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Anbiotikasenteret for primærmedisin året 2014
Antibiotikaresistens er fortsatt et økende problem, både nasjonalt og internasjonalt. I Norge
forskrives det alt for mye antibiotika, særlig til luftveisinfeksjoner og til barn. Internasjonalt skyldes
økende antall dødsfall i Europa resistente bakterier. Fokuset på One Health, hvor blant annet
dyrehelse også trekkes inn i resistensperspektivet, har blitt enda tydeligere i 2014. I Norge
understrekes dette av ESBL i kyllingfileter og MRSA i svinebesetninger. Det skjer fortsatt svært lite
når det gjelder å utvikle nye antibiotika slik at det er veldig viktig å bevare den antibiotika vi har.
Fordi 90 % av all antibiotika forskrives og brukes utenfor sykehus, er Antibiotikasenterets rolle i å
fremme rasjonell og fornuftig antibiotikabruk i primærhelsetjenesten viktigere enn noensinne.
Det er gledelig at antibiotikaresistens har kommet høyere på den politiske dagsorden i Norge i 2014.
ASP deltok i en nasjonal ekspertkomite som i august leverte en rapport til helsemyndighetene.
Rapporten omfattet anbefalte tiltak innen både matproduksjon, humanhelse, dyrehelse, og andre
miljøtiltak. Rapporten gir grunnlag for økt satsning i 2015 med målsetning om å redusere
antibiotikabruken med 30 % i norsk humanmedisin. Vi har også vært aktive ovenfor Stortinget og har
deltatt på flere møter og høringer med Helsekomiteen og Helse og omsorgsdepartementet.
Diskusjonen er i gang om en lokal organisering av resistensarbeidet i tråd med Sveriges gode
erfaringer.
Samarbeidet på antibiotikaområdet nasjonalt har blitt styrket i 2014. For første gang ble de felles
antibiotikadagene arrangert på Gardermoen 4. og 5. november. Her var alle relevante miljøer
representert og ASP var både bidragsyter og medlem av program/arrangementskomiteen. Den 18.
november ble den europeiske antibiotikadagen markert med et stort fagseminar arrangert av blant
annet av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Sykehussenteret og ASP.
I 2014 har vi videreutviklet det gode samarbeidet med det motsvarende Nasjonale
antibiotikasenteret for sykehus. Arbeidet med å utvikle en felles nettside, antibiotika.no, er godt i
gang og siden vil bli lansert rett over sommeren. I forbindelse med dette arbeidet har ASP fått ny
logo.
Revisjon og implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
primærhelsetjenesten er fortsatt en av ASPs hovedoppgaver. Videre revisjoner skjer nå elektronisk og
endringer implementeres fortløpende. Arbeidet med å utvikle en gratis app for smart-telefoner av
retningslinjene er fullført og appen er allerede tatt i bruk av mange leger og studenter.
En viktig implementeringsoppgave i 2014 var undervisning av norske medisinstudenter i Øst- Europa.
I regi av Helsedirektoratet har vi også deltatt på mange smittevernkonferanser rundt i Norge for å
styrke implementeringen av retningslinjene. Vi har også arrangert kurs for fastleger og undervist
tannleger i retningslinjene.
ASP er representert i redaksjonen for revisjon av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten.
Arbeidet med å implementere e-Bug, et pedagogisk verktøy for barne- ungdoms- og
videregåendeskole, er godt i gang og vil bli fullført i 2015 i samarbeid med Folkehelseinstituttet. I
2014 hadde vi egen stand på forskningstorget hvor tema var håndvask. Standen ble godt besøkt.
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Året 2014 har vært preget av konsolidering på forskningsfronten for ASP. Forskergruppen med fokus
på infeksjoner, antibiotikabruk og resistens teller i dag 13 forskere fordelt på 14 prosjekter. ASP
deltar også i et stort EU-prosjekt om influensa som starter i 2015.
Vi har vært godt representert på ulike kongresser i både inn- og utland. Vi har vært godt synlige i
media og har fulgt opp arbeidet med formidling via vår twitterkonto.
Antall ansatte i ASP utgjør per i dag (mars 2015) 2.9 årsverk fordelt på 6 personer. Vi har styrket
administrasjonen med en person med ansvar for revisjon av retningslinjene og informasjonsarbeid.
For 2014 mottok senteret samme tildeling (2 mill. NOK) over statsbudsjettet som foregående år. Selv
om ASP på tampen av året fikk en ekstrabevilgning på 0,8 mill. fra Helsedirektoratet, er tildelingen
fortsatt mindre enn tilsvarende andre kompetansesentra mottar. Dette begrenser muligheter for nye
tiltak i kampen mot resistens, bl.a. slike som er rettet mot publikum.

Oslo 3.3.2014

Morten Lindbæk
leder

4

Innhold
ANBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN ÅRET 2014 ................................................ 3
ORGANISERING AV ASP: ................................................................................................................. 8
FORSKERE TILKNYTTET ASP: ...................................................................................................... 8
ØKONOMI............................................................................................................................................. 9
IMPLEMENTERING AV NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER .................................... 10
App: ............................................................................................................................................................... 10
Undervisning av norske legestudenter i utlandet med vekt på Øst-Europa .................................................... 11
Smittevernskonferanser ................................................................................................................................. 12
Tannlegeseminar ............................................................................................................................................ 12
Januarseminaret ............................................................................................................................................ 13
Primærmedisinsk uke ..................................................................................................................................... 14
Oslo Universitetssykehus - forskningsseminar ............................................................................................... 15
Antbiotikadagene........................................................................................................................................... 16
Den europeiske antibiotikadagen .................................................................................................................. 17
Farlige bakterier slår tilbake – MEDFAK jubileumsseminar ............................................................................ 18

HØRINGER, EKSPERTGRUPPER, LOBBYVIRKSOMHET ETC: ........................................... 18
Rapport fra tverrsektoriell ekspertgruppe...................................................................................................... 19
Besøk av helsekomiteen ................................................................................................................................. 20

E-BUG ................................................................................................................................................. 20
Forskningsdagene .......................................................................................................................................... 21

NY NETTSIDE – ANTIBIOTIKA.NO ............................................................................................ 23
NY LOGO: ........................................................................................................................................... 23
NYE PROSJEKTER I 2014: ............................................................................................................ 24
5

PÅGÅENDE PROSJEKTER:............................................................................................................ 25
Forskningsprosjekter finansiert av ASP: ......................................................................................................... 25
Kulturelle faktorer som kan påvirke forskrivning og forbruk av antibiotika.................................................... 25
Luftveisinfeksjoner og reseptbelagte medikamenter i svangerskapet og hos barn ......................................... 25
Prosjekter med ekstern finansiering knyttet til ASP: ...................................................................................... 26
ENORM - Educational intervenetion in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with
guidelines . (Pedagogisk intervensjon i norske kommuner for å oppnå antibiotikabehandling i tråd med
retningslinjene) .............................................................................................................................................. 26
Antibiotikaforskrivning blant fastleger i Norge på bakgrunn av innvandrerstatus og utdanningssted ............ 27
Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis ............................................................................................... 27
Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner........... 28
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? .......... 28
Bruk av ciprofloksasin I primærhelsetjenesten – med fokus på antibiotikabruk på sykehjem ........................ 29
Mykoplasma pneumonia i allmennpraksis ..................................................................................................... 29
Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved infeksjoner i sykehjem føre til bedre
pasientforløp og redusert innleggelse på sykehus? ........................................................................................ 30
Pneumoni hos barn ........................................................................................................................................ 31
Day of the week as predictor for antibiotic prescribing in RTI's ...................................................................... 31
AFU – prosjekter: ........................................................................................................................................... 31
Studentprosjekter: ......................................................................................................................................... 31
Pågående studentoppgaver: .......................................................................................................................... 31

ANDRE PROSJEKTER/TILTAK: .................................................................................................. 32
TRACE............................................................................................................................................................. 32

KURS OG UNDERVISNING: ........................................................................................................... 32
PRESENTASJONER OG DELTAGELSE PÅ VITENSKAPELIGE
KONFERANSER/KONGRESSER: ................................................................................................. 35
Preventing Overdiagnosis - Winding back the harms of too much medicine, Oxford: .................................... 35

6

GRIN-nettverksmøte i Antwerpen: ................................................................................................................. 35
STRAMA – samverkan mot antibiotikaresisten .............................................................................................. 35
Commitments to the responsible use of antimicrobials - WHO-konferanse i Oslo:......................................... 35
PMU – primærmedisinsk uke - forskningsdagen ............................................................................................ 36

ANTIBIOTIKASENTERET PÅ TWITTER: ................................................................................. 36
PUBLIKASJONER: ........................................................................................................................... 37
PRESSE OG MEDIEOPPSLAG – ET LITE UTVALG: ................................................................. 39

7

Organisering av ASP:
Morten Lindbæk, faglig leder (30 %)
Siri Jensen, administrativ leder (70 %)
Nils Grude, mikrobiolog/seniorforsker (10 %)
Svein Gjelstad, seniorforsker (10 %)
Anne Britt Mølsæter, rådgiver (50 %)
Nicolay Harbin, rådgiver (80 %)

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 70 % post doc (finansiert av NFR*)
Ingvild Vik 50 % (finansiert av NFR)
Marianne Bollestad 50 % (finansiert av NFR)
Sigurd Haugan Danielsen 50 % (finansiert AMFF)
Mads Foshaug (finansiert av AFU*/ASP)
Are Stuwits Berg (Finansiert av AHUS/ASP)
Mark Fagan, (finansiert av AMFF)
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
Antibiotikasenteret for primærmedisin er inne i sitt niende år og har i løpet av sin
levetid fått til svært mye på få midler. I løpet av disse årene har arbeidsoppgavene og
ansvarsområdene økt i takt med resistensproblematikken, mens tildelingen av midler
nærmest har stått stille.
ASP har fått en fast post på statsbudsjettet med en tildeling på 2 millioner. Ved senterets
oppstart i 2006, var tildelingen på 1.5 millioner. Størsteparten av de tildelte midlene går
til lønn, dekningsbidrag og drift.
I tillegg til grunntildelingen på 2 millioner, har senteret i forbindelse med revisjon av
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, fått ekstra
øremerkede midler til revisjon og implementering av retningslinjene.
Når det gjelder midler til forskning, finansieres dette i hovedsak gjennom tildelinger fra
Norges forskningsråd og Allmennmedisinsk forskningsfond. Vi har også fått ekstra
tildelinger til enkelte prosjekter fra NORM og Nasjonalt kompetansesenteret for
legevakt.
Sammenligner vi ASP med andre kompetansesentra, ligger vår bevilgning langt etter.
Dersom ASP skal kunne opprettholde sine oppgaver og øke disse, må bevilgningene økes
betraktelig.
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Implementering av Nasjonale faglige retningslinjer

App:
Nåværende retningslinjer ble utgitt i april 2014. I tillegg til en fulltekst utgave, ble det
trykket en laminert A4 kortversjon på norsk og engelsk. Det ble også laget en egen
kortversjon i hefteformat for tannleger basert på kapitlene om tannhelse.
I 2014 ble en egen app for smarttelefoner lansert. Appen, som er gratis, er allerede blitt
svært populær og er flittig brukt av helsepersonell og studenter.
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Appen ligger også ute i egen webversjon, som man finner på:

http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/

Undervisning av norske legestudenter i utlandet med vekt på ØstEuropa
Årlig utdannes det nesten like mange norske leger i utlandet som i Norge. Flesteparten
av disse utdannes i Øst-Europa. Selv om mye av pensum ved de ulike lærerstedene i
Europa er likt det norske, skiller antibiotikabruken og resistensbildet i de ulike landene
seg betydelig fra Norge. Fokuset på problemer knyttet til dette er også svært varierende.
Fordi majoriteten av disse studenten skal arbeide i Norge etter endt studier, er det viktig
at de er godt kjent med norske forhold og retningslinjer før de kommer så langt. På den
måten forhindrer vi unødvendig antibiotikabruk og ivaretar det gunstige
resistenssituasjonen vi har i Norge.
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Antibiotikasenteret har i samarbeid med Antibiotikasenteret for sykehus, NMFU og
ANSA tatt initiativ til et eget undervisningsopplegg for norske medisinstudenter i
utlandet i norske retningslinjer, antibiotika og resistens.
I tillegg til å undervise i retningslinjene for primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten, tegner vi det store bildet når det gjelder antibiotikabruk og
resistens nasjonalt og globalt. I tillegg
sammenligner vi forholdene i Norge med det
landet vi underviser i.
I 2014 har vi blant annet undervist i Budapest
og Krakow og i begynnelsen av 2015 reiser vi
til Martin, Slovakia.
Undervisningen er blitt svært ettertraktet og
er i dag på til sammen fire timer. Vi ønsker å
utvide dette til 6 timer med en avsluttende
«eksamen» på nett som belønnes med et kursbevis. Fordi det også utdannes stadig flere
norske tannleger i Øst-Europa, ønsker vi også å kunne tilby undervisning av
retningslinjene for tannhelse på læresteder med mange slike studenter.

Smittevernskonferanser
ASP har i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet undervist på en rekke
smittevernskonferanser i Norges i løpet av 2014 og vil fortsette med dette også i 2015. Hovedtema
for undervisningen har vært antibiotikabruk og resistens og Nasjonale faglige retningslinjer for
antibiotika i primærhelsetjenesten med fokus på luftveisinfeksjoner.
Vi har blant annet undervist i Alta, Førde, Bodø, Molde, Tønsberg.

Tannlegeseminar
Førde tannlegeforening fylte 40 år i november og ASP deltok på jubileumsseminaret 31.
oktober- 1. november med undervisning i Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt og
Nasjonale faglige retningslinjer for tannhelse.
Samme helg hadde vi også undervisning for Nord- Trøndelag tannlegeforening ved Morten
Enersen (kapittelforfatter for tannhelse i retningslinjene)
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Januarseminaret
Avdeling for allmennmedisin arrangerer hvert år et to dagers kurs på Soria Moria i januar for

sine universitetslektorer. Kurset er også åpent for andre og gir uttelling som klinisk
emnekurs. I 2014 var det ASP som stod for programmet og tema var antibiotikabruk. Kurset
hadde over 100 deltakere.
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Primærmedisinsk uke
Primærmedisinsk uke ble arrangert 21-22 oktober i 2014. ASP arrangerte et klinisk emnekurs
med tittelen: Antibiotika i allmennpraksis – dilemmaer og mulige løsninger
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Seminarer, konferanser og undervisning:

Oslo Universitetssykehus - forskningsseminar
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Antbiotikadagene
De felles antibiotikadagene ble for første gang arrangert på Gardemoen 3-4 november. Her var de
fleste innenfor antibiotikamiljøet representert og ASP satt i programkomiteen sammen med blant
annet FHI, NORM, KAS; Mattilsynet.

Den første dagen og deler av den andre ble brukt til egne møter i de ulike miljøene. ASP arrangerte
samling av arbeidsgruppen for retningslinjene disse dagene hvor blant annet ny revisjon ble
gjennomgått.
Etter lunsj på dag to var det et fellesseminar for alle miljøene og andre interesserte. Tema var
selvfølgelig antibiotika og resistens. Seminaret ble åpnet av Stortingsrepresentant Kjersti Toppe,
nestleder i Helsekomiteen. Foredragsholderne kom fra både inn og utland.
Arrangementet var svært vellykket og vil bli et årlig arrangement. Antibiotikadagene i 2015 vil bli
avholdt 10-11 november
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Den europeiske antibiotikadagen
Den europeiske antibiotikadagen ble markert den 18. november med et stort fagseminar
i regi av en rekke aktører, deriblant ASP. I tillegg til å være med i arrangementkomiteen,
bidro vi med et innlegg om e-Bug.
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Farlige bakterier slår tilbake – MEDFAK jubileumsseminar
I anledning medisinsk fakultets 200-års jubileum ble det arrangert en rekke lørdagsseminarer i gamle
festsal. Et av seminarene ble viet temaet antibiotika og resistens. Morten Lindbæk var en av
foredragsholderne og snakket om ørebetennelse og vent og se resept. Andre foredragsholdere var
blant annet Otto Cars fra Sverige, Dag Berild og Christoph Gradman.
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Høringer, ekspertgrupper, lobbyvirksomhet etc:

Rapport fra tverrsektoriell ekspertgruppe
Morten Lindbæk satt i den tverrsektorielle ekspertgruppen som så på
Antibiotikaresistens- kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak
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Høringer på Stortinget
Morten Lindbæk deltok i et seminar om antibiotikabruk og resistens på Stortinget i regi av
Senterpartiet. Her snakket han om antibiotikaforbruk og resistens og ideen om et norsk STRAMA
Morten Lindbæk og Siri Jensen representerte ASP på en høring i Helsekomiteen i november. Vi
fremmet både e-Bug, et norsk STRAMA og diagnosekoder på hvitresept

Besøk av helsekomiteen
I desember hadde vi besøk av helsekomiteen. Morten Lindbæk presenterte ASP, våre
oppgaver, utfordringer, forskning og tankene rundt et norsk STRAMA. Siri jensen
snakket om e-Bug og Svein Gjelstad snakket om implementering av retningslinjer. I
tillegg vartet vi opp med allsang og det ble også tid til litt spørsmål og diskusjoner.
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E-bug
Prosjektet e-Bug ble opprettet i 2006 og ledes av avdelingen for
primærmedisin ved Public Health England (PHE). Prosjektet består av et
konsortium av 28 partnerland hvor Norge er et av de nyeste
partnerlandene. Målet er å utdanne elever i barne-, ungdomsskolen og
videregåendeskole innen mikrobiologi, hygiene og spredning, behandling
og forebygging av sykdom. Delen rettet mot videregående skole ble implementert i
november 2014.
e-Bug ønsker å styrke bevisstgjøringen rundt fordelene ved et forsvarlig
antibiotikabruk, og hvorfor en uforsvarlig bruk kan ha en negativ innvirkning på
antibiotikaresistensen i samfunnet. I skolen er infeksjoner den hyppigste årsaken til
fravær. Dårlig hånd- og luftveishygiene bidrar til økt spredning. Hygienekampanjer
rettet mot skoler kan redusere forekomsten av infeksjoner hos elever, ansatte og deres
familier, noe som igjen kan redusere bruken av antibiotika.
I Norge er det Antibiotikasenteret for primærmedisin og Folkehelseinstituttet som er
ansvarlig for e-Bug. Vi er nesten i mål med oversettelse og tilretteleggelse av materialet
til norske forhold og den norske versjonen vil være tilgjengelig på nett innen 1.
september. Vi ønsker å implementere programmet i et par pilotskoler til høsten, men
mål er å få implementert e-Bug i så mange norske skoler som mulig.
Alle de andre partnerlandene i e-Bug har fått med seg myndighetene på laget i form av
støtte fra undervisnings- og helsedepartement. Dette er også en målsetning i Norge, men
per dags dato ser dette vanskelig ut. Vi er avhengig av ekstra midler for å kunne
fortsette jobben med implementering og det videre arbeidet med e-Bug.

Forskningsdagene
Som en del av forskningsdagene i Oslo ble forskningstorget arrangert 23 -24 september
og ASP hadde sammen med FHI egen stand på Universitetsplassen der fokuset var på
håndhygiene. Her kunne elever og andre interesserte undersøke om de hadde vasket
hendene sine godt nok og lære om hygiene og infeksjoner. Standen ble godt besøkt i
løpet av de to dagene.
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Ny nettside – antibiotika.no
Antibiotikasenteret for primærmedisin og
Antibiotikasenteret for sykehus har gått
sammen om å lage en felles nettside;
antibiotika.no. Her vil man blant annet finne
retningslinjer, nyheter, informasjon rettet mot
helsepersonell og publikum og egne nettsider
for de to sentrene. Målet er at siden skal være
klar før sommeren.

Ny logo:
I forbindelse med de nye nettsidene har ASP fått ny logo – logoen er designet slik at den
passer inn med Sykehussenterets logo og logo for nettsiden. I løpet av 2015 vil også
NORM få ny logo laget etter samme profil.
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Nye prosjekter i 2014:

Alice er en EU finansiert klinisk medikamentutprøvningsstudie som er en del av det
større forskningsprosjektet PREPARE (Platform foR European Preparedness Against
(Re-)emerging Epidemics). PREPARE har som oppgave å levere harmoniserte stor-skala
kliniske studier innenfor infeksjonsmedisin, for å forberede oss klinisk og
samfunnsmessig på fremtidige epidemier/pandemier.
ALIC4E ønsker å rekruttere pasienter med symptomer på influenza og influensalignende
sykdom i allmennpraksis. Hovedmålet er å finne ut man ved å legge til antiviral
behandling til den anbefalte allmennmedisinske behandlingen vi har i dag, reduserer
tiden det tar å returnere til vanlige daglige gjøremål. Det deltar 19 europeiske land i
studien og målsettingen er å rekruttere totalt 4500 pasienter.
I Norge 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. Nye antivirale
legemidler egnet for en pragmatisk vurdering vil kunne bli lagt til underveis i studien.
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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 smalspektret antibiotika
er dominerende, noe om kan forklare den lave resistensutviklingen. Men hvordan har vi
kommet dit?
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 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 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
R-legemidler (astmamedikamenter og allergimedikamenter)
Tre sentrale hypoteser skal testes ut:
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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.

Prosjekter med ekstern finansiering knyttet til ASP:
ENORM - Educational intervenetion in NORwegian Municipalities for
antibiotic treatment in line with guidelines . (Pedagogisk intervensjon 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.
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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
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

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.
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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

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.

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
28

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 ciprofloksasin 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.

Mykoplasma pneumonia i allmennpraksis
Mats Foshaug, Stokke legesenter, ASP og mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold
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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.
Vi vil undersøke det kliniske forløpet av en nedre luftveisinfeksjon med påvist
mycoplasma i forhold til en kontrollgruppe med nedre luftveisinfeksjon uten påvist
mycoplasma.
Er det forskjell i det kliniske bildet mht symptomer og tegn, varighet av symptomer, og
relevante blodprøver.

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
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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

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 forskrivning knyttet
til ferier.

AFU – prosjekter:
Bent Håkan Lindberg: Antibiotikabruk på legevakt

Studentprosjekter:
Leverte oppgaver I 2014 - Anders Kirkerød: Rekontakt ved antibiotikaforskrivning Medfører Penicillin V reforskrivning av annet medikament

Pågående studentoppgaver:
Stina Nordeng: Fosterskade og spontanabort ved bruk av antibiotika i svangerskapet
Line Therese H. Dahl og Isabel Gamst Kvernmo: Er trekk en risikofaktor for
luftveisinfeksjon?
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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.

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.

Kurs og undervisning:
Morten Lindbæk:
Januarseminaret:
Retningslinjer og kontroversielle spørsmål for antibiotikaforskrivning for; øvre luftveier,
nedre luftveier og mage-tarm infeksjoner
Farlige bakterier slår tilbake – jubileumsseminar MEDFAK: Ørebetennelse – vent og
se i stedet for antibiotika?
Kurs i Budapest for norske medisinstudenter: Nasjonale faglige retningslinjer for
antibiotikabruk
PMU: Antibiotika i allmennpraksis – dilemmaer og mulige løsninger: Øvre
luftveisinfeksjoner
Bacterial signaling – Odontologisk fak – avd for oral biologi – seminar: Antibiotic
resistance
Legevaktkonferansen i Sarpsborg: Antibiotikabehandling på legevakt
Statens helsepersonell nemnd: Antibiotikaresistens og langvarig antibiotikabehandling
Møte NFA - hvit resept: - Diagnosekoder på hvit resept
Konferanse om smittevern og antibiotikabehandling, Lysebu: NORA – et norsk
STRAMA
AFA- Tønsberg: Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og resistensutvikling.
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Preventing overdiagnosis, Oxford: Respiratory tract infections - overdiagonosing and
overprescribing

Siri Jensen:
Januarseminaret: Kulturelle faktorer som påvirker forbruk og forskrivning av
antibiotika, Undervisning av norske medisinstudenter i utlandet, e-Bug
Smittevernskonferanse i Førde: Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt
Førde tannlegeforening – jubileumskonferanse: Antibiotikaresistens nasjonalt og
globalt / Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk - tannhelse
Kurs i Budapest for norske medisinstudenter: Antibiotikaresistens– nasjonalt og
globalt.
Kurs i Krakow for norske medisinstudenter: Antibiotikaresistens – nasjonalt og
globalt.
PMU: Antibiotika i allmennpraksis – dilemmaer og mulige løsninger: e-Bug og
kulturelle faktorer
Antibiotikadagen 18. november – fagseminar: e-Bug – en kort innføring

Ingvild Vik:
Januarseminaret:
Retningslinjer og kontroversielle spørsmål for antibiotikaforskrivning for
urinveisinfeksjoner
Kurs i Budapest for norske medisinstudenter: Nasjonale faglige retningslinjer for
antibiotikabruk.
Kurs i Krakow for norske medisinstudenter: Nasjonale faglige retningslinjer for
antibiotikabruk.
Undervisning om "Urinveisplager i allmennpraksis - fra et legevakts perspektiv". 1
undervisningstime, 11.semester vår og høstsemesteret. Med fak UiO.
Grunnkurs D (vårmøtet): AFU->AMFF: Ukomplisert cystitt: Selexid versus Ibux
PMU: Antibiotika i allmennpraksis – dilemmaer og mulige løsninger: UVI
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Sigurd Høye:
Januarseminaret: Implementeringa av retningslinjer – Retningslinjer som app, Vent- og
se resept
Hurtigrutekurset: Antibiotikabruk på legevakten.
PMU: Antibiotika i allmennpraksis – dilemmaer og mulige løsninger:
Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, vent-og -se-resept, penicillin- vond smak, mye
allergi

Knut Eirik Eliassen;
Januarseminaret: Retningslinjer og kontroversielle spørsmål for
antibiotikaforskrivning ved mulig borrelia
Antibiotika i allmennpraksis 3 timers undervisning – 10. semester medisinstudiet, vår
og høst semesteret., UiO.

Svein Gjelstad:
Januarseminaret: Kan fastlegers forskrivning endres?
Strama, Uppsala mars 2014: Kan läkares förskrivning av antibiotika vid
luftvägsinfektioner förbättras?
Grunnkurs D Oslo, mai 2014: Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning – en mulig
kombinasjon?
Mastergradsstudenter i Farmasi Oslo, mai 2014: Antibiotikabruk, resistens og
retningslinjer
PMU: Antibiotika i allmennpraksis – dilemmaer og mulige løsninger: Men vi er jo så flinke i
Norge
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Presentasjoner og deltagelse på vitenskapelige
konferanser/kongresser:

Preventing Overdiagnosis - Winding back the harms of too much
medicine, Oxford:
Morten Lindbæk Workshop – rapid tests.

GRIN-nettverksmøte i Antwerpen:
(General practice Research in Infectious diseases Network)
Siri Jensen: “Investigating cultural determinants for antibiotic prescribing and
consumption in Norway France and Poland”. A proposal of further investigation
Morten Lindbæk: Epidemiology of urinary tract infections and antibiotic resistance of
E. Coli isolates
I tillegg deltok Ingvild Vik

STRAMA – samverkan mot antibiotikaresisten
Morten Lindbæk, Ingvild Vik og Siri Jensen deltok på det årlige STRAMA-møtet i Stockholm.

Commitments to the responsible use of antimicrobials - WHOkonferanse i Oslo: Morten Lindbæk og Siri Jensen deltok.
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PMU – primærmedisinsk uke - forskningsdagen
Siri Jensen: Kulturelle faktorer som påvirker forskrivning og forbruk av antibiotika.
Ingvild Vik: Urinary tract infection – to treat or not to treat?

Antibiotikasenteret på twitter:
Antibiotikasenteret har egen profil på twitter: @antibiotikaASP og har per i dag 471
følgere

36

Publikasjoner:
Fagan M, Lindbæk M, Reiso H, Berild D. A simple intervention to reduce inappropriate
ciprofloxacin prescribing in the emergency department. Scand J Infect Dis. 2014
Jul;46(7):481-5. doi: 10.3109/00365548.2014.880187. Epub 2014 Feb 20.
Hjetland R, Henningsson AJ, Vainiok K, Dudman SG, Grude N, Ulvestad E.
Seroprevalence of antibodies to tick-borne encephalitis virus and Anaplasma
phagocytophilum in healthy adults from western Norway. Infectious Diseases, 2015; 47:
52–56
Lindbæk M. Delayed prescribing for respiratory tract infections in primary care results
in lower antibiotic use. Evid Based Med. 2014 Oct;19(5):197. doi: 10.1136/eb-2014110012. Epub 2014 Jun 5.
Høye S. Don't ask your doctor. Editorial. Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Aug
5;134(14):1341. doi: 10.4045/tidsskr.14.0864. eCollection 2014 Aug 5.
Straand J, Gradmann C, Lindbæk M, Simonsen GS. Antibiotic Development and
Resistance. Review. Reference Module in Biomedical Sciences (Elsevier) 2014.
Lindbæk M, Kværner K. (med bidrag av Steinar Hunskår) Kap 3.4 Øret (dansk
bearbejding ved Ruth Kirk Ertmann). I: Hunskår S, red. Allmennmedisin, Dansk 1.utgave
ved Bjerrrum L, red: Almen medicin. København: Munksgaard, 2014:293-311.
Bruset S, Høye S, Haavet OR. «Vi må være litt strenge». Fastlegens holdning til
forebyggende helsearbeid. Utposten 2014;20-24.
Vik I, Bollestad M, Grude N, Bærheim A, Mölstad S, Bjerrum L, Lindbæk M.
Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis - a randomized controlled trial
study protocol. BMC Infect Dis. 2014 Dec 17;14(1):693.
Hjetland R, Henningsson AJ, Vainio K, Dudman SG, Grude N, Ulvestad E.
Seroprevalence of antibodies to tick-borne encephalitis virus and Anaplasma
phagocytophilum in healthy adults from western Norway. Infect Dis (Lond). 2015
Jan;47(1):52-6. doi: 10.3109/00365548.2014.959044. Epub 2014 Oct 24.
Handeland M, Grude N, Torp T, Slimestad R.
Black chokeberry juice (Aronia melanocarpa) reduces incidences of urinary tract
infection among nursing home residents in the long term--a pilot study. Nutr Res. 2014
Jun;34(6):518-25. doi: 10.1016/j.nutres.2014.05.005. Epub 2014 Jun 3.

37

L, Jenkins A, Henriksen IH, Allum AG, Grude N, Kristiansen BE. High levels of
multiresistance in quinolone resistant urinary tract isolates of Escherichia coli from
Norway; a non clonal phenomen? BMC Res Notes. 2014 Jun 19;7:376. doi:
10.1186/1756-0500-7-376.

Hjetland R, Nilsen RM, Grude N, Ulvestad E. Seroprevalence of antibodies to Borrelia
burgdorferi sensu lato in healthy adults from western Norway: risk factors and
methodological aspects. APMIS. 2014 Nov;122(11):1114-24. doi: 10.1111/apm.12267.
Epub 2014 Apr 14.

38

Presse og medieoppslag – et lite utvalg:

Dagbladet:

39

Agderposten 02.01.2014:

40

Tidsskriftet 05.08.2014:

41

Dagens medisin:
Kan spare 100.00 0 konsultasjoner i året - Overbehandling med antibiotika

42

Aftenposten – innsikt 07.02.2014

43

NRK Dagsnytt 18 21.07.2014

Aftenposten-web 01.05-2014

44

Nordlys 03.03.14

45

DN-magasinet 19.07.2014

46

Dagbladet 03.11.2014

47

Kvinner og klær 11.09.2014

48

49

