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ANT IB IOT IKARES ISTENS

Å holde deg frisk er det viktigste du kan gjøre for å 
sikre deg mot motstandsdyktige bakterier. Tre enkle råd 
er å vaske hendene, vaksinere deg og unngå nærkon-
takt med snufsete smårollinger.

K
an det være at du ble 
smittet av lille Markus? 
Barnebarnet ditt hostet og 
nøs, hadde feber og kunne 
ikke være i barnehagen. 
Du stilte opp og passet 
ham. Etter noen dager 
snek en influensa seg 

innpå deg, og du ble sengeliggende i flere 
dager før du hanglet videre. 

Nå vil ikke influensaen helt slippe taket, og 
det er tungt å puste. Det raller i lungene når du 
hoster. Feberen kommer tilbake. Etter noen 
dager går du til legen som påviser lungebeten-
nelse. Du må på sykehus for behandling. 

SMITTSOM MOTSTAND
På sykehuset blir du spurt om du har mottatt 
helsehjelp i utlandet i løpet av de siste tolv 
månedene. Det er rutine. Selv om behandlin-
gen du fikk på en lokal klinikk da du var på 
sydenferie for noen måneder siden virker vel-
lykket, må likevel sykehuset hjemme i Norge 
sjekke om du har fått med deg uønsket baga-
sje fra utlandet. Skrekken er bakterier som er 
motstandsdyktige mot antibiotika – antibioti-
karesistens. Tenk at det er akkurat hva syke-
huset finner hos deg. 

Du blir umiddelbart isolert på enerom for å 
hindre smitte på sykehuset. All behandling der 
inne skjer med hansker og smittefrakk i tråd 

med strenge prosedyrer for å hindre kontakt-
smitte. En helt vanlig lungebetennelse har ut-
viklet seg til å bli en infeksjon som det er en stor 
utfordring å behandle. Hva skjedde, egentlig?

Svaret er at helt vanlige bakterier har utviklet 
resistens mot antibiotika. Friske mennesker blir 
som regel ikke syke av resistente bakterier, men 
bærere av slike bakterier har færre og dårligere 
behandlingsalternativer ved en infeksjon. 

DØDELIGHETEN ØKER
En av de mest vanlige resistente bakteriene er 
gule stafylokokker, MRSA (Methicillin 
Resistant Staphylococcus Aureus). De skiller 
seg ikke fra «vanlige» gule stafylokokker som 
er følsomme for antibiotika – når det gjelder 
smittefare eller evne til å gi sykdom. Problemet 
er at de er resistente mot alle antibiotika man 
vanligvis bruker mot slike infeksjoner, og 
behandlingen blir mye mindre effektiv.

– Dermed blir behandlingstiden forlenget 
og risikoen for komplikasjoner større, forkla-
rer professor og overlege Dag Berild, infek-
sjonsavdelingen ved Oslo Universitets-
sykehus.

Infeksjoner med MRSA er en særlig trussel 
for eldre og personer med svekket immunfor-
svar. Disse gruppene er mer utsatt for alvor-
lige infeksjoner og avhengig av riktig antibio-
tikabehandling i tidlig fase av sykdommen. 
Med resistente bakterier i kroppen blir syk-
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LITEN HÆR. 
I mikroskopet ser 
de gule stafylo-
kokkene uskyl-
dige ut. Men de 
kan altså utvikle 
motstandsdyk-
tighet mot anti-
biotika.

dommen mer komplisert, behandlingen 
dyrere og dødeligheten større. – Grovt sett 
dobles dødeligheten etter infeksjonssykdom 
hos pasienter med resistente bakterier sam-
menlignet med dødeligheten etter infeksjons-
sykdom hos pasienter uten resistens. I EU dør 
rundt 25.000 mennesker hvert år på grunn av 
antibiotikaresistens, forklarer Berild. Det er 
like mange som dør i trafikken i EU hvert år.

SMITTES PÅ SYKEHUS I UTLANDET
Antibiotikaresistens er blitt omtalt som «hel-
sepolitikkens klimakrise». En global trussel 

som krever lokale tiltak. De resistente bakteri-
ene smitter mellom mennesker, dyr og miljø, 
og ved at resistensgener sprer seg mellom 
bakterier. Problemet er økende både i Norge 
og internasjonalt. 

– For eksempel har antallet meldte tilfeller 
av MRSA-bærere i Norge doblet seg til over 
2000 tilfeller i løpet av de siste fem årene. I 
tillegg er det mange som ikke er testet, som er 
friske bærere uten å vite om det, sier Berild.

En stor andel av smittetilfellene skjer under 
utenlandsreiser, særlig hvis man har vært 
innlagt på sykehus eller vært til poliklinisk 
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 ➜ Bakterier er blitt motstandsdyktig mot   
antibiotika. De lever videre og formerer seg selv  
om de utsettes for antibiotika.

 ➜ Ufarlige infeksjoner kan igjen bli et alvorlig  
helseproblem og hyppig dødsårsak.

 ➜ Kirurgiske inngrep og kreftbehandling kan bli 
vanskeligere å utføre.

 ➜ Situasjonen i Norge er gunstig sammenlignet 
med andre land, men resistensproblematikken er 
økende også her.

 ➜ De viktigste tiltakene for å motvirke   
resistensutvikling er å forebygge infeksjoner   
og begrense antibiotikabruk.

 ➜ Antibiotikabruken i Norge er i perioden  
2012–2016 redusert med 13,5 prosent.
Kilder: Folkehelseinstituttet, Regjeringen

ANTIBIOTIKARESISTENS

behandling eller tannbehandling. Utbredelsen 
av resistente bakterier er mye større i utlandet 
enn i Norge, men varierer fra land til land.

– Det beste er å unngå å bli så syk at du må 
legges inn på sykehus i utlandet. Når du skal 
til eksotiske strøk er det av uvurderlig betyd-
ning at du tar reisevaksiner før du drar, sier 
Berild.

I tillegg presiserer han viktigheten av å 
vaske hendene, bruke håndsprit og tenke over 
hva du spiser i utlandet.

– Det er sjarmerende og fristene med ekso-
tisk mat, men den gamle regelen «cook it, 
peel it or forget it» gjelder fortsatt, sier han.

MINST MULIG ANTIBIOTIKA
Professoren og overlegen ved infeksjonsavde-
lingen på Oslo Universitetssykehus får støtte 
fra Petter Brelin, lege og leder for Norsk foren-
ing for allmennmedisin.

– Det aller viktigste du selv kan gjøre for å 
begrense utviklingen av antibiotikaresistens – i 
tillegg til å ta forholdsregler når du er i utlan-
det, er å holde deg frisk og ikke bruke antibio-
tika oftere enn strengt nødvendig, sier han.

Ved å redusere bruken av antibiotika kan 
forekomsten av resistente bakterier bli lavere. 
For å få bruken ned må man hindre både 
unødvendig og feil bruk, som for eksempel å 
gi antibiotika til en pasient som har en virus-
infeksjon eller en bakterieinfeksjon som kan 
gå over av seg selv.

– Vi leger opplever at folk flest har fått 
større aksept for å vente med å bruke antibio-
tika til vi ser om infeksjonen går over av seg 
selv, sier Brelin.

SYKE BARNEBARN SMITTER
Forebygging av infeksjoner er essensielt i kam-
pen mot de antibiotikaresistente bakteriene 
fordi behovet for antibiotika blir mindre jo 
færre infeksjonssykdommer folk har. Et av de 
viktigste og enkleste forebyggende tiltakene 
mot smittsomme sykdommer er håndvask.

– Nærkontakt med syke barnebarn er en 
hyppig smittekilde. Kos for all del med barne-
barna dine, men ikke når de er syke, sier han.

I tillegg er influensavaksine og vaksine mot 
lungebetennelse viktige og gode forebyggende 
tiltak for alle over 65 år. Bronkitt og lungebe-
tennelse er blant de vanligste komplikasjonene 
som følge av en influensa, særlig blant eldre, 
astmatikere og personer med svak helse. 

– Årlig vaksine mot sesonginfluensa kan 
med fordel kombineres med vaksine mot lun-
gebetennelse, som skal gis omtrent hvert 
tiende år. Jo færre infeksjoner man får på grunn 
av influensa, desto færre andre infeksjoner får 
man, forklarer Brelin.

Han påpeker ellers at det å spise sunt og ikke 
å røyke er viktig for å holde seg frisk.

– De som røyker er særlig utsatt for luftveis-
infeksjoner. Det er aldri for sent å slutte å 
røyke, helseeffekten er betydelig uansett, sier 
han.

EFFEKTIV ANTIBIOTIKA
Brelin har selv hatt hardt rammede pasienter 
i forbindelse med antibiotikaresistens.

– Det har betydd mange og lange innleggel-
ser på sykehus. Disse pasientene har virkelig 
vært i en vanskelig situasjon, med infeksjoner 
uten tilgang til virksomme medisiner. Uten 
effektiv antibiotika står vi nesten uten verk-
tøy, sier Brelin.

Du ligger isolert på sykehuset på tiende 
dagen. Det går sakte fremover, men du har 
vært heldig og det er godt håp om å bli frisk. 
Du lengter etter friheten og det virkelige livet. 
Å møte mennesker uten at de trenger beskyt-
telseshansker for å ta på deg. Å kunne 
klemme dem du er glad i.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no, 

Regjeringen, Den norske legeforening, 

EU-kommisjonen
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HELSENYTT

MINDRE SALT GIR 
FÆRRE NATTLIGE 

TISSETURER
 ➜ Forskere fra Japan har slått fast at økt salt-

inntak (fra 9 gram til 11 gram per døgn) fører 
til økt behov for å stå opp og tisse om natten. Å 
holde seg til de anbefalte mengdene av salt per 
dag (6 gram) kan altså ha flere fordeler enn bare 
å senke blodtrykket. Kilde: Internation Journal of 
Urology

URINPRØVE FOR 
PROSTATAKREFT

 ➜ Danske forskere har utviklet en ny og enkel 
metode for å avdekke kreft i prostata. Urinprøven 
ser ut til å større nøyaktighet enn blodprøven 
som måler PSA (Prostataspesifikt antigen). På 
den måten kan antallet som må gjennomgå en 
biopsi reduseres. Håpet er at urintesten skal 
være tilgjengelig om fem år.  

FUGLEKIKKING 
ROER DEG NED

 ➜ En engelsk studie viser at mennesker som 
bruker en del av dagen på å kikke på fugler, er 
mindre stresset og opplever mindre angst og 
depresjon enn de som ikke har kontakt med 
naturen på denne måten. Antallet fugler hadde 
størst betydning, mens det ikke spilte noen rolle 
hvilke fugler de observerte, enten det var fra vin-
duet, i hagen eller i nabolaget. Tidligere studier 
har også vist at det å lytte til fuglesang virker 
nedstressende.

STATINER KAN GI 
MUSKELSMERTER

 ➜ Smerter i musklene kan være en bivirkning av 
statiner, legemidler som brukes mot høyt koles-
terol. Men forventninger om bivirkninger, såkalt 
nocebo-effekt, kan spille negativt inn. I en studie 
av 10.000 pasienter mellom 40 og 79 år over tre 
år, rapporterte både de som fikk atorvastin og de 
som fikk narremedisin ganske likt når det gjaldt 
bivirkninger. 


