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Antibiotikasenteret for primærmedisin året 2012  

Antibiotikaresistens er fortsatt et økende problem, både nasjonalt og internasjonalt.  

Forskning viser en klar sammenheng mellom et høyt forbruk av antibiotika og 

utviklingen av resistens. ECDC har anslått at omlag 25 000 dødsfall i Europa årlig 

skyldes resistente bakterier.  Den engelske helseministeren hevder at 

antibiotikaresistens er en større trussel for menneskeheten enn terror, som setter vårt 

arbeid i et globalt perspektiv.  Det skjer fortsatt svært lite når det gjelder å utvikle nye 

antibiotika. Sett i lys av at 90 % av all antibiotika forskrives og brukes utenfor sykehus, 

er Antibiotikasenterets rolle i arbeidet med å fremme rasjonell og fornuftig 

antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, viktigere enn noen sinne. 

 Revisjon og implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i 

primærhelsetjenesten er et viktig ledd i dette arbeidet.  Revisjon av 2008 utgaven har 

preget mye av virksomheten til Antibiotikasenteret også i 2012. I tillegg til en 

bokutgaven er det utarbeidet en kortversjon, både på norsk og engelsk og en egen 

kortversjon for tannleger.  

Antibiotikasenteret har også vært bidragsytere til Nasjonale faglige retningslinjer for 

antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten og sittet i redaksjonen. Begge retningslinjene 

er nå ferdige og retningslinjene for primærhelsetjenesten er klare til utsendelse medio 

april 2013.  Vi planlegger en omfattende implementering, bl.a. ved  retningslinjene som 

app for mobiltelefoner og ved å etablere undervisning av norske medisinstudenter i 

utlandet. 

Det nye antibiotikasenteret for spesialisthelsetjenesten er nå i gang og ASP er 

representert i styringsgruppen.  Sentrene vil ha et nært samarbeid med regelmessige  

møter og felles forskningsprosjekter. 

Året 2012 har vært preget av fortsatt vekst på forskningsfronten for ASP.  Vi  teller i dag 

12 forskere fordelt på 12 prosjekter. To av våre phd-kandidater forventes å disputere i 

løpet av 2013.  Majoriteten av disse er finansiert av eksterne midler.  ASP har vært godt 

representert på ulike kongresser i både inn og utland. Vi har stadig vært synlige i media 

og har fulgt opp arbeidet med vår twitterkonto. Vi har også fått nye nettsider.  

Antall ansatte i ASP utgjør per i dag 1.9  årsverk fordelt på 4 personer. Det er  ønskelig å 

styrke administrasjonen med en informasjons/web ansvarlig. I tillegg er det aktuelt å 

knytte en mikrobiolog til sentret i en liten stilling. 

For 2012 har  senteret fått økt sin bevilgning  slik at den årlige tildelingen utgjør 2.5 

millioner kr. Tidelingen er fortsatt  mindre enn tilsvarende kompetansesentra mottar, 

men gir likevel økte muligheter for nye prosjekter, ikke minst rettet mot publikum. 

Oslo 21.03.2012 
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Organisering av ASP: 

Morten Lindbæk, faglig leder (30 %) 

Sigurd Høye, nestleder (30 %) 

Siri Jensen, administrativ leder (50 %) 

Nils Grude, mikrobiolog/seniorforsker (10 % fra 01.04.2013)  

 

Forskere tilknyttet ASP: 

Guro Haugen Fossum 50 %  (10 % fra 2013) (finansiert av ASP) 
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Svein Gjelstad 60 % (finansiert av NFR) 
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Marianne Bollestad (finansiert av Norsk kompetansesesenter for legevaktmedisin og 
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Håkon Lerstad (finansiert av ASP) 

 

 

 

 



 

 

Nye prosjekter i 2012: 

Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos 

voksne, ikke-gravide kvinner. 

Ingvild Vik, ASP, Universitetet i Bergen, Universitetet i Lund, Universitet i København 

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, ikke-gravide 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 vil 

starte i april 2013. 

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. 

Day of the week as predictor for antibiotic prescribing in RTI's 

Håkon Lerstad 

Med utgangspunkt i sin studentopppgave: ”Day of the week as a predictor for antibiotic 

prescribing in RTIs” har han arbeidet videre med sitt materiale fra KTV. Planen er å 

skrive artikler om ukedag som prediktor for forskrivning for LVI og forskrvining knyttet 

til ferier. 



 

 

Pågående prosjekter: 

Forskningsprosjekter finansiert av ASP: 

Kulturelle faktorer som kan påvirke forskrivning og forbruk av 

antibiotika 

Siri Jensen 
 
Norge er sammen med blant annet Nederland, Sverige og Danmark ett av landene i 

Europa med lavest antibiotikaforbruk og minst utvikling av resistens. Utvikling av 

resistens er nært assosiert med et høyt forbruk av antibiotika, og da særlig bredspektret 

antibiotika. Norge har lav forskrivning av antibiotika, og hvor smalspektred antibiotika 

er dominerende, noe om kan forklare den lave resistensutviklingen. Men hvordan har vi 

kommet dit? I motsetning til Norge er Frankrike ett av de landene i Europa som 

har høyeste forbruk av antibiotika og utvikling av resistens. Vi ønsker å foreta en 

kvalitativ studie der norske og franske pasienter og allmennleger blir intervjuet om sin 

kunnskap om og sitt forhold til antibiotika og resistens. 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 to 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 de to første år etter fødsel. 

Målsettingen er å få kartlagt bedre dagens forskrivning av antibiotika ved 

luftveisinfeksjoner hos gravide og små barn, og eventuelle sammenhenger med bruk av 

R-legemidler (astmamedikamenter og allergimedikamenter) 

Tre sentrale hypoteser skal testes ut: 

Følger allmennlegene retningslinjer for antibiotikaforskrivning ved luftveisinfeksjoner 

for gravide og barn? 

Visse luftveisdiagnoser, som sinusitt og bihulesymptomer, forekommer oftere hos 

gravide enn hos ikke-gravide.  

Antibiotikabruk i svangerskapet fører til økt forekomst av astmadiagnoser og 

obstruktive luftveisdiagnoser hos barna, samt økt bruk av antibiotika og 

respirasjonsmedikamenter.  



 

 

Bruk av ciprofloksacin I primærhelsetjenesten – med fokus på 

antibiotikabruk på sykehjem 

Mark Fagan 
 
Mark Fagan, fastlege i Arendal har gjennomført flere delstudier knyttet til bruk av 

ciprofloxacin utenfor sykehus. Den ene studien omhandlet antibiotikabruk på sykehjem 

og er publisert i Scand J Prim health care. Han har også laget en intervensjonsstudie om 

bruk av ciprofloxacin rettet mot sykehjem og legevakt og dette materialet er under 

bearbeidelse for publisering. 

Et tredje prosjekt knyttet til data fra sykehjem i Vestfold (3IV)er nå igangsatt, der han vil 

analysere 2 delprosjekter: 

  Forløpet av urinveisinfeksjon hos sykehjemsbeboere mht klinisk utvikling i løpet 

av en måned, antibiotikabruk, ADL-data, delirutvikling.   

 Sammenlikning av resistensdata for disse pasientene med en tilsvarende kohort 

eldre utenfor sykehjem, både mht type bakterier og resistensmønsteret for disse. 

 

Prosjekter med ekstern finansiering knyttet til ASP: 

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis 

 Knut Eirik Eliassen AMFF/UiO 
 
Flåttbårne sykdommer er økende i Norge. Lyme borreliose er den vanligste infeksjonen, 

mens tick borne encefalitt (TBE) og anaplasmose er relativt sjeldne.  For å kunne 

optimalisere diagnostikken og behandlingen er det behov for mer kunnskap om 

forekomsten i Norge.  

Formålet med prosjektet er å skape viten om flåttbårne sykdommer i norsk 

allmennpraksis (epidemiologi, diagnostikk, behandling og komplikasjoner). 

Del I består av et datauttrekk fra fastlegers og legevakters elektroniske pasientjournaler 

for å kartlegge forekomsten av erytema migrans (EM) siste 5 år. Del II er en randomisert 

kontrollert studie for EM i allmennpraksis - sammenligning av PcV, amoksicillin og 

doksycyklin. Legene er i hovedsak rekruttert gjennom klinisk emnekurs i flåttbårne 

sykdommer i mars 2011. Samarbeidspartnere i prosjektet er Folkehelseinstituttet, 

Sykehuset Sørlandet, Kristiansand, Helse Førde og UMB  



 

 

Vent- og -se-resept på antibiotika ved luftveisinfeksjoner  

Sigurd Høye AMFF 
 
Dette er et doktorgradsprosjekt som søker svar på om vent og se-resept er en effektiv og 

akseptabel strategi for å senke antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i allmennpraksis. 

Prosjektet består av tre delstudier: 

1. Kvalitativ studie om erfaring med vent- og -se-reseptforskrivning blant deltakerne i 

KTV-prosjektet. 

2. Spørreundersøkelse om bruk av vent og se-resept blant allmennpraktikere og 

pasienter. 

3. Data fra KTV-prosjektet; faktiske bruk av vent- og -se-resept, samt effekt av en 

elektronisk påminnelse om vent og se-resept ved antibiotikaforskrivning 

Avhandlingen blir innlevert mars/april 2013 og det er forventet disputas høst 2013 

Kollegabasert terapiveiledning for å fremme mer hensiktsmessig 

antibiotikaforskrivning ved øvre luftveisinfeksjoner: En randomisert, 

kontrollert studie i allmennpraksis  

Svein Gjelstad NFR 
 
Overforbruk av antibiotika ved virale infeksjoner eller for selvhelbredende infeksjoner 

representerer et globalt helseproblem fordi det fremmer utvikling av 

antibiotikaresistens. I dette prosjektet kartlegges først allmennlegers 

forskrivningspraksis av antibiotika for ØLI. Deretter evalueres effekten av en pedagogisk 

intervensjon for å kvalitetsforbedre forskrivningen.   

80 etterutdanningsgrupper i allmennmedisin i Sør-Norge ble rekruttert til en 

pedagogisk intervensjon der de ble randomisert til å gjennomføre ett av to emnekurs 

(bedre bruk av antibiotika ved ØLI eller mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til 

eldre) på den måten at de første er kontrollgruppe for sistnevnte – og omvendt.  

En sammensatt intervensjon ble utviklet bestående av besøk av Kollegakonsulent i 

etterutdanningsgruppene, tilbakemeldinger på egen forskrivningspraksis før og etter 

kurset, samt regionale dagskurs. Utkommemål for evalueringen er forskrivningsrater av 

antibiotika samt antibiotikafordeling (bredspektret vs. smalspektret) for de ulike 

diagnosene ett år før sammenlignet med ett år etter intervensjonen. Artikkel som 

analyserer baselinedata fra året før intervensjonen er publisert.   Intervensjonsartikkel 

er innsendt til BMJ for vurdering. Avhandlingen er forventet innlevert før sommer 2013. 



 

 

Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved 

infeksjoner i sykehjem føre til bedre pasientforløp og redusert 

innleggelse på sykehus?   

Maria Romøren Helse Sør Øst/ASP 
  
Målet med prosjektet er å evaluere om sykehjemsbeboere som trenger intravenøs 

væske og intravenøs antibiotika kan behandles like godt, eller bedre på sykehjemmet 

som på sykehus. Studien er designet som et cluster-randomisert studie hvor 

randomiseringen skjer på sykehjemsnivå. Intervensjonen er et strukturert 

opplæringsprogram i intravenøs behandling ved dehydrering og infeksjoner i sykehjem. 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med ASP, NTNU, Intravenøs-prosjektet i Telemark, 

Undervisningssykehjemmet. i Vestfold, Sykehuset i Vestfold, Høyskolen i Vestfold, alle 

sykehjem og kommuner i Vestfold.   

 Data er ferdig innlagt og bearbeiding er påbegynt. Det vil bli skrevet flere artikler om 

effekten av intervensjonen på iv-behandling. Bearbeiding av data fra delstudien om 

pasienter med peroral behandling er i god gjenge og det forventes flere artikler om bl.a. 

luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner. 

Det er utviklet et omfattende samarbeid med senter for medisinsk etikk l(SME) knyttet 

til en rekke etiske dilemma i samband med oppstart av iv-behandling på sykehjem 

Bruk av delegasjonsskjema i behandling av cystitt hos kvinner. Er 

kvaliteten ved delegasjonspraksis for ukomplisert cystitt hos kvinner i 

alderen 16-55 år like god som ordinær legebehandling på legevakt?  

Marianne Bollestad AFU/ASP 
 
Legevakten i Oslo har de siste to årene benyttet et spørreskjema for å skille ut pasienter 

som kvalifiserer til behandling av nedre urinveisinfeksjon på delegasjon.  Dette 

innebærer at pasienten ikke treffer lege ved konsultasjon.  Ved god seleksjon av 

pasienter mener man at behandling av urinveisinfeksjon på delegasjon vil gi jevngodt 

behandlingsresultat med valgt behandling etter en legekonsultasjon.   

Målet med undersøkelsen er å vurdere om kvaliteten ved delegasjonspraksis er god nok 

til å anbefale ved andre legevakter for kvinner med cystitt i alderen 16-55 år. 

Delmål med studien vil være å vurdere med dyrkning om det i de to gruppene gis unødig 

mye antibiotika. Det vil også bli gjort en diagnostisk studie med mål om å vurdere hvilke 

symptomer og funn som predikerer signifikant bakteruri.   

Prosjektet baseres på registrering av data fra Legevakten i Oslo.  Primært vil 

datainnsamlingen skje gjennom standardisert spørreskjema som gjennomgås av 



 

 

mottakssykepleier og pasient ved henvendelse til legevakt.  Det vil gjennom 

spørreskjema bli foretatt en seleksjon av aktuelle pasienter til deltagelse i studien.  

Pasientene som oppfyller kriterier for prosjektdeltagelse og som samtykker til 

deltagelse vil bli randomisert til to grupper.  Den ene gruppen vil i alle tilfeller gå til 

legeundersøkelse, i den andre gruppen vil de pasientene som oppfyller kriterier 

behandles etter delegasjonsskjema.  

Den første artikkelen er klar til innsending april 2013, og bearbeiding av data til artikkel 2 
er i gang.  

Mykoplasma pneumonia i allmennpraksis 

Mats Foshaug, Stokke legesenter, ASP og mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold 
 
En viss andel av luftveisinfeksjoner forårsakes av atypiske agens som Mycoplasma 

Pneumonia, Chlamydia pneumonia og pertussis. Disse opptrer oftest i lokale epidemier. 

Antibiotika blir forskrevet i ca 1 av 3 tilfeller ved disse tilstandene og har en moderat 

effekt i de fleste tilfeller. Ved påvist mycoplasma eller chlamydia er anbefalingen å 

forskrive et makrolid eller et tetracyklin. 

Det er ut fra vår kunnskap ikke gjort noen systematiske studier av hvordan epidemier 

med mycoplasma opptrer i allmennpraksis i Norge. Fra sommeren 2011 har det oppstått 

en epidemi i Vestfold/Telemark og det gir oss mulighet til å foreta en studie basert på 

data kombinert fra SiV og fra fastleger i Vestfold.  

Aktuelle forskningsspørsmål: 

Vi vil undersøke det kliniske forløpet av en nedre luftveisinfeksjon med påvist 

mycoplasma i forhold til en kontrollgruppe med nedre luftveisinfeksjon uten påvist 

mycoplasma. 

Problemstillinger: 

Er det forskjell i det kliniske bildet mht symptomer og tegn, varighet av symptomer, og 

relevante blodprøver. 

Artikkel er under bearbeiding og forventes innsendt før sommer 2013. Det er også aktuelt 

å analysere de epidemiologiske data om mycoplasmaepidemien i Vestfold 2011, og i tillegg 

et sykehusmateriale i samme periode. 

Klamydiainfeksjoner i allmennpraksis 

Marius Johansen, Sex og Samfunn og ASP 
De fleste klamydiainfeksjoner diagnostiseres og behandles i allmennpraksis. Kunnskap 

om best mulig diagnostikk og antibiotikabehandling er derfor viktig for 

førstelinjetjenesten. 



 

 

Det har de senere årene blitt påvist stadig flere tilfeller av klamydia i Norge. Tallet for 

2009 var 22754 påviste tilfeller. Klamydia er mest utbredt hos unge under 25 år. Til 

enhver tid har om lag èn av 20 seksuelt aktive unge klamydia. Infeksjonen kan føre til 

redusert fruktbarhet hos kvinner. Å drive målrettet screening, behandle infeksjon og 

drive aktiv smitteoppsporing er viktig for å bekjempe sykdommen. Dette for å forebygge 

komplikasjoner og hindre videre smittespredning. 

Gjennom prosjektet ønsker å kunne avdekke om følgende problemstilling kan være 

relevant, viktig og forskbar: 

Hvilken behandling er best egnet til å eradikere genital klamydiainfeksjon av azitromycin, 

«lavdose» doksycyklin og «høydose» doksycyklin?  

Det finnes ingen studier som har sett på om det er noen forskjell i å gi «lavdose» med 

doksycyklin (200 mg første dag, og deretter 100 mg x 1 i 6 dager, til sammen 8 tbl) 

kontra «høydose» doksycyklin (100 mg x 2 i 7 dager, til sammen 14 tbl). 

Andre interessante spørsmål som kan være aktuelle: 

- hva er forekomsten av klamydia i ungdomspopulasjonen ved Sex og samfunn og ved 

Olafiaklinikken? 

- hva er forekomsten av Mycoplasma genitalum i de samme populasjonen? 

- gir de ulike behandlingsalternativene ulik påvirkning på tarmflora? 

- er det forskjell i bivirkninger? 

- hvilken prøvemetode har best sensitivitet og spesifisitet (urin, cervix- eller 

cervix/vaginal/uretrapinne tatt av lege eller vaginalpinne tatt av pasienten selv)? 

- hvilket behandlingsalternativ gir best compliance? 

- er gutter eller jenter flinkest til å komme for retesting? 

- er det nødvendig å ta en ny test etter avsluttet kur på alle? 

- er det høy grad av resmitte før retesting 

Prosjektet har ikke fått bevilgning fra høst 2012, men vil igangsettes når finansiering er på 

plass 

 

 

 



 

 

Pneumoni hos barn 

Are Stuwits Berg, AHUS/ASP 
 
Stuwits Berg har startet en omfattende diagnostisk studie ved nedre luftveisinfeksjoner 

hos barn ved AHUS. Han har organisert et stort batteri av ulike tester for å kunne 

diagnostisere hvorvidt et barn har pneumoni eller ikke og i så fall hvilket agens som har 

forårsaket luftveisinfeksjonen. Han undersøker primært pasienter som innlegges på 

AHUS, men har også inkludert en arm med barn med mistenkt pneumoni som ikke 

innlegges.  Disse rekrutteres via fastleger og det er denne delen av studien som ASP er 

knyttet til. Målet er de samme: hvor stor andel har pneumoni, hva er årsaken til 

pneumoni og hvilke symptomer og tegn er prediktive for en pneumonidiagnose i denne 

aldersgruppen 

Det er planlagt å øke rekrutteringen fra allmennpraksis, bl.a. i samarbeid med Oslo 

Legevakt. Arbeidet vil skje i samarbeid med ASP 

Studentprosjekter: 

Medisinstudentene i Oslo skal i løpet av 11. semester levere inn en selvstendig oppgave 

basert på et eget mindre forskningsprosjekt. I 2012 har 5 studenter vært veiledet av ASP 

gjennom slike prosjekter: 

Karoline Sunnarvik-Ween: Litteraturstudie om antibiotikabruk på sykehjem tilknyttet 

3IV prosjektet i Vestfold. 

Terese Sanne: Forløp av nedre luftveisinfeksjoner hos sykehjemspasienter i Vestfold 

(tilknyttet 3IV prosjektet) 

Nora Sørbøe: Litteraturstudie om polyfarmasi ved sykehjem, dels basert på 3IV-data. 

Cecilie Finckenhagen: Forekomst av erytema migrans på legevakt i Sør-Norge 

Anders Kirkerød: Vil behandling med penicillin V for luftveisinfeksjoner medføre økt 

antall rekonsultasjoner og ny antibiotikabehandling, sammenliknet med andre typer 

antibiotika? 



 

 

Andre prosjekter/tiltak: 

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i 

primærhelsetjenesten 

Retningslinjene er ferdig revidert og vil bli sendt ut i løpet av april 2013. I tillegg til 

papirversjonen er det også laget en kortversjon på norsk og engelsk. Tannlegene, som 

har fått sitt eget kapittel i den nye utgaven, vil få sin egen kortversjon.   

Som en del av implementeringen vil retningslinjene bli tilbudt som app for Iphone og 

androids. Denne tjenesten vil være gratis. Retningslinjene vil også være tilgjengelig på 

web via Helsedirektoratet og på Antibiotikasenteret. 

Som et ledd i implementeringen av retningslinjene ønsker vi å sette et spesielt fokusere 

på norske medisinstudenter i utlandet. Disse studentene får opplæring i antibiotikabruk 

som følger helt andre tradisjoner og retningslinjer enn i Norge, særlig de som utdannes i 

øst-Europa.Dette gjelder også leger som tidligere har arbeidet i andre land, og som søker 

seg til Norge. Det er derfor svært viktig å implementere de norske retningslinjene blant 

disse gruppene. 

Antibiotikadagen 

Den europeiske antibiotikadagen arrangeres hvert år den 18. november. I år falt dagen 

på en søndag slik at dagen ble markert på fredag16. november. Fokus for dagen var bruk 

av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn.  

Antibiotikasenteret utarbeidet i samarbeid med Folkehelseinstituttet et 

informasjonsskriv som ble sendt ut til alle fastleger sammen med eksempler på 

informasjonsbrosjyrer rettet mot småbarnsforeldre. Brosjyrene, som blir utgitt av FHI, 

ble revidert i forkant av utsendelsen og har i tillegg til FHI’s logo fått en ASP logo. 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

TRACE 

Antibiotikasenteret er blitt en del av forskernettverket TRACE, som utgår fra The 

European Science Foundation. Nettverket, som forsker på luftveisinfeksjoner, 

antibiotika og resistens, består av forskere fra store deler av Europa, og som er noen av 

de fremste innenfor sitt felt.   

E-bug 

Arbeidet med undervisningsprogrammet rettet mot 4., 7. og 10 klasse ble gjenopptatt på 

slutten av 2012. ASP skal i samarbeid med FHI bruke det kommende året til å bearbeide 

og tilrettelegge programmet for norske forhold. Det vil bli gjort en pilot på utvalgte 

skoler i Osloområdet på slutten av 2013. 

Smittevernsleger – en ressurs for ASP 

Antibiotikasenteret ønsker å bygge opp et nettverk med smittevernsleger og fylkesleger 
som en ressurs i forbindelse med implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for 
antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Dette vil bli gjort i samarbeid med blant annet 
Helsedirektoratet. 

Websider 

Antibiotikasenteret har fått nye nettsider,  www.antibiotikasenteret.no, har fått nytt 

utseende og vil bli ytterligere videreutviklet i løpet av 2013. Her vil man blant annet ville 

finne ekstra materiale/kurstilbud rettet mor leger og egen informasjon rettet mot 

publikum   

 

 

 

 

 

 

 

 

Antibiotikasenteret på twitter 

Antibiotikasenteret har egen profil på twitter: @antibiotikaASP og har per i dag 218 

følgere. 



 

 

Kurs og undervisning:  

PMU 

Antibiotikasenteret arrangerte emnekurset 

”Antibiotikabruk i allmennpraksis”.  

Kursledere var Knut Eirik Eliassen, Siri Jensen og  Morten 

Lindbæk 

Dag 1 

Om antibiotikabruk i Norge (Morten Lindbæk) 

Kulturelle faktorer som påvirker forskrivning og forbruk av antibiotika (Siri Jensen) 

Hvorfor skriver jeg ut det jeg gjør – gruppearbeid  (Morten Lindbæk, Knut Eirik Eliassen, 

Sigurd Høye og Guro Haugen Fossum) 

Ørebarn og øreverk – hvem skal ha behandling? (Kari Kværner) 

Typiske og atypiske pneumonier, KOLS og bronkitt. (Mark Fagan) 

Mikrobiologisk prøvetaking. Hvordan gjør jeg det riktig? (Nils Grude) 

Sinusitter. Når behandle med hva? (Morten Lindbæk) 

Uretritter og bekkeninfeksjon. SOS! (Harald Moi) 

Kan fastlegenes forskrivningsvaner endres (Svein Gjelstad) 

Dag 2 
Borreliose i allmennpraksis (Knut Eirik Eliassen) 

Hvordan kan jeg endre min forskrivning – gruppearbeid. (Morten Lindbæk, Knut Eirik 

Eliassen, Sigurd Høye og Guro Haugen Fossum) 

Antibiotika og interaksjoner (Hege Salvesen Blix) 

Antibiotikaresistens: Hva innebærer det for oss? (Arnfinn Sundsfjord) 

Infeksjoner og antibiotikabruk hos barn (Henrik Døllner) 

Sykehjem: Utfordringer ved infeksjoner og antibiotikabruk (Per Espen Akselsen) 

Antibiotikasenteret for sykehus. Hva er det? (Per Espen Akselsen) 

Vent-og-se-resept (Sigurd Høye) 

Infeksjoner i hus og bløtvev (Sverre Rørtveit) 

Antibiotikabruk hos gravide og ammende (Hedvig Nordeng) 



 

 

Annen undervisning 

Emnekurs i sykehjemsmedisin - Sykehjemsforum Aust Agder 2013":   
"Antibiotikabehandling av Sykehjemspasenter"  Mark Fagan 
 
Klinisk emnekurs i Sykehjemsmedisin, Kristiansand – ”Utfordringer i behandling av 
infeksjoner hos sykehjemspasienter Mark Fagan 

Masterstudiet i helseøkonomi - Helseøkonomiske aspekter ved KTV -  Morten Lindbæk 

og Svein Gjelstad 

Forelesninger sykehjemsmedisin for masterstudenter geriatri –  antibiotikabruk i 

sykehjem Morten Lindbæk 

Forskningsmøte i Stavanger – Klinisk forskning i allmennmedisin med erfaringer fra 

studier om infeksjoner – Morten Lindbæk 

Presentasjoner og deltagelse på vitenskapelige 

konferanser/kongresser:  

One Health 

En nordisk konferanse om samarbeid mellom veterinær og helsemyndighetene for en 
felles  policy i forhold til antibiotikabruk og resistens  - Morten Lindbæk  

GRIN-nettverksmøte i Bristol: 

Morten Lindbæk, Svein Gjelstad, Guro Haugen Fossum og Siri Jensen deltok 
 
Guro Haugen Fossum presenterte: 
Are children carrying the burden of broad spectrum antibiotics?  
-Prescription pattern for children with respiratory tract infections in Norwegian general 
practice in 2004/2005 

Nortick –nettverksmøte i Skien 

Morten Lindbæk og Knut Eirik Eliassen deltok 

STRAMA – samverkan mot antibiotikaresisten 

Morten Lindbæk og Siri Jensen deltok på det årlige STRAMAmøtet i Stockholm 

Publikasjoner:  

Eliassen, Knut Eirik. 
Flåttbåren sykdom i Norge. BestPractice Norge 2012 ;Volum juni 2012.(1) s.16-19 
 
Jensen, Siri; Lie, Anne Kveim; Eliassen, Knut Eirik; Lindbæk, Morten; Gradmann, 
Christoph. 
Antibiotikaresistens i Norge-aktørseminar 16.01.2008. Michael Quarterly 2012 ;Volum 
9.(1) s.13-79 
 



 

 

Jensen, Siri; Lie, Anne Kveim; Eliassen, Knut Eirik; Lindbæk, Morten; Gradmann, 

Christoph.Erindringer om resistens- Et aktørseminar om antibiotikaresistensens 

historie. Michael uarterly 2012 ;Volum 9.(1) s.7-12 

Sæterdal, Ingvil von Mehren; Ringerike, Tove; Harboe, Ingrid; Eliassen, Knut Eirik; 

Klemp, Marianne. Antibiotikabehandling av erythema migrans. Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten 2012 (ISBN 978-82-8121-461-3) 49 s. NOKC  

Fagan, Mark Stephan; Mæhlen, Marthe Thoresen; Lindbæk, Morten & Berild, 

Dag (2012). Antibiotic prescribing in nursing homes in an area with low prevalence of 

antibiotic resistance: Compliance with national guidelines. Scandinavian Journal of 

Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  30(1), s 10- 15 . 

 

Romøren, Maria; Lindbæk, Morten & Nordeng, Hedvig Marie 

Egeland (2012). Pregnancy outcome after gestational exposure to erythromycin - a 

population-based register study from Norway. British Journal of Clinical Pharmacology. 

 ISSN 0306-5251.  74(6), s 1053- 1062  

 

Lærebok i allmennmedisin: Kapittel: Øret. Morten Lindbæk 

Gjelstad, Svein; Lindbæk, Morten.  

Variations in Norwegian GPs' antibiotic prescription habits for respiratory tract 

infections. Tromsø/Oslo: Universitetssykehuset Nord-Norge, Veterinærinstituttet, 

Folkehelseinstituttet 2012 ;Volum 2011.95 s. NORM/NORM-VET(12) 

UiO 

Gjelstad, Svein; Straand, Jørund; Lindbæk, Morten; Dalen, Ingvild.  

Kan fastlegenes forskrivningsvaner endres? Kollegabasert terapiveiledning (KTV-

prosjektet). Primærmedisinsk uke; 2012-10-22 - 2012-10-26 

UiO 

Lindbæk, Morten.  

Hvordan behandle akutt sinusitt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132. 

s. 128- 

Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Clausen, Thomas; Gossop, Michael; Lindbæk, Morten; 

Reinertsen, Even; Thoresen, Magne; Waal, Helge.  

Increased Somatic Morbidity in the First Year after Leaving Opioid Maintenance 

Treatment: Results from a Norwegian Cohort Study.. European Addiction Research 2012 

;Volum 19.(4) s. 194-201 

 

 

http://www.tandf.co.uk/journals/frameloader.html?http://www.tandf.co.uk/journals/tfs/02813432.html
http://www.tandf.co.uk/journals/frameloader.html?http://www.tandf.co.uk/journals/tfs/02813432.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0306-5251


 

 

Presse, mediaoppslag etc: 

 

God Morgen, Norge 5.6.2012 med nettprat – flått – Knut Eirik Eliassen 

http://www.tv2.no/gmn/livredd-for-at-barna-skal-bli-bitt-av-flaatt-3797199.html 

 

NRK Supernytt 5.6.2012 – Knut Eirik Eliassen 

 

 

NRK morgennytt 19.6.2012  - innslag om flått, flåttrelatert sykdom og antibiotika – Knut 

Eirik Eliassen 

 

 

 

http://www.tv2.no/gmn/livredd-for-at-barna-skal-bli-bitt-av-flaatt-3797199.html


 

 

 

VG. 27.07.12 – Knut Eirik Eliassen 
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Kronikk Dagbladet 06.07 - Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk mfl 

 
 
 Kronikk Dagsavisen13.februar 2012 – Morten Lindbæk mfl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VG 22. februar – Morten Lindbæk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
Oppslag NRK – i forbindelse med antibiotikadagen – Sigurd Høye 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


