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Disposisjon
• Forbruk

• Resistensmekanismer, ESBL produserende mikrober

• Handlingsplan mot antibiotikaresistens

• Antibiotikaretningslinjer og diagnostiske tester

• RAK/RASK



Utvikling av ny antibiotika

• Rivende utvikling fra 40-tallet til 80-tallet

• Nå: ingen nye klasser antibiotika siden 80-
tallet

• Vanskelig 

• Uøkonomisk





Figure 2

Source: The Lancet Infectious Diseases 2014; 14:742-750 (DOI:10.1016/S1473-3099(14)70780-7)
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• Antibiotikaresistens og forbruk i 
Norge

• Mennesker og dyr

• Artikler om relevante tema

• Allmennpraksis og sykehus

https://unn.no/fag-og-forskning/norm-norsk-
overvakingssystem-for-antibiotikaresistens-
hos-mikrober

https://unn.no/fag-og-forskning/norm-norsk-overvakingssystem-for-antibiotikaresistens-hos-mikrober












RESISTENSMEKANISMER





Eksempel: Neisseria gonorrhoea
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Horisontal versus vertikal 
resistensoverføring

• Plasmider

• DNA

https://www.reactgroup.org/wp-content/uploads/2016/09/Plasmid-coselection.png





E. coli i blod ciprofloxacin-resistens



Urinveisinfeksjon

Costelloe et al. BMJ 2010:349;c2096

Luftveisinfeksjon

Antibiotikabruk og resistens – individnivå  



ESBL



Definisjon:  
• ESBL (extended spectrum beta-lactamase) produserende bakterier

• Betalaktamaser bryter ned penicilliner, cefalosporiner, 
(karbampenemer)  

• Multiresistens er koblet til bakteriekloner med særlig potensial for 
kolonisering og spredning mellom mennesker (plasmidoverføring)











2019- nytt fra mikrobiologene





Pivmecillinam behandling av UVI 
forårsaket av ESBL produserende E. 

coli
MARIANNE BOLLESTAD TJØRHOM, NILS GRUDE, 

MORTEN LINDBÆK, GUNNAR SKOV SIMONSEN OG
ESBL UVI STUDIEGRUPPEN



Pivmecillinam

• Virksom mot gram negative bakterier
• Godt absorbert, spaltes til aktiv form
• Liten påvirkning på GI og vaginal 

flora  
• Konsentreres i urin

• 6% av ESBL E. coli isolater er 
pivmecillinam resistente in vitro

Zykov IN, Sundsfjord A, Smabrekke L et al. The antimicrobial activity of pivmecillinam, 
nitrofurantoin, temocillin and fosfomycin and comparative analysis of resistance patterns in 
a nationwide collection of ESBL-producing Escherichia coli in Norway 2010-2011. Infectious 
diseases 2016; 48: 99-107.
•



Angriper PBP2 enzymet som bygger opp celleveggen 
(peptidoglykan) 
Degradering av celleveggen

Cho et al. Beta-lactam antibiotics induce a lethal malfunctionoing of the bacterial cell wall synthesis
machinery. Cell. 2014. 159;1300-1311



Bollestad, Vik et al. Bacteriology in uncomplicated urinary tract infections in Norwegian 
general practice from 2001-2015. BJGP Open 2018; 1 (4): bjgpopen17X101145





Formål:

Å sammenligne det kliniske og bakteriologiske utkommet av
pivmecillinam behandling for samfunnservervet UVI forårsaket
av ESBL produserende E. coli versus ikke-ESBL produserende E. 
coli



• Pasienter inkludert av fastleger etter telefon fra mikrobiolog

• April 2013-august 2016 

• 88 kvinner med UVI forårsaket av ESBL produserende E. coli 
versus kontrollgruppe med 74 kvinner med UVI forårsaket av
ikke-ESBL produserende E. coli 

• Behandling: pivmecillinam tbl

• 8 laber, 76 kommuner



Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier

• Kvinner ≥ 16 år med symptomer på
UVI

• Urinprøve med renkultur av ESBL-
produserende E. coli 

• Behandlet med pivmecillinam 

• Informert samtykke

• Sykehusinnlagt >48 timer i løpet av
de siste 90 dager før inklusjon

• Hemodialyse eller iv kjemoterapi i
løpet av de siste 30 dager før
inklusjon

• Medisinsk behandling inkludert 
skifte av permanent kateter i løpet
av de siste 30 dager før inklusjon

• Ute av stand til å gi informert
samtykke

• Påvist ESBL produserende mikrobe i
urin innen de siste seks måneder før
inklusjon

• Behandlet med annet antibiotikum
enn pivmecillinam



In vitro følsomhet for vanlig po antibiotika 



Konklusjon

• Pivmecillinam 400 mg x 3 er et rimelig po behandlingsalternativ for UVI 

forårsaket av ESBL produserende E. coli

• Det var høy in vitro følsomhet for pivmecillinam og nitrofurantoin, men 

betydelig ko-resistens for trimetoprim, trimetoprim-sulfametoksazol og 

ciprofloksacin

• Ikke signifikant forskjell i persisterende vekst av mikrobe i kontrollurin

etter behandling





Målsettinger:

1. Antibiotikabruken (DDD/1000innbyggere/døgn) i 
befolkningen er redusert med 30 % sammenlignet med 2012

2. Norge blant de tre landene i Europa som bruker minst AB til 
mennesker. 

3. Gjennomsnittlig forskrivning av AB er redusert fra dagens 
450 resepter til 250 resepter/1000 innbyggere/år.

4. Forskrivning av AB ved luftveisinfeksjoner er redusert med 
20% målt i DDD/1000 innbyggere/døgn sammenlignet med 
2012

5. Det er gjennomført studier av sykdomsbyrde ved AB-
resistens, konsekvenser av eventuelt for lav AB-bruk og 
effekt av smitteverntiltak



Antibiotikasenteret for Primærmedisin

• Bistå Hdir i å videreutvikle, oppdatere og gjøre tilgjengelig 
retningslinjene for primærhelsetjenesten

• Bistå Hdir i å utvikle egne retningslinjer for sykehjem og KAD 
(og tannleger)

• Ha hovedansvar for at kollegabasert terapiveiledning (KTV) 
for fastleger og gruppebasert etterutdanning for 
sykehjemsleger











Antibiotikareduksjon i 
primærhelsetjenesten –
hva kan trygt reduseres?



Er det forsvarlig å redusere AB-bruk? 

• Engelsk studie (Gulliford, BMJ 2016) sammenliknet innleggelser pga
luftveisinfeksjoner fra lav- versus høyforskriver praksiser. Bare 1 
ekstra innleggelse med lungebetennelse pr år for praksis med 7000 
pasienter ved lav AB-forskrivning 

• Norsk studie (K. Kværner, 2006): øker forekomst av komplikasjoner 
(mastoiditt) etter nye retningslinjer (mindre bruk av AB) for 
behandling av ørbebetennelse? Nei. 

• Little et al BMJ 2017 (28.000 pts). Reduction in antibiotic
prescribing for LRTIs did not increase complications. 



Luftveis- og urinveisinfeksjoner: 

Antibiotikabruken er "tøyelig"

Gjelstad et al. Do general practitioners’ consultation rates influence their prescribing patterns of antibiotics for acute
respiratory tract infections? J Antimicrob Chemother. 2011;66:2425-2433.  



Luftveisinfeksjoner
• Øvre LVI/ forkjølelse

• Akutt bronkitt

• Viral etiologi

• Retningslinjer: Ikke antibiotika

• Antibiotikaforskrivning*: 

• Øvre LVI: 16%

• Akutt bronkitt: 60%

* Gjelstad S et al. Do general practitioners’ consultation rates influence their prescribing patterns of antibiotics for acute respiratory tract 

infections? J Antimicrob Chemother 2011;66:2425-33



Luftveisinfeksjoner
• Akutt otitt

• Akutt sinusitt

• Sår hals / akutt tonsillitt

• Bakteriell eller viral etiologi

• Retningslinjer: Antibiotika i visse 
tilfeller

• Antibiotikaforskrivning*: 

• Akutt otitt: 39%

• Akutt sinusitt: 75%

• Akutt tonsillitt: 75%

* Gjelstad S et al. Do general practitioners’ consultation rates influence their prescribing patterns of antibiotics for acute respiratory tract 

infections? J Antimicrob Chemother 2011;66:2425-33



Urinveisinfeksjoner
Ukomplisert cystitt
Symptomer ved akutt ukomplisert 
cystitt går som regel over spontant i 
løpet av en uke. Antibiotika er først 
og fremst indiser for å forkorte 
symptomsvarigheten. Vent-og-se-
strategi med råd om rikelig drikke er 
en fullt ut adekvat behandling 
dersom kvinnen ønsker det.



Vent-og se resept
• Typisk fastlege strategi

• Gi med resept, vente i 3 dager før den utløses

• Norsk studie: ca 46% henter ut resept

• 12% av resepter forskrevet i allmennpraksis var vent-og-se rp.

• Viktig ikke å bli sovepute for å bli mer liberal med forskrivning

Høye et al. Use and feasibility of delayed prescribing for respiratory tract infections: a questionnaire survey. BMC Fam Pract. 
2011;12:34. 



Mange gråsoner. Det nærmeste vi kommer 
er retningslinjene:

• www.antibiotikaiallmennpraksis.no
• www.antibiotika.no
• Som app (Iphone/Androids)
• Som en del av NEL 
• Kontinuerlig revisjon på nett

Hva er «riktigst» antibiotikabruk?

http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/
http://www.antibiotika.no/


Behandling av akutte urinveisinfeksjoner

▪ Ukomplisert cystitt (friske, ikke-gravide kvinner)

▪ 3 dagers behandling Trimetoprim, Mecillinam, Nitrofurantoin

▪ Komplisert cystitt (alle andre, inkludert menn)

▪ Samme behandling i 5-7 dager

▪ Pyelonefritt

▪ Trim/sulfa 2 tbl x 2 i 7 dager

▪ Kan vurderes: Pivmecillinam 400 mg x 3 i 7 dager

▪ Unngå bruk av Ciprofloxacin!!



Vondt i halsen – hva gjør du?

• Supplerende undersøkelse
• Strep-A hurtigtest

• Monospot – hurtigtest på mononukleose

• Dyrkning

• CRP?

57



Strep-A hurtigtest
• Svært mye brukt i skandinaviske land; 84% av norske 

allmennleger brukte taksten i 2018

• Sensitivitet/spesifisitet varierer

• I beste fall 90% sensitivitet, 95% spesifisitet

58



Strep-A hurtigtest
• Gir riktigere behandling og betydelig reduksjon av 

antibiotikabruken når den innføres; 64% vs 44% 
forskrivningsrate for sår hals

59



Strep-A hurtigtest
• Prøvepinn roteres kraftig på røde tonsiller

• Unngå å ta prøve fra pusspropper/belegg

60



Strep-A hurtigtest
• Ulemper:

• Påviser kun gruppe A-streptokokker, ikke C/G

• Falskt positive/negative

• Pasienters forventninger

• «Bordet fanger»

• Må kun brukes når svaret gir konsekvenser

61



Monospot
• Ved mistanke om mononukleose

• Alder

• Alvorlighet, tilleggssymptomer

• Manglende effekt av antibiotika

• OBS: kun etter symptomvarighet >=1 uke

62



CRP
• Høy CRP øker sannsynligheten for streptokokktonsilitt (75-100 

første uken

• Kan si noe om alvorlighetsgrad

63



Sår hals – streptokokkinfeksjon

▪ 30% av pasienter med sår hals har GAS

▪ Diagnostikk baseres på 4 kliniske kriterier: 

▪ feber, kraftig rubor tonsiller med belegg, 
hovne/ømme lymfeknuter på hals og fravær av 
hoste

▪ Hvis 4 tilstede: test unødvendig

▪ Hvis 2-3 tilstede sannsynlighet 30-70%-da indikasjon 
for testing

▪ Hvis 0-1 tilstede: ikke test, GAS lite sanns.

Centor et al..Med Decis Making. 1981;1(3):239-46. 



Antibiotika ved gruppe A streptokokker
i halsen?

▪ Dette er gjeldende politikk nå. Grunnlag:

▪ forhindre systemiske/immunologiske komplikasjoner

▪ forhindre lokale komplikasjoner

▪ forkorte sykdomsforløpet/begrense smitte.

▪ Innsigelser:

▪ De fleste GAS-sepsiser går ut fra hudinfeksjon.

▪ Penicillin V forkorter forløpet lite, 1-2 dager

▪ Det er ikke påvist signifikant effekt hos barn

Zwart et al. BMJ. 2000 Jan 15;320(7228):150-4 



Penicillin-behandling ved GAS-tonsillitt

Terapianbefaling i Norge:

▪ Voksne: 660 mg x 4 x 10 dager

▪ Barn: 10 mg/kg x 4 x 10 dager



Når skal vi behandle sinusitt med 
antibiotika?

▪ Ved sykdomsforløp over 7 dager med uttalte
symptomer

▪ Purulent nesesekresjon

▪ Tegn:  purulent sekret i nese ved inspeksjon

▪ Tannsmerter

▪ Dobbeltinnsykning

▪ Blodprøver

▪ Forhøyet CRP/SR kan styrke diagnosen



Nytt nå
• Nytt 2020

• Anbefalt varighet ved unkomplisert forløp: 5 døgn

• Kilde: Antibiotika i sykehus





RAK

https://www.riktigantibiotika.no/testside/


RAK – Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene

• 15 timers klinisk emnekurs









Resultater RAK
• Totalreduksjon: 5-15% i alle fylker

• Økning av vanlig penicillin av alle luftveisantibiotika ca 20%

• Reduksjon av kinoloner av alle urinveisantibiotika: 20-30%





Riktigere antibiotikabruk av fastleger i 
kommunene - RAK fra 2020

• Godt moment til å fortsette arbeidet videre, ferdig start 2021. 

• Utvikle tilbud til gruppene for et møte i året med nye 
rapporter. Basert på rapportering fra Reseptregisteret. 

• Lage et tilbud for nyutdannete leger og nye grupper som ikke 
har tatt kurset. 

• Utvikle kurs og rapporter for Legevakter, med tilbakemelding 
på antibiotikabruk, i samarbeid med Legevaktsenteret.

• Utvikle kurs og rapporter for nettleger som KRY, eyr etc., med 
tilbakemelding på antibiotikabruk



RASK
Riktigere antibiotikabruk i sykehjem





RASK

• Presentasjoner/undervisning: 
➢ Forbruk- og resistenssituasjon i dag 

➢ Gjeldende retningslinjer og nye retningslinjer 

➢ Diagnostikk av infeksjoner (spes. UVI) 

➢ Fylkesstatistikk , NOIS PIAH 

➢ Forebygging av infeksjoner (spes. UVI)

➢ Etiske aspekter 



RASK

• Gruppediskusjon på hvert tema

• 3 og 3 sykehjem /KAD-avd.

•

• Diskusjon rundt eget forbruk, grunnlag:

• Forbruksrapport basert på salgsdata fra apotek

• 5 kapitler:

1. Totalbruk

2. UVI-AB ( mecillinam, trim, trim-sulfa, nitrofurantoin, kinoloner)

3. LVI-AB (penicillin, amoxicillin, makrolider, doksycyklin)

4. Metenamin

5. Parenteral-AB



«RASK» (Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene)

• Forbruksrapporten

• Klassifisering av institusjoner:

➢ Langtidsinstitusjoner: langtid + skjermet/demens avd. 

➢ Korttidsinstitusjon: korttid, rehab, palliativ avd.

➢ Helsehus: KAD 

• Gunstig vs andre AB

➢ Gunstige: Pen V + G, mecillinam, trim, trim-sulfa, 
nitrofurantoin, kloksacillinene



«RASK»
• Hva skjer etter oppstartskonferansen?

➢ Presentere rapporten på sin institusjon

➢ Presentere foredragene fra oppstartskonferansen

➢ Sette en målsetning for intervensjonsperioden

➢ Ta i bruk sjekklister og veiledere

➢ Rapportere underveis

➢ Oppfølgingskonferanse etter 6 mnd. og etter 12 mnd. med 
oppsummering. 



Forbruksrapporten



Resultat Rogaland
• Perioden januar 2018 til januar 2019

• Innkjøp av luftveisantibiotika redusert med 27% og 
urinveisantibiotika med 21 %  

• Alle sykehjem som deltok fikk tilsendt rapport i februar 2019







www.antibiotika.no

https://www.ecdc.europa.eu/en

https://unn.no/fag-og-forskning/norm-norsk-overvakingssystem-
for-antibiotikaresistens-hos-mikrober

Link til både retningslinjer for både sykehus og primærmedisin 
samt hjemmeside til antibiotikasenter. 

Detaljert informasjon fra Europa om 
resistensforhold samt Covid-19

Årlig rapport med norske tall for resistens 
samt lettleste artikler om felt av spesiell 
interesse

http://www.antibiotika.no/
https://www.ecdc.europa.eu/enhttps:/unn.no/fag-og-forskning/norm-norsk-overvakingssystem-for-antibiotikaresistens-hos-mikrober
https://www.ecdc.europa.eu/enhttps:/unn.no/fag-og-forskning/norm-norsk-overvakingssystem-for-antibiotikaresistens-hos-mikrober

