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Sammenfatning  
 
Introduksjon: 
Ved en tilfeldighet oppdaget den britiske forskeren, Alexander Flemming, det første 
antibiotikumet i 1928. Han kalte det for penicillin. Gjennom tidene deretter ble det 
oppdaget flere og flere ulike antibakterielle midler og det ble etter hvert også mulig å 
fremstille antibiotika kjemisk i laboratorium. Antibiotika brukes i dag for å behandle 
infeksjoner, som ellers kunne ha ført til døden, og også forebyggende ved kirurgisk 
inngrep. Ikke lenge etter introduksjonen av antibakterielle midler ble det oppdaget 
resistensutvikling mot disse. Antibiotikaresistens oppstår når en mikroorganisme blir 
motstandsdyktig mot ett eller flere antimikrobielle midler som det tidligere var følsom 
for. Resistens oppstår vanligvis ved mutasjoner eller ved anskaffelse av et resistent gen.  
Resistens kan føre til konsekvenser. Den største frykten er terapisvikt ved alvorlige 
infeksjoner. Resistensutvikling går også utover pasienter med kreft, HIV/AIDS, 
transplantasjoner og ikke minst utover de eldre. I dag vet man at den største årsaken til 
resistens er økt, og kanskje unødvendig bruk av antibiotika. Resistens er et økende 
problem, nasjonalt som internasjonalt, og derfor er det viktig å sette i gang med 
forebyggende tiltak. 
 
Hensikt: 
Målet med studien er å gi en oversikt over hva antibiotika og antibiotikaresistens er, og 
også å gi en oversikt over situasjonen i Europa før og nå. Målet er også å finne ut mulige 
årsaker til hvorfor Norge har så lav antibiotikaforbruk og resistensutvikling i forhold til 
de andre europeiske landene.  
 
Metode:  
Hovedsakelig er PubMed brukt for å søke etter reviewartikler og deretter etter 
originalartikler. Rapporter utgitt fra internasjonale overvåkingssystemer, EARS-Net og 
ESAC-Net, og sider som www.fhi.no, www.regjeringen.no og www.helsedirektoratet.no 
er også mye brukt.  
 
Resultat:  
Den totale antibiotikabruken i Europa varierer veldig, fra lav i Nord- til høy i Sør-
Europa. Landet med lavest antibiotikabruk er Nederland, mens Hellas har høyest 
forbruk og rett bak følger Frankrike. De landene som hadde høyst antibiotikabruk, 
hadde også høyst utvikling av resistens. Flurokinolonresistente E.coli var den 
bakterietypen som økte raskest og mest i Europa, mens MRSA hadde en lavere økning 
og til og med nedgang i resistensutvikling i noen land. Resistens hos bakterier kan spre 
seg raskt over hele verden ved hjelp av såkalte R-plasmider.  Norge er blant de landene 
i Europa med lavest antibiotikaforbruk og resistensutviling.  
 
 
Diskusjon og konklusjon:  
Antibiotikaforbruk og resistensutvikling henger sammen og det ses en kraftig økning 
som bare fortsetter. Norge er et av de landene i Europa med lavest resistensutvikling og 
antibiotikabruk. Det kan skyldes en bra tiltaksplan med gode overvåkingssystemer og 
retningslinjer for antibiotikaforskrivningen og ved å øke kunnskapen om 
antibiotikaresistens både hos allmennbefolkningen og helsepersonell. 
 
 
 
Nøkkelord: antibiotika, resistensutvikling, antibiotikaforbruk, overvåkningssystemer 
for antibiotika, antibiotikatiltak  

 
 

http://www.fhi.no/
http://www.regjeringen.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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1. Innledning 

Antibiotika er et unikt og viktig legemiddel gjennom at de muliggjør medisinisk 
kontroll av bakterielle infeksjoner. Legen og vitenskapsmannen Alexander Fleming 
oppdaget helt tilfeldig i 1928 at en vanlig muggsopp ved navnet Penicillum notatum 
kunne produsere et emne som var dødelig for sykdomsfremkallende bakterier, samtidig 
var dette emnet helt ufarlig for mennesker og dyr (1). Hermed begynte jakten på 
antibiotika for fult og det ble oppdaget mange nye antibiotikatyper helt frem til på 
slutten av 1980-tallet da utviklingen av antibiotika stoppet opp, mens 
resistensutviklingen bare har økt.  
Resistens mot antimikrobielle legemidler er et økende og truende helseproblem i 
Europa og resten av verden. I Europa dør ca. 25.000 mennesker hvert år av infeksjoner 
med multiresistente bakterier. Årsakene til økende resistensutvikling er sammensatte 
og kompliserte, men man har sett en sammenheng av unødvendig og langvarig 
antibiotikabruk, spesielt de bredspektrede antibiotika, som er knyttet til fremveksten av 
resistente bakterier og lengre sykehusopphold (2).  
Dette er en litteraturstudie som skal undersøke og beskrive antibiotika og 
antibioltikaresitens og dess utvikling i Europa og forebyggende arbeid som gjøres i 
Norge.   

1.2 Hva er antibiotika? 
Ordet antibiotika kommer fra gresk som betyr anti, ’imot’ og bios, ’liv’. Antibiotika er 
kjemiske substanser som produseres naturlig av mikroorganismer og som i høy grad 
dreper eller hemmer vekst av patogene mikroorganismer (3). Antibiotika er blant de 
oppdagelsene som har bidratt til å øke levealderen og bedre helsen blant folk over hele 
verden og brukes både for å behandle og forebygge infeksjoner i kroppen som 
forårsakes av bakterier (4). Humane celler, som kalles eukaryote celler, er bygd opp 
forskjellig fra bakteriens celler, som kalles prokaryte celler, og derfor betegnes 
antibiotika som en unik legemiddelgruppe fordi de retter sin virkning mot fremmede og 
infiserte bakterier, og ikke mot våre egne celler (1). Antibiotika utøver sin effekt på to 
måter, enten virker de baktericid, det vil si bakteriedrepende, eller så kan de være 
bakteriostatisk, det vil si veksthemmende. Bakterier deles inn i to grupper; 
grampositive og gramnegative bakterier og dette gir uttrykk for den forskjellige 
celleveggen hos bakteriegruppene (5). Grampositive bakterier har en mer porøs og mye 
tykkere cellevegg av peptidoglykan, mens de gramnegative har en tynn cellevegg av 
peptidoglykan og en ytre lipopolysakkaridmembran. Se figur 1. 
 

  
©2007 John Arne Eidsmo 

 
Figur 1. Bilde av en grampositiv- og gramnegativbakterie med forskjellig oppbygning 
av celleveggen (6). 
Rett til kopiering, www.gjyldendal.no.  
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1.3 Hvordan virker antibiotika? 
Det finnes mange forskjellige typer antibiotika og de er inndelt i klasser etter hvilken 
kjemisk struktur og virkningsmekanisme de har. Noen typer er bredspektret og virker 
mot mange ulike bakterier, mens andre typer bare virker mot visse bakterier. 
Antibiotika finnes blant annet som tabletter, mikstur, dråper, salve eller som væske 
som gis rett i blodet. For lettere å forstå hva som ligger bak resistens og 
resistensoverføring gis det en forklaring her av de forskjellige antibiotikaklassene (5,7); 
 

1. Hemming av bakteriens celleveggsyntese 
Denne antibiotikagruppen er den mest brukte gruppen. Celleveggen er lik for 
alle bakterier og består av peptidoglykaner, og som beskytter bakteriene mot 
osmotiske trykkbelastninger. Her retter virkningsmekanismen seg mot 
celleveggen slik at den ødelegges eller hindres i å bygges opp og bli innstabil, og 
dermed vil bakterien dø på grunnen av osmose når celleveggen ikke lengre kan 
gi beskyttelse. Til denne gruppen hører: penicilliner, kefalosporiner, 
monobaktamer, karbapenemer, vankomycin, teikoplanin og bacitracin. 

  
2. Hemming av proteinsyntesen 

Proteiner dannes av ribosomene i cellen og de er bygd opp av aminosyrer. De er 
viktig fordi de inngår i cellens struktur, de virker som enzymer og transporterer 
stoffer inn og ut av cellen gjennom cellemembranen. Bakteriens ribosomer 
består av to enheter av nukleoproteiner, 30S og 50S. Forskjeller mellom de 
eukaryote- og prokaryotecellenes ribosomer gjør det mulig for at ikke humane 
celler skades. Virkningsmekanismen her er å hindre ribosomene i å bidra til 
proteinsyntesen. Til denne gruppen hører: aminoglykosider, tetracykliner, 
makrolider, kloramfenikol, linkomycin, klindamycin, fucidin. 

 
3. Hemming av nukleinsyresyresyntesen 

Alle celler har nukleinsyrer, DNA eller RNA. Fordi det er veldig lite forskjell i 
DNA mellom prokaryote- og eukaryoteceller, vil noen legemidler som hører 
under denne gruppen utøve effekt mot begge celletypene. 
Virkningsmekanismen er å blokkere enten replikasjonen av DNA eller dens 
transkripsjon til RNA. Til denne gruppen hører: kinoliner, nitroimidazoler, 
rifamicin, nitrofurantoin.      

 
4. Hemming av folsyresyntesen 

Folsyre er et koenzym og er viktig for kjemiske prosesser i kroppen, som for 
eksempel ved syntese av DNA og RNA. Sulfamethoxazol brukes i kombinasjon 
med trimetoprim. Hver for seg har de en bakteriostatisk effekt, men i 
kombinasjon virker de baktericid. Sulfonamider (sulfamethoxazol) og 
trimetoprim hemmer enzymer på ulike stadier i folsyresyntesen. Vi mennesker 
syntetiserer ikke folsyre og vi har heller ikke enzymet dihydropteroat-syntas 
som brukes for å produsere folsyre, og det vil derfor utøves effekt kun på 
mikrober som må produsere egen folsyre. Til denne gruppen hører: 
sulfonamider og trimetoprim.  

 
5. Forstyrrelser av cytoplasmamembranens funksjon 

Alle celler har cytoplasmamembran, også de humane. Legemidler som hører 
under denne gruppen virker ved å skade cytoplasmamembranen ved å påvirke 
ergosterol, som er karakteristisk for sopp, men som ikke finnes i humane 
plasmamembran. Eukaryoteceller har kolersteron i plasmamembranen. Til 
denne gruppen hører derfor også soppmidler: gramicidin, polymyksin, 
amfotericin B, nystatin, isoniazid, terbinafin. 
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1.4 Hva er antibiotikaresistens? 
Definisjonen på antibiotikaresistens er når en bakteriestamme tolererer 
antibiotikakonsentrasjoner som er høyere enn vanlig og med stor risiko for terapisvikt. 
Det vil rett og slett si at bruken av antibiotika ikke vil ha den ønskete kliniske effekten 
(9,10). Resistensutviklingen er et økende problem og det kan få konsekvenser både for 
den enkelte pasient, helsetjenesten og samfunnet, og fremfor alt er dette farlig særskilt 
for nyfødte, eldre personer og de med nedsatt immunforsvar. Det kan også bli et 
problem for andre medisinske behandlinger, siden antibiotika ofte brukes 
forebyggende i sammenheng med operasjoner og ved kreftbehandlinger. I dag 
forekommer resistens mot alle kjente antibiotika og er det blitt vanskeligere og dyrere å 
utvikle antibiotika med nye virkningsmekanismer og derfor er vi nødt til å ta vare på 
dem vi allerede har (8). Følsomheten hos en bakterie ovenfor et antimikrobielt middel 
kan uttrykkes som dets minste hemmende konsentrasjon (minimal inhibitory 
concentration (MIC)). MIC er den laveste konsentrasjonen av legemidlet som er i stand 
til å hemme veksten av den aktuelle bakterien. Det finnes tre følsomhetskategorier som 
er klassifisert i et system, SIR-system. En bakterie defineres som følsom (S) når det 
foreligger stor sannesynlighet for terapeutisk effekt. Intermediært følsom (I) defineres 
når den terapeutiske effekten er usikker, men terapeutisk effekt kan oppnås hvis man 
for eksempel konsentrerer antibiotikumet på infeksjonsstedet eller ved at man 
eventuelt gir en høyere dose enn det som er anbefalt. Og resistens (R) hos en bakterie 
foreligger ved manglende effekt ved bruk av antibiotika (8,9). 

1.5 Resistensmekanismer og overføring av resistens blant bakterier 
Bakterier kan bli resistente på ulike måter. Bakterier som er resistente mot ulike 
antibiotika kan enten ha en naturlig eller ervervet årsak. Hvis bakterien er resistent av 
naturlige årsaker vil antibiotika ikke ha noen effekt siden bakterien da mangler de 
egenskapene eller nødvendige struktur som legemidlet har effekt mot. Dette skjer ved 
mutasjoner i kromosomernes gener hos bakterien (vertikal overføring).  
Ervervet resistens er forårsaket av endringer i arvestoffet, det vil si at bakterien får 
egenskaper de i utgangspunktet ikke hadde fra før, men som de har tilegnet seg. 
Bakterier utvikler resistens via horisontal genoverføring, og dette skjer hovedsakelig 
gjennom konjugering (også ved transduksjon og transformasjon, men dette er mindre 
vanlig). Denne overføringen av DNA-deler skjer via plasmider (6,10). Se figur 2. 
 
Plasmider er komponenter som inneholder genetiske elementer og disse ligger fritt i 
bakteriens cytoplasma. Plasmider kan replikeres uavhengig av cellen og overføre 
resistente gener mot antibiotika til andre bakterier (11). Plasmider som bærer på den 
resistente genen mot antibiotika kalles R-plasmider.  
 

 
©2007 John Arne Eidsmo 

 
Figur 2. Viser hvordan et plasmid i en bakterie overføres ytterligere til en annen 
bakterie via horisontal overføring gjennom prosessen som kalles konjugering (12).      
Rett til kopiering, www.gjyldendal.no.  
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I et miljø med resistente bakterier og andre typer bakterier til stede, er resistente 
bakterier vanligvis mindre effektive og formerer seg saktere. Dette fordi de bruker 
veldig mye av sin energi til å uttrykke resistente gener og proteiner til andre bakterier 
rundt i omgivingen. Derfor utgjør de resistente bakteriene en minoritet. Når man 
gjennomgår en behandling med antibiotika så vil de bakterier som er følsomme for 
dette hemmes eller dø (6). De resistente bakteriene vil ikke bli påvirket og dermed kan 
de fortsette å vokse og formere seg raskere enn tidligere, da det var stor konkurranse 
mellom bakteriene. Dette vil si at antimikrobielle midler ikke produsere resistente 
bakterier, men de resistente bakteriene som allerede finnes gis mulighet å formere seg 
og blir en majoritet.  
Gjennom forskjellige resistensmekanismer, har flere bakterietyper blitt resistente mot 
ikke bare èn, men flere antibiotikaklasser. Disse bakteriene kalles multiresistente 
bakterier, og defineres ved at de er resistente for mer enn 3 forskjellige 
antibiotikaklasser (13).  
 
Resistente bakterier vinner sin resistens gjennom minst en av følgende mekanismer 
(6,11,13): 

 Ved at resistente bakterier produserer et enzym som ødelegger eller inaktiverer 
antibiotika. Enzymene heter beta-laktamaser (penicillinaser) og disse vil 
ødelegge beta-laktamringen hos penicilliner og gjør dem inaktive.  

 Resistente bakterier forhindrer eller hemmer antimikrobielle midler i å 
penetrerer bakteriecellen. Dette innebærer forandringer i strukturen eller de 
elektriske ladningene i cytoplasmamembranens proteinkanaler. På denne 
måten oppstår resistens mot tetracykliner og penicilliner. 

 Gjennom at resistente bakterier forandrer reseptorene for et legemiddel, slik at 
den enten ikke binder i det hele tatt eller så binder det ikke like effektivt. Denne 
resistenstypen ses hos sulfonamider og erytromycin.  

 Bakterier kan bli resistente ved å produsere mer enzymer som påvirker 
metabolismen og på denne måten minske legemidlets effekt. Et annet alternativ 
er at bakterier kan bli resistente ved at den slutter helt med sin egen 
metabolisme, og i stedet tar opp folsyre fra omgivelsen.  

 Bakterier kan være resistente ved at de har en egenskap som kalles resistent 
pumpe. Denne egenskapen gjør at bakterien er i stand til å pumpe ut legemidlet 
før den rekker å utføre sin effekt.  
 

 
2. Mål  

Målet med denne litteraturstudien er å se på hva som er mulige årsaker til at utvikling 
av antibiotikaresistens er lavere i Norge i forhold til andre Europeiske land. Hvilke 
tiltaksplaner har Norge for å forebygge resistens og er disse planene til hjelp? Studien 
vil også avdekke hva antibiotika og antibiotikaresistens er og undersøke mekanismene 
bak antibiotikaresistensutvikling. 

 
 

3. Metod 

Perioden for litteratursøket var mellom 21.januar 2014 til 08.mars 2014. For å finne 
relevant litteratur til oppgaveskrivningen ble det søkt i PubMed.  
 
 
Dato Søkeord Begrensninger Antall treff Antall utvalgte 

studier 
21.01.14 antimicrobial drug 

use and resistance 
in Europe 

Human 
Last 10 years 

273 3 
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24.01.14 mechanisms of 
antimicrobial 
resistance  

Human 
Last 10 years 

238 3 

24.01.14 antibacterial agents Human 
From 2013/01/01 

176 1 

08.03.14 antibacterial 
resistance 
development 

Human  
From 2010/01/01 

981 1 

 
Søkningen ble begrenset til reviewartikler på engelsk, og deretter etter originalartikler.  
Inklusjonskriteriene ble satt til at antibiotikaforbruket skulle måles i DID, samt at 
resistensutviklingen i Europa ble vist i prosent (%). Etter nøye gjennomgang ble det 
totalt brukt 8 artikler i denne oppgaven, 2 i introduksjonsdelen og 6 i resultatdelen. 
    
Lærebøker i farmakologi og mikrobiologi er også bruk mye i første del av teorien. Jeg 
har også bruk Google.no som en søkemotor og ordene som ble bruk er 
”antibiotikaresistens”, ”antibiotikabruk”, ”Norge og antibiotika” og ”antibiotika 
tiltaksplan”. Sider som www.helsebiblioteket.no, www.fhi.no (Folkehelseinstituttet), 
www.regjeringen.no og www.forskning.se ble også brukt som bakgrunnsinformasjon og 
i resultatdelen for Norges antibiotikaproblematikk.  Rapporter utgitt av EARS-Net og 
ESAC-Net ble også brukt mye.   
 

 
4. Resultat 

4.1 Antibiotikabruk i Europa 
I en undersøkelse fra 2006 ble det samlet inn data på antibiotikabruk for perioden 
1997-2003 (14). Undersøkelsen fokuserer på bruk av penicilliner, cefalosporiner/ 
monobaktamer/karbapenemer, makrolider/linkosamider/streptograminer og 
kinoloner.  Data fra 25 europeiske land ble analysert og datainnsamlingen ble gjort fra 
European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC). Antibiotikaforbruket ble 
målt i definert daglig dose per 1000 innbyggere (DID). 
Den totale antibiotikabruken i Europa varierte veldig, fra lav bruk i Nord-, til moderat- 
bruk i sentral-Europa og høyest antibiotikabruk i Øst-Europa (14,15). Det europeiske 
landet med høyest forbruk i 2003 var Hellas med DID på 31,4 og lavest forbruk hadde 
Nederland med DID på 9,8. Frankrike har vært et av de landene i Europa med høyest 
antibiotikaforbruk, men i 2003 hadde Hellas overgått Frankrike i forbruket. Se tabell 1.    
Gjennomsnittelig antibiotikabruk i Europa for 2003 var 21,1 DID. 
 
Tabell 1. En oversikt over antibiotika som ble brukt mest i 2003 i Europa målt i 
prosent (%) (14). 

 
 
 

Antibiotikaklasser 
(ATC-koder) 

Antibiotikabruk i % for 2003 
Maximum                      Minimum 

Penicilliner (J01c) Danmark 63% Finland 31% 

Cefalosporiner,monobaktamer, 
karbapenemer (J01D) 

 
Hellas 20% 

 
Danmark 0,2% 

Makrolider,linkosamider, 
streptograminer (J01F) 

 
Hellas 30% 

 
Sverige 6% 

Kinoloner (J01M) Spania, Portugal, Italia 
12% 

Danmark 2% 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed#facet_date_range_divds1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed#facet_date_range_divds1
http://www.helsebiblioteket.no/
http://www.fhi.no/
http://www.regjeringen.no/
http://www.forskning.se/
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Tabell 2. En oversikt over antibiotika som ble brukt mest i 2011 i Europa målt i 
prosent (%) (16). 

 
 
I 2011 rapporterte 29 europesike land data til ESAC-Net om deres antibiotikabruk (16). 
Det ble rapportert høyest forbruk av antibiotika fra Hellas med 35,1 DID og lavest 
forbruk hadde Nederland med DID på 11,4. Den mest forskrevne antibiotikagruppen 
var beta-laktamantibakterielle midler, penicilliner, med lavest forbruk i Tyskland med 
27,9% og høyest i Slovenia med 67%. Se tabell 2 og figur 3. 
Gjennomsnittelig antibiotikabruk i Europa for 2011 var 19,5 DID. 
 

Figur 3. Forbruket av antibiotika i primærhelsetjenesten for 29 europeiske land i 2011 
målt i DID (definert daglig dose per 1000 innbyggere).  
Graf hentet fra ESAC-Net, www.ecdc.europe.eu.  
 

4.2 Antibiotikaresistens i Europa 
I 2008 ble det gjort en undersøkning hvor det ble samlet inn data om 
antbiotikaresistens i 21 europeiske land (17). Data i denne undersøkningen samledes 
inn fra European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC) og European 
Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS). Studien foregår i en periode fra 

Antibiotikaklasser 
(ATC-koder) 

Antibiotikabruk i % for 2011 
Maximum              Minimum 

Penicilliner (J01c) Slovenia 67% Tyskland 27,9% 

Cefalosporiner,monobaktamer, 
karbapenemer (J01D) 

 
Malta 24% 

 
Danmark 0,3% 

Makrolider,linkosamider, 
streptograminer (J01F) 

 
Hellas 27% 

 
Sverige 4,3% 

Kinoloner (J01M) Romania 14% Storbritannia 2,3% 

http://www.ecdc.europe.eu/


 
 

7 
 

2002-2005 og det er motstand mot 3 patogenere som studeres. Det som ble undersøkt 
er isolat fra Streptococcus pneumoniae og Escherichia coli, for så å bestemme andelene 
av bakteriene penicillin ikke-følsomme S.pneumoniae (PNSP), erytromycin ikke-
følsomme S.pneumoniae (ENSP), og fluorokinolon ikke-følsomme E.coli (FQRE). Se 
tabell 3. 
 
Tabell 3. Europeiske land med lavest mot høyest antibiotikaresistens i 2005 (%) (17).  

Antibiotikaresistens i Europa 2005 (%) 
Patogen Maximum Minimum 
PNSP Frankrike (36) Nederland (1,3) 
ENSP Frankrike (41) Tsjekkia (2) 
FQRE Portugal (29) Island (3) 

PNSP= Penicillin ikke-følsomme Streptococcus pneumoniae, ENSP= Erytromycin ikke-
følsomme S.pneumoniae, FQRE= Flurokinolon ikke-følsomme E. coli.  

 
Resistensen mellom de forskjellige landene i Europa var stor. Resistensutviklingen i 
2005 var høyest i Spania, Frankrike og Ungarn og lavest i Sverige og Nederland (17).  
Under studien var resistensutviklingen for PNSP relativ stabil, mens for ENSP og FQRE 
ble det rapportert en økende utvikling. 
 
Fluorokinolon ikke-følsomme E.coli (FQRE) er til bekymring fordi de hadde en rask 
økning i resistens i de fleste Europeiske land (17). Fluorokinoloner har et bredt 
antibakterielt spektrum og brukes ved mange forskjellige infeksjoner. Resistens mot 
fluorokinolonene oppstår gjennom mutasjoner i enkelte regioner av DNA-gyrase 
subenheter (gyrA og gyrB) og DNA-topoisomeras IV subenheter (parC) (18). Det vil da 
skje en opphopping av mutasjoner i flere av disse genene og dermed øker den minste 
hemmende konsentrasjonen (MIC) for fluorokinolonene. 
 
Det er blitt rapporter en økende resistens i E.coli i hele Europa de siste årene (19). I 
2011 var lavest resistensutvikling i Sverige med 7,9% og høyest i Kypros med hele 
47,4%. Totalt rapporterte 3 land (Sverige, Norge, Estland) resistensutvikling under 
10%, 15 land hadde en resistensutvikling mellom 10-25% og 11 land over 25%.    
I figur 2 og 3 sammenlignes FQRE-utviklingen i Europa for årene 2005 og 2011. 
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Figur 4. Kartet viser frekvensen av E.coli isolat som er resistente mot fluorokinoloner 
(FQRE) i Europa i 2005. 
Karet hentet fra EARS-Net (31), www.ecdc.europe.ec.  
 

 
 
Figur 5. Kartet viser frekvensen av E.coli isolat som er resistente mot fluorokinoloner 
(FQRE) i Europa i 2011. 
Karet hentet fra EARS-Net (19), www.ecdc.europe.eu.  
 

http://www.ecdc.europe.ec/
http://www.ecdc.europe.eu/
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I en annen undersøkelse som ble utgitt i 2004 ble det studert meticillin-resistente 
Staphylococcus aureus i Europa mellom årene 1999-2002 (20). Også her ble data 
samlet inn fra European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARS-Net) i 
perioden fra januar 1999 til ut desember 2002, og det ble funnet 50,759 
blodkulturisolater av MRSA fra 495 sykehus i 26 Europeiske land. Utbredelsen av 
MRSA varierte veldig i Europa fra <1 % i Nord-Europa til >40 % i Sørlige-europeiske 
landene. Norge er ikke tatt med i studien fordi data ikke ble rapporter til EARS-Net. 
Under studieperioden økte resistensutviklingen for de fleste Europeiske land. 
Utviklingen av MRSA var høyest i Belgia (fra 22% i 1999 til 27% i 2002), Irland (39%-
45%), Tyskland (9%-19%), Nederland (0,4%-1%) og Storbritannia (31%-45%). Den 
eneste nedgangen i MRSA kunne ses bare i Slovenia, fra 22% i 2000 til 15% i 2002. 
Island rapporterte 0,0% MRSA utviking i 2002, mens Hellas hadde en resistens på hele 
44,0%.  
 
MRSA er en smittsom patogen og er til bekymring fordi disse bakteriene har utviklet 
resistens mot ulike antibiotika, blant annet for alle beta-laktamer, kinoloner og 
aminoglykosider. Vancomycin er blitt ansett som det siste tilgjengelige antibiotikumet 
for behandling av MRSA-infeksjoner, men dessverre er det blitt rapportert resistens 
mot vancomycin også (21). Meticillin-resistens oppstår på grunnen av mecA-genet. 
MecA-genet koder for et nytt penicillin-bindende protein, som kalles PBP2a, som er et 
unikt PBP og som viser mye lavere affinitet til alle beta-laktam antibiotika (22). Det har 
derfor evnen til å fortstett celleveggssyntesen når den normale PBP er inaktiv. 
Meticillin-resistente Staphyococcus auresu er ofte multiresistente.  
 
Meticillin-resistente Staphylococcus aureus utviklingen er lavere i Nord-Europa og 
høyer i Sør-Øst-Europa per 2011 (19). Det har vært minskning i utviklingen av MRSA i 
de fleste Europeiske landene de siste årene. Lavest resistensutvikling per 2011 hadde 
Norge med 0,3% og Sverige med 0,8%, men den høyeste utviklingen hadde Portugal på 
hele 54,6% og Romania på 50,5%.   
I figur 4 og 5 sammenlignes MRSA-utviklingen i Europa for årene 2002 og 2005.  
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Figur 6. Kartet viser frekvensen av Staphylococcus aureus isolat som er resistente mot 
meticillin (MRSA) i Europa i 2002.  
Kart hentet fra EARS-Net (31), www.ecdc.euroep.eu.  
 

 
Figur 7. Kartet viser frekvensen av Staphylococcus aureus isolat som er resistente mot 
meticillin (MRSA) i Europa i 2011.  
Kart hentet fra EARS-Net (19), www.ecdc.europe.eu. 

http://www.ecdc.euroep.eu/
http://www.ecdc.europe.eu/
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4.3 Kampen mot antibiotikaforbruk- og resistens i Norge 
Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU har vedtatt og etablert retningslinjer og 
strategier mot resistensutvikling, men det har i midlertidig vist seg vanskelig å 
gjennomføres på globalt nivå (23). Overvåkingssystemene for resistens (EARS-Net) og 
antibiotikabruk (ESAC-Net) er viktig siden disse systemene har etablert felles 
europeiske rapporter for forståelse av problemstillingen. Det har i midlertidig vært 
overlatt til nasjonale myndigheter i hvert enkelt land å følge opp de øvrige 
anbefalingene. I 2005 har EU lansert en konkret fremdriftsplan for videre arbeid. Man 
ønsker i første omgang å kartlegge situasjonen og gi råd og veiledning til 
helsemyndighetene i hvert enkelt land. Videre er det viktig å øke kunnskapen om 
antibiotikaresistens både i helsetjenesten og i befolkningen.  
 
Økende forekomst av resistente bakterier skyldes sannsynligvis flere faktorer, som økt 
forbruk av antibiotika, bruk av mer bredspektrede antibiotika og sviktende 
sykehushygiene (23,24). De siste årene har utviklingen av nye antibakterielle midler 
stoppet opp. Det forskes mindre på utvikling av nye antibiotika, og det er blitt kostbart 
å forske rundt dette området. Det betyr at vi må angripe problemet fra den andre 
enden, gjennom å bruke mindre antibiotika og forbedre smittevernet (8,24). Siden 
antibiotikaresistens øker også her i Norge, har myndighetene utarbeidet strategier for å 
motvirke antibiotikaresistens, den siste versjonen ble utgitt i 2008; Nasjonal strategi 
for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens 2008-2012 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2008). Hovedmålene i den er å bevare antibiotika 
som virksomme legemidler for behandling av infeksjonssykdommer. Det er satt opp 
følgende områdetiltak for å nå denne målsetningen;  

- Overvåking av antibiotikaresistens  
- Overvåking av antibiotikaforbruk 
- Rekvirering  
- Informasjon om antibiotika til befolkningen 

 

Overvåking av antibiotikaresistens 

Norge har hovedsakelig 3 ulike overvåkingssystemer for antibiotikaresistens (23);  
 

 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 
MSIS er basert på at leger og medisinske-mikrobiologiske laboratorier melder 
inn hvert enkelt tilfelle med full pasientidentitet, av definerte 
infeksjonssykdommer (25). Folkehelseinstituttet er ansvarlig for MSIS og all 
datainnsamling er lovpålagt og regulert i MSIS- og 
tuberkuloseregisterforskriften hjemlet i Helseregisterloven.  
MSIS overvåker fire ulike infeksjoner og disse er; 
- Meticillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) 
- Penicillin-resistente pneumokokker (PRP) 
- Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) 
- Mikrober med spesielle resistensmønster, for eksempel ekstendert spektrum 

betalaktamase (ESBL) 
I tillegg gjøres det en begrenset overvåkning av Neisseria gonorrhoeae. 

 

 Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) 
NORM er et nasjonalt landsomfatende overvåkingssystem for resistens hos 
mikrober fra mennesker og drives av Universitetssykehuset i Nord-Norge (26). 
Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig. Det sentrale NORM-
registeret reguleres av NORM-forskriften hjemlet i Helseregisterloven. NORM 
prioriterer å overvåke resistens hos klinisk viktige mikrober som kan føre til 
alvorlige sykdommer eller infeksjoner med få aktuelle behandlingsalternativer, 
og mikrober der man frykter resistensutvikling eller mikrober hvor resistens er 
påvist i andre land. Det legges også stor vekt på overvåking av resistens mot 
klinisk viktige antibiotika og mot antibiotika som kan gi tidlige signaler om 
resistensutvikling. Formålet er å beskrive forekomsten av smittsomme 
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sykdommer over tid, oppdage og bidra til oppklaring av utbrudd av smittsomme 
sykdommer, fungere som et rådgivende organ, drive med forskning av årsaker 
til smittsomme sykdommer, og bedømme resultater av smitteverntiltak som 
gjøres i Norge. På denne måten kan NORM være med på å bidra til overvåking 
av utbredelsen av antibiotikaresistens. 

 

 Det europeiske overvåkingssystemet for antgibiotikaresistens (EARS-Net) 
NORM ivaretar Norges deltakelse i Det europeiske overvåkingssystemet for 
antibiotikaresistens som administreres av det europeiske smittevernsenteret 
(ECDC) (27). Norske laboratoriedata oversendes dirkete til databasen i EARS-
Net hvert kvartal. EARS-Net inkluderer resistensdata for isolater kun fra 
blodkultur og spinalvæsker av Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium (28). Rapportene som gis ut av 
EARS-Net forteller oss om resistensutviklingen i Europa. 

 
Ved siden av overvåkingssystemene er det opprettet en rekke grupper og tjenester som 
arbeider med antibiotikaresistens (29): 

 Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) er et faglig og selvstendig 
gruppe som rapporterer til Helsedirektoratet 

 Nasjonal kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) er et 
nasjonalt senter som går ut på kompetanseoppbygging, kurs og 
formidlingsvirksomhet innenfor antibiotikaresistens.  

 Antibotikakomitèen er Folkehelseinstituttets komité som skal forebygge og 
bekjempe antibiotikaresistens gjennom å vurdere eksisterende tiltak, samt 
komme med forslag til nye aktiviteter og tiltak. Dette er en rådgivende 
ekspertgruppe innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, farmasi, 
allmennmedisin, veterinærmedisin, folkehelsevitenskap og eventuelt andre 
relevante fagområder.  

 

Overvåking av antibiotikabruk 

 Reseptregistret 
Dette er en database med oversikt over alle reseptpliktige legemidler som blir 
utlevert fra apotek (23,29). Målet er å samle inn og behandle data om 
legemiddelbruken i Norge. Data fra Reseptregistret brukes blant annet til å 
kartlegge legemiddelforbruket og få en oversikt over endringene som har skjedd 
over tid.  

 

 Grossistbasert legemiddelstatistikk 
Dette er statistikk som er basert på det totale salget av legemidler fra 
legemiddelgrossistene til apotek og sykehus (23,29). Denne systematiske 
innsamlingen gir oss en totaloversikt over langtidsutviklingen i 
legemiddelomsetningen til både mennesker og dyr.  

 
Det er to nasjonale kompetansesentre for antibiotikabruk; 

 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) 
ASP har som hovedmål å fremme fornuftig og begrenset bruk av antibiotika i 
primærhelsetjenesten (29). Senteret har også ansvaret for å utarbeide Norske 
faglige retningslinjer for atibiotikabruk i primærhelsetjenesten som utgis av 
Helsedirektoratet;  
- Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 

(Helsedirektoratet 2013) 
Kortversjon; se vedlegg  

 

 Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 
Senteret har som hovedoppgave å sikre nasjonal kompetanseoppbygning og 
kompetansespredning gjennom informasjon, undervisning av helsepersonell 
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som går over flere nivåer, veiledning og rådgivning, samt forskning og 
fagutvikling (29).  

 

Rekvirering  

Norge har en streng antibiotikapolitikk. Antibiotika utleveres bare mot resept, 
forskrevet av en autorisert lege, og reklame for antibiotika mot allmennheten er forbudt 
i Norge (23,30). Men til bekymring er at omsetningen av legemidler på internett fra 
utlandet har økt, og dette kan føre til at antibiotikapolitikken blir undertrykt. Dersom 
man blir vant til å bestille antibiotika selv og bruke det som pasienten selv tror er riktig, 
kan vi også i Norge få en forverring av antibiotikasituasjon.     
 
Helsedirektoratet ønsker at leger i Norge er restriktiv i forskrivningen av antibiotika, og 
fortsatt rekvirerer smalspektret antibiotika for å forhindre resistens (23). Medisinere 
utdannet utenfor Norden og EU/EØS er pliktige til å gjennomgå kurs i 
antibiotikaresistens og praktisk antibiotikabruk for å få praktisere som lege i Norge.    
 
<<Vent-og-se-resept>> 
Denne ordning går ut på at pasienten får resept på antibiotika sammen med en muntlig 
og/ eller skriftlig melding om å vente og se i noen dager (30). Har pasienten blitt bedre 
trengs ikke antibiotika, har pasienten ikke blitt bedre kan han/hun starte behandlingen 
med antibiotika. Det er ikke alle infeksjoner som egner seg til vent-og-se-resepter, i dag 
er denne ordningen hovedsakelig brukt på øvre luftveisinfeksjoner, bihulebetennelse og 
mellomørebetennelse.    
 

Informasjon om antibiotika til befolkningen 

Folkehelseinstituttet har fordelt over 100.000 brosjyrer om forsvarlig antibiotikabruk 
til befolkningen gjennom helsestasjonene og legekontorene (29). Brosjyrene gir kort 
informasjon om ulike luftveiesinfeksjoner og hvordan man kan lindre plagene. Det gis 
også informasjon om når det er nødvendig å oppsøke legen, i hvilke tilfeller det er 
nødvendig med antibiotika og de vanligste bivirkningene antibiotika medfører. Det er 
også utviklet animasjonsvideoer.  
 
I tillegg har legene benyttet såkalte ”antibiotikafrie resepter”, som er små brosjyrer om 
halsbetennelse, feber, ørebetennelse og bronkiolitt (29). De forårsakes som vanlig av 
virusinfeksjoner og hvorfor antibiotika da ikke har noen effekt på disse. I tillegg 
inneholder de også informasjon om hva man selv kan gjøre for å lindre plagene.  
 
Vaksinasjonsprogrammet som vi har, har hovedhæren for at farlige sykdommer er 
eliminert i Norge (23). I tillegg til at vaksinasjon forebygger sykdom og død, kan den 
forebygge unødig antibiotikabruk på to måter. For det første; vaksinasjoner forhindrer 
tilfeller av sykdom (tuberkulose, stivkrampe, difteri) der antibiotika hadde vært 
behandlingen. For den andre; vaksinasjoner forhindrer tilfeller av andre sykdommer 
(meslinger og influensa) som kan føre til bakterielle sekundærinfeksjoner som krever 
antibiotikabehandling.  
 
 
 

5. Diskusjon 

5.1 Antibiotikaforbruk  
De landene som konsumerer høye mengder antibakterielle midler og/eller har høy 
resistensutvikling, kommer nok til å ha det i nærmeste fremtid også. I undersøkelsen 
som vi tok for oss kunne man se at Frankrikke under perioden 1997-2003 var det 
landet i Europa med høyest antibiotikaforbruk (14). Men på slutten av perioden så man 
at Hellas hadde det høyeste forbruket og kom på toppen. Hellas hadde høyest 
antibiotikaforbruk og Nederland hadde lavest i 2003. Ved å sammenligne data fra 2003 
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og 2011 ser man fortsatt at Hellas ligger på toppen i forbruket av antibiotika, mens 
Nederland har de laveste tallene . Det har vært en økning for begge landene på nesten 
den 10 års perioden, selv om gjennomsnitte på antibiotikaforbruket har gått ned 
mellom 2003 til 2011 (14,16).   
Når det gjelder forbruket av de forskjellige antibiotikagruppene så er den største 
forskrevne guppen penicilliner, og dette gjelder alle land i Europa gjennom alle årene. I 
2003 var det Danmark som var på toppen med størst forbruk av penicilliner, mens i 
2011 hadde høyest forbruk Frankrike og Belgia. Et kildekriterium er at Norge ikke 
rapporterte til ESAC-Net om antibiotikaforbruket før år 2000.  
Sammenligner man resultatene over antibiotikaforbruket med resultatene over 
resistensutvikling kan det tydelig ses en sammenheng mellom forbruk og 
resistensutvikling. Man kan ut i fra disse tabellene og tallene derfor si noe om graden av 
resitensutvikling på bakgrunn av tall over forbruk, og man kan si noe om hvordan 
antibiotikaforbruket i de enkelte land er. Men studiene forteller oss ikke noe om 
hvorfor det er så stor forskjell mellom de europeiske landene. Det ble ikke skrevet noe 
om landenes ulikheter når det gjelder hygiene, tiltak, vaksinasjonsprogram, 
antibiotikabruk eller forskrivings- og utleveringspraksis. Og dette kan spille en rolle i 
både resistensutvikling og antibiotikaforbruket. 
 

5.2 Antibiotikaresistens  
Ved å se på utviklingen av resistens for fluorokinolon ikke-følsomme E.coli (FQRE) og 
meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), er det mest bekymringsfylt for 
resistensutvikling mot fluorokinolon ikke-følsomme E.coli siden alle land i Europa har 
en gradvis økning i resistens av denne bakterien (17). Men MRSA er like alvorlig siden 
disse bakteriene ofte er multiresistente (22). 
Penicilliner er den største brukte antibiotikagruppen i Europa. Frankrike har vært det 
landet med størst resistens for penicillin ikke-følsomme S.pneumoniae (PNSP) og 
erytromycin ikke-følsomme S.pneumoniae (ENSP), og Frankrike hadde i tillegg størst 
antibiotikaforbruk helt frem til 2003 (17). Det er store variasjoner i resistensutviklingen 
for PNSP, ENSP og FQRE i Europa. 
For MSRA er det vist en stabilitet, til og med en nedgang i resistensutviklingen i alle 
europeiske land de siste årene, men det er fortsatt mange land i Europa som har høy 
resistens og det er et alvorlig problem. Siden det ikke finnes så mange andre 
alternativer for behandling av MRSA enn vancomycin. De siste årene er det i 
midlertidig påvist resistens mot vancomycin også, så derfor er det spesielt viktig med 
tiltak og spesielt de landene som har høy resistens som Portugal og Romania.   
Begrensninger som ble gjort i denne oppgaven, resistensutvikling for FQRE og MRSA, 
kan ha ført til feilkilder siden resistensutviklingen kan se helt annerledes ut for andre 
resistente bakterier. Men alle studier og rapporter som er tatt med viser samme 
resultat, at høyest forbruk av antibiotika og dermed også resistensutvikling ses i Sør-
Europa blant land som Frankrike, Spania og Hellas. Lavest forbruk og 
resistensutvikling ses i Nord-Europa som Skandinavia og Nederland. En annen feilkilde 
er at Norge ikke ble tatt med i studien om MRSA, dette fordi Norge har veldig lave tall i 
forhold til de andre europeiske landene.   
Forskjellen mellom utviking av resistens i Europa er stor, det kan komme av forskjellig 
syn på hvordan antibiotika skal brukes. I visse land kan det også kanskje være vanskelig 
å spre denne kunnskapen, både helsepersonell seg i mellom og til befolkningen.  
Man skal ha i bakhode at det fortsatt finnes land i Europa, blant annet Spania, som 
selger antibiotika over-disk, det vil si uten å legge frem en resept fra legen. Dette kan 
være med på å øke resistensutviklingen på bland befolkningen grunnen av unødvendig 
bruk og/eller feilbruk (14). Dette vil igjen gå utover alle siden resistens sprer seg veldig 
fort. Vi reiser bare mer og mer verden rundt og sjansen for å bringe med seg bakterier 
fra andre land er stor.  
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5.3 Kampen mot antibiotikaforbruk- og resistens i Norge 
I Norge har forekomsten av resistens og bruken av antibiotika vært lav sammenlignet 
med andre europeiske land (16,19,23). Men også er til lands ses en økning i resistens og 
forbruk og dermed er det behov for en systematisk og kontinuerlig overvåking på 
nasjonalt nivå. Det kreves flere ulike tiltak for å forebygge og bekjempe 
antibiotikaresistens. I Norge arbeides det med utgangspunktet fra myndighetenes 
Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens 
2008-2012 utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 (23). Hovedmålet i denne 
planen er at resistensutviklingen i Norge ikke skal øke slik at det fortsatt er mulig å 
bruke antibiotika mot infeksjonssykdommer i fremtiden. I Norge er det etablert flere 
ulike overvåkingssystemer og komiteer for å kunne forebygge og bekjempe 
antibiotikaresistenst.  
 
Overvåkingssystemene har både fordeler og ulemper, men utfyller hverandre og er 
veldig viktige i arbeidet mot antibiotikaresistens.  
Man kan si at Norge har et godt utviklet overvåkningssystemer i dag, med både NORM 
og MISI som samarbeider med EARS-Net for å få til den best overvåkningen her til 
lands. NORM er Norges ledende overvåkingssystem og synes å ha vært en suksess. 
NORM har bidratt til at det i dag på en lang bedre måte oppdages antibiotikaresistens i 
Norge. Data fra NORM blir sendt til EARS-Net. Selv om EARS-Net ikke er med på selve 
overvåkningen i Norge, mottar den informasjon fra de nasjonale norske systemene, og 
dette er et viktig middel i det å få sett Norges utvikling i forhold til de andre europeiske 
landene (19,23). Et område Norge bør arbeide mer med, er forskning og utvikling av 
antibiotikaresistens. Det er vist at det er mer behov for det her til lands siden også her 
ses en mer og mer økning i resistensutviklingen, men det er fortsatt lav i forhold til 
andre land. 
 
Når det gjelder antibiotikaforbruket i Norge, så finnes det hovedsakelig to systemer 
som registrer dette; Reseptregistret og Grossiststatistikken. Disse systemene har behov 
for forbedring (23), dette fordi det ikke blir registrert for hvilken diagnose legemidlene 
leveres ut for, og dermed blir det vanskelig med forebyggende tiltak. Det er blitt 
diskutert å innføre diagnosekoder i Reseptregistret, men per dagsdato er det ikke blitt 
gjort. Med diagnosekoder kunne man i større grad hatt muligheten til å følge med om 
antibiotikaforskrivningen i primærhelsetjenesten er rasjonell. Jeg mener at de å innføre 
diagnosekoder absolutt vil være med på å forebygge antibiotiaforbruket og dermed også 
resistens. Dette fordi mye antibiotika forskrives ved for eksempel luftveisinfeksjoner, 
og i dag så vet man at dette går mest sannsynelig over av seg selv eller så kan den være 
forårsaket av virus og har antibiotika ikke har noen effekt. På den andre siden vil 
innføring av diagnosekoder medføre et uakseptabelt inngrep i pasientens personvern.    
I Norge mangler vi en god nasjonal oversikt over legemiddelbruk på sykehus og i 
sykehjem. Dette er et veldig viktig tiltak for selv om forbruket av antibiotika er størst i 
primærhelsetjenesten og det ses en økende utvikling av resistens, er problemet 
fremdeles størst i institusjonene, for her skjer spredning av resistente bakteriestammer 
i mye større grad (23). Det er derfor viktig med forebyggende tiltak som strategier for 
hygiene og desinfeksjon. 
 
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er en viktig organisasjon når det gjelder å 
redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge (29). Siden 90% av all antibiotika 
forskrives i primærhelsetjenesten er dette et svært viktig område å ta tak i. Senteret 
utarbeider Norske faglige retningslinjer for atibiotikabruk i primærhelsetjenesten som 
utgis av Helsedirektoratet; Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i 
primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet 2013). Dissse retningslinjene for 
antibiotikabruk vil være med på å gjøre det letter for leger å skrive ut både riktig 
legemiddel til riktig infkejson og også riktig dosering og behandlingslengde.  
Førstevalget i disse retningslinjene er alltid smalspektrede antibiotika. Dokumentet er 
veldig stort med masse informasjon om de forskjellige infeksjonssykdommene og 
hvilket antibiotikum som er første valget for behandling. Det finnes også en kortversjon 
av retningslinjene som er lett håndterlig og veldig pratisk (se vedlegg) (30). 
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Norge er et av de strengeste landene i verden når det gjelder antibiotikapolitikken (23). 
Vi har en tradisjon for konservativt legemiddelbruk, og spesielt rekvireres det en stor 
andel smalspektrede antibiotika. Myndighetene har sørget for å forebygge resistens ved 
å foreslå noe som heter ”vent-og-se-resept”. Metoden går ut på at ved usikkerhet om 
pasienten skal, eller skal ikke, ha antibiotika skrives det ut en resept sammen med 
informasjon om bruk til pasienten (30). Dette er en strategi som kan begrense 
unødvendig antibiotikabruk, ved at kun de pasienter som får en kraftig infeksjon 
bruker medisiner. Denne metoden har vist å ha ført til en reduksjon i antibiotikabruken 
ved øvre luftveisinfeksjon, og tilsvarende resultat er blitt sett ved øyekatarr og 
ukomplisert urinveisinfeksjon. Ulempen med denne metoden er at legen må bruke 
veldig mye tid på å forklare fremgangsåten med vent-og-se-respt og hvilke tegn 
pasienten skal følge med på. Men jeg tror at det er absolutt er vert det, både fordi det 
kan minske antibiotikabruken, men også fordi mange pasienter forventer å få en resept 
fra legen sin og på denne måten nekter ikke legen pasienten ”resepten”. Pasientens 
holdninger til antibiotika og legemiddelbruk spiller en vesentlig rolle når det gjelder om 
vent-og-se-respt vil gi positiv utslag på antibiotikaforbruket. Det er viktig at pasienten 
stoler på legen sin og venter med å ta ut medisinen ved usikkerhet, og dette fører igjen 
til gjensidig tillitt og kanskje også mindre legebesøk.     
  
Dersom man skal få redusert eller endret forbruket av antibiotika må man sørge for å 
øke kunnskapene i alle ledd. Norge har i løpet av årene utarbeidet brosjyrer som er blitt 
delt ut til allmennbefolkningen gjennom helsestasjoner og legekontorer (29). 
Informasjonen i disse brosjyrene har vært at spesielt luftveisinfeksjoner går over av seg 
selv og at antibiotika ikke trengs. Jeg tror at mange i befolkningen, og også 
helsepersonelle, ikke vet at luftveisinfeksjoner kan forårsakes også av virus ikke bare 
bakterier. Bare det å øke kunnskapen om at man kanskje har en kreftig virusinfeksjon i 
stedet for en bakteriellinfeksjon kan være med på å minske forbruket og dermed også 
resistens og spesielt i vinderhalvåret hvor det er stort utbrud av kraftige forkjølelser.  
Mange komiteer i Norge er med på å forebygge resistens ved at de øker kunnskapene 
hos helsepersonell om antibiotika. Jeg tror at vi som helsepersonell har veldig stor 
ansvar og er det beste ledd når det gjelder å informere befolkningen om dette, siden vi 
er i kontakt med allmennheten hele tiden.  
 
Takket være et godt vaksinasjonsprogram har vi mindre utbrudd av resistens og 
antibiotikabruk (30). Vaksinasjoner er med på å forebygge økt antibiotikaforbruk ved 
at immunforsvaret styrkes og vi ikke blir syke av sykdommer som vanligvis hadde 
krevet antibiotikabehandling. De fleste infesjonssykdommer rammer småbarn og eldre 
mennesker hardest. Norge arbeider strengt man med å øke bruken av influensavaksine 
og pneumokokkvaksine blant eldre slik at de ikke utsettes for kompliserte infeksjoner.  
Norge har veldig gode rutiner for innvandrere som kommer til Norge (23,30). Det tas 
blodprøver og tester, både for å finne ut om de er blitt vaksinert for de mest vanligste 
sykdommene også for å se om de er smittet med bakterier. Dette fører til at det blir satt 
i gang tiltak med engang for å forebygge videre utvikling.  
 
Norge har i dag lav forbruk takket være disse tiltakene og myndighetene som er nøye og 
strenge når det gjelder forebygging av resistens.  
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6. Konklusjon  

I denne litteraturstudien blir det beskrevet om antibiotika, antibiotikaforbruk og 
resistensutvikling i Europa på over en 10 års periode. I tillegg har vi sett på hvilke tiltak 
som gjøres for å prøve å hindre videre utvikling av resistente bakterier i Norge. 
Antibiotikaresistens er et stort problem i store deler av Europa men det ser ut som om 
det fortsatt brukes i store mengder i de flest land. Siden det forskes lite på dette 
området er det størst tiltaket som kan gjøres internasjonalt, å minske unødvendig bruk 
og bedre brukermåten.  
Dette er et veldig stort tema og absolutt e veldig viktig tema å belyse om. Det der mye 
mer å si rundt antibiotika, men dette er en start på dagens virkelighet og at det må 
jobbes for en bedre fremtid. 
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