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Anbiotikasenteret for primærmedisin året 201
Året 2018 har vært et travelt og innholdsrikt år for ASP. Vi har fortsatt implementeringen av
intervensjonene RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene) og RASK (Riktigere
Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunene) i 4 nye fylker og er nå halvveis.
Oppslutningen er fortsatt vært svært god, og vi har fått en nedgang i bruken av antibiotika
både hos fastleger og på sykehjem. På landsbasis er reduksjonen på 24 % så vi ligger godt an
til å nå målet om en 30 % reduksjon innen 2020. Vi velger å tro at vår innsats har vært viktig
for å nå dette målet, og ønsker å følge opp arbeidet med RAK og RASK også etter endt
intervensjonsperiode i 2020. Planleggingen er allerede godt i gang.
European Centre for Disease Prevention and Control) (ECDC) evaluerte i 2018 det norske
arbeidet mot resistens. I rapporten ble vårt arbeid med RAK og RASK framhevet som en
viktig årsak til at situasjonen i Norge er såpass god sammenliknet med andre land.
Samarbeidet med de andre aktørene i Norge innen antibiotikaområdet har blitt ytterligere
styrket i 2018, særlig gjennom arbeidet med RASK og RAK. Vi har hatt stor hjelp av vår søster
organisasjon KAS (Antibiotikasenteret for sykehus) og de regionale smittevernsentrene,
spesielt i Vest og Nord i oppstarten og gjennomføringen av RASK.
Arbeidet med RASK har vist hvor viktige sykepleiere er i antibiotikastyring på sykehjem. ASP
har derfor sammen med KAS og FHI startet arbeidet med en utdanningsmodul om
antibiotika og resistens for bachelorutdanning av sykepleiere. Denne er snart klar og vil bli
pilot-testet på 4 sykepleierskoler høst 2019.
I november ble de nasjonale antibiotikadagene arrangert for femte gang på Gardemoen, og
ASP var en av medarrangørene sammen med NORM, FHI, KAS; K-RES mfl. Dette har blitt en
god tradisjon med mye synergi. Det gode samarbeidet med vår søsterorganisasjon KAS
(Antibiotikasenteret for sykehus) fortsetter. Vår felles nettside antibiotika.no er
videreutviklet og blir hyppig besøkt av både fagfolk og publikum. ASP har også blitt mye mer
synlig på både Facebook og Instagram.
Revisjon og implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten er fortsatt en av våre hovedoppgaver. Vi har i 2018 jobbet videre med
overføringen av retningslinjene til Helsedirektoratets nye plattform som vil være på plass i
løpet av 2019. Som et ledd i implementeringen av retningslinjene har vi i regi av
Helsedirektoratet deltatt på en rekke smittevernkonferanser i store deler av Norge.
På forskningsfronten har ASP styrket sin posisjon. ImpresU-studien om håndtering av
urinveisinfeksjoner hos eldre i samarbeid med 3 andre land er i god gjenge. BASIC-studien
om håndtering av akutt sinusitt i allmennpraksis har fått 15 millioner i støtte fra NFR og vil
starte i 2019. Flere andre større søknader med postdoc er på beddingen.
Oslo 8.3.19

Morten Lindbæk, leder ASP
2

3

Innhold
ORGANISERING AV ASP ...................................................................................................................... 7
FORSKERE TILKNYTTET ASP: ............................................................................................................... 7
ØKONOMI .............................................................................................................................................. 8
RIKTIGERE ANTIBIOTIKABRUK FOR SYKEHJEM I KOMMUNENE - RASK ..................................... 9
RIKTIGERE ANTIBIOTIKABRUK I KOMMUNENE – RAK .................................................... 12
FIGUREN VISER ENDRING I ANTALL ANTIBIOTIKAKURER PER 1000 LISTEPASIENTEKVIVALENTER I DE SYV FYLKENE HVOR VI HAR DATA FØR OG ETTER RAKINTERVENSJONEN FRA 2017 OG 2018. FINNMARK HADDE EN LITEN ØKNING, ELLERS HAR
ALLE EN SIGNIFIKANT NEDGANG, DE FLESTE RUNDT 15 %........................................................ 13
NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR ANTIBIOTIKABRUK I
PRIMÆRHELSETJENESTEN ......................................................................................................... 15
ANTIBIOTIKAFRI RESEPT .................................................................................................................. 16
UNDERVISNING AV NORSKE LEGESTUDENTER I UTLANDET MED VEKT PÅ ØSTEUROPA ............................................................................................................................................. 17
UNDERVISNING AV SYKEPLEIERSTUDENTER (BACHELOR I SYKEPLEIE) .................. 18
JPI-EC-AMR JOINT TRANSNATIONAL CALL ........................................................................... 19
DE NASJONALE ANTIBIOTIKADAGENE: .................................................................................. 21
E-BUG .................................................................................................................................................. 22
Train the trainer, Belfast ................................................................................................................................ 22

KARTLEGGING FRA ECDC ............................................................................................................ 23
BESØK FRA EUROPARÅDET ....................................................................................................... 23
TRANSATLANTIC TASKFORCE ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE (TATFAR) .......... 24
4

KOMMUNIKASJON.......................................................................................................................... 24
NYE FORSKNINGSPROSJEKTER........................................................................................................ 26
BASIC – Better treatment for acute sinusitis in primary care. ......................................................................... 26

FORSKNINGSPROSJEKTER: .............................................................................................................. 26
ALICE: ............................................................................................................................................................. 27
CRP- studien ................................................................................................................................................... 27
Pasientforløp ved infeksjoner i Norge ............................................................................................................ 28
GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall? ........................................................ 29
HOLDninger til Antibiotika og resistens i Norge – HOLD AN ........................................................................... 29

FORSKNINGSPROSJEKTER FINANSIERT AV ASP: .......................................................................... 30
Kulturelle faktorer som kan påvirke forskrivning og forbruk av antibiotika.................................................... 30
Luftveisinfeksjoner og reseptbelagte medikamenter i svangerskapet og hos barn ......................................... 30

PROSJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING KNYTTET TIL ASP: ................................................. 31
ENORM - Educational intervention in NORwegian. Municipalities for antibiotic treatment in line with
guidelines - Postdoktorprosjekt ..................................................................................................................... 31
Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner........... 32
Diagnostisering og behandling av ukomplisert nedre urinveisinfeksjon i allmennpraksis, klinisk effekt av
pivmecillinambehandling ved ESBL produserende bakterier påvist i urin. ...................................................... 33
Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene (RASK) ........................................................................ 33
Ukomplisert urinveisinfeksjon hos menn – forskrivning og uthenting av antibiotika ..................................... 34
Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt ................................................................................ 35
Effekten av methenamine for å forebygge residiverende urinveisinfeksjoner hos kvinner 60-80 år med
hyppige urinveisinfeksjoner ........................................................................................................................... 36

STUDENTPROSJEKTER: ............................................................................................................... 37
ANNET:............................................................................................................................................... 38
KURS OG UNDERVISNING: ............................................................................................................... 38
5

PRESENTASJONER OG DELTAGELSE PÅ VITENSKAPELIGE
KONFERANSER/KONGRESSER OG MØTER:........................................................................... 40
Alice studien – avslutningsmøte, Zeist, Nederland ......................................................................................... 40
Nordtick - Nordisk flåttmøte, Åland ............................................................................................................... 40
GRIN-nettverksmøte i Zeist, Nederland .......................................................................................................... 40
WONCA – Krakow .......................................................................................................................................... 40
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)Madrid .................................. 40
Microbiotia and future Health........................................................................................................................ 40
European Congress on Research in Nursing Homes, ....................................................................................... 41
STRAMA ......................................................................................................................................................... 41
Vestlia seminaret ........................................................................................................................................... 41
Skåtøy seminaret ........................................................................................................................................... 41

PUBLIKASJONER: ............................................................................................................................... 42
ET LITE UTVALG AV PRESSE OG MEDIEOPPSLAG I 2018:............................................................ 44

6

Organisering av ASP
Morten Lindbæk, faglig leder (40 %)
Siri Jensen, administrativ leder (80 %)
Anne Britt Mølsæter, rådgiver (70 %)
Nicolay Harbin, rådgiver (50 %) til 01.10.18
Aya Alkayssi, rådgiver (50 %) fra 01.11.18
Marte Ingvaldsen førstekonsulent (80 %)
Nils Grude, mikrobiolog/seniorforsker (10 %)
Svein Gjelstad, seniorforsker (10 %)
Nick Francis, University of Cardiff, seniorforsker (10 %)

Forskere tilknyttet ASP:
Siri Jensen 20 % (finansiert av ASP)
Guro Haugen Fossum 75 % (finansiert av ASP)
Silje Rebekka Heltveit-Olsen (finansiert av NFR/JPI)
Sigurd Høye 80 % post doc (finansiert av NFR*)
Ingvild Vik 50 % (finansiert av NFR)
Marianne Bollestad 50 % (finansiert av NFR)
Nicolay Harbin 50 % (finansiert av AMFF)
Linda Rui 50 % (Finansiert av AMFF*) – i permisjon
Bent Håkan Lindberg 50 % (finansiert av AMFF)
Marius Skow (AFU midler)

*NFR – Norges forskningsråd, AMFF – Allmennmedisinsk forskningsfond. AFUAllmennmedisinsk forsknings utvalg
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Økonomi
ASP fikk i 2018 tildelt 7 millioner over statsbudsjettet, hvorav 3 millioner er knyttet til
Regjeringens handlingsplan. Det er knyttet en del usikkerhet til hvorvidt denne tildelingen
vil vare ut perioden for handlingsplanen, det vil si 2020, og hvor stor tildelingen eventuelt
blir etter dette.
Midler til forskning blir i all hovedsak finansiert gjennom tildelinger fra Norges forskningsråd
og Allmennmedisinsk forskingsfond. I 2018 mottok ASP i regi av Sigurd Høye 15 millioner fra
NFR til et forskningsprosjekt på bruk av øyendråper ved sinusitt
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Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene - RASK
I 2018 arrangerte vi oppstartkonferanser i fire fylker. I tillegg arrangerte vi
avslutningskonferanser i tre fylker og halvårskonferanse i ett. Basert på de erfaringene vi har
gjort så langt og tilbakemeldinger fra deltakerne, har vi valgt å gå over til å arrangere et nytt
møte etter seks måneder i stedet for 12. Dette for å opprettholde presset og interessen.
Deltakerne får likevel tilsendt en avslutningsrapport også etter 12 måneder. Fordi Finnmark
er et stort og vidstrakt fylke valgte vi å arrangere to oppstartsmøter i henholdsvis Alta og
Vadsø. Ellers dekket vi følgende steder:









30.01.18
21.03.18
12.04.18
04.06.18
25-26.09.18
24.10.18
25.10.18
01.11.18

Oppstartskonferanse Rogaland
Avslutningskonferanse Hedmark
Oppstartskonferanse Troms
Oppstartskonferanse Helse Fonna
Oppstartskonferanse Finnmark
Avslutningskonferanse Sogn og Fjordane
Avslutningskonferanse Helse Bergen
Halvårskonferanse Troms

Oppslutningen har vært god og ligger på mellom 73-96 %
Til møtene på Vestlandet har vi fått god drahjelp fra RKS VEST og i Nord av RKS Nord. Både
KAS (Antibiotikasenteret for sykehus), Folkehelseinstituttet og Foreningen for alders- og
sykehjemsmedisin bistår med presentasjoner på de ulike konferansene. I tillegg bidrar
NOKLUS med stand.
Det er også ønskelig at RKS Sør-Øst og Midt Norge vil fungerer som lokale koordinatorer i de
respektive fylkene.
Folkehelseinstituttet bidrar med punktprevalensundersøkelser (NOIS/PIAH) som i anledning
intervensjonen er blitt utvidet til fem til seks ganger årlig i motsetning til to.
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Det var vært en god nedgang i forbruket i alle de deltagende fylkene. Når det gjelder fylkene
vi besøkte i 2018 er resultatet som følger:
Helse Stavanger
Antibiotikabruken er redusert med 19,4 prosent i perioden januar 2018 til januar 2019.
Sykehjemmene har redusert innkjøp av både luftveisantibiotika, urinveisantibiotika,
parenteral antibiotika og Hiprex. Den største reduksjonen er på luftveisantibiotika med hele
27 prosent og urinveisantibiotika med 20,6 prosent.
Helse Fonna
Antibiotikabruken er redusert med 13 prosent. Det er først og fremst bruk av antibiotika til
hud og bløtdeler og intravenøs antibiotika som er redusert, i tillegg til en stor reduksjon av
metenamin (Hiprex).
Troms
Antibiotikabruken er redusert med 10,7 prosent i perioden 01. april 2018 til 30. september
2018, noe som er meget imponerende med tanke på at Troms hadde et relativt lavt
utgangspunkt ved oppstart. Det er først og fremst bruk av luftveisantibiotika som er
redusert, men også en liten reduksjon på urinveisantibiotika.
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Sogn og Fjordane
Antibiotikabruken er redusert med 15,2 prosent i perioden september 2017 til september
2018 Fylket lå ved oppstart av intervensjonen lavt i antibiotikainnkjøp. Sykehjemmene i Sogn
og Fjordane har redusert innkjøp av både luftveisantibiotika, urinveisantibiotika, hud- og
bløtdelsantibiotika og Hiprex, hvor hovedparten av reduksjonen er på luftveisantibiotika
med hele 19 prosent!
Helse Bergen
Antibiotikabruken er redusert med 8,6 prosent i perioden april 2017 til april 2018.
Hoveddelen av reduksjonen er på urinveisantibiotika hvor man har fått en reduksjon på hele
23 prosent.
Hedmark
Antibiotikabruken har dessverre økt med 7,3 prosent i perioden februar 2017 til februar
2018 sammenlignet med samme periode i fjor. Halvårsresultatene viste en veldig fin
reduksjon på 15,6 prosent, men til tross for dette har altså antibiotikainnkjøpet for hele
intervensjonsåret økt. Mulige årsaker til dette ble diskutert med sykehjemmene på
avslutningskonferansen i Hamar 21. mars 2018. Sykehjemmene pekte på at flere pasienter
enn tidligere blir behandlet på sykehjemmene i stedet for på sykehus. I tillegg skriver
sykehusene oftere og tidligere enn før ut pasienter til sykehjemmene med pågående
antibiotikabehandling.
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Riktigere antibiotikabruk i kommunene – RAK
Intervensjonen rettet mot fastleger ble innført i fire nye fylker i 2018 nemlig Oslo, Møre og
Romsdal, Sogn og Fjordane og Oppland. Deltagelsen ligger på mellom 32-52 %
* I tillegg til RAK, har ca 34 leger i Møre og Romsdal og 15 leger i Oppland tidligere
gjennomført RAK i Sigurd Høyes studie, slik at deltakelsen totalt er over 40 % også der.
OSLO:
Totalt antall fastleger i fylket: 528
Antall påmeldte: 233
45 % deltakelse
MØRE OG ROMSDAL:*
Totalt antall fastleger i fylket: 268
Antall påmeldte: 85
32 % deltakelse
SOGN OG FJORDANE:
Totalt antall fastleger i fylket: 143
Antall påmeldte: 74
52 % deltakelse
OPPLAND:*
Totalt antall fastleger i fylket: 197
Påmeldte på RAK: 77
39 % deltakelse
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Figuren viser endring i antall antibiotikakurer per 1000 listepasient-ekvivalenter i de syv fylkene
hvor vi har data før og etter RAK-intervensjonen fra 2017 og 2018. Finnmark hadde en liten
økning, ellers har alle en signifikant nedgang, de fleste rundt 15 %.

Buskerud fylke
Antibiotikabruken er redusert med 15 % hos legene som deltok i RAK. Til sammenligning var
reduksjonen på landsbasis 5 % i samme periode. Når det gjelder endring i andel penicillin V,
er det en økning på 22 % blant RAK legene og en økning på 14 % i fylket og 6 % på landsbasis.
Akershus:
Antibiotikabruken er redusert med 13 % hos legene som deltok i RAK. Til sammenligning var
reduksjonen på landsbasis 6 % i samme periode. I tillegg er det en øning på 16 % i andel
penicillin V blant RAK leger og en økning på 5 % i fylket og 5 % ellers i landet.
Oslo:
Antibiotikabruken er redusert med 15 % hos legene som deltok i RAK. Til sammenligning var
reduksjonen på landsbasis 6 % i samme periode. I tillegg er det en øning på 11 % i andel
penicillin V blant RAK leger og en økning på 4 % i fylket og 2 % ellers i landet.
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Finnmark:
I Finnmark fylke fikk vi faktisk en økning i antibiotikaforbruket med 9 % på de legene som
deltok i RAK. Til sammenligning hadde fylke ellers en reduksjon på 7 %. Det er vanskelig å
forklare dette, men av de 50 som var påmeldte til RAK kurset har kun 50 % fullført.
Når det gjelder endring i andel penicillin V, er det en økning på 8 % blant RAK legene og en
økning på 7 % i fylket og 4 % på landsbasis.
Sør-Trøndelag:
Antibiotikabruken er redusert med 14 % hos legene som deltok i RAK Til sammenligning var
reduksjonen på landsbasis på 7 % i samme periode. I tillegg er det en økning i andel penicillin
V blant RAK leger på 10 % og en økning på 4 % i fylket og 0 % ellers i landet.
Møre og Romsdal:
Antibiotikabruken er redusert med 6 % hos legene som deltok i RAK. I tillegg er det en
økning i andelen penicillin V/ blant RAK leger på 11 %, til sammenligning med 3 % i fylket og
4 % ellers i landet.
Troms:
Antibiotikabruken er redusert med 6 % hos legene som deltok i RAK.
I tillegg er det en økning i andelen penicillin V/ blant RAK leger på 2 %, til sammenligning
med 5 % og 1 % ellers i landet. Det er ellers verdt å merke seg at fylket hadde et lavt
antibiotikaforbruk som utgangspunkt ved oppstart av kurset
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Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten
Arbeidsgruppen for Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten samles årlig over to dager. I 2018, som året før, foregikk samlingen i
forbindelse med antibiotikadagene på Gardemoen. Helsedirektoratet var tilstede og
redegjorde for arbeidet med den nye plattformen. Forslag til endringer i enkelte av kapitlene
ble diskutert og vi hadde egne innlegg om antibiotika til barn og lengde på antibiotikakurer.
Det har i løpet av året vært noen utskiftninger i både redaksjonsgruppen og i arbeidsgruppen
og alle de nye representanter var til stede på møtet.
Redaksjonen består i dag av: Morten Lindbæk (redaktør), Anne Britt Mølsæter (sekretær)
Sigurd Høye, Siri Jensen (alle ASP), Hege Salvesen Blix (FHI), Jørgen Vildershøj Bjørnholt
(OUS), Per Espen Akselsen (KAS) og Nils Grude (SIV/ASP).
Retningslinjene vil være tilgjengelig på den nye plattformen hos Hdir høsten 2019. I
mellomtiden finner du de også som en gratis nedlastbar app for både iPhone og Androids, og
på websiden.
http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/
Appen er svært populær blant både studenter og fastleger og blir brukt på daglig basis
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Antibiotikafri resept
Resepten vi har laget har blitt svært populær og er tilgjengelig på syv språk; norsk, engelsk,
polsk, urdu, arabisk, triginya, somalisk og samisk. De to siste språkene kom i 2018. Vi mottar
daglig bestillinger fra leger over hele Norge.
Resepten gir pasientene informasjon om varigheten av de vanligste luftveisinfeksjonene, hva
man kan gjøre for å pleie seg selv og når man bør oppsøke lege. I tillegg gir den litt
informasjon om antibiotika og resistens og har også et eget felt rettet mot pasienter som får
en vent- og–se-resept.
Resepten har blitt trykket opp i blokker og sent ut til alle fastleger og legevakter i Norge. Den
er også lagt inn i NEL og er tilgjengelig på våre nettsider. Resepten er også en viktig del av
RAK-intervensjonen og blir også brukt i undervisningen av medisinstudenter både her
hjemme og de som studerer i utlandet.
Samisk

Somalisk
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Undervisning av norske legestudenter i utlandet med vekt på
Øst-Europa
ASP fortsetter i samarbeid med Antibiotikasenteret for spesialisthelsetjenesten (KAS) og
Norsk medisinforening utland (NMFU) undervisning av norske medisinstudenter i utlandet.
Undervisningen foregår over en hel dag og avsluttes med en elektronisk eksamen som kan
tas inntil to uker etter endt kurs. Bestått kurs genererer kursbevis.
Undervisningen retter seg først mot de studentene som er ferdige med tredjeåret på studiet
da disse har størst utbytte av undervisningen. Kurset ser blant annet på antibiotikaresistens
nasjonalt og globalt, de nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten og på sykehus, nyttige verktøy, kasuistikker og interaktive oppgaver.
Kurset blir godt mottatt og etterspurt. I 2018 ble det ikke avholdt noen undervisning da vi
måtte prioritere andre oppgaver. I 2019 er vi i gang igjen med planlagt undervisning i
Budapest i februar og Martin i Slovakia i oktober
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Undervisning av sykepleierstudenter (bachelor i sykepleie)
Selv om sykepleiere ikke forskriver antibiotika i Norge, er sykepleiere en viktig
premissleverandør i de avgjørelser som tas når det gjelder forskrivning av antibiotika, både
på sykehjem, i hjemmesykepleien og på sykehus. Det er ofte denne gruppen som
administrerer antibiotika og som overvåker pasienten med hensyn til effekt og mulige
bivirkninger. Ved økt kunnskap, trygghet og kompetanse kan sykepleiere bli mer bevisste sin

rolle og bidra til riktigere forskrivning og behandling og på så måte bedre pasientsikkerhet og
kvalitet.
Antibiotikasenteret har i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og Nasjonal
kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), utviklet et eget
undervisningstilbud for sykepleierstudenter knyttet til rasjonell antibiotikabruk,
resistensutvikling, og smittevern, som skal foregå over en dag.
Vi har inngått et samarbeid med høyskoler og universiteter i Norge, som tilbyr
bachelorprogram i sykepleie, for å implementere denne undervisningen. Pakken inneholder
både teori og klinisk sykepleie med fokus på de kliniske dilemmaene studentene møter i
praksis på sykehjem og sykehus. Problemstillingene konkretiseres ved bruk av kasuistikker
og ved å fokusere på sykepleieres oppgaver. Studentene får også en innføring i Nasjonale
faglig retningslinjene for antibiotika bruk, både for spesialist- og primærhelsetjenesten.
Det er de ulike utdanningsinstitusjonene i regi av sine lærere som selv skal implementere
undervisepakken, og som skal ha ansvaret for undervisningen. Dette vil de kunne gjøre etter
å ha deltatt på en undervisningsdag i regi av ASP der vi gjennomgår undervisningsopplegget
for inviterte lærere. I utgangspunktet 1-3 lærere fra hver skole.
Vi skal i løpet av skoleåret 2019/2020 gjennomføre piloter på fire ulike undervisningssteder.
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JPI-EC-AMR Joint Transnational Call
IMPRESU - Improving rational prescribing for UTI in frail elderly

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) har i 2018 i samarbeid med kollegaer i
Nederland, Sverige og Polen startet en stor internasjonal studie ImpresU (Improving rational
prescribing for UTI in frail elderly). Studien er finansiert av Norsk Forskningsråd gjennom JPI
og vil foregå samtidig i alle de fire deltakerlandene.
Urinveisinfeksjoner er den vanligste årsaken til antibiotikabruk på sykehjem. Nesten 60 % av
all antibiotika brukt på sykehjem blir gitt for urinveisinfeksjoner. Beboere i norske sykehjem
er en sårbar gruppe som ofte har flere sykdomstilstander og mange medisiner. Diagnostikk
og behandling av denne gruppen er en utfordrende oppgave. Ofte opplever eldre ikke
klassiske symptomer og tegn på en urinveisinfeksjon som yngre pasienter, og pasientene har
ofte redusert evne til å uttrykke sine plager. Samtidig vet vi også at en stor andel eldre på
sykehjem har bakterier i urinen som ikke representerer en infeksjon som trenger behandling.
Unødige antibiotikakurer vil kunne medføre plagsomme bivirkninger for den enkelte pasient
og bidra til resistensutvikling i fremtiden.
Antibiotikaresistens er et voksende problem, og eldre i institusjoner spesielt utsatt. Samtidig
ser vi også at risikoen for overføring av resistente organismer mellom ulike nivåer i
helsevesenet øker. Antibiotikastyring er derfor et viktig tiltak i omsorgen for denne
pasientgruppen. Globalt økende antibiotikaresistens og begrenset utvikling av nye typer
antibiotika øker viktigheten av å finne virksomme og trygge alternativer til antibiotika.
Hiprex (Methenamine hippurate) er et urinveisantiseptikum. Medisinen har vært brukt som
forebyggende behandling mot tilbakevendende urinveisinfeksjoner i Norge i snart 50 år,
men evidensen for effekt er lite dokumentert. Det er derfor viktig å teste sikkerheten og
virksomheten til dette medikamentet i en større studie med lang tids oppfølgning før man
kan anbefale en utstrakt bruk.
ImpresU studien består av tre arbeidspakker. Overordnet mål for studien er å forbedre
håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre og en mer rasjonell forskriving av antibiotika
hos denne pasientgruppen.
Arbeidspakke 1 er en intervjustudie. Vi skal snakke med leger, pleiepersonell og pasienter
om deres erfaringer og selvopplevde utfordringer knyttet til håndtering av
urinveisinfeksjoner på sykehjem. I Norge skal vi gjennomføre disse intervjuene på fem
sykehjem i Vestfold.
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Arbeidspakke 2 er en intervensjonsstudie som skal gjennomføres på ni sykehjem i Oslo. Vi
skal registrere hvert tilfelle av urinveisinfeksjon på alle sykehjemmene i fem måneder. Etter
registreringsperioden skal sykehjemmene fordeles til enten intervensjon eller kontroll. De
ansatte på intervensjonsavdelingene vil deretter gjennomføre et skreddersydd
undervisningsopplegg med mål om å forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos
eldre. Vi vil bruke erfaringene vi gjør oss i arbeidspakke 1 til å utforme intervensjonen i
arbeidspakke 2. Etter gjennomført intervensjon vil vi igjen registrere alle tilfeller av
urinveisinfeksjoner for å evaluere om en slik intervensjon på helsepersonell-nivå viser effekt.
I arbeidspakke 3 skal vi gjennomføre en randomisert placebo-kontrollert studie (RCT) over
12 måneder i allmennpraksis på Østlandet. Målet med studien er å undersøke effektivitet og
sikkerhet av Hiprex som forebyggende behandling av tilbakevendende urinveisinfeksjoner
hos kvinner over 70 år. I Norge har vi som mål å få med 100 kvinner i studien. Tilsvarende
antall pasienter vil også bli inkludert i de tre andre deltakerlandene.

ASP har hovedansvaret for planleggingen av arbeidspakke 3. Samarbeidet i 2018 har stort
sett fulgt den oppsatte tidsplanen, og alle de 3 arbeidspakkene vil igangsettes i løpet av
2019. I den norske delen av prosjektet har vi ansatt Silje Rebekka Heltveit-Olsen som phdkandidat og Sara Sofia Lithen som studiesykepleier.
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De nasjonale antibiotikadagene:
Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten ble første gang
arrangert i november 2014 på Gardermoen. Konferansen arrangeres årlig, som et samarbeid
mellom de norske aktørene innen antibiotikabruk, -resistens og smittevern i primær- og
spesialisthelsetjenesten. Hensikten har vært å samle de ulike interessegruppene for
parallelle arbeidsmøter, men samtidig gjennom et felles faglig forum, å bidra til økt
samarbeid og nettverksbygging. Konferansen anses som en viktig arena for det nasjonale
arbeidet mot stadig økende antimikrobiell resistens. ASP er representert i programkomiteen
I 2018 var tema for konferansen blant annet komplikasjoner ved redusert antibiotikaforbruk
atferdsendringer og Cl. Difficile i sykehus
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e-Bug
Train the trainer, Belfast
Public Health Nord Irland og e-Bug arrangerte i juni en egen undervisningsdag for
lærere i Nord Irland som ønsker å ta i bruk e-Bug i sin undervisning. I løpet av dagen fikk
lærerne en innføring i e-Bug i tillegg til at det ble demonstrert ulike aktiviteter til bruk i
undervisningen. Dette undervisningstilbudet til lærere tilbys i en rekke av e-Bugs
partnerland.
Siri Jensen var på plass sammen med en Marit Hvaal, som er lærer ved Nordby barneskole,
for å lære. e-Bug på norsk vil være tilgjengelig fra 14.juni 2019. Som et ledd i
implementeringen av e-Bug i Norge vil vi arrangere tilsvarende Train the Trainer dager i
Norge for norske lærere.
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Kartlegging fra ECDC
European Centre for Disease and Prevention Control var våren 2018 på besøk for å kartlegge
arbeidet som blir gjort i forbindelse med forebygging av antibiotikaresistens i Norge ASP var
representert med Morten Lindbæk og Siri Jensen på to av disse møtene.
Besøket resulterte i en rapport der ASP og vårt arbeid kommer godt ut.

Besøk fra Europarådet
ASP fikk i januar 2018 besøk fra Europarådet representert ved Mr Serhii Kiral (Ukraina) og
representanter fra Stortinget. Kiral arbeidet med rapporten “Inquiry into growing
antimicrobial resistance in Europe” og ønsket blant annet å besøke ASP for å høre om og
diskutere våre tiltak og resistenssituasjonen i Norge.
Sigurd Høye og Siri Jensen representerte ASP i dette møtet.
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Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance
(TATFAR)

TATFAR ble etablert i 2009 for å håndtere den akutte trusselen antibiotikaresistens utgjør.
Eksperter fra Canada, EU, Norge og USA samarbeider og deler erfaringer om hvordan man
best mulig kan styrke innsatsen nasjonalt og globalt.
Centre for Disease Control and Prevention (CDC) fungerer for øyeblikket som sekretariat og
gir administrative støtte samt ivaretar nettsidene.
Morten Lindbæk var på TATFAR konferansen i Atlanta, Georgia der man utvekslet erfaringer knyttet til
registering og rapportering av resistens i ulike settinger. Videre ble det lagt fram erfaringer med
intervensjoner for å redusere antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og på sykehus. Fra Norge møtte
representanter fra HOD, ASP, NORM og FHI.
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Kommunikasjon
Vår felles nettside sammen med KAS (Antibiotikasenteret for spesialisthelsetjenesten)
antibiotika.no er mye brukt. Siden skal i tillegg til å være en inngangsport for de to
kompetansesentrene, gi informasjon til leger, helsearbeidere, publikum og pressen om
antibiotika og resistens.

I tillegg finner du ASP både på Facebook, Instagram og twitter (@antibiotikaASP) og vår egen
nettside antibiotikasenteret.no. Her formilder vi nyheter, forskning og kampanjer rettet både
mot publikum og helsepersonell
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Nye forskningsprosjekter
BASIC – Better treatment for acute sinusitis in primary care.
Sigurd Høye har ansvaret for dette prosjektet som fikk tildelt 15 millioner fra Norges
Forskningsråd på tampen av 2018, og som har oppstart høsten 2019.
Om prosjektet:
Akutt bihulebetennelse er den enkeltdiagnosen som medfører mest antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten, selv om den kliniske effekten er minimal for de fleste pasienter.
Alvorlige komplikasjoner grunnet akutt bihulebetennelse er svært sjelden, men en
undergruppe av pasienter kan trenge antibiotika for å unngå komplikasjoner. En ny
behandling for akutt bihulebetennelse – kloramfenikol øyendråper som vanligvis brukes til
øyekatarr – har vist bedre effekt enn antibiotika mot bihulesymptomer i en liten studie.
Øyendråpene kommer inn i nesehulen gjennom tårekanalen, og kan ha en lokal effekt på
bihulesymptomene. En stor studie er nødvendig for å bekrefte disse funnene.
I vår studie vil vi:
- undersøke årsakene til unødvendig antibiotikabruk for akutt bihulebetennelse i
primærhelsetjenesten, gjennom intervjuer og spørreundersøkelser
- analyser risikoen for komplikasjoner ved å ikke behandle bihulebetennelse med antibiotika,
gjennom registerforskning
- teste effekten av kloramfenikol øyendråper for akutt bihulebetennelse, gjennom et
randomisert kontrollert forsøk
For andre selvbegrensede luftveisinfeksjoner som ørebetennelse og bronkitt har det vært et
skifte vekk fra unødvendig bruk av antibiotika. Denne studien kan initiere et tilsvarende
skifte for akutt bihulebetennelse.
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Forskningsprosjekter:
ALICE:
Koordinator Nicolay Harbin

ASP ble i 2015 med i det EU-finansierte prosjektet ALIC4E som er en del av del av et større
forskningsprosjekt PREPARE (Platform for European Preparedness Against Re-emerging
Epidemics), og som har som oppgave å levere harmoniserte, stor-skala kliniske studier for å
forberede oss klinisk og samfunnsmessig på fremtidige epidemier/pandemier
ALIC4E skal rekruttere pasienter med symptomer på influensa og influensalignende sykdom i
allmennpraksis, og har som mål å undersøke om man kan redusere tiden det tar å returnere
til sine vanlige gjøremål ved å legge til en antiviral behandling til den anbefalte
allmennmedisinske behandlingen vi har i dag. Det deltar 19 europeiske land i studien, og
målsettingen er å få rekruttert totalt 4500 pasienter.
Sesongen 2017/2018 var den siste sesongen for inkludering av pasienter til ALICE. I Norge
har vi slitt litt med å inkludere pasienter da norske pasienter er alt for flinke til å holde seg
hjemme når de er syke. Vi ser at tilsvarende land som Norge, med et relativt lavt forbruk av
antibiotika, sliter med det samme problemet. I sesong 3 inkluderte vi 15 pasienter.
I september ble avslutningsmøte for ALICE arrangert i Zeist i Nederland. Morten Lindbæk,
Nicolay Harbin og Siri Jensen og Ingvild Vik deltok.

CRP- studien
Prosjektleder Nicolay Harbin
I forlengelse av den avsluttede ALICE studien har Norge i tillegg til hovedstudien laget en
egen CRP-understudie der man skal evaluere hvorvidt CRP kan skille bekreftet influensa
andre virale øvre luftveisinfeksjoner, og hvorvidt CRP-verdien målt på inklusjonsdagen kan
predikere det kliniske forløpet av influensalignende sykdom og bekreftet influensa. Sverige
og Litauen er med som samarbeidspartnere på denne studien.
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Pasientforløp ved infeksjoner i Norge
Pasientforløp ved infeksjoner i primær- og spesialisthelsetjenesten – med fokus på
antibiotikabruk, komplikasjoner og kost-nytte effekter
Prosjektleder Svein Gjelstad
Antibiotika er hjørnestenen i behandlingen av infeksjonssykdommer, men irrasjonell bruk
bidrar til utvikling av resistens med konsekvenser på samfunns- og individnivå. En stor del av
antibiotikabruken utenfor sykehus skyldes selvbegrensende infeksjoner hvor gevinsten er
liten. Den norske regjeringen har satt seg et dristig mål om å redusere antibiotikabruken
nasjonalt med 30 % innen 2020. Målet er allerede delvis nådd, og man har oppnådd en
reduksjon på minst 24 %. Spørsmålet er om denne reduksjonen har en kostnad i form av økt
forekomst av komplikasjoner som følge av ubehandlede infeksjoner.
Et av hovedmålene med denne studien er å vurdere forekomst av komplikasjoner etter
infeksjoner i perioden 2012-2019, tilsvarende perioden for reduksjonen i antibiotikabruk.
Det er også noen forskningsspørsmål knyttet direkte til delprosjekter, som for eksempel
egne problemstillinger for:
 barn (øreinfeksjoner og luftveisinfeksjoner)
 sinusitt
 urinveisinfeksjoner og methenaminbruk
 langvarig antibiotikabruk ved akne
Norge har i løpet av det siste 10-året etablert helseregistre som muliggjør studier av
infeksjonsforløp i stadig større detalj. Ved å sammenstille data fra ulike registre, vil vi også
kunne få valide svar på en rekke spørsmål knyttet til antibiotikaforskriving og antibiotikabruk
utenfor sykehus. Et særlig fokus vil være perspektiver på samhandling i helsetjenesten.
Kobling av registre gir et bredt spekter av informasjon på individnivå, noe som gjør det mulig
å justere for konfunderende faktorer som alder, kjønn og komorbiditet. Dybdeanalyser der
antibiotikabruk er koplet til risikofaktorer for bruk kan øke forståelsen for hvorfor og
hvordan antibiotika forskrives og gi ny kunnskap om antibiotikarelatert bivirkningsrisiko,
sykelighet og død i befolkningen. Slik kunnskap kan bidra til å optimalisere
forskrivningspraksis.
Prosjektet ledes av førsteamanuensis Svein Gjelstad, og har sin forankring ved Avdeling for
allmennmedisin, UiO og Antibiotikasenteret for primærmedisin. Det vil også være flere
samarbeidspartnere fra andre fagmiljø.
Enkelte av delprosjektene har allerede finansiering (sinusitt-prosjekt via NFR og andre via
allmennmedisinsk forskingsfond), og det planlegges ytterligere søknader til NFR og andre
instanser i 2019.
Så langt har prosjektet en godkjenning fra REK (som behøver endringsmelding), og søknad
NSD er påbegynt. Søknad om data fra registrene skal påbegynnes nå vinteren 2019.
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GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?
Sigurd Høye forsker
Det er store regionale forskjeller i helse og bruk av helsetjenester i Norge. Kunnskap om
årsaker og konsekvenser er imidlertid mangelfull. Å forstå mekanismene bak de regionale
forskjellene er avgjørende for å etablere effektiv politikk for å møte de skiftende behovene
til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert befolkning. Vi vil gjøre en registerstudie
av hele befolkningen for å framskaffe ny kunnskap om helse. Spesifikt vil vi frambringe
kunnskap om effekter av reiseavstander på regionale variasjoner i helseindikatorer,
utnyttelse av helsevesenet (primær/spesialist) og fordeling av helsepersonell. Siden
reiseavstanden og følgene av denne kan påvirkes av politikken, ved f.eks. den geografiske
plasseringen av helsetjenester, vil analysene være direkte relevant for politikkutformingen.
Prosjektet omfatter tre dels overlappende helsetemaer: 1) Geografi og etterspørsel etter
helsetjenester; 2) Geografi og levering av helsetjenester; 3) Geografi og helsekostnader.
Dette er et flernasjonalt forskerprosjekt finansiert av Forskningsrådet, med Statistisk
sentralbyrå som ansvarlig institusjon.
Sigurd Høye er tilknyttet som forsker på et delprosjekt om antibiotikabruk og reiseavstand til
helsetjenester.

HOLDninger til Antibiotika og resistens i Norge – HOLD AN
Prosjektleder: Sigurd Høye
Samarbeidspartner: Endre Tvinnereim, Universitetet i Bergen
Befolkningens legesøkningsatferd og uttrykte forventninger i konsultasjonen har stor
påvirkning på antibiotikabruken i primærhelsetjenesten.
Vi har benyttet en veletablert internettbasert akademisk undersøkelse, Norsk
Medborgerpanel (3) ved Universitetet i Bergen. I runde 6 (mars 2016) og runde 9 (august
2017) av Norsk Medborgerpanel stilte vi spørsmålene "Hva tenker du på når du hører eller
leser ordet antibiotika?" og "Hva tenker du på når du hører eller leser ordene
antibiotikaresistente bakterier?". I runde 7 (november 2016) stilte vi to lukkede spørsmål:
«For hvilke av de følgende sykdommer ville du ønsket antibiotika?» og «Det kan være flere
årsaker til at folk oppsøker lege for en luftveisinfeksjon. Hva er de viktigste årsakene for
deg?» Vi planlegger å analysere materialet ved bruk av strukturert temamodellering og
kvantitative metoder.
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Forskningsprosjekter finansiert av ASP:
Kulturelle faktorer som kan påvirke forskrivning og forbruk av antibiotika
Siri Jensen
Det er store forskjeller mellom europeiske land når det gjelder forbruk og forskrivning av
antibiotika. Til tross for utallige intervensjoner, ser disse forskjellene ut til å være konstante.
Kulturelle faktorer er ofte brukt som en forklaring på disse forskjellene
Frankrike Norge og Polen er tre land med svært ulik profil når det gjelder forbruk
av antibiotika og utvikling av resistens. Vi ønsker å foreta en kvalitativ studie der norske,
polske og franske pasienter som kommer til legen med en luftveisinfeksjon blir intervjuet før
og etter de har vært hos legen. På den måten håper vi å kunne kartlegge om det kan
være kulturelle årsaker og forskjeller som ligger til grunn for de store forskjellene i forbruk
og resistensutvikling mellom de tre landene.

Luftveisinfeksjoner og reseptbelagte medikamenter i svangerskapet og hos
barn
Guro Haugen Fossum
Dette er et doktorgradsprosjekt basert på data fra KTV-prosjektet. Prosjektet ønsker å
evaluere forskrivning av antibiotika av norske allmennleger ved luftveiskonsultasjoner med
undergruppene gravide og barn. Videre vil man se på sammenheng mellom bruk av
antibiotika i svangerskapet, og senere bruk av antibiotika og respirasjonsmedikamenter og
forekomst av luftveisdiagnoser hos barnet første år etter fødsel.
Målsettingen er å få kartlagt bedre forskrivningen av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos
gravide og små barn, og eventuelle sammenhenger med bruk av Rlegemidler (astmamedikamenter og allergimedikamenter).

To sentrale hypoteser skal testes ut:
Følger allmennlegene retningslinjer for antibiotikaforskrivning ved luftveisinfeksjoner for
gravide og barn?
Antibiotikabruk i svangerskapet fører til økt forekomst av astmadiagnoser og obstruktive
luftveisdiagnoser hos barna, samt økt bruk av antibiotika og respirasjonsmedikamenter.
Avhandlingen ble levert oktober 2018. Disputas 2. april 2019
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Prosjekter med ekstern finansiering knyttet til ASP:
ENORM - Educational intervention in NORwegian. Municipalities for
antibiotic treatment in line with guidelines - Postdoktorprosjekt
Sigurd Høye NFR
Antibiotikaresistens er en stor og økende trussel mot folkehelsen. All bruk av antibiotika
øker risikoen for uønskede kliniske effekter av antibiotikaresistens. Antibiotika bør bare
brukes når det er grunn til å tro at medisinen vil gi en viktig og positiv effekt.
Omtrent 80 % av alle antibiotika i Norge er forskrevet i allmennpraksis, og studier har vist at
en betydelig andel av dette brukes i tilfeller der antibiotika ikke forventes å gi noen viktig
effekt. Kvalitetsforbedringsprosjekter overfor fastleger resulterer i lavere og mer
hensiktsmessig forskrivning av antibiotika, men slike programmer er dyre, og så langt har de
ikke blitt implementert nasjonalt.
I prosjektet ENORM (Educational intervention in Norwegian Municipalities for antibiotic
treatment in line with guidelines), med norsk tittel RAK - Riktigere Antibiotikabruk i
Kommunene - ønsker vi å utvikle og teste et kvalitetsforbedringprosjekt som kan bli tilbudt
alle fastleger i Norge. Ideen er å lage prosjektet så enkel og rimelig at det blir attraktivt både
for leger og helsemyndigheter. For å oppnå dette vil vi bruke personer og enheter som
allerede har en rolle og et ansvar når det gjelder kvalitetsforbedring i primærhelsetjenesten;
kommuneleger, Reseptregisteret og SKIL (Senter for kvalitet i legekontor). Utarbeidelsen av
kvalitetsforbedringsprosjektet skal veiledes av resultater fra kvalitative studier blant
kommuneleger og allmennleger.
Pr september 2017 er kvalitetsforbedringsprosjektet ferdig utviklet, etter innspill fra
kommuneleger og allmennleger, og en effektstudie er godt i gang. Prosjektet består av et 15
timers klinisk emnekurs, fordelt på tre e-læringskurs og tre gruppemøter. Det utarbeides to
personlige antibiotika-forskrivningsrapporter - en før kursstart, og en ny etter et halvt år, slik
at deltagerne kan se om de har endret sin forskrivningspraksis. Diskusjon rundt disse
rapportene er hovedinnholdet på gruppemøtene. Gruppemøtene er spredt i tid, slik at hele
kurset gjennomføres i løpet av ca. åtte måneder. 30 tilfeldige utvalgte kommuner er, via
smittevernansvarlig kommunelege, invitert til å delta i en sammenlignende studie der
effekten av kurset skal undersøkes.
Så godt som alle kommunelegene fra de inviterte kommunene stilte på oppstartmøtet på
Gardermoen 1. februar 2017. Kommunelegene har så invitert fastlegene i kommunen til å
delta på kurset. Rundt 70 % av alle fastleger i de inviterte kommunene har meldt seg på
kurset. Noen av kommunene blir ferdige med kurset allerede i oktober 2017, mens andre
kommuner blir ferdige først våren 2018.»
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Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne,
ikke-gravide kvinner.
Ingvild Vik, ASP NFR
Halvparten av alle kvinner vil gjennomgå en ukomplisert blærekatarr i løpet av livet. Dette er
den vanligste bakterieinfeksjonen hos kvinner og tilstanden står for ca. 3,5 % av alle
kontaktårsakene i allmennpraksis. Blærekatarr er ofte smertefullt, og selv om tilstanden ofte
går over uten behandling, vet vi at antibiotika gir rask bedring av symptomer. Derfor er
dagens standard behandling for blærekatarr en 3-dagers antibiotikakur.
De fleste kvinner som oppsøker lege med symptomer på blærekatarr vil få behandling med
antibiotika. Dette bidrar til økt resistens mot antibiotika både på individ- og populasjonsnivå.
I denne studien skal vi gjøre en dobbelt blind randomisert kontrollert studie hvor vi
sammenligner ibuprofen og mecillinam i behandling av blærekatarr hos ellers friske, ikkegravide kvinner i alderen 18-60 år. Vi vil først og fremst sammenligne grad av
symptomlindring i de to gruppene, men også hvorvidt det er forskjeller i bakterieoppvekst i
urinprøvene før og etter behandling i de to gruppene. Pilotstudie startet i april 2013 og
inklusjonen av pasienter var ferdig ved utgangen av april 2016
Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i
København og Universitetet i Lund. Dersom vi finner at behandling med ibuprofen gir like
rask og god bedring av symptomer som behandling med mecillinam, vil dette kunne
redusere bruken av antibiotika både nasjonalt og globalt.
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Diagnostisering og behandling av ukomplisert nedre urinveisinfeksjon i
allmennpraksis, klinisk effekt av pivmecillinambehandling ved ESBL
produserende bakterier påvist i urin.
Marianne Bollestad NFR
Prosjektet har som mål å bidra til å sikre trygg klinisk praksis ved håndtering av ukompliserte
cystitter i allmennpraksis og bidra til å redusere unødig antibiotikabruk og ledsagende
antibiotikaresistens-utvikling. Delprosjekt 1: det er gjennomført en studie for å vurdere om
et spørreskjema kan identifisere kvinner med ukomplisert cystitt og identifisere kvinner med
risiko for komplisert infeksjon. Artikkel publisert. Delprosjekt 2: samarbeidsprosjekt med
Ingvild Vik, formålet er å undersøke om behandling med ibuprofen ved ukomplisert cystitt
gir like rask og god symptomlindring som behandling med mecillinam.
Mindre studier og kasuistikker har vist klinisk effekt av pivmecillinambehandling (Selexid,
Penomax) ved ESBL produserende bakterier påvist i urin. Hensikten med studien er å
sammenligne det kliniske og mikrobiologiske utkommet av pivmecillinambehandling av UVI
forårsaket av ESBL produserende bakterier E.coli med pivmecillinambehandling av ikke-ESBL
produserende E.coli UVI. Disputerer høsten 2019

Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene (RASK)
Nicolay Harbin AMFF
Sykehjem og kommunale akutte døgnenheter står for rundt 6 % av all antibiotikabruk til
mennesker i Norge. Bruk av intravenøs antibiotika har de senere årene blitt vanligere ved
disse institusjonene, som til dels erstatter sykehusinnleggelser, og som sannsynligvis bidrar
til en økt bruk av bredspektrede midler som tidligere var forbeholdt sykehusbehandling. Det
er store variasjoner i total forskrivningspraksis og valg av antibiotika mellom forskjellige
typer sykehjem, men også mellom sykehjem av samme type. Forbruket kan og bør
reduseres. Det vites heller ikke hvilke erfaringer leger og andre helsefagarbeidere i sykehjem
og KAD-avdelinger har med å gi eller avstå fra å gi antibiotikabehandling til
sykehjemspasienter.
I forbindelse med regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens har
Antibiotikasenteret for primærmedisin gjennomført en antibiotikaintervensjon i Østfold
fylke fra høsten 2016 til høsten 2017. 39 av 42 institusjoner i fylket deltok aktivt gjennom
intervensjonsåret. Intervensjonen er basert på modellene antibiotika styringsprogram og
kollegabasert terapiveiledning, og danner grunnlaget for utrulling av intervensjonen til
resten av landets fylker innen utgangen av 2020. I tillegg er det gjennomført
fokusgruppeintervjuer med leger og sykepleiere fra sykehjem og KAD avdelinger i Østfold,
med ønske om å kartlegge hvilke erfaringer og utfordringer de opplever ved rasjonell
antibiotikabruk.
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I prosjektets første del ønsker vi utforske baselinedata av innkjøpsstatistikk av antibiotika fra
apotek til sykehjem og KAD-avdelinger i Østfold
I del to vil vi utforske om en intervensjon basert på kollegabasert terapiveiledning og
antibiotika styringsprogram for sykehjem og KAD avdelinger kan redusere det totale
innkjøpet samt føre til et mer hensiktsmessig bruk av antibiotika.
I del tre vil vi se på hvilke erfaringer leger og andre helsefagarbeidere på sykehjem og KADavdelinger har med å gi eller avstå fra å gi antibiotikabehandling til pasienter.

Ukomplisert urinveisinfeksjon hos menn – forskrivning og uthenting av
antibiotika
Marius Skov, AFU

Antimikrobiell resistens er en alvorlig og økende trussel mot folkehelsen. Antibiotikabruk, og
spesielt bruk av bredspektret antibiotika mot vanlige infeksjoner, øker risikoen for utvikling
og spredning av resistente bakterier. Det er derfor viktig å begrense bruken av bredspektret
antibiotika.
Behandling av urinveisinfeksjoner hos menn er et omdiskutert tema i fagmiljøene, og
internasjonale retningslinjer har ulike anbefalinger for behandling av disse pasientene. I
Norge er det anbefalt å behandle menn med milde symptomer på UVI med smalspektrede
antibiotika.
Denne studien vil se på forekomsten av terapisvikt ved behandling med forskjellige
antibiotika. Tidligere lignende studier har definert terapisvikt som behov for en ny
antibiotikakur i løpet av 28 dager etter initial behandling. Ved å bruke data fra
Reseptregisteret vil vi se på forskrivning og uthenting av de vanligste antibiotika som brukes
mot urinveisinfeksjoner, og se på forskjeller i reforskrivningsraten mellom ulike typene
antibiotika.
Prosjektet vil uthente data for perioden 2008-2018 for alle menn som har fått forskrevet
antibiotika som normalt brukes mot urinveisinfeksjoner. Med deskriptive statistiske analyser
vil vi undersøke hyppigheten terapisvikt ved behandling med ulike typer antibiotika.
Målet for studien er å undersøke om det er forskjellig hyppighet av terapisvikt ved
behandling med smalspektret antibiotika i forhold til mer bredspektrede antibiotika. Dette
vil kunne belyse hvorvidt dagens retningslinjer for antibiotikabehandling for
urinveisinfeksjoner hos menn er forsvarlig, og danne grunnlag for videre forskning på feltet.
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Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt
Bent H. Lindberg AMFF
Bakgrunn. Legevakt forskriver rundt 20 % av all antibiotika mot luftveisinfeksjoner (LVI) i
primærhelsetjenesten i Norge. Forbruket kan og bør reduseres. Det er vist at travle
allmennleger, målt som konsultasjoner per år, forskriver mer og bredere antibiotika enn sine
kolleger. Vi har tidligere vist at travelhet er forbundet med antibiotikaforskrivning på
legevakt. På de fleste legevakter er sykepleier portvakt og avgjør hvem som får time hos
lege. Sykepleier har dermed en viktig rolle for hvor travel en vakt blir og hvor mange som
står i fare for å få antibiotika mot selvbegrensende LVI. Vi vet ikke hvordan sykepleiere
opplever denne portvaktrollen og om det er mulig å hjelpe sykepleiere til å gi råd i stedet for
legetime ved LVI som ikke trenger legetilsyn.
Formål:
-å utforske legevaktsykepleieres erfaring med og holdning til telefonisk hastegradsvurdering
og rådgivning ved LVI på legevakt
- å undersøke om et klinisk opplæringsprogram for legevaktsykepleiere i
hastegradsvurdering av, og rådgivning til, pasienter med milde til moderate symptomer på
LVI kan redusere antall LVI-konsultasjoner på legevakt
Materiale og metode:
- kvalitativ studie med fokusgruppeintervjuer blant 20-30 sykepleiere ved 4-6 små til middels
store legevakter med særlig utforsking av sykepleiernes holdning til og opplevelse av
portvaktfunksjonen
- klyngerandomisert, kontrollert intervensjonsstudie med 32 små til middels store legevakter
som mottar et opplæringsprogram for sykepleiere som hastegradsvurderer og 32 legevakter
som ikke mottar programmet, og hvor primærutkommet er antall LVI-konsultasjoner på
legevakt
Relevans/implikasjoner: Utforskning av årsaker til travelhet og eventuell effekt av en
pedagogisk intervensjon, vil kunne være et bidrag til styrking av sykepleiers portvaktfunksjon
og en riktigere bruk av både sykepleier- og legeressurser på legevakt. Dette vil gi bedre tid til
alvorlig sykdom og det som haster, og dermed også legge til rette for riktigere
antibiotikaforskrivning på legevakt. Funnene kan være overførbare til fastlegepraksis.
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Effekten av methenamine for å forebygge residiverende urinveisinfeksjoner
hos kvinner 60-80 år med hyppige urinveisinfeksjoner
Linda Rui AMFF
Antibiotikaresistens er et alvorlig globalt helseproblem som også er økende i Norge. For å
reversere denne utviklingen må man finne nye og bedre måter å håndtere infeksjoner på. Å
redusere bruken av antibiotika, spesielt de bredspektrede og resistensdrivende midlene, er
viktig. Urinveisinfeksjoner (UVI) er en stor gruppe infeksjoner som det gis antibiotika mot i
allmennpraksis. Dette gjelder særlig hos kvinner. Antall kvinner i alderen 50-79 år som
behandles med antibiotika er økende. Metenamin (Hiprex®) har lenge vært brukt som
forebyggende behandling mot residiverende UVI, men effekten av behandlingen er
mangelfullt utforsket. Dersom metenamin er virksomt, bør det tas mer i bruk og på den
måten bidra til færre UVI-er og redusert bruk av resistensdrivende antibiotika.
I prosjektet inngår tre forskjellige delstudier med ulike metoder:
Del 1: Retrospektiv (10 år) registerstudie med data fra Reseptregisteret. Her vil vi se på
sammenhengen mellom antibiotikauthentinger pga UVI hos kvinner og hvordan dette
påvirkes ved bruk av metenamin.
Del 2: Prospektiv oppfølging av kviner som bruker/ikke bruker metenamin mhp UVI-relaterte
komplikasjoner behandlet i 2. linjetjenesten. Data fra stor koblet registerstudie ved Avd. for
allmennmedisin, UiO. Har metenaminbrukere lavere risiko for alvorlige komplikasjoner ved
UVI enn de som ikke har brukt metenamin.
Del 3: Randomisert seponeringsstudie hos langtidsbrukere (kvinner) av metenamin for å se
om seponering medfører økt frekvens av UVI og mer antibiotikabruk.
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Studentprosjekter:
Sigurd Høye – hovedveileder
Helsesekretærens rolle ved tildeling av legekonsultasjon for luftveisinfeksjoner i
allmennpraksis (stud. med. Ida Michelsen)
Helsesekretærer ved fastlegekontor kan være en viktig ressurs for å få til en riktigere
antibiotikabruk i allmennpraksis. Vi ønsket å utforske helsesekretærens rolle i tildeling av øhjelptimer til pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon, med hovedvekt på om det
foreligger forbedringspotensial i prioriteringen eller vurderingen av disse pasientene. Vi
gjennomførte en nettbasert spørreundersøkelse blant helsesekretærer ansatt på
fastlegekontor. Invitasjonene til deltakelse ble sendt pr post vintersesongen 2017/2018 til
100 tilfeldig utvalgte legekontorer i Norge. Resultatene vil publiseres i løpet av 2019.

Kan CRP brukes til å identifisere pasienter som kan ha nytte av antibiotika ved nedre
luftveisinfeksjoner? (stud. med. Katarina Flatland)
I denne litteraturstudien har vi gjennomgått studier som så på om CRP-verdier kunne
benyttes som en diskriminator mellom bakteriell- og ikke bakteriell nedre luftveisinfeksjon.
18 studier ble inkludert. Alle studiene ble gjennomgått og resultatene viste en stor variasjon
i hvilken CRP-verdi som ble anbefalt som diskriminator mellom bakteriell og ikke-bakteriell
nedre luftveisinfeksjon. Studiene fant også svært ulik sensitivitet og spesifisitet for
forskjellige cut-off verdier for CRP, i skillet mellom antatt bakteriell og antatt ikke-bakteriell
nedre luftveisinfeksjon.
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Morten Lindbæk Anne Britt Mølsæter, Marte Ingvaldsen og Siri Jensen deltok

Vestlia seminaret
Hvert år i mars møtes ASP og KAS på midten, det vil si på Geilo, over to dager for å legge nye
planer og strategi for året som kommer. 2018 var intet unntak. KAS er en viktig
samarbeidspartner for ASP i RASK intervensjonen og vi samarbeider også på en rekke andre
tiltak og prosjekter. Disse møtene er derfor svært fruktbare. Fjorårets møte innehold også
markering av 8. mars med ilagt quiz og bowling turnering.

Skåtøy seminaret
ASP hadde i august sitt årlige Skåtøy seminar for ansatte og forskere i ASP. Her ble høstens
strategi og kommende planer diskutert over to dager.
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