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Sammendrag  
Innledningen: Ørebetennelsen er en fellesbetegnelse på flere typer øreinfeksjoner 
hos barn og er en øvre luftveisinfeksjon som kan forekomme på 3 ulike områder i 
øret: ytre øret, indre øret eller mellomøret. Det finnes to typer ørebetennelse, akutt 
eller kronisk betennelse. Akutt mellomørebetennelse er en infeksjon i mellomøret 
som er forårsaket av bakterie eller virus og resulterer i økt trykk i øret som kan gi 
sterke smerter for barnet. Ved kronisk mellomørebetennelse har barnet hull på 
trommehinnen, og betennelsen som sitter i slimhinnen i mellomøret har blitt 
kronisk. Den største forskjellen på akutt og kronisk ørebetennelse er at ved kronisk 
ørebetennelse så opptrer smertene i perioder samt at det også kan forekomme gult 
sekret rennende ut fra øret. Otitis media (OM) eller mellomørebetennelse som vi sier 
på norsk er en av de vanligste barnesykdommene hvor flere enn 7 av 10 barn vil bli 
rammet av en slik infeksjon før de er fylt 2 år, og hvor 8 av 10 barn blir rammet før de 
starter skolen. Omfanget av OM fører til store mengder utskrivning av antibiotika 
som igjen har ført til at OM er blitt vanskeligere å behandle på grunn av resistent 
problematikken. Ved en residerende ørebetennelse blir barnet rammet av en ny 
infeksjon uten å rekke å bli frisk etter den første infeksjonen. Ørebetennelsen ved en 
luftveisinfeksjon står for de fleste antall resepter av antibiotika, og dette fører til det 
store problemet som er rundt om i verden nå, resistens. 
 
Syfte: Målet med studien var og finne ut hvor effektive er ulike antibiotika ved 
behandling av akutt og kronisk ørebetennelse  
 
Metode: Informasjonen ble hovedsakelig søkt på i Google, og de vitenskapelige 
artiklene ble søkt på via PubMed. Søket ble gjort fra 20.01.2014-10.03.2014 
 
Resultat: I resultat er det inkludert 8 vitenskapelige artikler som er basert på den 
farmasøytiske behandlingen av kronisk og akutt ørebetennelse. Studiene tester ut 
forskjellige antibiotika lokalt og systemisk på barn med kronisk OM opp mot placebo 
effekten. I tillegg er det inkludert en studie som tar for seg om det lønner seg og gi 
antibiotika med en gang OM forekommer eller vente med oppstart av behandlingen.  
I flere av de vitenskaplige artiklene i denne litteraturstudien viser det seg at 
amoxicillin har god effekt på ørebetennelse. Trimetoprim er også et legemiddel som 
virker godt mot ørebetennelse, spesielt ved langtidsbruk og når ørebetennelse er 
resistent. Artiklene mener også at det kan lønne seg og vente med å starte opp 
behandling til man vet om ørebetennelsen er virus eller betennelse, dette for og 
hindre at barn skal bli ørebarn. 
 
Diskusjon: Ved å sammenligne de ulike studiene inkludert i denne oppgaven ses det 
en gjentagende rød tråd som viser at barn som får ørebetennelse burde vente med 
oppstart av antibiotika til eventuelle svar på odlinger. Derimot er det viktig å se hvert 
barn ann, på tilstand, sykehistorie og ikke bruke ett generelt mønster på alle barn. 
Alle er forskjellige og trenger individuell vurdering, for ørebetennelse er en vanlig 
ufarlig sykdom men om den ikke behandles eller ikke behandles rett kan den gi 
alvorlige komplikasjoner. 
 
Nøkkelord: Ørebetennelse, kronisk ørebetennelse, akutt ørebetennelse, behandling 
av ørebetennelse.  
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1. Introduksjon 
Ørebetennelse er en fellesbetegnelse på forskjellige typer betennelse i øret. Infeksjonen kan 
forekomme i trommehinnen, ytreøret, mellomøret eller indre øret, derimot er infeksjon i 
mellomøret kjent ved navnet otitis media (OM) den vanligste typen av ørebetennelse [1]. På 
bakgrunn av dette vil det videre i oppgaven bli fokusert på infeksjon i mellomøret og all 
henvisning til ørebetennelse vil være rettet mot OM.  
 
Det finnes to typer ørebetennelse, akutt eller kronisk ørebetennelse. Forskjellen på disse er at 
akutt mellomørebetennelse kommer som oftest i sammenheng med en forkjølelse, og da vil 
trykket i øret hos barnet endre seg, noe som fører til store smerter. Som regel er akutt 
ørebetennelse forårsaket av virus, men kan også forårsakes av bakterie. Kronisk 
ørebetennelse vil si at barnet har fått hull på trommehinnen samt at det har dannet seg 
kronisk betennelse inni mellomøret. Barn som får ofte akutt ørebetennelse har større risiko 
for å utvikle kronisk ørebetennelse. Når det gjelder kronisk ørebetennelse har som oftest 
barnet en konstant renning av sekret som kommer ut av øret og her kommer smertene i 
perioder og ikke konstante som ved en akutt ørebetennelse [8]. 
 
Årsaken til OM er oftest relatert til en bakteriell infeksjon hvor Haemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis, pneumokokker og beta-hemolytiske streptokokker gruppe A er de 
mest forekommende bakteriene [3]. Bakterie er en encellet organisme, som finnes over alt i 
naturen og på menneskenes kropp. Bakterier er ofte knyttet til luftveisinfeksjoner som OM 
[4], derimot er det flere dokumenterte studier som viser tilstedeværelsen av virus i 
mellomørevæsken hos barn. Virus er den minste enheten som vi vet om, virus kan ikke 
formere seg på egenhånd, da de må inn i kroppens vertscelle for å reprodusere seg [4]. Både 
influensa viruset og respiratoriske virus er funnet ved OM. Kunnskapen om tilstedeværelsen 
av virus ved en ørebetennelse er svært viktig da dette kan være med på å forhindre slike 
infeksjoner ved at man tar en vaksine mot influensa [5]. På 1950 og 1960 tallet anså de akutt 
ørebetennelse som en alvorlig sykdom ettersom fler barn ble døve etter en slik infeksjon [1]. 

1.1 Årsaker 
 
Ørebetennelse kommer som oftest i forbindelse med en forkjølelse ettersom dette gir hevelse  
i slimhinnen, nesen og mellomøret. Kanalen som går mellom  svelget og mellomøret har sin 
hovedfunksjon å få en utfluftning av mellomøret, derimot ved en eventuel forkjølelse svekkes 
utluftingen som medføret at bakterier eller vius finner veien opp i mellomøret og forårsaker 
en infeksjon [6]. Ørebetennelsen ses oftest hos små barn, men kan også forkomme hos 
voksne, men dette er skjeldnere.  En av grundene til at barn får lettere ørebetennelse er at 
eustachian rørene blir lettere tette  enn hos voksne. Det ses  at barn som har allergi og får 
overflødig spytt produksjon ved nye tenner har en større sjangse for å utvikle ørebetennelse. 
Barn som ligger på ryggen og drikker av sugekopp, eller bruker smokk har større 
sannsynlighet for å få øreverk , dette er nok grunnet at det øker spyttproduksjonen, slik som 
det gjør når barnet får nye tenner. Hyppigheten av infeksjonen økes om vinteren, da den har 
en stor sammenheng med en forkjølelse, noe vi oftest har om vinteren [1]. 

1.2 Symptomer og diagnose 
 
Det fins mange ulike symptomer et barn kan ha ved en eventuell ørebetennelse, de kan ha 
feber, forbigående nedsatt hørsel, uro, smerte som kan ses ved at barnet tar seg mer til øret 
samt øreverk som kommer ved at tromhinnen sprekker å gult sekret renner ut fra øret [2]. 
Blant alle symptomene er smerte i øre den viktigste og som oftest blir smertene verre når 
man drar i øret eller trykker foran på den lille flippen inn mot øret. Dette kan brukes som 
hjemmetest for og sjekke om smertene sitter i mellomøret [6].  Smertene kommer som oftes  
på natten når barnet ligger nede. Barnet kan være irritabel, spise dårlig, høre dårligere på 
øret som er betent og være urolig [7]. Feber ses hos flertallet av barn som lider av 
ørebetennelse, men man skal ikke eksklueres vekk en mulig infeksjon for de av barna som 
ikke har feber [6]. 
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Diagnosen stilles ved å se på hele sykehistorien til barnet. Plagene er typiske som gjør at en 
riktig diagnosen kan stilles med sikkerthet både ved å gjenkjenne plagene samt at legen kan 
utføre undersøkelser ved å kikke inn i øret for å se om tromhinnen er fortykket, rød eller 
betent [8]. Legen kan også ta labratoriske undersøkelser som gjøres ved å ta en bakteriell 
prøve av sekretet som kommer ut av øret. På grunn av den store resistenutviklingen som har 
kommet kan legene velge å ta en bakterie prøve av sekretet for å se hvilke type antibiotika 
som kan hjelpe dette barnet [10]. 
 
Foreldre/voksen bør kontakte legen dersom barnet har: 
• Feber, er  irretabel og har smerter som ikke forsvinnerr innen 24-48 timer. 
• Om allmenntilstanden er dårlig, og det kan virke som det er mer enn en ørebetennelse 

som plager barnet. 
• Om feberen er høy, og smertene store.  
• Om smertene går over  plutselig, det kan tyde på at tromhinnen kan ha sprukket. 
• Om symptomer blir forverret. 
• Om det oppstår kraftig hodepine, rykninger i ansiktsmusklene, hevelser rundt øret 

eller svimmelhet [1]. 

1.3 Diagnostikk, forekomst og risikofaktorer  
 
Et gråtene barn kan ha roborøs tromhinne eller ha øregang som kan være fylt med ørevoks og 
eller serum.  Dette resulterer i at leger lett kan gi diagnosen ørebetennelse ved å gjennomføre 
otoskopi, som er undersøkelse av tromhinnen og ørgangen med et otoskop. Forekomsten av 
ørebetennelse ser som oftes hos barn mellom 6-18 månder og helst i vinter måndene, og jo 
eldre man blir jo mer avtar forekomsten av ørebetennelsen.  
Risikofaktorene for å få ørebetennelse er: 

• Genetisk 
• Om man har søsken som går i barnehage og går der selv øker dette faren for å få 

ørebetennelse helt opp til fire års alderen. 
• Barn som har smokk har økt sjans, mens barna som sover uten smokk og på ryggen 

har redusert sjans 
• Alder ved første gjennomgåtte infeksjon kan ha noe å si om man får lettere 

ørebetennelse. 
• Om barnet er utsatt for mye luftveispatogene kan også øke risikoen for å utvilke 

ørebetennelse. 
 
Når det gjelder den arvlige disposisjonen i forhold til ørebetennelse er den knyttet til 
anatomiske og immunologiske forhold. Hvis barn har nedsatt tubefunksjon kan dette føre til 
at det blir undertrykk i mellomøret. Det har blitt vist med måling av ansiktskjelette at barn 
med ørebetennelse ofte har en mindre dimensjon av nesesvelgrommet enn hos andre friske 
barn. I tillegg ses det at små barn danner spesifikke antistoffer mot infeksjonen senere i 
forløpet enn hos eldre barn, og det er ikke før i skolealderen de har nomalisert de spesifikke 
antistoffene [9]. 

1.4 Hvem får ørebetennelse  
 
OM er en av de vanligste barnesykdommene hvor flere enn 7 av 10 barn vil bli rammet av en 
slik infeksjon før de er fylt 2 år,og hvor 8 av 10 barn blir rammet før de starter skolen. Barn i 
barnehagen er mer utsatt for å få ørebetennelse enn andre barn ettersom disse er i en høyere 
risikogruppe for å bli smittet  av lutveisinfeksjoner enn andre aldersgrupper. Ørebetennelse1 
ses på som en naturlig del for modningen av immunsystemet til barnet og det er ikke uvanlig 
at barn kan ha opptil 2-4 infeksjoner. I tillegg ses det at jo yngere barnet er ved sin første 
ørebetennelse desto større er risikoen for gjentakelse. Arv og gener er også av betydning hvor 
det ses at foreldre eller søsken som har vært plaget med infeksjoner også får barn som er 
lettere disponerte [7]. Barn som får fler enn 3 OM infeksjoner i løpet av 6 mnd eller flere enn 
4 OM infeksjoner i løpet av 1 år blir definert som ørebarn i Norge [20].  
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1.5 Behandling 
 
Legen ser på det totale sykdomsbildet før det konkluderes om behandling, og som regel 
venter de mellom 1-3 dager før barnet blir satt på antibiotika. I om lag 80% av tilfellene 
forsvinner smertene som opptrer innen 2 døgn og av den grund er ikke oppstart av antibioika 
nødvendig. Det finnes derimot unntak av dette og det er når infeksjonen opptrer hos barn 
under 1 år samt ørebarn, da startes antibiotika behandlingen fortløpende.  Legene vil helst 
unngå bruken av antibiotika unødvendig og råd som å heve hode ved liggende stilling, bruke 
smerte og febernedsettende tabletter anbefales i første omgang [10]. Smerter er 
hovedproblemet ved en ørebetennelse, og av den grund er behandling rettet mot smertene av 
høy betydning slik at barnet slipper å ha det unødvendig vondt.  Ved ørebetnnelse hovner 
ofte barnet opp i slimhinnen, for å redusert disse hevelsene kan det være aktuelt å gi 
saltvannsdråper/nesespray og slimhinneavsvellende nesespray/dårper som Otrivin og 
Rhinoxin i en kort periode. Ved bruk av slimhinneavsvellende nesedråper er det viktig at man 
følger bruksanvisningen og doseanbefallingen nøye. Barn under 2 år skal helst unngå bruken 
av nesespray/dåper med virkestoff og anbefales saltvansdråper i første hånd. Derimot finnes 
det i Norge slimhinneavsvellende nesedråper til barn inntil 2 år som kun skal brukes hvis 
saltvann ikke er tilstrekkelig. Her er det viktig at foreldre blir informert om bruken og 
brukstiden samt at det vises forsiktighet ved bruk.  Skyldes ørebetennelsen en bakteriell 
infeksjon vil imunnforsvaret som regel klare og kvitte seg med infeksjonen når hevelsen går 
ned. Dersom smertene og feberen er tilstedet etter 3 dager bør lege oppsøkes og en eventuell 
behandling med antibiotika settes inn, derimot vil ikke antibiotikaen i seg selv korte ned 
ørebetennelsens varighet. Barn under 1 år har ikke opparbeidet seg den nødvendige 
immforsvaret som kan overmanne infeksjonen og av den grund anbefales det å ta kontakt 
med lege ved symptomer som nevnt ovenfor. Hos små barn, barn under 1 år har legen lavere 
toleranse/terskel for å sette barnet på antibiotika [6]. Legene kan forskrive en vent å se 
resept, som vil si at legen forskriver en resept på antibiotika ved det første besøket hos legen 
som kan benyttes hvis ikke symptomene forbedres innen et par dager Av den grund slipper 
man å oppsøke lege nok en gang [11]. Det ses i flere tilfeller at tromhinnen kan sprekke ved 
ørebetnnelse og som som oftest gror dette helt fint igjen uten noe problematikk. Derimot 
anbefales det likevel at man tar en tur til legen etter ca 6 ukers tid for en etterkontroll [6]. 
Gjentagende hull på tromhinnen kan føre til at den naturlige barrieren mellom det indre øret 
og omverden blir borte. Dette resulterer i at bakterien letter finner veien inn til mellomøret 
og forårsaker nye infeksjoner som igjen gjør at barnet blir mindre motstandsdyktig mot 
sykdommen. I værste fall kan kronisk ørebetennelse føre til nedsatt hørsle hos barnet [7]. 
Det finnes kirugiske inngrep som kan gjennomføres på barn med ørebetennelse. Dette er å 
sette inn dren (er ett lit rør de setter i tromhinnen for og lette trykket) som gjør at væsken 
som kommer i mellomøret renne letter ut, og reduserer smertene som opptrer. Derimot er 
det vist i studier at drenen kun gir fordeler i 6 månder, og at etter denne tiden vil fordelene 
være redusert eller helt bort. Drenen vil ikke kunne forhindre barn i å få gjenntatte 
ørebetennelser i seg selv, men den vil ha en liten forebygnnede effekt det første halvåret [2]. 
 
Antibiotika behandling som kan brukes til akutt og kronisk ørebetennelse 

• Apocillin/weifaphenin er den vanligeste pencillinen og inneholder 
phenoxymethylpenicillin som er første valget ved OM infeksjoner i Norge [11]. 
Phenoxymethylpenicillin virker ved å hemme celleveggsyntesen i bakterien og har god 
effekt på grampositive bakterier derav pneumokokker som ofte er årsken til OM 
infeksjoner. Pencillin doseres etter vekt hos barn  og skal tas med eller uten mat 
[16]Tabell 1 viser en oversikt over doseringen i forhold til barnets vekt.  

 
Tabell 1: Dosering av Apocillin/weifapenin i forhold til barnets vekt [16] 

4-8 kg  1 ml per kilo, dosert 3 ganger daglig 
8-12 kg 2,5 ml + 2,5 ml +5 ml 
12-20 kg 5 ml + 5 ml + 10 ml  
20-40 kg 7,5 ml + 7,5 ml + 15 ml 
12 år og oppover 
(over 40 kg) 

10 ml + 10 ml + 20 ml 
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• Amoxicillin/imacillin er også av typen pencillin, men med utvidet spekter. Amoxicillin 
brukes til barn som har ofte og tilbakefallende ørebetennelser [11]. Amoxicillin 
doseres etter vekt, alder og nyrefunksjonen. Hos eldre og barn som veier under 40 kg 
er dosen 750 mg-3 g fordelt gjevnt utover 3 ganger daglig. Kan tas med eller uten mat 
[17]. 
 

• Trimetoprim og sulfanomider inneholder sulfonamid og trimetoprim og brukes til 
barn som har hatt behandlingsvikt med de overnevnte legemidlene [11]. Disse virker 
på gram negative og grampositive bakterier ved  å blokkere den bakterielle 
folsyresyntese. Doseringen skjer etter vekt og vises i tabell 2.  

 
Tabell 2: Dosering av Trimetoprim og Sulfanomider i forhold til barnets vekt [11] 

4-8 kg 1-2 ml, 2 ganger daglig 
8-12 kg 3 ml, 2 ganger daglig 
12-16 kg 4 ml, 2 ganger daglig 
16-20 kg 5 ml, 2 ganger daglig 
 Kan og tas med eller uten mat [18].  

 
Makrolider er føsrte valget om det er pencellinallergi i bilde og her har vi to typer: 
 

• Abboticin/Ery max inneholder erytromycin som skal tas rett før mat [11]. 
Erytromycin virker på grampositive bakterier ved å binde seg til ribosommene på 
bakterien som igjen fører til en hemming av proteinsyntesen. Doseringen skjer etter 
vekt med en doseringsintervall på 2 eller 4 ganger daglig [19]. Tabell 3 viser en 
oversikt over doseringen i forhold til barnets vekt. 

 
Tabell 3: Dosering av Abboticin/ Ery Max i forhold til barnets vekt [19] 

7-12 kg 2 ml, 2 ganger daglig 1 ml, 4 ganger daglig 
15-24 kg 4 ml, 2 ganger daglig 2 ml, 4 ganger daglig 
25-34kg 6 ml, 2 ganger daglig 3 ml, 4 ganger daglig 
35 kg og oppover 10 ml, 2 ganger daglig 5 ml, 4 ganger daglig 
 
• Claritromycin, Klacid og Klacid OD inneholder klaritromycin. Klacid OD (one daily) 

skal tas 1 gang om dagen sammen med et måltid, mens Klacid og clarytromycid skal 
doseres 2 ganger daglig og uavhenging av måltid [11]. Virkningsmekanismer er at den 
hemmer den intracellulære proteinsyntesen i de følsomme bakteriene ved å binde seg 
selektivt til ribosomets subenhet. Dosering skjer etter vekten på barnet som vises i 
tabell 4 [20]. 

 
Tabell 4: Dosering av Claritromycin, Klacid og Klacid OD i forhold til barnets vekt [20] 

Mikstur 25 mg/ml  
8-11 kg 2,5 ml, 2 ganger daglig 
12-19 kg 5 ml, 2 ganger daglig 
20-29 kg 7,5 ml, 2 ganger daglig 
30-40 kg 10 ml, 2 ganger daglig 
Mikstur 50 mg/ml  
12-19 kg 2,5 ml, 2 ganger daglig 
20-29 kg 3,75 ml, 2 ganger daglig 
30-40 kg 5 ml, 2 ganger daglig 
 
Klacid OD 

 

Voksne og barn over 12 år 1 tablett daglig 
Voksne og barn over 12 år med 
alvorlig infeksjon 

2 tabletter daglig 

 
Det finnes også antibiotika øredråper som hjelper til med og stoppe utskillelsen av sekret som 
kommer ut av øret samtidig som de drepe bakteriene som forårsaker ørebetennelsen. 
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Forskning har vist at Cilox som inneholder ciprofloxacin har bedre effekt enn antiseptiske 
dråper, samt at de har bedre virkning enn vanlige tabletter. Derimot er det ikke forsket nok 
på om Cilox kan fjerne infeksjonen helt [6]. 

1.6 Prognose 
 
Hele 8 av 10 barn som har hatt ørebetennelse blir bedre av seg selv uten behandling og dette 
skjer som regel etter 2-3 dager. Ørebetennelsen har ikke effekt på barnas vekst og utvikling, 
men barn med gjentatt ørebetennelse kan vise tegn til dårligere språkutvikling og tale som 
igjen kan gi problemer når barnet starter skolen, dette fordi barn med ørebetennelse kan ha 
nedstatt hørsel. I de fleste tilfeller avtar ørebetennelse jo eldre man blir, men det anbefales at 
barn som har hatt ørebetennelse skal gjennomgå ortoskopi ca 8 uker etter gjenngått 
infeksjon. Dette på grunn av at væske i mellomrummet kan føre til hørseltap, samt at 
ørebetennelsen kan spre seg til beinet bak øret og forårsake hevelser som igjen resulterer i 
smerte og ømhet [2].  

1.7 Antibiotikaresistens 
 
Antibiotika er som tidligere nevnt stoffer som ødelegger eller hemmer de mikrobene som 
forårsaker sykdom som mellomørebetennelse. Med antibiotikaresistens så har mikrobene 
blitt motstandsdyktige mot antibiotika, slik at antibiotikaen ikke har sin fulle effekt. Det at 
antibiotikaresistens har blitt så utbredt er en stor fare for alle infeksjonsykdommer over hele 
verden. Antibiotikaresistens kan deles opp på forskjellige måter. Bakteriene kan være 
naturlige resistente som vil si at at cellene av en bakterie kan være resistent mot ett bestemt 
stoff fra naturens side. En annen måte er at bakterien kan erverve resistens, som vil si at 
bakteriecellen kan ha overlevet en antibiotika behandling som fører til at bakterien endrer 
sitt arvestoff som fører til at antibiotikaen ikke vil virke mot denne bakterien. Når det gjelder 
mellomørebetennelse skyldes resistensutviklingen at målmolekylet er blitt endret ved opptak 
av arvestoff. Da hindrer bakteriene at antibiotikaen kommer frem til målmolekylet inne i 
bakterien, dette kan de gjøre ved å enten lage en pumpeeffekt der antibiotikaen blir pumpet 
ut av bakterien før den rekker og lage noe skade der. Eller så kan de stenge antibiotikaen helt 
ute slik at det ikke kommer noe inn i bakterien. Det som er viktig er at legene er nøye med 
utskrivning av resepter på antibiotika vet at de ikke bare skrive ut unødvendig, samt at man 
prøver å hindre utvikling og smitte av de resistente bakteriene [13]. 
 
Bakterier over hele verden viser økende resistensutvikling, det er derfor veldig viktig at man 
kun benytter antibiotika der man kan se at det har virkning. Antibiotika bør defor bare 
skrives ut om man ser at det vil ha virkning på den infeksjonen en har. Ørebetennelse er jo en 
stor grunn til utskrivning av antibiotika som nevnt tidligere, men siden ørebetennelse kan ha 
alvorlige komplikasjoner er det derfor viktig at de retningslinjenen som sier om når 
antibiotika er nødvendig følges. Derimot er det vikitg at de som har den type ørebetennelse 
der antibiotika kreves starter med behandling av pencillin, dosen bør da være høy og 
behandlingstiden bør være 5 dager. Har barnet pencillin allergi skal man velge Ery Max som 
nevnt tidligere.  Grunnet den store resistensutviklingen vil legene helst vente med og starte 
en behandling til odlingssvarene er kommet, slik at ørebetennelsen kan behandles riktig og 
hindre en eventuel utvilkling av resistens. Barn som har resviderende otitis ( tre 
ørebetennelser på et halvt år eller fire ørebetennelser på 1 år) vil man helst at barna får 
antibiotika i 10 dager og at de får kontakt med spesialister på sykehus på øre nese 
halsavdelingen. Etter ny forskning i 2010, skal barn med akutt ørebetennelse som er mellom 
1-12 år helst ikke har antibiotikabehandling for dette [12]. 
 
Kronisk ørebetennelse kan være en betennelse som ikke går bort eller at de er så gjentatte at 
man ikke rekker og bli frisk, og dette kan føre til forbigående hørseltap. Hos barn kan dette 
være et stort problem fordi det kan gå på taleevnen ved at barnet ikke får utviklet talen slik de 
burde. Barn som har gjentatte ørebetennelser får ofte tilbud om å opperer inn dren, men i det 
siste har forskning vist at dette ikke er langsiktig hjelp.   
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American Academy of Pediatrics (AAP) og American Academy of Family Physicians har siden  
anbefalt legene og holde tilbake antibiotikta hos barn med ørebetennelse, hvertfall i 48-72 
timer, for de fleste ørebetennelsene går over av seg selv. Selv om visse typer av 
ørebetennelser har gått ned, har forskrivningen av antibiotika stått på det samme, og det 
tyder jo på at det blir skrevet ut mer antibiotika enn det trengs. Mange av ørebetnnelsene er 
virus og antibiotika er uduglig mot disse, men om legene skriver ut antibiotika fordiom så vil 
dette øke faren for resistensutviklingen. 
 
Kan man forbrebygge ørebetennelse? 
Matallergier er faktisk en av de vanligst årsakene til ørebetennelse, spesielt om barnet har en 
kronisk ørebetennelse. Det en burde gjøre da er å kutte ut: 

• Korn og sukker (inkludert saft og brus) 
• Unngå pasterisert melk, og meieripriodukter 
• Unngå sukker og fruktjuice noe som vil svekke barnets immunforsvar og da bli barnet 

lettere utsatt for infeksjoner 
• Om barnet har tilbakevennende ørebetennelse burde man kutte ut hvete og gluten, 

ved å gjøre dette kan man ofte se at dette mirakuløst kurere problemet [15] 
 

I tillegg har det vist seg at om man ammer sitt barn mer enn i 6 månder kan dette virke 
forebyggende. Har man morsmelk burde man bruke dette som øredråper på barnet, men for 
de som ikke ammer kan man bruke øredråper man selv lager hjemme av hvitløk. Dette vil 
hjelpe med å lindre smerten hos barnet. Kokosdråper kan brukes da kokos har en antiviral og 
antimikrobiell egenskap [15]. 
 
Det kan oppstå komplikasjoner om man går med en kronisk ørebetennlse som ikke blir 
behandlet, betennelsen kan spre seg til ørebensknuten (beinet bak mellomøret) og det kan 
forekomme en alvorlig betennelse som kalles mastoiditis [4]. Dette forekommer hos <13 av 
100.000 barn [14], og denne behandles ofte med intravenøs antibiotika eller antibiotika 
øredråper [4]. 
 
Andre komplikasjoner kan også forekomme som 

• Sepsis forekommer hos 1,2 av 100.00 barn 
• Bells parese forekmmer hos 0,5 av 100.000 barn 
• Meningitis forekommer hos 0,2 av 100.00 barn 
• Sinusvenetrombose forekommer hos  0,1 av 100.000 
• Cerebral abscess forekommer hos 0,1 av 100.000 barn 

 
Ved hyppig residerende ørebetennelse der Amoxicillin ikke virker,  kan ørebetennelsen være 
forårsaket av beta laktamasedannede haemopilus influenzae, og siden den er vanlig 
pencilinresistent må man da bruke Doxylin til voksen og trimetoprim-sulfametoksazol til 
barn [14]. 
 
Dersom antibiotika ikke virker kan legene suge ut væsken barnet har i mellomøret, på den 
måten vil de fleste av infeksjonene trekke seg tilbake, men er det ett kolestetom til stedet 
kreves det som oftes kirugi for og bli kvitt den, kolestetom er en godartet hudvekst i 
mellomøret som kan føre til gjenntatte ørebetennelser. 
Det kan bli utført en operasjon som vil reparere hull på tromhinnen, men i noen tilfeller kan 
hullet som er åpent fungere som en  tympanostomy tube, dette kan forhindre flere 
infeksjoner ved at det kommer luftstrømning til mellomøret [4]. 
 
Målet med studien var og finne ut hvor effektive er ulike antibiotika ved behandling av akutt 
og kronisk ørebetennelse. 
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2. Metode 
Informasjonen som er brukt i innledningen ble hentet fra norsk legemiddel håndbok, der 
finner man informasjon om legemidlene, behandling, årsaker og anbefalinger til 
ørebetennelse. Helsebiblioteket ble brukt som en kilde for å finne innehold om behandling, 
årsak, forekomster, risikofaktorer og diagnostikk. Det ble søkt litt på Furst på mikrobiologi, 
Olcoo helse for å hente informasjon om forskjellen på virus og bakterie. I artikkelen som 
handler om utbredelse av ulike luftveisvirus i mellomøret under Akutt Otitis Media i New 
England Journal of Medicine ble det hentet informasjon om årsak til ørebetennelse. På 
sidene fra helse Norge, helse nett og norsk helseinformatikk ble det også hentet informasjon 
an1gående ørebetennelse. En del informasjon ble hentet fra artiklene som ble brukt fra Norsk 
tidsskrift og klinisk og vitenskap i Sverige. Felleskatalogen ble brukt for å finne informasjon 
om de relaterte legemidlene man bruker til ørebetennelse, og hvordan de skal doseres. For og 
finne ut mer om behandling av gjentatte ørebetennelser hos barn, med tanke på 
resistensproblematikken, ble det søkt på Google, og i pubmed etter vitenskapelige artikler i 
søkeperiode fra 21 januar 2014- 03 mars 2014. Når det skulle søkes om vitenskapelige 
artikler, ble dette gjort gjennom mesh og videre til pubmed. Her ble det søkt på blant annet 
Otitis media, chronic otitis media og otitis media treatment. Her kom det frem mange 
artikler, men ettersom hensikten var å finne artikler som inneholdt den farmasøytisk 
behandling av ørebetennelse ble det huket av på clinical trial slik at de mest relevante kunne 
komme frem. Artiklene som dukket opp ved dette søket ble videre studert for å finne de som 
handlet om hvordan ørebetennelse skal behandles i forhold til resistensproblematikken.  Det 
kom frem en del artikler om kirurgi og om behandling av ørebetennelse til dyr men disse var 
ikke relevante for denne oppgaven og ble derfor ekskludert bort.  
 
Søkeord i google.no: Ørebetennelse, behandling av ørebetennelse, virus og betennelse, årsak 
til ørebetennelse, antibiotika resistens, behandling av otitis hos barn, otitis, kronisk 
ørebetennelse. 
 
Søkeord i Pubmed: Chronic otitis media, otitis media, ear infection, children, antibiotic 
treatment of OM. 
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3. Resultat  
I resultatdelen har det blitt fokusert på legemiddelbehandling av ørebetennelse, og studier 
om det. Det finnes også andre behandlingsmetoder som kirugi, men siden dette er en 
farmasøytisk studie ble dette ikke satt i fokus. I studiene inkludert i denne oppgaven blir det 
testet ut om hva som er den beste måten å behandle ørebetennelse på. Dette med spesiell 
tanke på om man skal starte behandling med en gang, eller vente. Det blir brukt artikler som 
vurderer hvilke antibiotika man bør velge og hvordan og hvor lenge den bør tas. 

3.1 Studie 1 
 
Effectiveness of Trimethoprim/Sulfamethoxazole for Children With Chronic 
Active Otitis Media: A Randomized, Placebo-Controlled Trial [21] 
 
I denne studien skal de teste den kliniske effekten på langvarig bruk av trimetoprim til barn 
med kronisk Otitis media (KMO). Ørebetennelse er en av de vandligste sykdommene blant 
barn, og de fleste barn får dette. Studien inkluderte 101 barn med med kronisk aktiv 
ørebetennelse hvor barna var i aldersgruppen 1-12 år. Barnene ble tilfeldig delt inn i 2 
grupper, 51 stk i placebogruppa og 50 stk som skulle behandles med trimetoprim (18 mg per 
kilo, 2 ganger daglig). De fikk i tillegg en kort kur med steroider og antibiotikaøredråper. 
Barna skulle overvåkes ett år. Barn med cystisk febrose, immunsvikt, allergi for trimetoprim 
eller downs sykdom ble eksludert fra studien. Det var University Medical Center Utrecht som 
godkjent studieprotokollen i denne studien. Barna var helt tilfeldig valgt via ett randomisert 
datasystem, og ingen viste hvem som fikk trimetoprim eller hvem som fikk pacebo, ikke en 
gang de som utførts studien fikk vite hvem som fikk hva før studien var over. Foreldrene kom 
med barna og fikk med seg en flaske med noe flytene, flaskene og innholde var identiske på 
lukt smak og utseende, men den ene var placebo og den andre inneholdt trimetoprim. Dette 
skulle de ta 2 ganger per dag i 6-12 uker.  
 
Den første kontrollen var etter 6 uker på studiemedisinen, og barn som fortsatt hadde tegn til  
ørebetennelse på begge ørene ble vidreført til 6 nye uker med studiemedisinen. Barn som 
ikke viste tegn til ørebetennelse på begge ørene ble seponert på studiemedisinen etter 6 uker. 
Derimot fikk foreldrene beskjed at om de merket symptomer på ørebetennelse i mellom 6-12 
uker kontrollen igjen måtte de starte opp behandlingen med studiemedisinen. Barna som 
hadde ørebetennelse på både 6 ukers og 12 ukers kontrollen fikk utskrevet Polymix øredråper 
som skulle tas i 7-10 dager. På 12 ukers kontrollen ble studiemedisinen avbrutt uavhengig av 
om de fortsatt hadde ørebetennelse. Studien ble utført  mellom februar 2003 og juni 2006. 
Der flere barneleger fra Nederland refererte til deltakere som var potensielle for denne 
studien, grunnet svikt med medisnnering. Barna ble tatt inn til 3 oppfølgingsbesøk, første var 
etter 6 uker, andre etter 12 uker og tredje etter 1 år. Når de kom til disse legebesøkene ble 
ørene sjekket, samt at blodprøve ble tatt for å sjekke eventuelle bivirkninger etter 
medisineringen, for å holde øye med leververdien og nyrene. Foreldrene skulle også holde en 
dagbok der de noterte ned andre medisiner de brukte mot ørebetennelsen som for eksempel 
øredråper. Dataene ble samlet inn på oppfølgingsbesøkene, og hvor eventuelle bivirkninger 
barna måtte ha ble registrert. 
 
På 6 ukers (vises i figur 1) kontrollen var det kun  28 % av barna i trimetoprimgruppen som 
fremdeles hadde tegn til otorrhea (denering av øret som indikerer betennelse), mens i 
placebogruppen hadde så mange som 53 % tegn til otorrhea. Et barn i trimetorprimgruppen 
utviklet utslett, men det ble behandlet med cetirizin, og hun fikk behandles videre med 
azitromax. På 6 og 12 ukers kontrollen var alle blodprøver fine. Behandlingen virket best de 
første 6 ukene, og barna som hadde lang historie med gjenntatt otitis hadde større effekt enn 
barn som hadde kort historie med otitis. Alderen på barna hadde ingen betydning på effekten 
av trimetoprim. Konkulsjonen de kom frem til var at en 6-12 ukers høy dose med 
trimetoprim har god effekt når det gjelder barn med gjenntatte ørebetennelser [21].  
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Figur 1 viser hvor mange som hadde tegn til ørebetennelse på 6 ukers kontrollen i  
trimetoprim gruppen versus placebo gruppen 

3.2 Studie 2  
 
Compared to placebo, long-term antibiotics resolve otitis media with effusion 
(OME) and prevent acute otitis media with perforation (AOMwiP) in a high risk 
population: A randomized controlled trial [22] 
 
I denne studien ble her gjennomført en randomisert kontrolleret studie. Det ble gjort en 
dobbelbilndte studien i nordlige Australia, 103 spebarn som første gang fikk påvist Acutt 
Otitis, ble randomiert til å få amoxicillin 50 mg per kilo eller placebo i 24 uker eller til det var 
normale ører. Studien ble godkjent av Top End Human Research. Finansieringen på denne 
studien ble gitt av National Health and Medical Research Council, men de hadde ikke noe de 
skulle sagt ang studiedesign, ledelse eller rapotering av resultater. 
 
Forskener startet med å samle inn data til denne studien i 1996 og ble ferdigstilte i 2001. 
Spebarna ble undersøkt annen hver uke, fra de ble påmeldt i denne studien til de ble 
randomisert, etter det ble de undersøkt hver måned i 24 uker, eller fram til suksess var 
dokumentert. Barn med ørebetennelse ble kvalifisert, minus spebarn, dette grunnet 
prematur, barn med kronisk infeksjon som trengte antibiotikabehandling, barn med 
immunsykdommer eller misdannelser ble ikke kvalifisert til å bli med i denne studien. Det 
ble søkt om sktriftlig samtykke for de ble med i studien og før randomiseringen. Barna ble 
randomiert i  og få Amoxicillin 50 mg per kilo eller placebo i enten 24 uker eller til at det var 
normal mellomørestatus hvor de måtte inn å sjekkes i 2 månder. Randomiseringe ble 
stratifisert etter alder, men skjult for barn, foreldre og legene. I studie perioden var det 188 
barn som ble født, det ble sendt samtykke til 126 barn og 103 av disse ble randomisert. Ved 
innmeldingen var alle barna mindre enn 12 månder, 52 av barna fikk amoxicillin mens,  51 av 
barna fikk placebo. Det ble gjort 321 undersøkelser fra innmeldingstiden og fram til 
randomiseringen, det var 12 % som hadde normale ører, 50 % som hadde OME, 26% som 
hadde AOM (Akutt otitis media) og 10 % hadde hull i tomhinna. 
 
I studien var det ingen spebarn som ble fjernet grunnet bivirkninger, og den gjennomsnittlige 
behandlingen var på 5,7 månder i gruppen med amoxicillin og 5,2 månder i gruppen med 
placebo. Barna i gruppen med amoxicillin hadde færre tilbakevennede ørebetennelse enn de i 
placebogruppen (vises i figur 2), 18 % fikk tilbakevennende i placebo mens 4 % i amoxicillin 
gruppen. Under behandlingen kunne de se at det ikke var no signifikant forskjell mellom 
gruppene når det gjaldt  pencillin ikke følsomme pneumokokker i amoxicillin gruppen var det 
i 34% som hadde følsomme pneumokokker (vises i figur 2) og i placebogruppen var det i 40% 
av barna som hadde følsomme pneumokokker. Beta-laktamase positiv non-kapsel H. 
influenzae (NCHI) var uvanlig under behandlingen i studieperioden men den var hyppigere i 
amoxicillin gruppen der var den i 10% av barna i forhold til i placebo gruppen der var den i 5 
% (vises i figur 2). Barna som var i amoxicillin gruppen og fikk amoxicillin kontinuerlig de 
fikk de skjeldnere akutt ørebetennelse og hadde flere normale, friske ører i forhold til barna 
som var i placebogruppen. 
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Konklusjonen av studien ble at de som fikk amoxicillin konterninuerlig hadde mer normale 
ører, de hadde også færre ørebetennelser i forhold til barna som var i plaacebogruppen [22]. 
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Figur 2 vser hvor mange som fikk tilbakevendende ørebetennelser i amoxicillin 
 gruppen versus placebo, og hvor mange som hadde ikke pencillin følsomme 
 pneumokokker og betalaktamase non kapsel H influenzae i begge gruppene 

3.3 Studie 3 
 
Systemic Steroid for Chronic Otitis Media With Effusion in Children [23] 
 
Her ble det gjort en test der de sjekket om systemisk steroide behandling på barn med 
kronisk ørebetennelse hadde god effekt. I denne studien ville de teste ut systemisk steroide 
behandling (prednisolon) i forhold til amoxicillin alene. De ville også teste effekten av 
amoxicillin med eller uten steroider i 2 uker versus 4 uker. Metoden de brukte var en 
dobbelblindet randomisert studie. Barn som var i aldersgruppen 1-9 år med påvist 
mellomørebetennelse på minst 2 månders varighet ble inkludert i studien og ble tildelt 1 av 
de 4 behandlingsmetodene. På behandlingsmetode 1 fikk de amoxicillin og steroider i 14 
dager, og etter 14 dager stoppet de med steroidene og fortsatte med amoxicillin i 14 dager til. 
På behandlingsmetode 2 fikk de amoxicillin med steroider i 14 dager, deretter de nesten 14 
dagene fikk de placebo istedet for amoxicillin. På behandlingsmetode 3 fikk de placebo 
istedet for steroider, og de fikk amoxicillin i 14 dager, og deretter fortsatte de med amoxicillin 
i 14 dager til. På behandlingsmetode 4 fikk de placebo for steroider og amoxicillin i 14 dager, 
og de neste 14 dagene fikk de placebo for amoxicillin. Barna i studien ble undersøkt 2 og 4 
uker etter de hadde startet behandlingen. Barna som ikke hadde ørebetennelse på 4 ukers 
kontrollen  gikk på måntenlig besøk, eller måtte ha 3 oppfølgingsbesøk etter de hadde blitt 
friske for å sjekke at det ikke kom tilbakefall av ørebetennelse. 
 
Studien inkluderte totalt 144 barn, blant disse kom 135 stk av barna på 4 ukers kontrollen 
(94%), og 132 av barna kom på 2 ukerskontrollen (92%). På 2 ukers kontrollen hadde 33,3 % 
av barna i behandlingsmetode 1 ikke ørebetennelse sammenlignet med 16,7 % i 
placebogruppen. På 4 ukers kontrollen hadde 32,8 % ikke tegn til ørebetennelse i den 
behandlene gruppen med steroider, mens i placbogruppen var det 20 % som ikke hadde 
ørebetennelse. Om man sammenligner ørebetennelsen fra 2-4 ukers kontrollen var det ingen 
signifikant forskjell i tilbakefalling av ørebetennelse, og det var heller ingen stor forskjell på 
de som ble friske  fra de som bahandles med amoxicillin i 2 uker, eller 4 uker. Konklusjonen i 
sudien ble at det var ingen signifikant forskjell på barna som ble behandlet med amoxicillin 
og steroider i forhold til de som bare fikk amoxicillin. Det ble også vist at etter 2 uker med 
etterbehandling var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene lengre uavhengig om 
amoxicillin ble vidrefølrt eller ikke. De konkulderer da med at barn med kronisk 
ørebetennelse ikke trenger og behandles med steroider. Denne studien ble utført fra august 
1994 og frem til juni 1999 [23]. 
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3.4 Studie 4 
 
Recurrence up to 3.5 years after antibiotic treatment of acute otitis media in 
very young Dutch children: survey of trial participants [24] 
  
Målet med denne studien var å teste de langsiktige virkningene av antibiotika hos små barn 
med mellomørebetennelse. For så langt er det lite vi vet om de langsiktige effektene av 
antibiotikabehandling hos små barn med ørebetennelse. Studien ble gjort innen en primær 
ramme, omsorgsbasert og den var en dobbelblindet randomisertplacebokontrollert studie. 
Den ble utført i Nederland fra februar 1996 og frem til mai 1998 og den inkluderte 240 barn 
som ble fulgt aktivt i 6 månder. Foreldrene ble informert om hva som skulle skje, men hvilke 
gruppe de var i fikk de ikke vite før siste oppfølgning. Dersom det oppsto alvorlige 
bivirkninger eller om det var alvorlige komplikasjoner ble studien på det aktuelle barnet 
avsluttet med en gang.  
 
53 allmennpraksiser i Nederland var med i denne studien, det var 168 barn, og de var fra 6 
måneder og opp til 2 år gamle. 78  av barna fikk 40 mg amoxicillin per kilo per døgn i 3 doser 
sammenlignet med placebo. Det de skulle måle var hvor mange som fikk tilbakefall av 
ørebetennelse. Resultetene på dag 4, på dag 11 og etter 6 månder ble rappotert i år 2000 og i 
år 2006. I året 2000, altså 3,5 år etter at studien begynte sendte de ut spørreskjema til 
foreldrene til barna som var med i studien. Der skulle foreldrene blant annet svare på om det 
hadde vært noe tilbakefall av ørebetennelse, om de hadde vært i kontakt med 
spesialhelsetjenesten og om de hadde hatt noe kirugi på øre nese hals avdelingen. 
Primærendepunktet ble definert, de som hadde tilbakevennende ørebetennelse, de som 
hadde minst ett tilbakefall mellom den siste undersøkelsen på 6 månder og frem til nå ble 
rappotert. De ble også rappotert om barna måtte til barnelege eller om de måtte til 
spesialhelsetjenesten, øre nese hals avdelingen. Av de 240 barna som primært var med i 
studien, var det 168 barn som retunerte spørreskjemaet. Tre år etter randomiseringen hadde 
63 % av barna i amoxicillin gruppen altså 47 barn av 75 barn fått tilbakevendende 
ørebetennelse, i placebogruppen var det færre som fikk tilbakevendende ørebetennelse, her 
fikk  43%  altså 37 barn av 86 barn tilbakevendende ørebetennelse (vises i figur 3). 
Risikoforskjell mellom gruppene ble da 20 %, 95 % tillit intervallet 5 % til 35 %. 30% i begge 
gruppene ble henvist til sekundær behandling, i amoxicillin gruppa vil det si 24 barn av 78 
barn, mens i placebogruppa ble det 27 barn av 89 barn som trengte henvisning, 21 % av 
barna det vil si 16 barn av 78 barn som hadde fått amoxicillin i studieperioden  hadde fått øre, 
nese hals kirugi. Mens i placebogruppen trengte 30 % av barna det vil si 27 barn av 90 barn 
øre, nese hals kirugi. En regresjonsanalyse viste at kjønn og allergier samt tilbakevendende 
ørebetennelse kan være forvirrende faktorer. Når de justerte for de faktorene i en justert 
oddsratio på 2,5 (95 % konfidensintervall 1,2 til 5,0). 
Det ble faktisk funnet 20 % mer tilbakevennende ørebetennelse hos barna i amoxicillin 
gruppen i forhold til placebogruppen [24]. 
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Figur 3 viser hvor mange i amoxicillin gruppen versus placebo som fikk  
tilbakevendende ørebetennelse, og hvor mange som trengte øre, nese, hals  
kirugi i hver gruppe. 
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3.5 Studie 5 
 
Topical Ciprofloxin Versus Topical Framycetin-Gramicidin-Dexamethasone in 
Australian Aboriginal Children With Recently Treated Chronic Suppurative 
Otitis Media [25] 
 
Lokal ciprofloxin sammenlignet med lokal framycetin-gramicidin-dexamethasone hos 
innfødte barn i Australie som nettopp er blitt behandlet for kronisk purulent 
mellomørebetennelse (KPMB). I denne studien ble det gjennomført en randomisert 
kontrollert studie for å undersøke effekten av lokal ciproflaxacin (CIP) opp mot lokal 
framycetin-Gramicidin-Dexamethasone (FGD) hos australienske innfødte barn som lider av 
kronisk purulent mellomørebetennelse (KPMB) tross tidligere behandlinger.  Studien ble delt 
inn i to deler, hvor den første delen av studien omhandlet intervensjonen og ble gjennomført 
mellom april 2001 til september 2001 mens den andre delen av studien omhandlet 
hørselsvurderingen og ble gjennomført mellom november 2001 til desember 2001. Studien 
inkluderte 97 innfødte barn fra 3 ulike områder i Australia. Inklusjonskriteriet var barn 
mellom 1-16 år som hadde kronisk mellomørebetennelse. Barn ble ekskludert fra studien hvis 
de var allergiske mot CIP eller FGD, hvis de var gravide eller ammende, diagnostisert med 
kolesteatom eller hadde andre sykdommer som kunne påvirke studiens utfall.  
 
Av de 97 som deltok ble 50 barn behandlet med CIP, mens 47 barn ble behandlet med FGD. 
Barna ble tilfeldig samlet etter den kliniske vurderingen og ble startet opp med behandling av 
enten CIP eller FGD med dosering 4 dråper 2 ganger daglig. Familien ble instruert om å 
applisere dråpene etter de hadde renset øret samt at hode skulle vendes til siden ved 
appliseringen slik at alle fikk den maksimale utbyttet av dråpene inn til mellomøret. Hvis 
barnets øre ikke viste tegn til rennende væske etter 3 døgn ble behandling opphørt, mens 
behandlingen ble startet opp igjen ved nye tegn til ørebetennelse. Intervensjonsdelen av 
studien varte i perioder på mellom 6-8 uker hos alle barn og ved endt første del ble samt 4-12 
uker ble barna samlet hvor det ble gjennomført kliniske vurderinger og innsamling av 
vattpinner (q-tips). Hørselstesten ble gjennomført 3-6 måneder etter intervensjonsdelen i 
stille rom av en audiolog som ikke hadde kjennskap til hvilken behandling barna hadde fått. 
Etter endt terapeutisk klinisk vurdering var det totalt 89 barn igjen (45 i CIP gruppen og 44 i 
FGD gruppen), etter endt mikrobiologisk vurdering var det 43 i CIP gruppen og 43 i FGD 
gruppen. Så mange som 70 % i CIP gruppen og 72 % i FGD gruppen hadde tegn til otorrhoea 
(øret utslipp) etter endt behandling. Det var ingen forskjell på barn som var delt inn i grupper 
på under 6 år eller over 6 år. Otorrhoea ble ikke forbedret hos 26 av 50 barn i CIP gruppen og 
28 av 47 barn i FGD gruppen. Perforasjon (gjennomhulling av trommehinnene) vedvarte hos 
49 av 50 barn i CIP gruppen og hos alle barna i FGD gruppen etter endt behandling, og 
forskjellen mellom gruppene var ikke signifikant. Flere barn i CIP gruppen (86 %) enn i FGD 
gruppen (74 %) hadde vedvarende otorrhoea etter etterkontrollen mellom den 12 og 28 uken. 
Denne forskjellen var signifikant og ble regnet til. Forskjellen i hørsel utfallet var ikke 
signifikant mellom de 2 gruppene.  
 
Studien kunne konkludere med at de fant ingen signifikant økning i frekvensen av 
infeksjonen forårsaket av CIP resistent P.aeruginosa eller S. pneumonia. Studien målte ikke 
ototoksisitet (kjemikalier som kan påvirke hørselen), men forskerne kunne se noen forskjell 
på om gruppen behandlet med CIP hadde høyere hørselstap utvikling enn gruppen behandlet 
med FGD.  

3.6 Studie 6 
 
Delayed Versus Immediate Antimicrobial Treatment for Acute Otitis Media[26]   
 
Målet med denne studien var å undersøke forskjellen på forverret ørebetennelse på barna 
med forsinket oppstart med antibiotika versus rask oppstart av antibiotika, samt for å se om 
barna som fikk forsinket oppstart fikk konsekvenser av dette. Inklusjonskriteriene for at 
barna skulle være med i studiene var at de måtte ha, 3 av disse tingene de ble undersøkt 



18 
 

grundig på dag 1, og da måtte de ha svullmed stilling av tromhinna, redusert eller helt 
fraværende mobilitet på tromhinna eller unormal farge. Barna måtte også ha ett akutt 
inflamatorisk tegn som flekker eller streker på en gul eller svullmed tromhinne og barna 
måtte  ha akutte symptomer. Under studieperioden fikk foreldrene en dagbok der de måtte 
føre inn om barnet hadde fravær fra barnehagen, om barnest symptomer, om hvor mye 
studie medisin barnet fikk, om barnet måtte ta andre medisiner, og om barnet hadde feber 
over 38 grader. I hele studie perioden oppfordert forskerne for studien at barna fikk 
smertestillende/febernedsettende midler. Under studieperioden hadde foreldrene anledning 
til å oppsøke lege fra 08.00-20.00 om barnets tilstand ble forverret eller om barnet ikke ble 
bedre. Alle barna i begge gruppene hadde ett oppfølgingsbesøk de alle måtte på å dette måtte 
skje mellom 48-72 timer etter at de har startet studiemedisnen. På dette møte fikk foreldrene 
muligheten til å si hva de mente om barnets tilstad. Hos noen barn som fikk placebo, der 
tilstanden ble verre ble det satt igang antibiotika med foreldrenes samtykke. Mens hos andre 
barn klarte de seg greit på placebo i 72 timer, men om tilstanden da ikke bedres ble de å satt 
på antibiotika. Det siste planlagte besøket ble lagt til dagen etter siste dose på 
studiemedisnenen, og etter dette besøket hadde barne i begge gruppene en besøksdag på 
studie dag 16, +/- 3 dager. Barna som var i den forsinkede gruppen ble da satt i gang på 
amoxicillin 2 ganger daglig i 7 dager, barna i den andre gruppen fikk amoxixillin med en gang 
hver dag, 2 ganger om dagen i 7 dager. 
 
I studien tester de ut om det lønner seg og få rask antibiotika behandling eller om en bør 
vente med slik behandling på ørebetennelse hos barn. Barn som kunne detlta i denne studien 
var alle barn mellom 6-35 månder som har ørebetennelse. I studie perioden fikk barna enten 
Antimikrobiell behandling med amoxicillin eller så mottok de placebo i 7 dager. De som fikk 
placebo (N-53) fikk dette først og etter en venteperoide ble de satt igang med antimikrobiell 
behandling. De som fikk antimikrobiell behandling (N-161) ble satt igang med en gang med 
amoxicillin i denne randomisertet kontrollerte studien. Det ble sett forbedring i 
placebogruppen på 91 %, mens i den antimikrobielle gruppen var det en forbedringsprosent 
på 96 % (P=0,15) (vises i figur 4). Ventetiden var 48 timer på de som ikke fikk antibiotika 
med en gang. Barna i placebogrupppen hadde ørevondt, feber, dårlig matlyst, redusert 
aktivitet, men de hadde ikke rennende ører, irritabilitet, dårlig søvn eller overdrevent mye 
grining. Foreldrene til barna i placebogruppen mistet flere arbeidsdager enn foreldrene til 
barna som fikk antibiotika med en gang. Foreldrene i placebogruppen mistet gjennomsnittlig 
2,1 dager, versus  1.2 dager for de som fikk antibiotika (P=0,03). Begge studiegruppene hadde 
tilfeller av diare, oppkast og utslett. 
Konklusjonen fra studien ble at om man venter med og oppstart av antibiotika eller om man 
begynner med en gang så vil det være like god utvinning på ørebetennelsen, men at om man 
venter kan det assosieres med at barnet kan bli verre, større økonomisk tap eller at barnet 
har forlenget symptomer [26]. 
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Figur 4 viser hvor mange det ble sett forbedring på i Amoxicillin gruppen versus 
 placebo gruppen. 



19 
 

3.7 Studie 7 
 
Single-dose extended-release azithromycin versus a 10-day regimen of 
amoxicillin/clavulanate for the treatmeant of children with acute otitis medi 
[27]  
 
I studien tester de ut om det lønner seg å ta en dose azitromax eller om det lønner seg og ta 
amoxicillin i mange dager for barn med kronisk ørebetennelse. Denne studien var en 
randomisert dobbelt blindet studie der de ville se på klinisk og bakteriell respons når det 
gjelder en enkelt dose med azitromax eller 10 dagers behandling av amoxicillin til barna som 
har høy risiko for vedvarende ørebetennelser og å få tilbakevenende ørebetennelser. 
Inklusjonskriteriene i studien var barn fra 3- 48 månder. Barna ble delt opp i 2 grupper, hvor 
den første gruppen var barn under 24 månder og den gruppe for de barna som var over 24 
månder. Både gutter og jenter fikk være med, men de måtte ha kliniske tegn til 
ørebetennelse, og være i faresonen for vedvarende ørebetennelse eller i risiko for å få 
tilbakevendende ørebetennelser. De måtte ha væske i mellomøret og betennelse som kom ut 
av øret. Studien ble gjennomført mellom mai 2003 og mai 2004, 923 barn ble randomisert, 
og 902 barn fikk enten amoxicillin i 10 dager eller en enkelt dose med azitromax. Det 
primære endepunktet, den kliniske respons på test av antibiotikaen ble oppnådd hos hele 
80,5 % hos barna som fikk azitromax (vises i figur 5), og hos 84,5% hos barna som mottok 
amoxicillin, (så her var forskjellen på – 3,9 % ; 95 % konfidensintervall – 10.4 , 2.6 ), og dette 
var på klinisk respons. Når det gjaldt å få en bakteriell utryddning (vises i figur 5) så var det 
82,6% av alle barna i azitromax gruppen som fikk det, og 92 % i amoxicillin gruppen fikk det 
(p=0,050). De barna som mottok amoxicillin som studiemedisne hadde en signifikant høyere 
forekomst av diare og eksem, de hadde også mere bivirkninger enn de barna som fikk 
azitromax som studiemedisin.  
 
Konklusjonen med studien var at en enkelt dose med azitromax 60 mg/kg er tilnærmet en lik 
effekt på behandling hos barn med ørebetennelse som en 10 dagers lang kur av amoxicillin, 
men at amoxicillin virker litt bedre [27]. 
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Figur 5 viser hvor mange i Amoxicillin gruppen versus Azitromax gruppen som  
får bakteriell utrydding og klinisk respons. 

3.8 Studie 8 
 
Low dose macrolide administration for long term is effective for otitis media 
with effusion in children [28].  
 
I studien tester de om en lav dose av makrolid er en effektiv behandling mot ørebetennelse 
hos barn. Barna som var inkludert i denne studien var mellom 3-11 år som hadde samtykke 
av foreldre for å kunne bli med på denne forskningen av om langvarig bruk av makrolider i 
lav dose vil ha effekt mot mellomørebetennelse. Med hensyn til at noen av barna kunne være 
i en tidlig stadium av ørebetennelsen så ville de ha to undergrupper på makrolider gruppen 
og på placebogruppen. Barna i makrolider gruppen fikk klaritromycin 15 mg/kg daglig i den 
først uken i studien,  deretter ble de endret til en lavere dose med klaritromycin 5-8 mg/ kg 
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daglig dette sammen med den forskrevne steroidnesesprayen.  Etter dette fikk de enda en 
lavere dose med klaritromycin i en uke til, tilsammen fikk de medisinering i 12 uker. Barna i 
placebogruppen mottokk kun steroidnesespray i 12 uker. 
 
Gruppen som hadde kronisk ørebetennelse de fikk forskrevet en lav dose makrolider 5-8 
mg/kg daglig, og dette skulle de ta i ca 8 uker, alle barn i den kroniske ørebetennelses 
gruppen var inne til kontroll hver 2. Uke. Det var 84 barn som ble med i studien og blant 
 disse var det 49 gutter og 35 jenter, og tilsammen ble det 121 ører som skulle være med, og 
barnas alder varierte mellom 3-11 år. For kontrollgruppen ble dette en gjennomsnitt på 67,8 
månder (+- 23,1 månder),  og i makroloid gruppen var de gjennomsnittlig 67,7 månder (+-
22,3 månder). Variheten på ørebetennelsen varierte veldig alt i fra 1 dag til 5 uker, i 
kontrollgruppen ble dette et gjennomsnitt på 11,1 +- 6,45 dager, og for makrolider gruppen 
var det et  gjennomsnitt på 10,2 +- 6,58 dager. 
 
Studien kom frem til at makrolider har en signifikant bedre effekt når det gjelder behandling 
på barn som har ørebetennelse i ett tidlig stadium, hele 88,7 til 92,5 % hadde effekt av 
makrolider, i forhold til de i kontrollgruppen der hadde 50,9-60,3 % effekt som var etter 8-12 
uker. Når det gjelder de barna som har kronisk ørebetennelse så var det så mange som nesten 
72,1 % som kom seg etter en 8 ukers behandling på lavdose med makrolider, biofilm (biofilm 
er en gruppe med bakterier)  forekom i 30,2 %. Resultatet ble at en lav dose makrolider har 
en god effekt når det gjelder mellomørebetennelse, og biofilm, kan ha en stor rolle når det 
gjelder pategonesen av ørebetennelse [28]. 
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4. Diskusjon 
Målet med studien var og finne ut hvor effektive er ulike antibiotika ved behandling av akutt 
og kronisk ørebetennelse.Det blir skrevet ut mye antibiotika til øreverk, og noen ganger uten 
at det har effekt, så jeg ville finne ut hvilke antibiotika som vil ha best effekt på ørebetennelse 
også siden det er så stor resistensutvikling, med tanke på den er det viktig at det blir satt inn 
rett antibiotika. Dette var en av grunnende til at jeg valgt dette emne, samt at jeg ønsket å se 
på hva den hva som var den beste behandlingen mot OM. Ørebetennelse kan som sagt 
forekomme av en viruell infeksjon, likevel er det mange barn som blir behandlet  med 
antibiotika tross dette. Antibiotikaen vil da ikke ha noen hensikt som igjen kan være med på å 
øke resistensproblematikken. I studie 2 viset deg seg at det ikke var noen signifikant forskjell 
på resistentutviklingen for de av barna som ble behandlet med antibiotika i forhold til som 
fikk mottok placebo. Dette kan spekuleres videre med om mye av grunnen til resistens 
problematikken kan og være at foreldrene avslutter kuren for fort eller at de glemmer og gi 
den slik som legen har forskrevet. Noen barn som har en bakteriell ørebetennelse, spesielt 
ørebarn og barn under 1 år bør behandles med antibiotika tross at en slik infeksjon er ufarlig. 
Dette kommer av at en slik infeksjon kan gi alvorlige komplikasjoner for barnet i ettertid om 
den ikke blir behandlet rett. Det som anbefalles da er at legen bør ta odlingsprøve for å kunne 
gi den antibiotikaen som virker, istedet for å gi kur på kur og hvor ingenting virker. 
 
I denne studien har det vært litt vanskelig å finne litteratur, det har vært mange til dyr, og 
mange på drenoperasjon eller annen rørinleggelse og de fleste studiene går faktisk på det 
samme. Det ble valgt og avgrense denne oppgaven til  farmasøytisk behandling, da det er 
dette som er relevant for mitt yrke. Det ble valgt og gjøre en litteratur studien, men om det er 
den beste måten kan diskuteres. Skulle jeg gjort denne studien igjen ville jeg nok brukt 
spørreskjema og vært rundt på klinikker og sjekket litt på andre måter og hørt hva legene og 
forskerene mener lønner seg i praksis. Ørebetennelse kan som nevnt tidligere  være ufarlig 
for det ene barnet mens det kan gi alvorlige komplikasjoner om ørebetennelsen ikke blir 
behandlet for den andre barnet. Hvis ørebetennelsen er kronisk og resistent og ikke blir 
behandlet riktig kan betennelsen spise seg oppover i hjernen og føre til blant annet 
hjernehinnebetennelse. Det er av den grund svært  viktig at barn får den rette behandingen, 
hvert barn bør vurderes som et enkelt tilfelle og behandles etter hva svarene på  
odlingsprøvene viser.  
 
Søkordene som ble brukt er nevnt i medtodedelen, men det kunne blitt brukt fler søkeord, 
samt at de kunne blitt satt sammen på en annen måte om jeg skulle gjort studien om igjen. 
Det ble søkt etter artikler i Mesh og Pubmed og disse mener jeg er gode søkemonitorer når 
det gjelder vitenskalplige artikler. Det var mange treff her så det ble svært viktig å plukke ut 
de som kunne være relevante. I denne oppgaven ble det som nevnt tidligere satt stor vekt på 
farmasøytisk behandling, så studiene om kirugisk inngrep ble sotert vekk. Det som ble lagt 
vekt på var lokal og systemisk behandling, og langtidsvirkning av antibiotika, og om det 
lønnet seg og ta flere dose over lang tid, eller om det lønnet seg og ta en dose. Hvilke typer av 
antibiotika som lønnet seg og om man burde starte behandling med en gang eller om man 
burde vente ett par dager for å se om ørebetennelsen trakk seg tilbake av seg selv ble 
omdiskutert. Kliniske studier var og noe som ble lagt vekk på her, resten ble tatt bort, når det 
ble søkt i pubmed, kom det som tidligere nevnt frem dyrebehandling og kirugiske inngrep 
disse valgte jeg å ikke gå inn på i det hele tatt da disse ikke var relevante. Det var mange 
studier som kom frem som gjaldt antibiotikabehandling og disse valgte jeg og kikke nærmere 
på, og plukke ut de jeg syntes passet best til min oppgave. 
 
De feilkildene som det burde bli lagt vekt på er at studiene er over en kort periode og ikke 
langtidsutsiktene er ikke tatt hensyn og kan derfor ses som en feilkilde. Skulle jeg gjort denne 
studien igjen, ville jeg nok ikke bare hatt en litteraturstudie men også forskning, som og se på 
det mikrobiologiske. Derimot hadde ikke dette vært gjennomførbart ved en slik oppgave da 
tiden er knapp som den er og hvor odling av bakterier tar tid.  I tillegg ville jeg ha valgt en 
annen måte og søke på når det gjelder søke ord, og hatt en annen problemstilling som gikk 
litt mer ut på det jeg egentlig lurt på som var: hva gjør man når kronisk ørebetennelse er 
resistent og hvordan behandles dette. Det som kommer frem i de vitenskaplige artiklene er at 
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det skjeldent lønner seg og behandle mellomørebetennelse med antibiotika. Antibiotika kan 
kutte ned sykdomsforløpet men kan også gi en større risiko for å få tilbakevennende 
ørebetennelser. I studie 7 hvor de tester ut om det lønner seg og ta en enkelt dose med 
azitromax, eller om det lønner seg og ta amoxicillin 2 ganger daglig i 10 dager, sier de at det 
ikke er noen signifikant forskjell mellom behandlingsmåtene, men at om man tar azitromax 
så vil det være mindre bivirkninger. Derimot viser de i studie 8 at barna som har kronisk 
ørebetennelse har god effekt av å bruke makrolider i små doser i 8 uker, så disse to studiene 
snakker jo mot hverandre på en måte. Hvis ørebetennelsen er resisten, kan man bruke 
trimetoprim hvor det i studie 1 viser at dette har en god virkning mens barnet tar kuren.  I 
studie 2 hvor de tester amoxicillin kommer forskerne frem til at hvis man har en langtidsbruk 
at antibiotika fikk barna færre tilbakevennende ørebetennelser, mens i studie 4 der de ser på 
langtidsutsiktene av bruken av antibiotika hos barn med mellomørebetennelse altså 3,5 år 
etter at de er blitt behandlet ser de at de som får amoxicillin har 20 % mer sjans for å få 
tilbakevennende ørebetennelse. Disse snakker litt mot hverandre, men gjør de  egentlig det?  
For i studie 4 tester de langtidsutsiktene av bruken av antibiotika hos barn med 
mellomørbetennelse, det vil si 3,5 år etter de er blitt behandlet, og det er den første studien 
de noen gang har gjort på langtidsutsiktene til barn som får antibiotika mot 
mellomørebetennelse, så begge kan være rett. For i studie 2 som kun varte  i 24 uker viser jo 
ikke langtidsutsiktene men kun resultatet der og da. Det kan da virke som at det er en god 
løsning, men når vi ser på langtidsutsiktene ser vi at det lønner seg og ikke bruke antibiotika 
mot ørebetennelse hos barn som ikke er tatt odlingsprøve på. Når man ser på studien der de 
tester ut om man bør vente med antibiotika eller starte behandling med en gang ses det at 
begge måtene har like god utvinning når det gjelder ørebetennelsen, men hvis det ventes med 
oppstart av behandling så kan det assosieres med komplikasjoner. Denne studien sakker 
derfor mot de andre studiene som sier at det lønner seg og vente med oppstart av 
antibiotikaen. 
 
Ørebetennelse er den vanligste årsaken til at det blir utskrevet resepter på antibiotika, noe 
som er en stor grunn til at resistent problematikken øker rundt om i verden, og ørebetennelse 
kommer som oftest i sammenheng med en forkjølelse [6]. Jeg syns at selv om artiklene 
snakker litt mot hverandre og mener forskjellig at jeg har fått svar på mitt syfte, og det er at 
det er mange gode antibiotikaer mot ørebetennelse om ørebetennelsen er bakteriell og ikke 
virus, men det lønner seg og vente med oppstart  antibiotika, og ikke å forskrive ut 
antibiotika før det er gjort en grundig undersøkelse som for eksempel å ta en odlingsprøve. 
CRP (en måling som måler bakterieinnholdet i blodet) er en viktig indikasjon på om barnet 
har en virus eller bakteriell infeksjon. Hvis CRP er over 50 tyder dette på en bakteriell 
infeksjons, mens CRP under 50 kan tyde på en virus infeksjon men i tillegg kan 
odlingsprøvene gi svar på hvilken type som er mest ideelt å gi. 
 
Det som ses igjennom oppgaven er at barn som har ørebetennelse helst bør klare seg noen 
dager før oppstart av antibotika behandling da flere studier viser at det ikke er noen 
signifikant forskjellen på barn som er blitt behandlet med antibiotika versus placebo. Det å se 
barnet sitt ha det vondt fører til oftere legebesøk og et ønske om en rask behandling. Her er 
det viktig at det blir gitt beskjed om egenbehandling av smerter. For å redsuere smertene til 
barnet er det viktig at foreldre blir informert av lege og ikke minst farmasøyter om 
viktigheten med bruk av Paracet og nesespray, da dette vil lette smertene for barnet og 
kanskje føre til at barnet klarer seg helt fint gjennom en ørebetennelse uten oppstart av 
antibiotika. Kroppen er utviklet med ett fantasisk immunforsvar for å mestre en slik 
infeksjon så hvorfor er da terskelen til å gå til legen så liten. Utviklingen av antibiotika 
resistent er et faktum, men er det da legenes feil at resistenten øker unødvendig? Følger de 
fleste legene dette, eller lar de seg ”skremme” av en hysterisk mor som skal ha hjelp 
øyeblikkelig da det er krevende å ha et sykt barn som resulterer i fravær fra jobb? På 
bakgrunn av denne skremmende resistensutviklingen bør det settes større fokus på å ta 
odlingsprøver av barn med gjentatte ørebetennelser slik at det blir startet opp med riktig 
antibiotikabehandling. Kanskje også barnet er blitt frisk når resultatet av odlingsprøvene er 
kommet og hvor da bruk av antibiotika hadde vært unødvending. Et forslag til videre studie 
er å nettop se på akkurat denne andelen av barn som er blitt friske når resultatet fra 
odlingsprøvene er kommet, da en slik odling ofte tar noen dager. I tillegg er compliance og 
etterlevelse essensielt når barnet først blir satt på en antibiotika behandling mot 
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ørebetennelsen. Apotekpersonalet har en svært viktig rolle ved å forklare viktigheten av 
doserings intervallet som anvist på etiketten, samt at antibiotikakuren ikke avbrytes selv om 
barnet ser friskt ut. Barn blir som oftest behandlet med antibiotika miksturer og her har også 
apotek personalet en oppgave i å forklare om riktig oppbevaring og at den ristes godt før bruk 
hver gang. Det er et faktum at feilbruk også kan føre til resistentutvikling, så da er det vel 
kanskje ikke bare opp til legene å ta et tak i dette problemet, men også oss farmasøyter kan 
være med på redusere denne utviklingen. Vi har en utdannelse, så la oss bli med på å gjøre en 
forskjell. Mitt ønske med oppgaven er nådd hvis flere farmasøyter går inn i seg selv og gjør en 
forskjell ved neste kundemøte. 
  

 
5. Konklusjon 

Konklusjonen min er at om det er en bateriell ørebetennelse så har vi mange gode 
antibiotikaer som virker, det lønner seg og vente med antibiotika ett par dager for å se om 
ørebetennelsen kan gå over av seg selv, og at det er viktig at leger undersøker alle godt, tar 
odlingsprøve og behandler hver enkelt eom ett enkelt tilfelle. Smertebehandling er også viktig 
her, bruk nesespray for og lette trykket og åpne kanalene, og febernedsettende og 
smertestillende for og lette på smertene.  
 
 

6. Takk til  
Jeg vil gjerne takke min mamma som så nylig ble brått revet fra oss så alt fortidlig. Jeg vil 
takke henne for all støtte og motivasjon hun har gitt meg til å klare dette, selv etter hennes 
bortgang har hennes engasement fått meg til å fullføre, selv i denne tunge tiden. Hun har 
vært en unik støtte og en jeg alltid kunne regne med, hun var der alltid. Hun var så opptatt av 
at jeg skulle klare skolen at jeg har fortsatt for henne. 
Jeg vil også gjerne takke min mann og mine to jenter for tålmodigheten, støtten og 
forståelsen rundt dette og for at dere har hjulpet meg i gang når ting ikke har vært lett, 
spesielt til Johannes for at du har holdt ut og for all hjelp du har gitt meg. Min stefar Erik vil 
jeg å takke for alt du har gjort, for støtte, passing av barn og for at du motiverte meg til at jeg 
måtte fortsette for det var det mamma hadde villet. 
Jeg vil også få takke min kjære kusine Terese som har vært god på råd og hjelp og støtte når 
ting har vært vanskelig både fysisk og psykisk. Det var ikke lett å skulle skrive oppgave etter 
mammas bortgang, men hun dro meg opp, og fikk meg igang. Og var en enorm støtte 
gjennom hele oppgaven. 
Til sist vil jeg takke min veileder Staffan for god veiledning og god hjelp. 
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