgjør 4% av alle småbarn ”ørebarn” 

• Skal ha antibiotika på liberal basis. 

 

Kværner,Mair. Tidsskr Nor Lægeforen 1997;117:4096-8 
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Hva er en vent-og-se-resept? 
• Brukt uformelt i allmennpraksis i mange år 

når fastlegen er i tvil om antibiotika. 

• Ble inkludert i britiske retningslinjer på 90 

tallet ved akutte luftveisinfeksjoner 

• Introdusert i de norske retningslinjene i 2008 

• Brukes i 12% av alle luftveisinfeksjoner    
(Sigurd Høye 2011)  

• Bare 50% av disse reseptene hentes ut 

• Anbefales særlig ved ørebetennelse og 

bihulebetennelse 

 



Grunnlaget for retningslinjene: 

Metaanalyse av internasjonale studier 
 Hva med antibiotika ved ørebetennelse? 

– Meta-analyse gav liten gevinst: etter 24 
timer var 60% smertefri, etter 2-7dager 
var 85,5% smertefri uten antibiotika. 
Med antibiotika var 91% smertefri. 

 

– Dette betyr at 17 barn må få antibiotika 
for å forhindre smerter hos 1 barn. 

– Ingen forskjell i komplikasjonsfrekvens 

Del Mar et al BMJ1997;314:1526-9 
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Finsk studie publisert 2011: signifikant 

effekt av antibiotika hos de sykeste 
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Har retningslinjene ført til endring? 

 

• Retningslinjene har bidratt til å bevisstgjøre 
både fastleger og foreldre 

• Andelen konsultasjoner for ørebetennelse 
har falt fra 48% av alle ørediagnoser i 1995 
til 25% i 2010, altså halvering.  

• Nedgang i antibiotikabruk fra over 60% til nå 
ca 40%, en tydelig nedgang. 

• Samme utvikling i England.  

 

 



Funn fra Gjelstad et al JAC 2011 

40% av otittpasienter fikk antibiotika. 
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Vaksinasjon og antibiotikaforskrivning 
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Vaksinasjon 

• Effekt :av pneumokokk vaksinasjon i 

Norge 

– RR for luftveisinfeksjon (rapportert fra 

foreldre) 0.78 

– RR for ørebetennelse (rapportert fra foreldre) 

0.86 

 

Magnus M et al Decline in Early Childhood Respiratory Tract Infections in the Norwegian Mother and Child Cohort Study After 

Introduction of Pneumococcal Conjugate Vaccination Pediatr Infect Dis J 2012;31: 951–955 20 



Komplikasjoner etter akutt otitt i norske 

og utenlandske undersøkelser 

• Data fra Norge viste ikke tegn til økning fra 
med nasjonale data. (Kværner et al 2005) 

 

• Data fra England viser liten økning i barn 
under 2 år med mastoiditt innlagt i sykehus. 

 

• Dvs: de måtte behandle 6000 barn med 
antibiotika for å unngå 1 tilfelle mastoiditt 
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Antallet mastoiditter innlagt i norske 

sykehus 1999-2004 barn < 2 år 
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N = antall  barn under 2 år pr 100 000 barn 
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Antall innleggelser med mastoiditt ikke økt i perioden 



Konklusjoner 

• Nedgang i antall konsultasjoner for akutt 
ørebetennelse i Norge 1995-2010 

• Andelen med antibiotika har også gått ned 
fra 60% til 40% 

• Retningslinjene har sannsynligvis bidratt på 
begge områder 

• Data viser ingen økning i antall 
komplikasjoner med en restriktiv bruk av 
antibiotika 

• Ørebarn og de sykeste barna har effekt av 
antibiotika 
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Takk for oppmerksomheten! 


