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Hvor står vi og hva vil skje i 
fremtiden? Nye rapporter om 
antibiotikaresistens fra 
Folkehelseinstituttet



Rapporter fra FHI



Er dette et globalt problem eller 
slipper noen land unna?



A Health threat anywhere is a Health 
threat everywhere

Source: The Lancet 380:9857, 1-7 Dec 2012, pp. 1946-55. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612611519
Note: Air traffic to most places in Africa, regions of South America, and parts of central Asia is low. If travel increases in these regions, 
additional introductions of vector-borne pathogens are probable
ource: The Lancet 380:9857, 1-7 Dec 2012, pp. 1946-55. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612611519
Note: Air traffic to most places in Africa, regions of South America, and parts of central Asia is low. If travel increases in these regions, 
additional introductions of vector-borne pathogens are probable



Eksempler på spredningsveier for 
antibiotikaresistente bakterier



Infeksjonssykdommer /antibiotikaresistens blir 
en vanligere dødsårsak

O’Neill-rapport 2014

4. Antibiotikaresistens medfører store 
økonomiske konsekvenser



Mindre resistens i Nord-Europa, men 
økende også i Norge; NORM-2016



MRSA meldt til MSIS; flere smittet i utlandet 



Til enhver tid har minst en av 20 pasienter i norske 
sykehus en helsetjenesteassosiert infeksjon



Regjeringens mål om reduksjon av antibiotikabruk
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Ledelse på mange nivåer



Rapport fra FHI



Er det ikke bare å utvikle nye antibiotikatyper?

Source: Pew Charitable Trusts. A Scientific Roadmap for Antibiotic Discovery. 2016.



Anbefalinger

• Bedre data om infeksjoner og resistens – for å kunne vurdere viktige 
resistenstyper og følge antibiotikabruken

• Utvikle egne anbudspakker for innkjøp av antibiotika for å sikre 
tilgjengelighet, beredskap og forebygge mangelsituasjoner

• Teste metodevurdering (HTA) for nye antibiotika
– Verdien av å redusere og kontrollere AMR

– Verdien av stabil forsyning og beredskap

– Verdien av bedre overvåking av antibiotikabruk

• Innovasjon: 

– Teste en modell med frikobling av inntjening fra salgsvolum
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DRIVE-AB’s recommended models

Grants

Pipeline Coordinator

MER

Basic Science Phase I Phase II Phase III MarketPreclinical

Continuity

Generic market

http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/projects/documents/DRIVE-
AB_FinalReport-Jan2018.pdf



Effekt av 
intervensjoner 

på 
folkehelsenivå

Spredning av 
resistens

God tilgang og 
riktig bruk av 

antibiotika

Implementering 
av effektive 

smitteverntiltak

Policyutforming

AMR senter på Folkehelseinstituttet



Vaksinering: Eksempel på redusert antibiotikabruk i 
norsk fiskeoppdrett grunnet fiskevaksine

(NORM/NORM-VET-rapporten)



- We are facing a very
serious situation


