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Anbiotikasenteret for primærmedisin året 2017
Året 2017 har vært et hektisk år for ASP. Vi har rullet ut intervensjonene RAK (Riktigere
Antibiotikabruk i Kommunene) og RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunene)
i 8 ulike fylker i Norge. Oppslutningen har vært god og vi har fått en nedgang i bruken av
antibiotika både blant fastleger og på sykehjem.
Vi har også kommet i gang med planleggingen for hvordan vi skal følge opp RAK og RASK
etter endt intervensjonsperiode og håper å få startet dette arbeidet i løpet av 2018.
Implementeringen av antibiotikafri resept har også vært sentralt i 2017. Resepten er nå
oversatt til fem språk og kommer på ytterligere to språk i løpet av 2018. Inntrykket er at
både leger og pasienter synes dette er et nyttig verktøy.
ASP var i 2017 vertskap for en stor internasjonal konferanse over to dager med nettverket
GRIN (General Practice Research on Infections Network) med nærmere 100 deltakere fra
hele Europa, samt USA og Australia. Det ble presentert mye god forskning og ikke minst ble
det diskutert nye ideer til prosjekter og samarbeid.
Samarbeidet med de andre aktørene i Norge innen antibiotikaområdet har blitt ytterligere
styrket i 2017, særlig gjennom arbeidet med RASK og RAK. Vi har hatt stor hjelp av vår søster
organisasjon KAS (Antibiotikasenteret for sykehus) og Helse Vest i oppstarten og
gjennomføringen av RASK på Vestlandet.
I november ble de nasjonale antibiotikadagene arrangert på Gardemoen for fjerde gang der
ASP var en av medarrangørene sammen med bla NORM, FHI, KAS; K-RES mfl.
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.
Revisjon og implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten er fortsatt en av våre hovedoppgaver. Vi har i 2017 jobbet med å
overføre retningslinjene til Helsedirektoratets nye plattform som forhåpentligvis vil være på
plass i løpet av 2018. Som et ledd i implementeringen av retningslinjene har vi i regi av
Helsedirektoratet deltatt på en rekke smittevernskonferanser rundt om i store deler av
Norge.
ASP var en av tre søkere i Norge som i 2017 mottok 15 millioner NOK fra EU prosjektet Joint
Program Initiative. I samarbeid med Nederland, Sverige og Polen skal vi forske på
urinveisinfeksjoner hos skrøpelige eldre pasienter.
Oslo 20.04.2018

Morten Lindbæk
leder
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Organisering av ASP
Morten Lindbæk, faglig leder (40 %)
Siri Jensen, administrativ leder (80 %)
Anne Britt Mølsæter, rådgiver (70 %)
Nicolay Harbin, rådgiver (50 %)
Marte Ingvaldsen førstekonsulent (80 %)
Nils Grude, mikrobiolog/seniorforsker (10 %)
Svein Gjelstad, seniorforsker (10 %)
(Nick Francis, University of Cardiff, seniorforsker 10 % fra 01.05.2018))

Forskere tilknyttet ASP:
Siri Jensen 20 % (finansiert av ASP)
Guro Haugen Fossum (finansiert av ASP)
Knut Eirik Eliassen 100 % (finansiert av AMFF*/UiO - disputerte desember 2017
Sigurd Høye 80 % post doc (finansiert av NFR*)
Ingvild Vik 50 % (finansiert av NFR)
Marianne Bollestad 50 % (finansiert av NFR)
Linda Rui 50 % (Finansiert av AMFF*)
Bent Håkan Lindberg 50 % (finansiert av AMFF)
Øystein Egge (finansiert av AFU)

*NFR – Norges forskningsråd, AMFF – Allmennmedisinsk forskningsfond. AFUAllmennmedisinsk forsknings utvalg
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Økonomi
ASP fikk i 2017, i tillegg til sin grunntildeling på 2 millioner kroner, en tildeling på 4 millioner
knyttet til Regjeringens handlingsplan. På statsbudsjettet for 2018 er beløpet økt med
ytterligere 1 million slik at den totale tildelingen for 2018 vil være 7 millioner. Det er knyttet
en del usikkerhet til hvorvidt denne tildelingen på 5 millionene vil vedvare ut perioden for
handlingsplanen - ut 2020.
Midler til forskning blir i all hovedsak finansiert gjennom tildelinger fra Norges forskningsråd
og Allmennmedisinsk forskingsfond. Vi har i 2017 også mottatt EU midler i forbindelse med
et større EU-prosjekt PREPARE, der vi er en tredjepart i en arm knyttet til influensa. I tillegg
har vi også fått innvilget en JPI – Joint Project Initiativ med oppstart i 2018 sammen med
Nederland, Sverige og Polen. Vår andel utgjør ca. 6 millioner.
Vi mottok også 150 000 kr i arrangementsstøtte fra NFR til GRIN konferansen som ble
avholdt i september.
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Riktigere antibiotikabruk på sykehjem i kommunene - RASK
I 2017 ble intervensjonen RASK implementert i 4 fylker;
Hedmark, Helse Bergen, Oppland og Sogn og Fjordane.
Samtidig ble det arrangert halvtårs- og avslutningsmøter i
piloten i Østfold.
Oppslutningen har vært svært god (80-100 %) og både leger,
sykepleiere har representert de ulike sykehjemmene og KADavdelingene.
De foreløpige resultatene viser en nedgang i antibiotikaforbruket på 15 % og da særlig på
antibiotika brukt til urinveisinfeksjoner.
Til møtene på Vestlandet har vi fått god drahjelp fra RKS VEST og både KAS
(Antibiotikasenteret for sykehjem), Folkehelseinstituttet og Foreningen for alders- og
sykehjemsmedisin bistår med presentasjoner på de ulike konferansene.
RKS Nord vil bidra til de kommende møtene i Nord Norge og det er ønskelig at RKS Sør-Øst
og Midt også vil fungerer som lokale koordinatorer i de respektive fylkene.
Folkehelseinstituttet bidrar med punktprevalensundersøkelser (NOIS/PIAH) som i anledning
intervensjonen er blitt utvidet til 5-6 ganger årlig i motsetning til 2.
Vi har innledet et godt samarbeid med Apotek 1, Boots apotek, Vitus apotek og
Sykehusapotekene som alle bidrar med salgsdata for de ulike sykehjemmene. Dette danner
grunnlaget for tilbakemeldingsrapportene for de ulike sykehjemmene. Selve rapporten
genereres av Medrave.
Rapporten er et av de viktigste verktøyene for intervensjonen. Den gir de ulike
sykehjemmene et innblikk i hvordan de ligger an i sitt antibiotikabruk både på landsbasis, i
fylket og i kommunen. Rapportene blir diskutert i gruppene og danner grunnlaget for nye
målsetninger for de ulike sykehjemmene.
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På oppstartskonferansen gjennomgår man også gjeldende antibiotikaretningslinjer for
sykehjem og KAD avdelinger. I tillegg setter vi fokus på korrekt diagnostikk og forebygging av
infeksjoner, da særlig urinveisinfeksjoner og asymptomatisk bakteriuri. Det er vanlig at eldre
mennesker har bakterier i urinen og urinprøver skal bare tas når det er sterk mistanke om
urinveisinfeksjon. Et nyttig verktøy i den anledning er skjemaet for urinstix.

ASP ønsker å videreføre tilbudet om en årlig antibiotikarapport for sykehjemmene etter endt
intervensjon sammen med et pedagogisk opplegg.

RAK KONFERANSER I 2017:
15.02.17
20.04.17
10.05.17
15.06.17
27.09.17
06.12.17

Oppstartsmøte Hedmark; 36 av 42 institusjoner deltar 85 %)
Oppstartsmøte Helse Bergen; 55 av 69 institusjoner deltar (80 %)
Halvtårsmøte Østfold
Oppstartsmøte Oppland; 31 av 36 institusjoner deltar (86 %)
Oppstartsmøte Sogn og Fjordane; 34 av 34 institusjoner deltar (100 %)
Avslutningsmøte Østfold
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Riktigere antibiotikabruk i kommunene –
RAK
Intervensjonen RAK ble implementert i 4 fylker i 2017; Akershus,
Finnmark, Troms og Sør Trøndelag. I tillegg ble intervensjonen i
pilotfylket Buskerud avsluttet.
Oppslutningen ligger på rundt 40-45 % som må sies å være god.
Rak intervensjonen teller som et 15 timers emnekurs og består av et innledningsmøte for
gruppelederne, som skal lede gruppene gjennom den videre intervensjonen, 3 møter i
smågruppene samt e-læringskurs.
Intervensjonen gir oppdatert klinisk kunnskap på fagområdet, bedre oversikt over egen
antibiotikaforskrivning, nyttige verktøy samt innføring i kvalitetsarbeid for å øke kvalitet i
egen praksis. Tematikken er praksisnært med fokus på de vanligste luft- og
urinveisinfeksjoner.
Hver lege får tilsendt sin rapport med faktiske tall på hvor mye han/hun forskriver og
hvordan han/hun ligger an i forhold til de andre i gruppen og i forhold til fastleger ellers i
landet. Tallene bygger på tall fra Reseptregisteret. Senere i kurset får legen også få tilsendt
en oppfølgingsrapport. Rapportene danner grunnlaget for diskusjoner innad i gruppen.
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Etter endt intervensjon får legene/legekontorene tilsendt en plakett som de kan henge på
legekontoret/venteværelse og som viser at de har deltatt i intervensjonen og er opptatt av
riktig antibiotikabruk.
Resultatet så langt viser en gjennomsnittlig nedgang i bruken på 15 % og en økning i
bruken av penicillin V på ca. 20 %
ASP planlegger å videreføre RAK i en forenklet versjon etter endt intervensjon ved å legge til
rette for at leger en gang i året kan hente ut en rapport på sin egen forskrivning sammen
med et skreddersydd kurs for et 3- timers gruppemøte.
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Disputas Knut Eirik Eliassen
Knut Eirik Eliassen forsvarte 5. desember sin PhD grad “Tick-Borne Lyme Borrellosis –
Incidence, antibiotic treatment and subjective health complaints of erythema migrans
patients in Norwegian general practice.”
Formålet med prosjektet var å innhente kunnskap om flåttbårne sykdommer i norsk
allmennpraksis. Prosjektet besto av 3 deler:
 Del 1 (epidemiologi) var begrenset til erythema migrans (EM) og konsultasjoner for
flåttbitt, herunder kartlegging av legenes behandling med antibiotika. Søk i fritekst i
journalprogrammene til fastleger og legevakter i fire flåttrike fylker i Norge for
perioden 2005-10.
 I del 2 sammenlignet man tre ulike antibiotikabehandlinger for EM:
Fenoksymetylpenicillin, Doksycyklin og Amoksicillin. 80 fastleger over hele landet
inkluderte EM-pasienter til studien i årene 2011-2014, og 188 pasienter ble inkludert
og fulgt opp i et år.
 I del 3 målte man helseopplevelse hos pasientene som var med i EM-studien. På
diagnosetidspunktet og ett år etter spurte man ved hjelp av et detaljert spørreskjema
om symptomer.
De tre delstudiene gir samlet et grundig bilde av EM i Norge:
 EM forekommer hos 4,5 av 1000 innbyggere per år i flåttutsatte fylker.
 På Landsbasis forekommer EM 1,5 per 1000 innbyggere per år
 EM behandles best med penicillin
 Antibiotikabehandlet EM gir ingen senplager

Knut Erik Eliassen under sin prøveforelesning
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General Practice Research on Infections
Network (GRIN)
I 2017 var det Antibiotikasenteret som var vertskap for den årlige GRIN
konferansen - General Practice Research on Infections Network. I løpet
av to dager i slutten av september samlet vi nærmer 100 deltakere i
Oslo fra store deler av Europa samt noen få fra USA og Australia på
Håndverkeren og Hotel Bristol.
Nærmere 60 ulike prosjekter ble presentert i tillegg til en Keynote
forelesning av Dominique Monnet fra European Centre for Disease
Control.
Konferansen ble avsluttet med båttur i Oslo fjorden i strålende høstvær med servering av
reker og musikk fra Sviskeprinsene.
.
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Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten
Retningslinjene kommer i dag ut som en gratis nedlastbar app for både iPhone og Androids,
og har også en egen webside.
http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/
Appen er svært populær både blant studenter og fastleger og blir brukt på daglig basis
I løpet av 2018 vil retningslinjene bli overført til Helsedirektoratets egne elektroniske
plattform der man vil finne alle de nasjonale faglige retningslinjene

Retningslinje appen

Revisjonsarbeid
Arbeidsgruppen for Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten samles årlig over to dager. I 2017, som året før, 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.
Tema for samlingen var blant annet direktoratets nye format samt bruk av GRADE.
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Antibiotikafri resept
Den antibiotikafrie resepten vi laget på tampen av 2016 har blitt svært etterspurt.
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
Per i dag er resepten tilgjengelig på 5 språk (norsk, engelsk, polsk, urdu, arabisk og triginya).
Den vil i tillegg komme på somalisk og samisk i løpet av 2018.

16

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. En stor andel av
disse utdannes i Øst-Europa der antibiotikabruken og resistensbildet skiller seg fra Norge.
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.
I november var vi i Krakow som er et av de stedene med flest norske studenter i Øst-Europa.
Oppslutningen var stor og nærmer 100 studenter deltok. I tillegg til medisinstudenter deltok
også 6 tannlegestudenter. Nicolay Harbin, Siri Jensen (begge ASP) og Brita Skodvin (KAS) sto
for undervisningen
Under dette besøket tok vi for første gang i bruk elektronisk eksamen på nett etter endt
undervisning. Studentene kunne logge seg inn på eksamen via antibiotika.no og ta eksamen
inntil 2 uker etter endt kurs. Over 80 studenter avla og besto eksamen. Bestått eksamen
genererte kursbevis.
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3rd International German Forum
Morten Lindbæk var blant Norges representanter på et internasjonalt møte om globale
helseutfordringer i framtida i Berlin, arrangert av den tyske Forbundsdagen med Angela
Merkel i spissen. Antibiotikaresistens på globalt nivå var et av 4 tema på møtet hvor mange
i-land og u-land var representert.
Lindbæk holdt et foredrag om erfaringer med antibiotikastyring i primærhelsetjenesten i
Norge.
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JPI-EC-AMR Joint Transnational Call
IMPRESU - Improving rational prescribing for UTI in frail elderly
ASP har i samarbeid med kollegaer i Nederland, Sverige og Polen fått innvilget støtte til et prosjekt
som skal se på forskrivning av antibiotika til skrøpelige eldre, og har mottatt 6 millioner NOK for sin
del av prosjektet.
Skrøpelige eldre, spesielt de som mottar hjemmesykepleie eller bor på sykehjem, er en sårbar og lite

undersøkt gruppe. Disse blir ofte diagnostisert med urinveisinfeksjoner (UVI), og nesten 60 %
av all antibiotika som brukes i denne populasjonen er for UVI. En vesentlig del av disse
forskrivningene er imidlertid unødige da generelle tegn og symptomer feilaktig tilskrives en
UVI.
Diagnostisering av UVI hos skrøpelige eldre er også utfordrende på grunn av atypiske
symptomer, mangel på pålitelig diagnostikk og den høye forekomsten av bakteriuri. Dette
kombinert med faktorer som for eksempel tro og forventninger til pasienter og
omsorgspersoner, øker risikoen for et overforbruk av antibiotika.
Dette gjelder spesielt antibiotikakurer som er foreskrevet for UVI med uspesifikke
indikasjoner og symptomer, dvs. indikasjoner og symptomer som ikke er direkte relatert til
urinveiene (for eksempel forvirring, agitasjon, endret bevissthet, mangel på appetitt). En
annen årsak til overforbruket i denne befolkningen er residiverende UVI, som kan føre til
månedlige kurer med antibiotika.
Tidligere studier har vist at antimikrobiell resistens er et voksende problem i eldreomsorgen,
og at risikoen for overføring av resistente organismer mellom ulike nivåer i helsevesenet
øker. Antibiotikastyring er derfor et viktig tiltak i hjemmesykepleie og i omsorgen for
skrøpelige eldre.
Studiene tar sikte på å redusere overforbruket av antibiotika for UVI hos svake eldre
gjennom en pakke med intervensjoner som vil kartlegge de ulike faktorene som påvirker
forskrivningsbeslutninger og antibiotikabruk for UVI. Deretter skal vi utvikle og implementere
en skreddersydd antibiotikastyringspakke og evaluere ved hjelp av aksjonsforskning

19

Kjernen i intervensjonen vil være innføringen av en algoritme for å støtte klinisk diagnostikk
med tegn og symptomer som rettferdiggjør en "vent-og-se" tilnærming ved mistanke om
UVI hos svake eldre.
Innføringen av denne algoritmen vil bli kombinert med andre intervensjoner, kartlagt
sammen med studiedeltakere (omsorgspersonale, leger) og deretter anvende dette i deres
kliniske praksis.
I tillegg skal vi gjennomføre en dobbeltblind RCT på sikkerheten og effektiviteten av
profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos kvinner> 70 med tilbakevendende UVI.
Resultatene av denne studien vil bidra til å styrke antibiotikastyringstiltakene ytterligere i
denne gruppen av pasienter.
Prosjektet inneholder 3 ulike arbeidspakker som skal gjennomføres i alle de 4 deltakende
land: Nederland, Polen, Sverige og Norge.
ASP har hovedansvaret for planleggingen av arbeidspakke 3, en randomisert kontrollert
studie på effekten av metenamin.
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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 2017 var tema for konferansen blant annet antibiotikabruk på sykehjem,
urinveisinfeksjoner og smittevern.
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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.
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.
Målet med prosjektet er å utdanne elever i 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.

I 2017 har e-Bug utvidet sitt materiale med blant annet egne deler om vaksiner og om
tannhelse. I tillegg har man også gått over til ny plattform slik at e-Bug nå kan brukes både
på pc, nettbrett og telefon.
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.
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Stand på teknisk museum
I forbindelse med de europeiske antibiotikadagene i november hadde ASP sammen med
Folkehelseinstituttet stand på Teknisk museum i Oslo lørdag og søndag 18 og19 november.
Hovedtema på standen var hånd-, luftveis- og mathygiene. De besøkende fikk blant lære
hvor viktig det er med god hygiene når man lager mat, hvorfor man bør hoste og nyse i
albuen og fikk sjekket hvor flinke de var til å vaske hendene.
Vi hadde også quiz om antibiotika og resistens og en tegnekonkurranse der man skulle tegne
en bakterie. De heldige vinnerne mottok kinobilletter.
Vaksinegruppa for FHI var også til stede og lærte barn om viktigheten av vaksiner. I tillegg
fikk barna velge et kosedyr de kunne vaksinere og ta med seg hjem.
Helseministeren kom besøk på lørdag og sjekket blant annet hvor flink han var til å vaske
hendene og hvorfor det er viktig å bruke såpe når man vasker hendene.
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Kommunikasjon
I 2017 opprettet ASP sin egen profil på Facebook. Siden blir brukt til å formilde nyheter,
forskning og kampanjer rettet både mot publikum og helsepersonell

Vår felles nettside sammen med KAS (Antibiotikasenteret for spesialisthelsetjenesten)
antibiotika.no er mye brukt. Tidligere har siden ligget på plattformen til Helse Bergen, men
har nå blitt flyttet over til en ny uavhengig plattform. 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.
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Vi har også vår egen nettside www.antibiotikasenteret.no
og vår egen twitterkonto @antibiotikaASP
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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 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 er 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 2 inkluderte vi 27 pasienter.
I april var alle de ulike samarbeidspartnerne i ALICE samlet i Lisboa for å oppsummere
sesong to og legge planer for sesong tre. Siri Jensen og Ingvild Vik deltok.
CRP- studie
Norge har 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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BITLS – Big data for forskning i forløp av infeksjoner
Pasientforløp ved infeksjoner i allmennpraksis og legevakt med komplikasjoner; kost-nytte
vurderinger knyttet til behandling i spesialisttjenesten

Ved å koble ulike helseregistre ønsker vi å analysere sammenhengen mellom infeksjoner og
antibiotikabruk sett i forhold til ulike karakteristika hos pasient og forskriver. Våre
forskningsspørsmål kan kategoriseres i tre hovedkategorier relatert til 1) pasient, 2)
forskriver og 3) helseøkonomi
Pasient (håndtering av infeksjoner utenfor sykehus og for pasienter innlagt i sykehus);
forskriver (antibiotikaforskrivning relatert til leges og pasients opprinnelsesland og
utdannelsessted); helseøkonomi (kost-nytte vurderinger ved ulike modeller for håndtering
av nærmere definerte infeksjonssykdommer).
Registre som skal sammenstilles: KUHR (Helseøkonomiforvaltningen) med diagnosekoder og
oppgjørstakster; Fastlegedatabasen gir informasjon om hvilke pasienter som tilhører legens
listepopulasjon; Folkeregisteret (Skattedirektoratet) med informasjon om fødested,
statsborgerskap, evt. land innvandret fra og innvandringstidspunkt og utdanning/arbeid for
alle landets innbyggere).; NAV (sykelighet og samfunnskostnader ved sykmeldinger); NPR
(Norsk Pasientregister). Her kan vi følge pasientforløp som fører til alvorligere
komplikasjoner av infeksjonssykdommer; Reseptregisteret (skal foreta koblingene).
Nødvendige godkjenninger er i løpet av 2017 i ferd med å komme på plass. Utarbeidelse av
protokoller for forskningsprosjekt er i gang.

Geographic distribution of health care (GeoHealth) - Regional
differences in demand and supply, costs and quality
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.
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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 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 Rlegemidler (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.

28

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 antibiotikaforskrivningsrapporter - 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.

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
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forårsaket av ESBL produserende bakterier E.coli med pivmecillinambehandling av ikke-ESBL
produserende E.coli UVI.

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 vet ikke om travelhet er forbundet med unødvendig antibiotikaforskrivning på
legevakt. På de fleste legevakter er sykepleier portvakt og avgjør hvem som får time hos
lege. Sykepleier har dermed en avgjørende rolle når det gjelder 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 faktorer som korrelerer med antibiotikaforskrivning ved interkommunal
legevakt, spesielt med fokus på travelhet
-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:
- retrospektiv analyse av data for ett kalenderår fra Tønsberg og Hedmarken
interkommunale legevakter. Logistisk regresjonsanalyse for å undersøke hvilke
organisatoriske faktorer, legefaktorer og pasientfaktorer som korrelerer med
antibiotikaforskrivning for LVI og med spesielt fokus på travelhet
- 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 21 små til middels store legevakter
som mottar et opplæringsprogram for sykepleiere som hastegradsvurderer og 21 legevakter
som ikke mottar programmet, og hvor primærutkommet er antall LVI-konsultasjoner på
legevakt
Relevans/implikasjoner: I delstudie 1 har vi vist at det er sammenheng mellom travle vakter
og antibiotikaforskrivning. 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
Ti års data fra reseptregisteret vil bli brukt til å definere en kohort med tre eller flere UVI pr
år. Vi vil så sammenlikne antall kurer et 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:
Sigurd Høye - hovedveileder
Geographic variation in antibiotic consumption – is it due to doctors’ prescribing or
patients’ consulting? Prosjektoppgave (cand. med. Marte Meyer Walle-Hansen)
Helsesekretærens rolle ved tildeling av legekonsultasjon for luftveisinfeksjoner i
allmennpraksis Prosjektoppgave (Stud. med. Ida Michelsen)
Allmennlegers syn på kvalitetsforbedringsprosjekt Prosjektoppgave (stud.med. Marthe
Sunde)
Efficacy of penicillin V versus amoxicillin in clinical trials performed outside of hospitals. A
review of literature. Prosjektopgave (Stud. med. Philip L. Skarpeid)
Bruk av cut-off verdier for CRP for å vurdere antibiotikabehandling Prosjektoppgave
(stud.med. Katarina Flatland)

Morten Lindbæk - hovedveileder
Bakterier og Virus påvist i PCR-prøver i allmennpraksis i Vestfold 2015-2016.
Prosjektoppgave (Stud. med Håkon Homre, Thien Le og Julie Bergh)
Evaluering av Buskerud piloten RAK. Prosjektoppgave Stud. med. Benedicte Heide og
Marthe Nygaard
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Annet:
Systematiske reviews, egen forskning, strand og eksotisk dyreliv i
skjønn forening på the Gold Coast, Australia – reisebrev fra Marianne
Bollestad og Ingvild Vik på utveksling til Bond University.
CREBP (Centre for Research in Evidence-Based Practice) er lokalisert ved Bond University på
the Gold Coast. Senteret har fokus på å implementere god forskning i praksis, i hovedsak
gjennom gode systematiske reviews. De har fire
hovedfokusområder: antibiotikaresistens,
overdiagnostisering, unyttig forskning og
medikamentfri behandling. ASP stipendiatene
Ingvild Vik og Marianne Bollestad fikk hospitere
ved CREBP og oppleve våren i Australia, en
glimrende kombinasjon!
Universitetsområdet er imponerende og sentrert
rundt innsjøen Lake Orr og “The Arch building”
som ligger like ved. Det er et medisinsk fakultet
ved universitetet og kollegaene ved CREBP deltar
i undervisning av medisinstudentene.
CREBP ble stiftet i 2010 da professor Paul
Glasziou fikk tildelt midler for å opprette det.
Han leder fortsatt senteret og samarbeider med professor Chris del Mar som har vært vår
veileder og kontaktperson. Prof. del Mar har særlig interesse for forskning på
antibiotikaresistens i allmennpraksis og er redaktør for Cochrane-samarbeidets gruppe for
temaet akutte luftveisinfeksjoner.
Kollegiet på senteret her har stor entusiasme for faget og er svært villige til å lære bort
metode for litteratursøk, artikkelgjennomgang og statistiske metoder ved systematiske
reviews, noe de er spesialister på. Svært nyttig! Det fremkom at Australia ligger noe etter
hva gjelder oversikt over eget antibiotikaforbruk og resistenstall, og de er svært inspirert av
norske forhold. Vi har brukt dagene på kontoret godt med tanke på egen forskningsaktivitet,
to artikler er allerede sendt til vurdering hos tidsskrift i løpet av de første tre ukene av
oppholdet. Vi har utnyttet nærheten til flere “native speakers” og har
fått god hjelp til språkvask.
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Kurs og undervisning:
Morten Lindbæk:
Grunnkurs A: Antibiotikabruk i globalt og lokalt perspektiv
Folkehelseinstituttet / delegasjon fra Sveits: Erfaringer med intervensjoner i Norge
Statsrådens strategimøte om antibiotikaresistens («En fot i bakken »): Presentasjon av
RAK.
Grunnkurs D - forskning i allmennpraksis Tromsø: Forskning på antibiotikabruk
Antibiotikakomiteen: Handlingsplanen, erfaringer med RAK/RASK.
Fylkesmannen i Oslo: Antibiotikabruk i Norge, resistens, handlingsplanen
Polyteknisk forening i Oslo: Antibiotikabruk i Norge, resistens, handlingsplanen.
Nidaroskongressen: Antibiotikabruk i Norge, resistens, handlingsplanen.

Siri Jensen:
RELIS-konferanse i Oslo: Antibiotikaresistens; Hva påvirker utviklingen av resistens og hva
kan vi gjøre?
Smittevernskonferanse Trondheim: Antibiotikaresistens; Hva påvirker utviklingen av
resistens og hva kan vi gjøre? RAK og RASK
Undervisning av norske studenter i utlandet – Krakow: Antibiotikaresistens nasjonalt og
globalt
Infokveld på biblioteket i Lie: Antibiotikabruk og resistens

Nicolay Harbin:
Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin, Trondheim: Retningslinjer for
antibiotikabehandling i sykehjem og KAD.
Statsrådens strategimøte om antibiotikaresistens («En fot i bakken »): Antibiotikabruk i
kommunale helseinstitusjoner» (en presentasjon av RASK)
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Kurs i infeksjonssykdommer for sykehjemsleger, fastleger og leger som jobber med eldre
pasienter, Oslo kommune: De vanligste infeksjonene i sykehjem, og antibiotikabehandling i
henhold til retningslinjene for antibiotikabruk!
Fagdag i Oppland om antibiotikabruk og multiresistente bakterier i primærhelsetjenesten,
Oppland fylke (smittevernkonferanse): Handlingsplanen mot antibiotikaresistens Antibiotikastyring i primærhelsetjenesten.
Klinisk emnekurs i alders og sykehjemsmedisin, Nidaros kongressen: Infeksjoner på
sykehjem - hvordan behandler vi optimalt?
Morgenmøte for sykehjemslegene i Fredrikstad kommune: Infeksjoner på sykehjem hvordan behandler vi optimalt?
Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin med hovedfokus på infeksjoner, NOKLUS I: Valg av
rett antibiotika i primærhelsetjenesten
Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin med hovedfokus på infeksjoner, NOKLUS II: Valg av
rett antibiotika i primærhelsetjenesten
Nasjonal konferanse for antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten, Gardermoen
Østfoldpiloten «RASK» (Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene).
Undervisning NMFU Krakow: Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Ingvild Vik:
Undervisning for 11. semester, RH: "Urinveisplager i allmennpraksis - fra et
legevaktsperspektiv."
Infokveld på biblioteket i Lier: Antibiotikabruk og resistens
Marianne Bollestad:
Smittevernkonferanse Stavanger “Antibiotikabruk og resistens”
Bond University, Australia «“Mecillinam treatment of UTI caused by ESBL producing E. coli”
Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten, Gardermoen.
«Mecillinam behandling ved UVI forårsaket av ESBL produserende E. coli»
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Sigurd Høye
Forskningsmøtet, Avd. for allmennmedisin, UiO: Reforskrivning av antibiotika.
Lederkonferansen for norske legevakter, Soria Moria, Oslo: Antibiotikabruk i legevakt
Temamøte, Norsk medisinstudentforening, Oslo: Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.
Smitteverndagene, Oslo: Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
GeoHealth workshop: Antibiotic use – due to patients’ consulting or doctors’ prescribing?
Fagerborglegene, Oslo: Antibiotikabruk på fastlegekontor.
PhD seminar, UiO – 1 x vår OG 2 x høst: Research in general practice – with special emphasis on
infections and antibiotic use
Forelesning, embedsstudiet i medisin, UiO: Vondt i halsen.

Svein Gjelstad
Smittevernskonferanse i Bodø: Presentasjon av handlingsplanen
Lovisenbergs fastleger Vettre hotell: Antibiotikaoversikt
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Presentasjoner og deltagelse på vitenskapelige
konferanser/kongresser og møter:
GRIN-nettverksmøte i Oslo:
(General practice Research in Infectious diseases Network)
Fordi årets GRIN møte ble arranger av ASP i Oslo, var alle i ASP i ASP med Sigurd Høye ledet
den vitenskapelige komiteen der både Morten Lindbæk og Svein Gjelstad var med. Marte
Ingvaldsen og Anne Britt Mølsæter hadde ansvaret for mye av det praktiske sammen med
Siri Jensen. I tillegg presenterte følgende:
Marianne Bollestad
Mecillinam treatment of UTI caused by ESBL producing E. coli”
Siri Jensen
Patient expectations in consultations with an RTI in a GP setting in Norway
Nicolay Harbin
Intervention on promoting prudent antibiotic use in long term care facilities (LTCF) in
Østfold”
Ingvild Vik
Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in women - a double blind
randomized trial
Guro Haugen Fossum
Do GPs precribe less antibiotics when patients are pregnant?
Nils Grude
Blood donor Borrelia burgdoferi s.l. seroprevalence and history of tick bites in two regions of
Norway.
Bent Håkan Lindberg
Antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections in Norwegian primary care outof-hours service.
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Nordic Congress Reykjavik
Marianne Bollestad
“Bacteriology in uncomplicated urinary tract infections in Norwegian general practice from
2001-2015.”
Siri Jensen:
Patient expectations in consultations with an RTI in a GP setting in Norway
Ingvild Vik:
Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in women - a double blind
randomized trial
Knut Eirik Eliassen
Incidence and antibiotic treatment of erythema migrans in Norway 2005–2009.

STRAMA
Anne Britt Mølsæter, Marte Ingvaldsen og Siri Jensen deltok

NORTICK
Knut Eirik Eliassen og Nils Grude deltok

Annet
Ingvild Vik
 Radiointervju med Ekko P2, sendt mandag 20.03 klokken 9-11
 Review of ZonMw grant application proposal 2017, Research Programme General
Practice and Elderly Medicine.
Sigurd Høye
 1/7-17 Har du bronkitt? Intervju på ABC Nyheter
Morten Lindbæk
 Førsteoponent - Disputas Gloria Cordoba – University of Copenhagen
Nils Grude


Deltagelse på vårmøtet, 2017 i Sarpsborg: Årlig fellesmøte for infeksjonsmedisinere og
mikrobiologer



Strategimøtet: årlige møter i regi av FHI der diagnostiske/terapeutiske strategier legges.
Medlem av programkomiteen og leder av møtet.



Nasjonalt forum: Årlig møte der alle mikrobiologiske avdelinger er representert. En rekke
temaer diskuteres, også av mer fagpolitisk art. Medlem av programkomiteen

38

Publikasjoner:
Berg, Are Stuwitz; Inchley, Christopher; Fjærli, Hans Olav; Leegaard, Truls Michael; Lindbæk,
Morten; Nakstad, Britt.
Clinical features and inflammatory markers in pediatric pneumonia: a prospective study.
European Journal of Pediatrics 2017 ;Volum 176.(5) s. 629-638
AHUS UiO
Blix, Hege Salvesen; Høye, Sigurd; Blandhol, Mari; Tysland, Thekla.
Antibiotic switch during treatment with antibiotics against respiratory tract infections in
ambulatory care in Norway. Infectious diseases 2017 ;Volum 49.(11-12) s. 854-858
FHI UiO
Bollestad, Marianne; Vik, Ingvild; Grude, Nils; Blix, Hege Salvesen; Brekke, Hanne; Lindbæk,
Morten.
Bacteriology in uncomplicated urinary tract infections in Norwegian general practice from 2001–
2015. British Journal of General Practice Open 2017
OUS SIV UiO
Alberg, Torunn; Holen, Øyunn; Blix, Hege Salvesen; Lindbæk, Morten; Bentele, Horst; Eriksen,
Hanne-Merete.
Antibiotikabruk og infeksjoner i sykehjem. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.(5)
s. 357-361
FHI UiO
Eliassen, Knut Eirik; Hjetland, Reidar; Reiso, Harald; Lindbæk, Morten; Tschudi-Madsen, Hedda.
Symptom load and general function among patients with erythema migrans: a prospective study with
a 1-year follow-up after antibiotic treatment in Norwegian general practice. Scandinavian Journal of
Primary Health Care 2017; Volum 35. (1) s. 75-83
HELS
Lindberg, Bent Håkan; Gjelstad, Svein; Foshaug, Mats; Høye, Sigurd.
Antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections in Norwegian primary care out-of-hours
service. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017 ;Volume 35.(2) s. 178-185
UiO EFØRDE SSHF UiO
Romøren, Maria; Gjelstad, Svein; Lindbæk, Morten.
A structured training program for health workers in intravenous treatment with fluids and antibiotics
in nursing homes: A modified stepped-wedge cluster-randomized trial to reduce hospital admissions.
PLoS ONE 2017;Volum 12.(9)
Høye S Myteknusing tar tid Tidsskr Nor Legeforen 2017 137:680
Høye S Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene – kommer snart til ditt fylke Utposten 2017 7

39

Et lite utvalg av presse og medieoppslag:
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