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Anbiotikasenteret for primærmedisin året 2015
Norge har i forhold til mange andre land i Europa et relativt lavt forbruk av antibiotika.
Forbruket er likevel for høyt og det er særlig innen forskrivning til luftveisinfeksjoner og til
barn det er behov for endringer. Det er derfor svært oppløftende at regjeringen i sommer
kom med en ny Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens som ble etterfulgt av
handlingsplan over nyåret, der målet er en reduksjon i antibiotikabruken på 30 % innen
utgangen av 2020. ASP hadde en aktiv rolle i utformingen av strategien og det er gledelig å
se at så mange av våre innspille har blitt ivaretatt.
Samarbeidet med de andre aktørene i Norge innen antibiotikaområdet har blitt ytterligere
styrket i 2015. I november ble de nasjonale antibiotikadagene arrangert på Gardemoen for
andre gang, og alle relevante miljøer var representert. ASP fortsatte i 2015 også det gode
samarbeidet med sin søsterorganisasjon KAS (antibiotikasenteret for sykehus). Vår felles
nettside antibiotika.no ble lansert og blir hyppig besøkt av både fagfolk og publikum. Vi har
også videreutviklet vår felles undervisning rettet mot medisinstudenter i utlandet, slik at
denne nå foregår over en hel dag og avsluttes med en skriftlig eksamen. I 2015 besøkte vi
blant annet Martin i Slovakia, som er det lærestedet med flest norske medisinstudenter.
Revisjon og implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten er fortsatt en av våre hovedoppgaver. Revisjonen foregår nå
elektronisk og blir implementert fortløpende. Den gratis nedlastbare appen er blitt svært
populær og brukes både av både leger, studenter og annet helsepersonale. Som et ledd i
implementeringen av retningslinjene har vi i regi av Hdir deltatt på en rekke
smittevernskonferanser rundt i store deler av Norge.
Arbeidet med å implementere e-Bug, et pedagogisk verktøy for grunn- og videregående
skole, ble fullført i 2015 i samarbeid med Folkehelseinstituttet og arbeidet med
implementering er så smått i gang. I september var vi representert med en egen stand på
forskertorget i Oslo og i november på Vitensenteret i Trondheim der fokuset blant annet var
håndhygiene og bakterier.
I 2015 startet rekrutteringen av pasienter til et stort EU-prosjekt om influensa der ASP er
den norske partneren og hvor 14 ulike norske legesentre er involvert.
ASP var også Norges representant i en EU finansiert ekspertgruppe med representanter fra
12 europeiske land der fokuset var antibiotikabruk og selvmedisinering. Møtet skal resultere
i en rapport med forslag til tiltak rettet mot leger, pasienter og myndigheter som skal legges
frem for EU 17. juni.
Når det gjelder forskning er ASP per i dag involvert i 15 forskningsprosjekt fordelt på 14
forskere. Vi har vært godt representert på ulike kongresser i både inn- og utland i året som
har gått, og har også vært aktive i media.
Antall ansatte i ASP utgjør per i dag (mars 2016) 2.6 årsverk fordelt på 6 personer. I 2015 har
vi styrket administrasjonen med 2 rådgivere i deltidsstillinger.
2

For 2015 mottok senteret samme tildeling (2 mill NOK) over statsbudsjettet som foregående
år. Tildelingen er fremdeles langt mindre enn andre kompetansesentra mottar. På tampen
av 2014 mottok vi en ekstra bevilgning på kr 0,8 millioner som ble overført til 2015. Slike
ekstrabevilgninger er kjærkomne, men gjør det vanskelig å planlegge langsiktig. Dersom vi
skal kunne øke vår virksomhet, ikke minst mot publikum, må grunnbevilgningen økes.
Oslo 02.04.2015

Morten Lindbæk
leder
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Organisering av ASP:
Morten Lindbæk, faglig leder (30 %)
Siri Jensen, administrativ/daglig leder (70 %)
Nils Grude, mikrobiolog/seniorforsker (10 %)
Svein Gjelstad, seniorforsker (10 %)
Anne Britt Mølsæter, rådgiver (60 %)
Nicolay Harbin, rådgiver (50 %)

Forskere tilknyttet ASP:
Guro Haugen Fossum 10 % (finansiert av ASP)
Siri Jensen 30 % (finansiert av ASP)
Knut Eirik Eliassen 100 % (finansiert av AMFF*/UiO)
Sigurd Høye 80 % post doc (finansiert av NFR*)
Ingvild Vik 50 % (finansiert av NFR)
Marianne Bollestad 50 % (finansiert av NFR)
Sigurd Haugan Danielsen (finansiert AMFF)
Mads Foshaug (finansiert av AFU/ASP)
Are Stuwits Berg (Finansiert av AHUS/ASP)
Maria Romøren (finansiert av Helse Sør Øst)
Håkon Lerstad (finansiert av ASP)

*NFR – Norges forskningsråd, AMFF – Allmennmedisinsk forskningsfond. AFUAllmennmedisinsk forsknings utvalg
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Økonomi
ASP har en årlig tildeling på 2 millioner via en egen post på statsbudsjettet. Ved
senterets oppstart i 2006, var tildelingen på 1.5 millioner, noe som ble økt til 2 millioner
i 2011. Tar man utgangspunkt i konsumprisindeksen ser man realitetsmessige at
bevilgningene i perioden 2006-2016 har gått ned til tross for økte oppgaver. Dette har
gjort det vanskelig å igangsette nye langsiktige oppgaver. Det er derfor gledelig at ASP
har blitt tilgodesett med ekstra midler i forbindelse med handlingsplanen, både til
styrkning av ASP og til spesifikke oppgaver. Dersom ASP skal kunne følge opp sitt
arbeide og de nye oppgavene, må disse tildelingene også følges opp i de kommende
årene.
Når det gjelder midler til forskning finansieres dette i hovedsak gjennom tildelinger fra
Norges forskningsråd og Allmennmedisinsk forskningsfond. Vi har i 2015 også mottatt
EU midler i forbindelse med et større EU-prosjekt PREPARE, der vi er en tredjepart i en
arm knyttet til influensa.
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Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
prinærhelsetjenesten
Retningslinjene kommer i dag ut som en gratis nedlastbar app og som en egen webside.
http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/
De ligger også ute på siden www.antibiotika.no.
Appen har vist seg å være svært populær og blir brukt av både fastleger,
medisinstudenter og annet helsepersonell.

Retningslinjene vil i 2016 bli utvidet med et eget kapittel rettet mot kommunale akutte
døgnplasser (KAD). I tillegg vil sykehjems og tannhelsekapittelet bli noe utvidet.

Revisjonsarbeid
Arbeidsgruppen for Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten samles årlig over to dager. I 2015 foregikk samlingen i
forbindelse med antibiotikadagene på Gardemoen. Det har vært noen utskiftninger i
både redaksjonsgruppen og i arbeidsgruppen og alle de nye representanter var til stede
på møtet på Gardemoen. I tillegg fikk vi besøk av Paul Little fra England som snakket om
sitt arbeid med engelske retningslinjer og antibiotika og resistens-
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Implementering av retningslinjene
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.
Det utdannes årlig nesten like mange norske leger i utlandet som i Norge. Flesteparten
av disse utdannes i Øst-Europa der antibiotikabruken og resistensbildet skiller seg
vesentlig fra Norge. Fokuset på antibiotikabruk og resistens er også svært varierende.
I 2015 utvidet vi undervisningen slik at den nå strekker seg over en hel dag og avsluttes
med en skriftlig eksamen. Bestått eksamen genererer kursbevis.
Undervisningen er også langt mer interaktiv enn tidligere. Vi har gått til innkjøp av
mentometerknapper og bruker disse gjennom hele undervisningen, og særlig ved
gjennomgang av kasuistikker. Dette har vist seg å være svært populært og det er også en
fin måte å engasjere studentene på.
I mars var vi i Martin i Slovakia som er det lærestedet med flest norske
medisinstudenter nærmere bestemt 384. I november var Praha. Det er allerede planlagt
undervisning i Pecs, Ungarn i februar og i Polen i løpet av høsten

Entusiastiske studenter i Praha med mentometerknapper
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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.
I 2014 var totalt rundt 200 deltakere samlet til en felles faglig seanse med aktuelle
internasjonale og nasjonale foredragsholdere. Årets konferanse har som hovedtema
”One health” og utfordringer knyttet til resistens i Gram-negative bakterier.
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Antibiotikadagen
Den europeiske antibiotikadagen ble markert den 18. november med et stort fagseminar
i regi av en rekke aktører, deriblant ASP.

e-Bug
Prosjektet e-Bug, som ble opprettet i 2006, ledes av avdelingen for
primærmedisin ved Public Health England (PHE) og består av et
konsortium av 28 partnerland.
Målet med prosjektet er å utdanne elever i barne-og ungdomsskolen
over hele verden innen mikrobiologi, hygiene og spredning, behandling
og forebygging av sykdom. e-Bug ønsker også å styrke bevisstgjøringen
rundt fordelene ved et forsvarlig antibiotikabruk og hvorfor en
uforsvarlig bruk kan ha en negativ innvirkning på antibiotikaresistensen i samfunnet.
Emner som hånd- og luftveishygiene og spredning av infeksjoner i samfunnet, blir også
dekket.
e-Bug består av en pedagogisk lærer og en elevpakke som styrker bevisstgjøringen
rundt viktige problemstillinger innen hygiene og antibiotika, ved hjelp av detaljerte,
interaktive læreplaner og en interaktiv nettside bestående av spill, quiz, fakta ark om
sykdom og mye mer.
I 2015 har e-Bug blitt utvidet med ytterligere materiale. Det er blant annet laget en egen
del om vaksiner og en del om tannhelse. Dette materiale er i ferd med å bli oversatt til
norsk.
Arbeidet med e-Bug har gått noe langsommere enn ønsket, da det ikke er avsatt egne
midler eller stillinger til dette, slik at arbeidet har blitt utført på toppen av alt annet.
Målet er likevel å starte implementeringen i løpet av høsten 2016 og etter hvert få
implementert e-Bug i så mange norske skoler som mulig, men dette avhenger av ekstra
bevilgninger.
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ASP hadde i 2015 i samarbeid med FHI stand på forskertorget i Oslo i september og på
Teknisk museum i Oslo og Vitensenteret i Trondheim i forbindelse med
antibiotikadagen i november. Her var hovedfokuset håndhygiene, mathygiene og
bakterier med utgangspunkt i e-Bug. Det var stor oppslutning og interesse blant
publikum på alle arrangementene..

Forskertorget
Bakterier – venner eller fiender?
Bakterier finner du overalt; i kroppen, på huden, i hunden og i katten, i vann og til lands
– ja til og med i yoghurt finner du bakterier.
Bakteriene er med på å holde oss friske, men kan også gjøre oss syke. Snille bakterier
kan brukes til å lage boller, mens slemme bakterier i en del mat kan gi deg mageknip
eller gjøre deg syk hvis du ikke behandler maten riktig. Lær mer om hvorfor det er viktig
å vaske seg på hendene før du lager mat og hvorfor det ikke er farlig å spise kylling.
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Vitensenteret i Trondheim
Her var fokuset på håndhygiene – hvorfor er det viktig å vaske seg på hendene og
hvorfor er det viktig å bruke såpe. Man kunne også tegne en bakterie og vinne
kinobilletter.
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Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens
Regjeringen la i juni frem Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020.
Strategien angir regjeringens mål for arbeidet de neste årene og tiltaksområder for å
oppnå diss og er utarbeidet i fellesskap av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruksog matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og
Fiskeridepartementet
ASP har hatt en viktig rolle i forarbeidet til strategien, både i kapasitet av Sigurd Høye
som sekretær for forarbeidet og ASP’s innspill til strategien
Strategien ble i januar 2016 fulgt opp med en handlingsplan der ASP fått en viktig rolle i
arbeidet med å oppnå en reduksjon i antibiotikabruken på 30 % i løpet av 2020.
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Ny felles nettside antibiotika.no
I november lanserte ASP og KAS (antibiotikasenteret for spesialisthelsetjenesten) den
felles nettsiden antibiotika.no. Siden skal i tillegg til å være en inngangsport til de to
kompetansesentrene, gi informasjon til leger, helsearbeidere, publikum og pressen om
antibiotika og resistens
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Ny nettside for ASP
I forbindelse med lanseringen av antibiotika.no, fikk ASP også nye nettsider.
Webadressen er fremdeles den samme www.antibiotikasenteret.no

Antibiotikasenteret på twitter
Antibiotikasenteret har egen profil på twitter: @antibiotikaASP og har per i dag over
500 følgere..
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The ARNA Expert Meeting - Utrecht
Det EU-finansierte prosjektet ARNA prosjektet (Antimicrobial Resistance and Causes of
Non-prudent Use of Antibiotics in The European Union) avholdt som en del av
prosjektet et ekspertgruppe møte i Utrecht 30 oktober med deltakere fra 12 land.
Målet med prosjektet er å bidra til en mer fornuftig bruk av antibiotika i EU.
Ekspertgruppemøtet hadde et særlig fokus på selvmedisinering. Møtet ble enige om
tiltak som både skal rette seg mot leger, myndigheter og publikum. Møtet og tiltakene
resulterte i en rapport som legges frem for EU på et møte i Utrecht 17. juni 2016
Norge var representert ved Siri Jensen fra ASP

18

Pågående 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 Reemerging Epidemics), og som har som oppgave å levere harmoniserte, stor-skala
kliniske studier for å forberede oss klinisk og samfunnsmessig på fremtidige
epidimier/pandfemier
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. I Norge deltar 14
legekontorer fra sør til nord i som skal vi rekruttere 225 pasienter over tre påfølgende
vintrer med oppstart høsten 2015. Dette er en randomisert kontrollert klinisk
medikamentutprøvningsstudie hvor pasientene vil bli randomisert til en av to
behandlingsgrupper, der den ene gruppen vil motta anbefalt allmennmedisinsk
behandling for influensalignende sykdom, og den andre gruppen vil i tillegg til denne
behandlingen motta oseltamivir.
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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. Intervjuene er
gjennomført i de tre landene og analysene starter i disse dager

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.
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Prosjekter med ekstern finansiering knyttet til ASP:
ENORM - Educational intervenetion in NORwegian Municipalities for
antibiotic treatment in line with guidelines . (Pedagogisk intervenetion i
norske kommuner for å oppnå antibiotikabehandling i tråd med
retningslinjene)
Sigurd Høye
Antibiotikaresistens er en økende samfunnsutfordring. De viktigste strategiene for å
møte denne utfordringen er: 1)Redusere antibiotikabruken. 2) Hygieniske tiltak mot
spredning av resistente bakterier. De fleste antibiotikaresepter foreskrives av
allmennleger for luftveis-og urinveisinfeksjoner, og en stor andel av forskrivningen er
ikke i tråd med nasjonale retningslinjer.
Målet med denne studien er å evaluere effekten av en lett-å-gjennomføre-intervensjon
overfor norske allmennleger. Konkret vil vi evaluere på kommunenivå;
- Total mengden av utlevert antibiotika
- Frekvensen av utlevert penicillin V i forhold til amoxicillin, makrolider og doxycyklin
- Frekvensen av utlevert ciprofloksacin i forhold til trimetoprim, pivmecillinam og
furadantin
Intervensjonen vil bruke etablerte og selvfinansierte enheter: Kommunelegene,
allmennlegenes etterutdanningsgrupper, og Reseptregisteret. Den mangefasetterte
intervensjon vil gjennomføres i etterutdanningsgrupper i kommunene med høyest
antibiotikabruk. Intervensjonen inneholder elementer som er brukt i en tidligere,
vellykket studie fra vår forskningsgruppe: gjennomgang og tilbakemelding på legenes
egne forskrivningsmønstremønstre, pop-up-påminner på legens PC, pasientbrosjyrer og
anbefaling av vent-og-se-resept. Intervensjonen vil være lett å gjøre tilgjengelig for alle
norske allmennleger, med minimale ekstrakostnader, noe som kan resultere i en stor og
klinisk relevant forbedret antibiotikaforskrivning.

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis
Knut Eirik Eliassen
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).
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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

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
startet i april 2013 og inklusjonen av pasienter vil være 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.

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
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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.

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. Et tredje prosjekt med
utgangspunkt i fra sykehjem i Vestfold (3IV) ser på; Forløpet av urinveisinfeksjon hos
sykehjemsbeboere mht klinisk utvikling i løpet av en måned, antibiotikabruk, ADL-data,
delirutvikling. Samt sammenlikning av resistensdata for disse pasientene med en
tilsvarende kohort eldre utenfor sykehjem, både mht type bakterier og
resistensmønsteret for disse. Fagan disputerte i februar 2016

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

23

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

Antibiotikaforskrivning blant fastleger i Norge på bakgrunn av
innvandrerstatus og utdanningssted
Sigurd Haugan Danielsen
Det er i dag nesten like mange nordmenn som studerer medisin ved utenlandske
universiteter som ved de norske universitetene. Det største antallet studenter befinner
seg i Øst-Europa, i land som tradisjonelt har en liberal forskrivningspraksis av
antibiotika i allmennpraksis. Norge har også et relativt stort antall leger med
innvandrerbakgrunn som jobber innenfor ulike spesialiteter inkludert allmennmedisin.
En studie fra 2013 viser at en av fem fastleger i Norge er innvandrere.
Antibiotikaresistens er i følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) en av de største
helsetruslene i verden, og også et økende problem i industrialiserte land. )
Norge har tradisjonelt hatt en restriktiv forskrivningspraksis av antibiotika i
allmennpraksis, men studier viser at det er forbedringspotensiale sammenliknet med
enkelte andre land.
En norsk studie fra 2009 viser at det er store variasjoner i fastlegers forskrivning av
antibiotika i allmennpraksis ved luftveisinfeksjon
Formålet med prosjektet er å forsøke å identifisere og belyse assosiasjoner som
påvirker legers forskrivningspraksis av antibiotika i allmennpraksis. Vår
arbeidshypotese er at leger som er utdannet og/eller har praktisert i lengre tid i land
med liberal forskrivningspraksis tar med seg denne praksisen til Norge. Det er i den
sammenheng interessant å se på forskjellen mellom norskfødte leger som har studert i
disse landene og leger med innvandrerbakgrunn fra land med liberal
forskrivningspraksis. Kunnskap om dette temaet vil kunne danne et godt grunnlag for
arbeidet med å holde antibiotikabruken i allmennpraksis på et lavt nivå.
Prosjektet planlegges utført son en registerstudie i tre deler hvor vi ser på henholdsvis
totalforskrivning av antibiotika, forskrivning av antibiotika ved luftveisinfeksjon og
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forskrivning av antibiotika ved urinveisinfeksjon. I hver av delstudiene vil vi analysere
både forskrivning av alle relevante antibiotika og andel bredspektret antibiotika.
Legene planlegges inndelt i grupper ut fra innvandrerbakgrunn

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

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.
Studien ønsker å undersøke det kliniske forløpet av en nedre luftveisinfeksjon med
påvist mycoplasma i forhold til en kontrollgruppe med nedre luftveisinfeksjon uten
påvist mycoplasma. Er det en forskjell i det kliniske bildet mht symptomer og tegn,
varighet av symptomer, og relevante blodprøver.

Antibiotikaforskrivning ved kommunal legevakt
(Allmennpraktikerstipend)
Bent H. Lindberg
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Effekten av methenamine for å forebygge recidiverende
urinveisinfeksjoner hos kvinner 60-80 år med hyppige
urinveisinfeksjoner. (Allmennpraktikerstipend)
Linda Rui
10 års data fra reseptregisteret vil bli brukt til å definere en kohort med 3 eller flere uvi
pr år. så vil vi sammenlikne antall kurer 1 år etter i gruppen som har startet med
methenamine og den som ikke har startet. På den måten vil man evaluere effekten av
methenamine for å forebygge residiverende urinveisinfeksjoner

Studentprosjekter:
Mari Blandhol og Thekla Tysland
Re-uthenting av antibiotika 2013-2015 – en registerstudie (Veileder Sigurd Høye)
Philip Lawrence Skarpeid
Effekt og bivirkninger av fenoksymetylpenicillin vs amoksicillin – en litteraturstudie
(Veileder Sigurd Høye)
Stina Nordeng
Trygghet ved bruk av antibiotika i svangerskapet – en litteraturstudie (Veileder Sigurd
Høye)
Isabel Gamst Kvernmo og Line Therese H. Dahl
Sammenheng mellom kulde og infeksjoner – en litteraturstudie (Veileder Sigurd Høye)

Andre prosjekter/tiltak:
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.
Et av TRACE prosjektene er det EU finansierte prosjektet PREPARE som skal ta for seg de
ulike stadiene ved en pandemi. ASP er med på en RCT som tar for seg bruken av tamiflu.

ESBL in Poultry and Human Beings - Emerging Antimicrobial Resistance
in the Poultry Production – Implications for Human Health?
Kartlegging av forekomst av ESBL i kylling og hos mennesker. Et samarbeidsprosjekt
med FHI og Veterinærinstituttet.

26

Kurs og undervisning:
Morten Lindbæk:
Diakonhjemmet legemøte:
Antibiotikabruk og resistens
Smittevernskonferanse i Buskerud:
Antibiotikabruk og resistens
Legemøte i Horten:
Antibiotikabruk og resistens
Smittevernkonferanse i Oslo:
Antibiotikabruk og resistens
Legemøte i Skien:
Antibiotikabruk og resistens
Grunnkurs D Fredrikstad:
Forskning, antibiotikabruk og resistens
Farmasidagene i Oslo:
Antibiotikabruk og resistens
Antibiotikadagene Gardemoen:
Antibiotikabruk og resistens i primærhelsetjenesten
Grunnkurs A Soria Moria:
Antibiotikabruk og resistens

Siri Jensen:
Smittevernskonferanse i Trondheim:
Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt og nasjonale faglige retningslinjer for
antibiotikabruk
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Apotek 1 konferanse på Gardemoen:
Antibiotikaresistens - nasjonalt og globalt og nasjonale faglige retningslinjer for
antibiotikabruk
Kurs i Martin, Slovakia – norske medisinstudenter:
Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt
Kurs i Praha – norske medisinstudenter
Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt
Smittevernsdagene i Oslo:
En kort innføring i e-Bug

Nicolay Harbin:
Kurs i Praha – norske medisinstudenter
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk
Kommuneoverlegemøte, Lillehammer
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk
Emnekurs i eldremedisin, Hamar
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk

Ingvild Vik:
Undervisning om "Urinveisplager i allmennpraksis - fra et legevakts perspektiv".
1 undervisningstime, 11.semester. Med fak UiO.
Kurs i Martin, Slovakia – norske medisinstudenter
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk
Kurs i Praha – norske medisinstudenter
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk
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Knut Eirik Eliassen
Antibiotika i allmennpraksis 3 timers undervisning – 10. semester medisinstudiet, vår
og høst semesteret., UiO.
Nils Grude
NorTick Kristiansand
Borreliose hos barn
Smittevernseminar, Fylkeslegen i Vestfold
Borreliose - noe nytt?

Marianne Bollestad:
Smittevernkonferanse Stavanger
Antibiotikaresistens» og Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk I
primærhelsetjenesten
Senterpartiet i Rogaland, årsmøte
«Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt

Presentasjoner og deltagelse på vitenskapelige
konferanser/kongresser og møter:
GRIN-nettverksmøte i Galaway:
(General practice Research in Infectious diseases Network)
Morten Lindbæk:
Represcription rates after prescribing penicillin V and other antibiotics for acute
respiratory tract infections in Norwegian general practice.
I tillegg deltok Ingvild Vik, Siri Jensen, Nicolay Harbin, Svein Gjelstad og Nils Grude
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Nordisk Kongress - Gøteborg
Siri Jensen:
Investigating cultural determinants for antibiotic prescribing and consumption in
Europe
Morten Lindbæk:
Can CRP-test be helpful in detecting Mycoplasma pneumonia confirmed with PCR- a
case-control study during the epidemic 2011

Annet:
Morten Lindbæk:
Opponent Disputas Kristian Simonsen, UiB Influensa i primærhelsetjenesten
Debattdeltaker; Oslo uten antibika, i regi av NFR på Kulturhuset i Oslo
Antibiotikabruk og resistens

Siri Jensen:
Referee for BMC Health Research Policy and systems: 'Integrating Qualitative Research
Methods into Care Improvement Efforts within a Learning Health System: Addressing
Antibiotic Overuse'
Nils Grude:
Referee for internasjonalt tidskrift: Tema UPEC (uropatogen E coli)
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