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Antibiotikaresistens

• All bruk av antibiotika kan gi resistens
• Betyr at antibiotika ikke virker på bakteriene
• Kan reduseres ved rasjonell antibiotikabruk
• Vi kan aldri «vinne kampen mot bakteriene»
• Målet er å unngå unødig bruk
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Hva gjør resistens med behandlingen?

• Mortaliteten dobles
– Korrekt behandling senere 
– Dårligere AB
– Fordyrer behandlingen
– Forlenger liggetid

• I ytterste konsekvens
– Død av vanlig infeksjoner
– Kreftbehandling, protesekirurgi, TX .. umulig



Medisinens klimakrise

https://en.wikiquote.org/wiki/File:Gro_Harlem_Brundtland_2009.jpg


Lederansvar?



Hvordan utfordrer det oss som ledere?

• Globalt
– Antibiotika i dyr

• Lovgiving

– Nye antibiotika
– Leveransesikkerhet

• Nasjonalt
– Bedre bruk
– Forskning



Hvordan utfordre det oss som ledere?
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Mål for antibiotikabruk i Norge



Hvem har lederansvar?
• Nasjonalt

– Helseministeren
– Helsedirektoratet
– Folkehelseinstituttet
– Sykehus 

• Adm. direktør skal prioritere bedre bruk av AB

• Avdelings/klinikkledere
– Skal prioritere ASP



Antibiotic Resistance of Throat Isolates of 
S. pyogenes in Belgium (2002 – 2007)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2002 2003 2004 2005 2006 2007
year

pe
rc

en
ta

ge

erythromycin

National Reference Centre S. pyogenes (University of Antwerp)
Courtesy: H. Goossens Berild  2014



Antibiotika styringsprogram virker 
Davey P et al Cochrane Database System. Rev 2017, Issue 2

• Reduserer antibiotikabruk i sykehus
• Reduksjon av lengden av kur 2 dager
• Reduksjon av liggetid 
• Halvering antibiotikaresistens
• Reduksjon av antibiotika assosiert diare 

(C. difficile)

ASP.  2018 17



Lederansvar antibiotika 
styringsprogram (CDC)

• Leadership commitment: Because ASPs 
involve many departments and key personnel 
within a hospital, effective programs have 
support at the top of the organization that 
ensure they have sufficient budget, 
authority and resources.



Hva kan sykehusledelsen gjøre?

• Digitalisere
• Digitalisere
• Digitalisere



Konklusjon

• Bevaring av  virksomme antibiotika er et 
ledelsesansvar på alle nivåer

• Men, alle leger (og pasienter) har også et 
personlig ansvar



Thank you


