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Europeiska kommissionen – Pressmeddelande:

Antibiotikaresistens – kommissionen trappar upp kampen med ny handlingsplan

Bryssel den 29 juni 2017

I dag antog kommissionen en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens – ett växande hot som 
orsakar 25 000 dödsfall och ekonomiska förluster på 1,5 miljarder euro i EU varje år.

Handlingsplanen bygger på One health-modellen och omfattar insatser för både människor och djur. 
Som ett första led i handlingsplanen antog kommissionen också EU-riktlinjer för återhållsam 
användning av antibiotika.



https://www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/fakta-om-antibiotika-i-bilder/antibiotika-i-livsmedelsproduktion/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/fakta-om-antibiotika-i-bilder/antibiotika-i-livsmedelsproduktion/
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MRB-screening inför sjukvård i Skåne

Sjukvårdskontakter de senaste 6 månaderna
• Efter sjukvård utanför Norden 

• Efter sjukvård inom Norden på enhet med pågående smittspridning

• Efter arbete/praktik i vård och omsorg utanför Norden

•Andra händelser de senaste 6 månaderna
• Oläkt sår eller hudskada som uppkommit i samband med utlandsvistelse 

• Vistelse i krigszoner eller flyktingläger utomlands

• Vistelse på förläggningsboende i Sverige



Terapigruppen Ab/infektioner Strama

Selektion av resistenta bakterier
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Varför oroa sig för resistens?

• Samma infektioner som av icke resistenta bakterier, men mer svårbehandlat!

• Tar tid och ökar kostnader för både patient och sjukvård



Historiskt sett har resistensutveckling uppmärksammats efter 
några år och det är en dålig utveckling av nya antibiotika-klasser.



Vad kan vi göra?

• Bättre hygienrutiner och därigenom minska spridning av 
resistenta bakterier. Bästa infektionen är den som aldrig 
blir av!!

• Minska antibiotikatrycket.



I grafen illustreras antibiotikatrycket i Skåne på recept/dosrecept, för alla åldrar, 
som antalet recipe/1000 invånare och år. Antibiotikaförsäljningen i Skåne 
fortsätter minska och 2016 var 3% lägre än jämfört med 2015. Minskningen var 
från 350 till 341 recept/1000 invånare. Förändringen i riket under samma period 
var 2% (rikssnittet är på 318 recipe/1000 invånare och år) .



Försäljning av antibiotika till människor 1987-2016 (folkhälsomyndigheten)



Antibiotika per 1000 personer i åldersgrupp resp antal recept i 
olika åldersgrupper och uppdelat på kön.



Hur mycket antibiotika förskrivs i Skåne jämfört med andra 
regioner i Sverige?

1. Mer än genomsnittet

2. Vi ligger på genomsnittet

3. Mindre än genomsnittet







Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, urinvägsinfektioner och luftvägsinfektioner, förskrivet till 
boende i Skåne för olika åldersgrupper, som antalet recept/1000 invånare och år. 
I gruppen alla åldrar minskar samtliga 3 tre grupper 2016 jmf  med 2015, som vanligt står AB som ofta används vid luftvägsinfektioner för den största 
minskningen på 5%. Antibiotika som ofta används vid UVI minskar 2% och hud- och mjukdels antibiotika minskar 1% för alla åldrar.
I gruppen 0-6 år är minskningen inte lika stor som tidigare perioder. Dels minskar luftvägsantibiotika mindre än tidigare perioder (2%) och dels ökar UVI-
antibiotika (7%) och hud- och mjukdelsantibiotika (2%). 



Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid urinvägsinfektioner, förskrivet till boende i Skåne för olika åldersgrupper och kön, som antalet 
recipe/1000 invånare och år. Med antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektion avses J01CA08 pivmecillinam, J01EA01 trimetoprim, J01XE01 
nitrofurantoin, J01MA02 samt J01MA06 norfloxacin och ciprofloxacin. Totalt har AB som ofta används vid UVI minskat med ca 2% under 2016 jmf med 2015. 
Minskning ses i alla substansgrupperna utom nitrofurantoin.  
För gruppen kvinnor alla åldrar har det minskat 2% under samma period. Minskning ses i båda åldersgrupperna för kvinnor, procentuellt är minskningen störst 
hos de över 80 år. För män alla åldrar har antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektion minskat med 1% under perioden (för män över 80 år var 
minskningen 3%). För båda åldersgrupperna  ökade pivmecillinam och nitrofurantoin medan kinolonerna och trimetoprim minskade. 



Ciprofloxacin är en värdefull antibiotika men vi 
måste vara rädda om den. Den driver också 
resistensutveckling.



Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, förskrivet till boende i Skåne för olika åldersgrupper, som antalet 
recipe/1000 invånare och år. För alla åldrar  är minskningen ca 2% under  2016 jmf med 2015. Försäljningen minskar i alla åldersgrupper förutom hos barn och 
unga där den ökar under 2016. För  gruppen 60-79 år är  minskningen av den totala försäljningen antibiotika, som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner 
störst (4%). 



Balansvågen! 

• Livräddande

• Minskar komplikationer

• Lindrar symtom

Fördelar: Nackdelar:

• Rubbar normalfloran

• Kan ge allergiska reaktioner

• Kan ge diarré (ev Clostridium 
difficile)

• Ökar antibiotikaresistens



Strama – samverkan mot antibiotikaresistens

”Rätt preparat i rätt dos, till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid”

Vilket förstås i högsta grad också innefattar att helt AVSTÅ från antibiotika i fall där antibiotika har ingen 
eller ytterst begränsad nytta= virusinfektioner respektive lindriga och självläkande infektioner!!


