
                                                                                               
 

Prioriteringsliste ved mangel av penicillin mikstur (Apocillin/Weifapenin) 

Utarbeidet av Per Kristian Knudsen og John Espen Gjøen etter innspill fra NBF sin interessegruppen for 
infeksjonssykdommer og immunsvikt 

Merk:  

Penicillin tabletter kan knuses og gis i mat etc. Dette bør vurderes før man velger et annet 
antibiotikum. På samme måte kan amoxicillin tabletter/kapsler knuses eller åpnes, og 
Amoxicillin Sandoz dispergable 750 mg (med delestrek) kan løses i vann. Se informasjon på 
nettverket sine sider:  

Manipulering av medisiner som følge av mangel på egnede formuleringer og styrker 
(legemidlertilbarn.no)   

 

Rangerte alternativer til penicillin:  

1. Amoksicillin (Amoxicillin®, Imaxi®) mikstur 100 mg/ml.  
2. Cefaleksin (Keflex®) mikstur 50 mg/ml* 
3. Erytromycin (Abboticin®, Ery-max®) mikstur 100 mg/ml** 
4. Trimetoprim-sulfametoksasol (Bactrim®) mikstur 40/8 mg/ml*** 
5. Amoksicillin-klavulansyre (Augmentin®) mikstur 80/11,4 mg/ml 
6. Klindamycin (Dalacin®) mikstur 15 mg/ml**** 

 
 
Kommentarer til stjernemarkørene:  
* Keflex har Gram-neg effekt og er derfor ikke et optimalt valg – men langt mindre anaerob 
effekt enn augmentin. Kan doseres høyt og er da svært effektivt.   
** Erytromycin har GI-bivirkninger og har ikke den samme bakteriside effekten som 
cefaleksin. OBS økende erytromycinresistens hos GAS (Ca. 20% hos invasive isolater, 
muligens lavere for ikke-invasive). Bør primært brukes til behandling av kikhoste eller atypisk 
pneumoni. Imidlertid blir både augmentin og bactrim brukt svært mye på andre indikasjoner 
(UVI/PBB), derfor er vi skeptiske til å anbefale disse foran erytromycin i den aktuelle 
konteksten.  
*** Det er en vanlig misforståelse at bactrim ikke fungerer mot hudinfeksjon og særlig GAS. 
Denne oversiktsartikkelen viser effekt:  (https://doi.org/10.1093/ofid/ofx232). 

**** Klindamycin har utvidet anaerob effekt. I tillegg ser vi økende forekomst av resistens 
hos GAS og til en viss grad hos S. aureus. Klindamycin bør derfor primært være et 
reservepreparat som gis sammen med betalaktamer ved i.v. behandling av alvorlige 
infeksjoner. Ved hudinfeksjoner og mistanke om S. aureus-infeksjon (særlig ved abscesser 
eller dypere hudinfeksjoner), kan klindamycin være et godt alternativ til cefalexin og 
bactrim.   
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