
  

 
  
 

 
 
 
 
 

Konsentrasjonsmåling av gentamicin og tobramycin 
 
Hittil er svar blitt kommentert. Hovedgrunnen til det er at tidligere ble det brukt dosering dels 
en gang i døgnet og dels 2-3 ganger i døgnet. Anbefalte konsentrasjoner er forskjellig ved 
disse regimene, også bunnkonsentrasjon som i begge tilfelle kalles 0-prøve. Nå brukes i all 
hovedsak dosering en gang i døgnet. Derfor slutter vi å kommentere svar.  
Rekvirent / behandlende lege må selv vurdere resultatet.  
Retningslinjer for dosering ut fra kroppsvekt og nyrefunksjon og justering av doseintervall ut 
fra kreatinin-clearance finnes i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i 
sykehus. Den er tilgjengelig på Internett. Kapittelet Dosering og konsentrasjonsmåling av 
antibiotika omtaler bl.a. aminoglykosidene gentamicin og tobramycin.  
Hovedregelen er at gentamicin og tobramycin doseres en gang i døgnet.  

 

Gentamicin 

Ved dosering 1 gang daglig 

Infusjonstid: 30 minutter  

Minimumsverdi ("0-prøve"): < 0,5 mg/L  

Verdi etter 8 timer (8-timers prøve): 1,5 - 4,0 mg/L 

 
8-timers prøve tas 8 timer etter infusjonsstart. 
Ved dosering én gang i døgnet er det liten forskjell på en konsentrasjon som måles opptil 6 
timer før, og en som måles umiddelbart før neste dose. "0-prøve" kan tas i hvert fall opptil 4 
timer før infusjonsstart.  
 
Dose nr. to – og videre – anbefales gitt til et fast tidspunkt, for eksempel kl. 23.  
Det er ugunstig både for pasienten og laboratoriet om prøve skal tas om natta når pasienten 
sover. Størrelsen på den andre dosen avhenger av tiden som er gått fra første dose. Ved 
normal S-kreatinin er den andre dosen, i prosent av første dose, vist i tabellen under.  
Størrelsen av andre dose justert etter tidspunkt for første dose: 

 

Startdose gitt fra 0 til 8 timer tidligere  33 % av første dose  

Startdose gitt mellom 8 og 16 timer tidligere  66 % av første dose  

Startdose gitt mer enn 16 timer tidligere  100 % av første dose  
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Ved nedsatt nyrefunksjon kan man forlenge doseintervall ut fra kreatinin-clearance.  
Der er tabell for det i retningslinjen. 
Ved nedsatt nyrefunksjon og endret doseintervall må prøvetakingstid vurderes ut fra det. 
 
 
Ved dosering 2-3 ganger i døgnet (bare aktuelt ved endokarditt) tas det nullprøve (kort tid 
før infusjonsstart) og en-times prøve (en time etter infusjonsstart).  

Infusjonstid: 30 minutter  

Minimumsverdi ("0-prøve"): < 2,0 mg/L  

Maksimumsverdi (1-times prøve): 6 - 12 mg/L 

 
Mer detaljerte regler om dosering og konsentrasjonsmåling finnes i Nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. 
 
Rekvirering 
Pakken gentamicin 0-prøve pluss 8-timers prøve og andre gentamicin / tobramycin prøver 
med tidsangivelse ut fra dosering utgår fra 1. juli 2017. Det vil da finnes bare en  
S-gentamicin og en S-tobramycin analyse i laboratorie-datasystemet. Det vil ikke bli angitt 
grenseverdier i svaret.  
Rekvirenten må selv vurdere tid i forhold til dosering, og serumkonsentrasjon ut fra det.  
 
Alle prøver til S-gentamicin og S-tobramycin vil få en fast kommentar:  
«Ved dosering en gang per døgn er vanlig anbefalt serumkonsentrasjon:  
0-prøve: < 0,5 mg/L. 8-timers prøve: 1,5-4,0 mg/L.» 
 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med laboratoriet. 
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