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DU KAN DØ AF BLÆ
90

pct. af antibio-
tika-forbruget 
bliver udskrevet 
hos den praktise-
rende læge. 32

pct. er forbruget 
af antibiotika hos 
de praktiserende 
læger steget med 
fra 2000 til 2010. 67 g

a
s

Af TRINE STEENGAARD NIELSEN 
OG LISBETH KJÆR LARSEN

B
lærebetændelse, diarré og lunge-
betændelse. Infektioner vi i dag 
let behandler med antibiotika, 

men sygdomme, som vi i fremtiden kan 
dø af, fordi fl ere og fl ere bakterier bliver 
modstandsdygtige over for antibiotika. 

Vi har længe vidst, at fl ere  bakte-
rier bliver modstandsdygtige, men 
problemet er nu så stor en trussel, 
at WHO (Verdenssundhedsorgani-
sationen) har udråbt antibiotikare-
sistens som en af de væsentligste 
trusler mod menneskers helbred. 

Siden 2001 er der i Danmark sket 
en stigning på 32 pct. i det totale 
antibiotikaforbrug til mennesker. 
Ca. hver tredje dansker får mindst 
én antibiotikakur om året.

Denne stigning er ifølge fl ere 
danske og udenlandske antibioti-
ka-eksperter yderst alarmerende, 
fordi stigningen betyder, at fl ere og 
fl ere bakterier bliver modstands-
dygtige over for antibiotika. Det 
kan få alvorlige følger for vores hel-
bred, forklarer Lars Bjerrum, der 
er praktiserende læge og professor 
på Institut for Folkesundhedsviden-
skab ved Københavns Universitet.

Unge, raske kvinder
- Vi er på vej til at havne i en situ-
ation, hvor vi ikke kan behandle de 
kritiske alvorlige sygdomme med 
de vigtige antibiotika. Det betyder, 
at folk vil dø af infektionssygdomme 
i højere grad end tidligere. Infektio-

ner som diaré, lungebetændelse og 
blærebetændelse kan ende med at 
blive livstruende for os, siger han. 

Hvert år ses omkring 300.000 
tilfælde af blærebetændelse – især 
blandt unge, raske kvinder. Ved 
en blærebetændelse kan bakteri-
en brede sig til nyrebækkenet og 
videre til blodbanen, hvor den kan 
give en livstruende blodforgiftning. 
Det sker hvert år for ca. 2.000 dan-
skere og koster årligt omkring 400 
liv. Et tal, professor Lars Bjerrum 
kun frygter, vil blive meget højere 
i fremtiden. 

Colibakterier
- Blærebetændelse skyldes ofte co-
libakterier, som vi tidligere let kun-
ne behandle med antibiotika. Men vi 
oplever lige nu, at et stigende antal 
af de bakterier, der er årsag til blæ-
rebetændelse, er blevet multiresi-
stente over for antibiotika. Dermed 
virker den almindelige behandling 
mod blærebetændelse ikke længe-
re. Flere vil dø af blærebetændelse 
fremover, hvis ikke vi er mere til-
bageholdende med antibiotika, siger 
Lars Bjerrum.

Hvis vi skal den stigende fore-
komst af resistente bakterier til 
livs, så er det ifølge Lars Bjerrum 
nødvendigt med en samlet indsats 
– især rettet mod de praktiserende 
læger, som udskriver ca. 90 pct. af 
alle recepter på antibiotika. 

Sædvanlige antibiotika virker kun 
på sygdomme, der skyldes bakteri-
er og ikke på sygdomme, der skyl-
des en virus. 

- En betydelig del af de antibioti-
ka, som de praktiserende læger ud-
skriver, er nyttesløse. Problemet er, 
at lægerne behandler alt for man-
ge infektioner med antibiotika, som 
ikke skyldes bakterier. Det er f.eks. 
svært at afgøre, om en bihulebetæn-
delse skyldes en virus eller en bak-
terie. Selv om kun omkring 1 ud af 
10 med bihulebetændelse vil have 
gavn af antibiotika, så får langt stør-
stedelen det, siger Lars Bjerrum. 

Selv om sygdommen skyldes en 

bakterie, som antibiotika kan slå 
ned, så er virkningen af antibioti-
ka stadig yderst begrænset. F.eks. 
forkorter antibiotika kun en halsbe-
tændelse med ½-1 døgn.

Formanden for Praktiserende 
Lægers Organisation, Henrik Dib-
bern, mener, at stigningen er et ud-
tryk for efterspørgselen fra patien-
terne. 

- Når patienter går til lægen, så 
forventer de at få noget medicin 

med hjem. Hvis lægen siger, vent 
til det går over, så føler patienten 
sig ikke lige så godt hjulpet, siger 
Henrik Dibbern. 

Hold igen med recepterne
Ifølge Anette M. Hammerum, se-
niorforsker på Statens Serum Insti-
tut, er det vigtigt at se på, hvordan 
vi kan begrænse forbruget af anti-
biotika. 

- Antibiotika er vores vigtigste 
våben mod infektionssygdomme. 
Men vi er nødt til at få et mere rati-
onelt forhold til, hvordan vi bruger 
antibiotika. Hvis patienten har en 
mild halsbetændelse, så er det må-
ske ikke nødvendigt at give antibio-
tika. Men det er klart, at hvis der er 
tale om en blodforgiftning, så er det 
nødvendigt med antibiotika. Det er 
meget vigtigt, at antibiotika virker 
ved de kritisk alvorlige sygdomme, 
siger Anette M. Hammerum. 

Henrik Dibbern er enig i, at de 
praktiserende læger skal være bed-
re til at holde igen med recepter på 
antibiotika. Han vurderer, at hvis 
lægerne droppede antibiotika ved 
de milde halsbetændelser, som man 
har gjort det i England, så kunne det 
nedsætte forbruget af et af de mest 
brugte antibiotika, penicillin med, 
op mod 15 pct. 

- Men det kræver, at der fagligt 
bliver enighed om at gøre det. Det 
nytter jo ikke noget, at hver anden 
læge beslutter sig for at holde op, 
hvis hver anden læge fortsætter 
med at behandle, siger Henrik Dib-
bern. trine@bt.dk, lkl@bt.dk 

ANTIBIOTIKA-RESISTENS: Et stigende forbrug af 
antibiotika betyder, at vi er på vej til at miste et af vores 
mest betydningsfulde våben mod infektionssygdomme

Smalspektret antibiotika

Er særligt udviklet til kun at  
ramme den sygdomsfremkal-
dende bakterie. Det kræver 
derfor en test af, hvilken bakte-
rie man har.

Bredspek

Ramme
fremkald
kroppen
fl ora. Bru
ende infe

Fra antibi

» Flere vil dø 
af blærebe-

tændelse fremover, 
hvis ikke vi er mere 
tilbageholdende 
med antibiotika
Lars Bjerrum, læge og professor

Vi får sværere og sværere ved at bekæmpe bakterier - og 
det er vores egen skyld.  Foto: Iris/Scanpix
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ÆREBETÆNDELSE 

pct, af antibiotika-forbru-
get er af det bredspektrede 
antibiotikum, som giver 
større risiko for at udvikle 
resistens. 1/3

af alle danske-
re behandles 
hvert år med 
antibiotika.

dag nedsættes sygdomsperio-
den med, hvis man behandler 
luftvejsinfektioner som hals-
betændelse og mellemørebe-
tændelse med antibiotika.1

HER VIRKER 
ANTIBIOTIKA IKKE:
Disse sygdomme skyldes virus og ikke 
bakterier.

Infl uenza 

Forkølelse  

Akut bronkitis 

HER VIRKER ANTIBIOTIKA 
KUN SJÆLDENT: 
Bihulebetændelse (oftest virus)

Mellemørebetændelse (oftest virus) 

Halsbetændelse (oftest virus)

ANTIBIOTIKA VIRKER, MEN 
KAN OFTEST UNDVÆRES: 
Acne: Er ikke en livstruende sygdom, og 
da man skal behandles med antibiotika 
i seks måneder for at se et resultat, kan 
det diskuteres, om man skal gøre brug af 
andre midler. Kun nødvendigt ved meget 
svære tilfælde. 

Stafylokokker: Kan behandles med jod, 
Klorhexidin eller andre lokalmidler. 

Bylder: Ofte kan bylden skæres væk. 

Øjenbetændelse: Bør kun gives ved svæ-
rere infektioner, der skyldes en bakterie – 
ikke dem, der skyldes et virus. 

HER ER ANTIBIOTIKA 
NØDVENDIGT:
Disse sygdomme skyldes en bakterie, og 
fl ere kan være livstruende

Lungebetændelse

Nyrebækkenbetændelse 

Blodforgiftning 

Underlivsbetændelse 

Blærebetændelse 

Hjernehindebetændelse (Meningitis) – 
hvis den skyldes en bakterie og ikke virus 

Hjerteklapbetændelse 

Knoglemarvsbetændelse

Bughindebetændelse

Klamydiainfektion  
Kilder: Henrik Dibbern, Praktiserende Læ-

gers Organisation, Lars Bjerrum, professor på 
Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Køben-
havns Universitet, professor Niels Høiby chef 
for Rigshospitalets klinisk mikrobiologiske af-
deling, Niels Frimodt-Møller, professor og over-
læge ved Hvidovre Hospital, Netdoktor  

ktret antibiotika

r både de sygdoms-
dende bakterier og 
s naturlige bakterie-

uges især ved livstru-
ektioner, der kræver 

hurtig behandling, og hvor der 
ikke er tid til at teste. 67 pct. af 
den antibiotika, der bruges er 
bredspektret.

Resistent

Ved behandling med store do-

ser antibiotika slås de natur-
lige bakterier ihjel sammen 
med de sygdomsfremkalden-
de. Få bakterier bliver tilbage i 
kroppen. Det er dem, der har 
udviklet resistens over for anti-
biotika. Disse bakterier mu-

terer og er resistente, og kan 
derfor ikke behandles med 
antibiotika. Får man f.eks. lun-
gebetændelse, vil man ikke 
kunne behandle bakterien 
med antibiotika.

iotika til resistens
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Af TRINE STEENGAARD 
OG LISBETH KJÆR LARSEN

S
merter i halsen, 40 i feber og hæ-
vede mandler med belægnin-
ger. 22-årige Marie Holm Mathia-

sen har fl ere gange fået penicillin for sine 
halsbetændelser. Men behandlingen vir-
kede ikke, fordi hun havde fået en aggres-
siv, multiresistent bakterie, der var mod-
standsdygtig over for antibiotika.

For ca. et år siden fi k Marie Holm 
Mathiasen halsbetændelse. Hun fi k 
antibiotika i form af penicillin, men 
det virkede ikke. Kort før jul blev 
hun igen syg med en voldsom hals-
betændelse. Hos vagtlægen blev hun 
podet, men lægen sagde, at antibioti-
ka ikke ville virke, da han ikke kun-
ne se nogen bakterie. Marie Holm 
Mathiasen fortalte, at hun tidligere 
havde haft noget lignende, som hun 
havde fået penicillin for. 

- Jeg var nok lidt desperat for at 
få et eller andet, som kunne slå det 
ned, for jeg var simpelthen så syg og 
havde 40 i feber, fortæller hun. 

Fik det værre
Derefter fi k Marie Holm Mathiasen 
en recept på penicillin. Men heller 
ikke denne gang virkede det. Tvært-
imod fi k hun det værre. Feberen vil-
le ikke falde, og belægningerne i 
svælget voksede. 

Marie Holm Mathiasen blev hen-
vist til Klinisk Biokemisk Afdeling 
på Aarhus Universitetshospital, hvor 
hun fi k taget en blodprøve, da hun 

var under mistanke for kyssesyge. 
Men prøven viste, at hun havde 

en multiresistent bakterie, der er 
en bakterie, der er modstandsdygtig 
over for de fl este slags antibiotika. 

Det er især brugen af de bred-
spektrede antibiotika-kure, som of-
test bruges ved halsbetændelse, 
som øger risikoen for modstands-
dygtige bakterier. 

Ikke lyst til penicilin
I dag har Marie Holm Mathiasen 
igen fået halsbetændelse, men den-
ne gang er hun meget mere tilbage-
holdende over for at bruge penicillin. 

- Jeg er ikke vild med at få så me-
get penicillin, fordi det er påvist, at 
et overforbrug kan fremme væksten 
af multiresistente bakterier. 

Jeg vil nødig komme i en situati-
on, hvor jeg ikke kan behandles for 
en lungebetændelse, fordi jeg har 
fået penicillin for halsbetændelse så 
mange gange, siger Marie Holm Ma-
thiasen. 
 trine@bt.dk, lkl@bt.dk

Ramt af resistent bakterie

dør hvert år i 
Europa på grund 
af antibiotika-
resistens.25.000

22-årige Marie Holm Mathiasen har fl ere gange fået penicillin for sine halsbetændelser. Men behandlingen virkede ikke, fordi hun 
havde fået en multiresistent bakterie, der var modstandsdygtig over for antibiotika.  Foto: Brian Rasmussen 

 Marie Holm Mathiasen kunne 
ikke komme af med sin 
halsbetændelse, fordi penicillinen 
ikke længere virkede 

Det kan du selv gøre
VASK HÆNDER
Du kan også blive smittet gen-
nem kontakt med andre smitte-
de mennesker. Bakterierne kan 
f.eks. sidde på hænderne, hvis 
man ikke vasker hænder or-
dentligt efter toiletbesøg.

PERSONLIG KUR
Du må ikke give antibiotika til 
andre, da det ikke er sikkert, 
at det er det rette antibioti-
kum til de bakterier, du er ble-
vet syg af.

TAG HELE KUREN
Det er vigtigt, at du tager hele din 
antibiotikakur, også selv om du fø-
ler dig rask, så ’stærke’ og resisten-
te bakterier ikke udvikler sig.

GOD HYGIEJNE PÅ FERIEN 
I mange lande f.eks. i Sydeuropa er 
mange fl ere smittet end i Danmark, og 
fl ere danskere bærer bakterierne med 
hjem fra deres ferie. God hygiejne er 
derfor ekstra vigtigt på ferien. 

KRÆV IKKE EN RECEPT 
Hvis du har en infektion, så lad være 
med at kræve en recept på antibio-
tika af din læge, hvis lægen ikke me-
ner, at det er nødvendigt at bruge 
antibiotika. Tag hellere en ekstra dag 
med halsbetændelse end at bruge 
for meget antibiotika. 

SPIS DANSK 
Der er færre resistente bakte-
rier i danske fødevarer end i 
udenlandske. 

GENNEMSTEG KØDET 
Hvis vi spiser kød fra et dyr, der 
har resistente bakterier i tar-
men, så kan det smitte menne-
sker, så vi får bakterierne ned 
i tarmen, hvis ikke kødet gen-
nemsteges ordentligt. 

Kilder: Minmedicin.dk, Jenny Dahl Knud-
sen, overlæge på mikrobiologisk afde-
ling på Hvidovre Hospital, Netdoktor

» Jeg var nok lidt 
desperat for at 

få et eller andet, som 
kunne slå det ned
Maria Holm Mathiasen
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SMALSPEKTRET
Rammer kun den 
sygdomsfrem-
kaldende bakterie. 
Det kræver en 
test af bakterien.

BREDSPEKTRET
Rammer både 
de syge og de 
naturlige bakterier 
i kroppen. Bruges 
især ved livstru-
ende infektioner.

ANTIBIOTIKA
Der fi ndes to typer 
antibiotika: En 
bredspektret og 
en smalspektret.

Antibiotika 
og resistens

Af LISBETH KJÆR LARSEN 
OG TRINE STEENGAARD

I
ndlagt med blodforgiftning, død 
på grund af tarmbakterie. Sådan 
kan det meget vel se ud for det sti-

gende antal danskere, der bliver resistente 
over for antibiotika.

Siden 2009 har 42 mennesker mistet 
livet på grund af den livsfarlige tarm-
bakterie clostridium diffi cile CD027. 

Den aggressive bakterie har mel-
lem 2009 og 2011 spredt sig i re-
kordfart på landets hospitaler, hvor 
særligt ældre og folk med svækket 
immunforsvar bliver ramt. 

I 2009 var der 598 smittede af bak-
terien, mens tallet i 2011 var næsten 
fordoblet til 1059, ifølge Statens Se-
rum Institut. Bakterien er særlig far-
lig, fordi antibiotika ikke virker til at 
slå den ihjel, og har man et svæk-
ket immunforsvar, kan den derfor slå 
patienten ihjel. Danmark har tidlige-
re haft et enestående lavt antal resi-
stente bakterier, men de seneste år 
er vi nået på niveau med Mellem- og 
Sydeuropa, blandt andet fordi stadig 
fl ere multiresistente bakterier sni-
ger sig ind fra udlandet.

Resistente bakterier
Det er den stigende brug af den så-
kaldt bredspektrede antibiotika, der 
har skabt resistens. 

Antibiotikaen rammer bredt og 

slår dermed både de sygdomsfrem-
kaldende og de harmløse bakterier 
ihjel. I stedet udvikles der resisten-
te bakterier som clostridium diffi ci-
le, der hurtigt formerer sig i tarmen 
og i værste fald slår patienten ihjel.

- Hvis det er infektioner, hvor 
antibiotika slet ikke hjælper, så vil 
man se, at dødeligheden vil være op 
til 60 pct. i forhold til de normale 15 
pct. Det kommer til at have stor be-
tydning for dødeligheden, siger pro-
fessor og overlæge Court Pedersen 
fra Odense Universitetshospital.

Sætter alt ind for at behandle
De seneste år har bakterier som 
ESBL og MRSA skabt problemer på 
sygehusene, fordi de har udviklet re-
sistens over for antibiotika. 

Den eneste mulighed for at und-
gå resistens er helt at undlade at be-
handle med antibiotika, men i så fald 
vil risikoen for at dø af en infektion 
stige væsentligt. En risiko lægerne 
ikke er villige til at tage. Derfor gri-
ber man ofte til den aggressive bred-
spektrede antibiotika.

- Patientens tarv kommer altid 
først. Det er vigtigt, at vi sætter alt 
ind for at behandle. Man må aldrig 
risikere at miste menneskeliv, siger 
overlæge Jenny Dahl Knudsen fra 
Hvidovre Hospital.

Derfor efterlyser lægerne bedre 
diagnostik, så man kan behandle in-
fektioner med smalspektrede antibi-
otika. - Det er vigtigt, at vi får nog-
le metoder til at se, hvad der gør en 
person syg, så man hurtigt, efter 
man er blevet indlagt, kan se, hvad 
det er for en bakterie. Dermed kan 
vi målrette en behandling efter præ-
cis, hvilken bakterie det er, så man 
kan behandle mod den, og så er risi-
koen for resistens mindre, siger pro-
fessor og overlæge Court Pedersen 
fra Odense Universitetshospital.

BAKTERIER PÅ SY

»Hvis det er 
infektioner, 

hvor antibiotika slet 
ikke hjælper, så vil 
man se, at dødelig-
heden vil være op til 
60 pct. i forhold til 
de normale 15 pct.
Court Pedersen, professor 
og overlæge

DRÆBERBAKTERIER
Clostridium diffi cile CD027: En tarm-
bakterie, der fi ndes i tarmen på 
mennesker. Den udvikler sig  oftest 
til at blive farlig og resistens, når 
man behandles med bredspektret 
antibiotika. Smitter via mennesker.

ESBL: Blandt disse bakterier fi n-
der man E. Coli og K. pneumoniaie, 
som man har set en stigning af de 
senere år. Spredningen sker især 
på hospitaler, men kan også smit-
te via dyr.

MRSA:  Er resistente stafylokokker, 
der fi ndes hos både mennesker og 
dyr. Hovedsageligt får mennesker 
den gennem dyr, men de seneste år 
er der set fl ere tilfælde, hvor den er 
overført fra menneske til menneske. 

FAKTA 

Den aggressive bakterie clostridium diffi cile CD027 har mellem 2009 
og 2011 spredt sig i rekordfart på landets hospitaler, hvor særligt ældre 
og folk med svækkede immunforsvar bliver ramt.  Foto: Scanpix
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RESISTENS
Bakterier kan 
udvikle resistens 
overfor særlige 
typer antibiotika. 

MULTIRESISTENS
Når en bakterie 
udvikler resistens 
overfor fl ere anti-
biotika, bliver den 
svær at bekæmpe.

DRÆBERBAKTERIER
Stadig fl ere bakterier 
udvikler multiresi-
stens, hvilket gør 
dem livsfarlige.

YGEHUSE DRÆBER

Af TRINE STEENGAARD 
OG LISBETH KJÆR LARSEN

S
ygehuse har de seneste år fået 
sværere ved at bekæmpe det sti-
gende antal infektioner af multi-

resistente bakterier, som f.eks. ESBL, for-
di antibiotikaen i mange tilfælde ikke virker.

Derfor satte Bispebjerg Hospital 
i 2009 hårdt ind i bekæmpelsen af 
ESBL-bakterien med en målrettet 
indsats i brugen af antibiotika, samt 
hygiejnen på hospitalet, så man kun-
ne komme de dødbringende bakteri-
er til livs.

- Patienter med ESBL-bakteri-
er er halveret, og det var det, der 
var målet. Dermed er der selvfølge-
lig også meget færre, der er blevet 
syge, og som er døde af det, siger 
overlæge Jenny Dahl Knudsen fra 
Mikrobiologisk afdeling på Hvidov-
re Hospital, der sammen med Stig 
Ejdrup Andersen fra Bispebjerg Ho-
spital var initiativtager til indsatsen.

Man så blandt andet på brugen 
af antibiotika, som bakterierne i 
stigende grad udviklede resistens 
over for. Her skiftede man i første 
omgang til en anden type, som var 
en anelse dyrere end den hospitalet 
hidtil havde brugt.

Brug af mere smalspektrede anti-
biotika var vigtigt for at mindske re-

sistensen, som mere aggressive, 
bredspektrede antibiotika bidrager 
til at øge. 

- Det har hyppigere rejst en dis-
kussion om, hvilken type antibiotika 
man skal bruge, eller om man skal 
se patienten an uden at give antibi-
otika, indtil vi har sikkerhed for, at 
der rent faktisk er en infektion, si-
ger overlæge Helle Andreassen fra 
Bispebjerg Hospital.

Har knækket kurven
Samtidig satte man hårdt ind med 
hygiejnesygeplejesker og bedre brug 
af isolation af patienter. Det lykkedes 
dermed hospitalet at knække kurven 
for antibiotikaresistens. En proces, 
der dog var længe undervejs, da man 
skulle ændre i samtlige retningslin-
jer for behandling med antibiotika 
på alle hospitalets afdelinger, samt 
lave hygiejneplaner og omstille ho-
spitalet.

De positive resultater har gjort, at 
andre hospitaler også er på vej til at 
omlægge antibiotikaforbruget.

- Det er svært at få alle på hospi-
talet med. Det var en proces, der har 
tog lang tid, før man nåede frem til 
målet, det er ikke lige til at ændre 
på et hospital fra den ene dag til den 
anden, siger Stig Ejdrup Andersen.

  
 trine@bt.dk

Til kamp mod 
bakterierne
 Forbedret hygiejne og ny antibiotika 
er en succes på Bispebjerg Hospital

Overlæge Jenny Dahl Knudsen havde sammen med kollegaen Stig Ejdrup Andersen 
 succes med at halvere de multiresistente bakterier på Bispebjerg Hospital. 
 Foto: Camilla Rønde)

B.T. sætter i den kommende tid 
 fokus på antibiotika og antibiotika-
resistens. 

Vi vil derfor meget gerne høre fra 
dig, hvis der er emner, du mener, vi 
bør sætte fokus på. Eller hvis du har 
oplevet problemer med antibiotika.

Har du f.eks. haft en multiresistent 
bakterie? Har du oplevet, at du ikke 
kunne blive behandlet for f.eks. en 
lungebetændelse, blærebetændel-
se, stafylokokker eller andet, fordi 
sygdommens bakterier var blevet 
resistente over for antibiotika?
Kontakt: trine@bt.dk og lkl@bt.dk

B.T. UNDERSØGER 
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1 2 3 4 5 6
SMALSPEKTRET
Rammer kun den 
sygdomsfrem-
kaldende bakterie. 
Det kræver en 
test af bakterien.

BREDSPEKTRET
Rammer både 
de syge og de 
naturlige bakterier 
i kroppen. Bruges 
især ved livstru-
ende infektioner.

RESISTENS
Bakterier kan 
udvikle resistens 
overfor særlige 
typer antibiotika. 

MULTIRESISTENS
Når en bakterie 
udvikler resistens 
overfor flere anti-
biotika, bliver den 
svær at bekæmpe.

DRÆBERBAKTERIER
Stadig flere bakterier 
udvikler multiresi-
stens, hvilket gør 
dem livsfarlige.

ANTIBIOTIKA
Der findes to typer 
antibiotika: En 
bredspektret og 
en smalspektret.

Antibiotika 
og resistens

Af LISBETH KJÆR LARSEN  
OG TRINE STEENGAARD

I
ndlagt med blodforgiftning, død 
på grund af tarmbakterie. Sådan 
kan det meget vel se ud for det sti-

gende antal danskere, der bliver resistente 
over for antibiotika.

Siden 2009 har 42 mennesker mistet 
livet på grund af den livsfarlige tarm-
bakterie clostridium difficile CD027. 

Den aggressive bakterie har mel-
lem 2009 og 2011 spredt sig i re-
kordfart på landets hospitaler, hvor 
særligt ældre og folk med svækket 
immunforsvar bliver ramt. 

I 2009 var der 598 smittede af bak-
terien, mens tallet i 2011 var næsten 
fordoblet til 1059, ifølge Statens Se-
rum Institut. Bakterien er særlig far-
lig, fordi antibiotika ikke virker til at 
slå den ihjel, og har man et svæk-
ket immunforsvar, kan den derfor slå 
patienten ihjel. Danmark har tidlige-
re haft et enestående lavt antal resi-
stente bakterier, men de seneste år 
er vi nået på niveau med Mellem- og 
Sydeuropa, blandt andet fordi stadig 
flere multiresistente bakterier sni-
ger sig ind fra udlandet.

Resistente bakterier
Det er den stigende brug af den så-
kaldt bredspektrede antibiotika, der 
har skabt resistens. 

Antibiotikaen rammer bredt og 

slår dermed både de sygdomsfrem-
kaldende og de harmløse bakterier 
ihjel. I stedet udvikles der resisten-
te bakterier som clostridium diffici-
le, der hurtigt formerer sig i tarmen 
og i værste fald slår patienten ihjel.

- Hvis det er infektioner, hvor 
antibiotika slet ikke hjælper, så vil 
man se, at dødeligheden vil være op 
til 60 pct. i forhold til de normale 15 
pct. Det kommer til at have stor be-
tydning for dødeligheden, siger pro-
fessor og overlæge Court Pedersen 
fra Odense Universitetshospital.

Sætter alt ind for at behandle
De seneste år har bakterier som 
ESBL og MRSA skabt problemer på 
sygehusene, fordi de har udviklet re-
sistens over for antibiotika. 

Den eneste mulighed for at und-
gå resistens er helt at undlade at be-
handle med antibiotika, men i så fald 
vil risikoen for at dø af en infektion 
stige væsentligt. En risiko lægerne

BAKTERIER PÅ SYGEHUSE DRÆB

Af TRINE STEENGAARD  
OG LISBETH KJÆR LARSEN

S
ygehuse har de seneste å
sværere ved at bekæmpe d
gende antal infektioner af 

resistente bakterier, som f.eks. ESB
di antibiotikaen i mange tilfælde ikke 

Derfor satte Bispebjerg Hos
i 2009 hårdt ind i bekæmpels
ESBL-bakterien med en målr

Til kam
bakter

»Hvis det er 
infektioner, 

hvor antibiotika slet 
ikke hjælper, så vil 
man se, at dødelig-
heden vil være op til 
60 pct. i forhold til 
de normale 15 pct.
Court Pedersen, professor  
og overlæge

FAKTA 

 Forbedret hygie
er en succes på 

Overlæge Jenny Dahl Knudsen hav
 succes med at halvere de multiresis
 

AGGRESSIVE BAKTERIER: Antibiotika-resistens har kostet 42 liv
B.T. sætter i den kommende tid 
 fokus på antibiotika og antibiotika-
resistens. 

Vi vil derfor meget gerne høre fra 
dig, hvis der er emner, du mener, vi 
bør sætte fokus på. Eller hvis du har 
oplevet problemer med antibiotika.

Har du f.eks. haft en multiresistent 
bakterie? Har du oplevet, at du ikke 
kunne blive behandlet for f.eks. en 
lungebetændelse, blærebetændel-
se, stafylokokker eller andet, fordi 
sygdommens bakterier var blevet 
resistente over for antibiotika? 
Kontakt: trine@bt.dk og lkl@bt.dk

B.T. UNDERSØGER 
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DU KAN DØ AF BLÆREBETÆNDELSE
90

pct. af antibio-
tika-forbruget 
bliver udskrevet 
hos den praktise-
rende læge. 32

pct. er forbruget 
af antibiotika hos 
de praktiserende 
læger steget med 
fra 2000 til 2010. 67

pct, af antibiotika-forbru-
get er af det bredspektrede 
antibiotikum, som giver 
større risiko for at udvikle 
resistens. 1/3

af alle danske-
re behandles 
hvert år med 
antibiotika.

dag nedsættes sygdomsperio-
den med, hvis man behandler 
luftvejsinfektioner som hals-
betændelse og mellemørebe-
tændelse med antibiotika.1

Af TRINE STEENGAARD NIELSEN  
OG LISBETH KJÆR LARSEN

B
lærebetændelse, diarré og lunge-
betændelse. Infektioner vi i dag 
let behandler med antibiotika, 

men sygdomme, som vi i fremtiden kan 
dø af, fordi flere og flere bakterier bliver 
modstandsdygtige over for antibiotika. 

Vi har længe vidst, at flere bakte-
rier bliver modstandsdygtige, men 
problemet er nu så stor en trussel, 
at WHO (Verdenssundhedsorgani-
sationen) har udråbt antibiotikare-
sistens som en af de væsentligste 
trusler mod menneskers helbred. 

Siden 2001 er der i Danmark sket 
en stigning på 32 pct. i det totale 
antibiotikaforbrug til mennesker. 
Ca. hver tredje dansker får mindst 
én antibiotikakur om året.

Denne stigning er ifølge flere 
danske og udenlandske antibioti-
ka-eksperter yderst alarmerende, 
fordi stigningen betyder, at flere og 
flere bakterier bliver modstands-
dygtige over for antibiotika. Det 
kan få alvorlige følger for vores hel-
bred, forklarer Lars Bjerrum, der 
er praktiserende læge og professor 
på Institut for Folkesundhedsviden-
skab ved Københavns Universitet.

ner som diaré, lungebetændelse og 
blærebetændelse kan ende med at 
blive livstruende for os, siger han. 

Hvert år ses omkring 300.000 
tilfælde af blærebetændelse – især 
blandt unge, raske kvinder. Ved 
en blærebetændelse kan bakteri-
en brede sig til nyrebækkenet og 
videre til blodbanen, hvor den kan 
give en livstruende blodforgiftning. 
Det sker hvert år for ca. 2.000 dan-
skere og koster årligt omkring 400 
liv. Et tal, professor Lars Bjerrum 
kun frygter, vil blive meget højere 
i fremtiden. 

Colibakterier
- Blærebetændelse skyldes ofte co-
libakterier, som vi tidligere let kun-
ne behandle med antibiotika. Men vi 
oplever lige nu, at et stigende antal 
af de bakterier, der er årsag til blæ-
rebetændelse, er blevet multiresi-
stente over for antibiotika. Dermed 
virker den almindelige behandling 
mod blærebetændelse ikke længe-
re. Flere vil dø af blærebetændelse 
fremover, hvis ikke vi er mere til-
bageholdende med antibiotika, siger 
Lars Bjerrum.

Hvis vi skal den stigende fore-
komst af resistente bakterier til 
livs, så er det ifølge Lars Bjerrum 
nødvendigt med en samlet indsats

- En betydelig del af de antibioti-
ka, som de praktiserende læger ud-
skriver, er nyttesløse. Problemet er, 
at lægerne behandler alt for man-
ge infektioner med antibiotika, som 
ikke skyldes bakterier. Det er f.eks. 
svært at afgøre, om en bihulebetæn-
delse skyldes en virus eller en bak-
terie. Selv om kun omkring 1 ud af 
10 med bihulebetændelse vil have 
gavn af antibiotika, så får langt stør-
stedelen det, siger Lars Bjerrum. 

Selv om sygdommen skyldes en 

bakterie, som antibiotika kan slå 
ned, så er virkningen af antibioti-
ka stadig yderst begrænset. F.eks. 
forkorter antibiotika kun en halsbe-
tændelse med ½-1 døgn.

med hjem. Hvis lægen siger, vent 
til det går over, så føler patienten 
sig ikke lige så godt hjulpet, siger 
Henrik Dibbern. 

Hold igen med recepterne
Ifølge Anette M. Hammerum, se-
niorforsker på Statens Serum Insti-
tut, er det vigtigt at se på, hvordan 
vi kan begrænse forbruget af anti-
biotika. 

- Antibiotika er vores vigtigste 
våben mod infektionssygdomme. 
Men vi er nødt til at få et mere rati-
onelt forhold til, hvordan vi bruger 
antibiotika. Hvis patienten har en 
mild halsbetændelse, så er det må-
ske ikke nødvendigt at give antibio-
tika. Men det er klart, at hvis der er 
tale om en blodforgiftning, så er det 
nødvendigt med antibiotika. Det er 
meget vigtigt, at antibiotika virker 
ved de kritisk alvorlige sygdomme, 
siger Anette M. Hammerum. 

Henrik Dibbern er enig i, at de 
praktiserende læger skal være bed-
re til at holde igen med recepter på 
antibiotika. Han vurderer, at hvis 
lægerne droppede antibiotika ved 
de milde halsbetændelser, som man 
har gjort det i England, så kunne det 
nedsætte forbruget af et af de mest 
brugte antibiotika, penicillin med, 
op mod 15 pct.

ANTIBIOTIKA-RESISTENS: Et stigende forbrug af 
antibiotika betyder, at vi er på vej til at miste et af vores 
mest betydningsfulde våben mod infektionssygdomme

HER VIRKER  
ANTIBIOTIKA IKKE:
Disse sygdomme skyldes virus og ikke 
bakterier.

Influenza 

Forkølelse  

Akut bronkitis 

HER VIRKER ANTIBIOTIKA 
KUN SJÆLDENT: 
Bihulebetændelse (oftest virus)

Mellemørebetændelse (oftest virus) 

Halsbetændelse (oftest virus)

ANTIBIOTIKA VIRKER, MEN 
KAN OFTEST UNDVÆRES: 
Acne: Er ikke en livstruende sygdom, og 
da man skal behandles med antibiotika 
i seks måneder for at se et resultat, kan 
det diskuteres, om man skal gøre brug af 
andre midler. Kun nødvendigt ved meget 
svære tilfælde. 

Stafylokokker: Kan behandles med jod, 
Klorhexidin eller andre lokalmidler. 

Bylder: Ofte kan bylden skæres væk. 

Øjenbetændelse: Bør kun gives ved svæ-
rere infektioner, der skyldes en bakterie – 
ikke dem, der skyldes et virus. 

HER ER ANTIBIOTIKA 
NØDVENDIGT:
Disse sygdomme skyldes en bakterie, og 
flere kan være livstruende

Lungebetændelse

» Flere vil dø 
af blærebe-

tændelse fremover, 
hvis ikke vi er mere 
tilbageholdende 
med antibiotika
Lars Bjerrum, læge og professor
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Af TRINE STEENGAARD  
OG LISBETH KJÆR LARSEN

S
merter i halsen, 40 i feber og hæ-
vede mandler med belægnin-
ger. 22-årige Marie Holm Mathia-

sen har flere gange fået penicillin for sine 
halsbetændelser. Men behandlingen vir-
kede ikke, fordi hun havde fået en aggres-
siv, multiresistent bakterie, der var mod-
standsdygtig over for antibiotika.

For ca. et år siden fik Marie Holm 
Mathiasen halsbetændelse. Hun fik 
antibiotika i form af penicillin, men 
det virkede ikke. Kort før jul blev 
hun igen syg med en voldsom hals-
betændelse. Hos vagtlægen blev hun 
podet, men lægen sagde, at antibioti-
ka ikke ville virke, da han ikke kun-
ne se nogen bakterie. Marie Holm 
Mathiasen fortalte, at hun tidligere 
havde haft noget lignende, som hun 
havde fået penicillin for. 

- Jeg var nok lidt desperat for at 
få et eller andet, som kunne slå det 
ned, for jeg var simpelthen så syg og 
havde 40 i feber, fortæller hun. 

Fik det værre
Derefter fik Marie Holm Mathiasen 
en recept på penicillin. Men heller 
ikke denne gang virkede det. Tvært-
imod fik hun det værre. Feberen vil-
le ikke falde, og belægningerne i 
svælget voksede. 

Marie Holm Mathiasen blev hen-
vist til Klinisk Biokemisk Afdeling 
på Aarhus Universitetshospital, hvor 
hun fik taget en blodprøve, da hun 

var under mistanke for kyssesyge. 
Men prøven viste, at hun havde 

en multiresistent bakterie, der er 
en bakterie, der er modstandsdygtig 
over for de fleste slags antibiotika. 

Det er især brugen af de bred-
spektrede antibiotika-kure, som of-
test bruges ved halsbetændelse, 
som øger risikoen for modstands-
dygtige bakterier. 

Ikke lyst til penicilin
I dag har Marie Holm Mathiasen 
igen fået halsbetændelse, men den-
ne gang er hun meget mere tilbage-
holdende over for at bruge penicillin. 

- Jeg er ikke vild med at få så me-
get penicillin, fordi det er påvist, at 
et overforbrug kan fremme væksten 
af multiresistente bakterier. 

Jeg vil nødig komme i en situati-
on, hvor jeg ikke kan behandles for 
en lungebetændelse, fordi jeg har 
fået penicillin for halsbetændelse så 
mange gange, siger Marie Holm Ma-
thiasen. 
 trine@bt.dk, lkl@bt.dk

Ramt af resistent bakterie

dør hvert år i 
Europa på grund 
af antibiotika-
resistens.25.000

22-årige Marie Holm Mathiasen har flere gange fået penicillin for sine halsbetændelser. Men behandlingen virkede ikke, fordi hun 
havde fået en multiresistent bakterie, der var modstandsdygtig over for antibiotika.  Foto: Brian Rasmussen 

 Marie Holm Mathiasen kunne 
ikke komme af med sin 
halsbetændelse, fordi penicillinen 
ikke længere virkede 

Det kan du selv gøre

» Jeg var nok lidt 
desperat for at 

få et eller andet, som 
kunne slå det ned
Maria Holm Mathiasen
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Af TRINE STEENGAARD NIELSEN OG 
LISBETH KJÆR-LARSEN

A
ntibiotika har i rigtig mange år været 
et af vores vigtigste medicinske vå-
ben mod infektionssygdomme. Men 

vi har snart ikke fl ere virksomme antibiotika 
tilbage. Og der er ikke nye på vej. Det betyder, 
at folk dør på hospitalerne, fordi vi ikke har 
noget at behandle dem med. Og i nær fremtid 
kan også simple infektionssygdomme som 
blærebetændelse blive livstruende.

Det får nu fl ere af landets førende anti-
biotikaeksperter til at slå alarm. Pro-
blemet er stort, fordi behovet for nye 
antibiotika vokser, i takt med at fl ere 
bakterier bliver stadig mere resisten-
te over for antibiotika.

- Vi er ved at havne i en situation, 
hvor vi ikke har fl ere gode antibiotika 
tilbage, og der er ikke nye på vej. Det 
betyder, at folk i højere grad vil dø af 
infektionssygdomme, som vi tidligere 
kunne behandle med antibiotika, siger 
Lars Bjerrum, der er professor ved In-
stitut for Folkesundhedsvidenskab ved 
Københavns Universitet.

Kan påvirke levealder og børnedødelighed
Allerede nu fi ndes der i Sydeuropa ek-
sempler på uhelbredelige bakteriein-
fektioner. Frygten er, at de kan brede 
sig til andre lande. Situationen er så al-
vorlig, at forskerne mener, at det om 
bare ti år vil påvirke alt fra levealder til 
børnedødelighed, mens ikke-livsvigti-
ge operationer vil blive fravalgt af frygt 
for uhelbredelige bakterier.

I de seneste 10-15 år har resistens-
udviklingen overhalet antibiotikapro-
duktionen. I dag oplever de danske ho-
spitaler multiresistente bakterier, som 
er svære at behandle, fordi der ikke fi n-
des et effektivt antibiotikum.

- Nogle af de meget resisten-
te bakterier, som vi ser herhjem-
me nu, har vi kun nogle meget 
dårlige antibiotika tilbage til at be-
handle med. Derfor er det bekymrede.
Vi kan risikere, at folk dør af blodin-
fektioner, fordi de ikke kan behandles, 
siger Anette M. Hammerum, der er 
seniorforsker ved Statens Serum In-
stitut.

På vej tilbage til 1930’rne
I 1920’rne skyldtes hvert fjerde døds-
fald i Danmark infektionssygdomme 
som tuberkulose, lungebetændelse og 
diarré. Da penicillinen kom i masse-
produktion under Anden Verdenskrig, 
faldt dødeligheden, men vi risikerer at 
blive sat tilbage til 1930’rne, tiden før 
antibiotika, hvis vi ikke længere har no-
get tilbage at behandle med.

Ifølge professor Lars Bjerrum er der 

ikke udviklet nye antibiotika af væsent-
lig betydning inden for de seneste 20 
år.

Medicinalbranchen har stort set lagt 
forskningen i nye antibiotika på hylden, 
fordi de ikke kan tjente penge på anti-
biotika.

- Historien viser, at der ikke går lang 
tid, fra et nyt stof kommer på marke-
det, til der udvikles resistente bakteri-
er over for midlet. Derfor er fortjene-
sten ved at udvikle antibiotika yderst 
begrænset, siger han.

Overlæge Niels Frimodt-Møller fra 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på 
Hvidovre Hospital efterlyser, at vi gør 
noget nu for at sikre antibiotika i frem-
tiden.

- Der er ingen tvivl om, at vi bliver 
nødt til at investere i ny forskning af 
antibiotika. Vi må fi nde nye veje for 
medicinalfi rmaerne, så det bliver at-
traktivt for dem at forske i, siger han.

Eksperterne er enige om, at det er 
vigtigt, at der bliver udviklet nye anti-
biotika. Men da der kan gå op mod ti år, 
før de er på markedet, så er det meget 
vigtigt lige nu at reducere antibiotika-
forbruget, så der ikke kommer fl ere re-
sistente bakterier.

Minister: Ikke statens opgave
Den fungerende sundhedsminister Pia 
Olsen Dyhr mener ikke, at det er sta-
tens ansvar at udvikle antibiotika.

- Vi må erkende, at det ikke er en 
statslig opgave at udvikle antibiotika. 
Det er noget, lægemiddelindustrien 
skal gøre, siger Pia Olsen Dyhr.

- Vi må erkende, at vi simpelthen 
ikke har midlerne i Danmark. Det er en 
ret ressourcekrævende opgave at løse. 

Når medicinalindustrien ikke står 
klar med nye antibiotika, så mener 
den fungerende sundhedsminister, at 
EU skal se nærmere på muligheder-
ne for et offentligt-privat partnerskab.

Antibiotika-resistens er allerede en 
af Danmarks mærkesager under EU-
formandskabet i år, og der er fl ere nye 
forskningsprojekter på vej.

På spørgsmålet om det er for sent, 
at problemet tages alvorligt, svarer Pia 
Olsen Dyhr:

- Skulle det være sket for fem-ti år 
siden – det skulle det måske nok, men 
det vigtigste er, at der sker noget nu.

Pia Olsen Dyhr mener også, at det 
er meget vigtigt at se på, hvordan vi 
kan sænke antibiotikaforbruget, så re-
sistensen ikke øges.

- Der er simpelthen ikke styr nok 
på det nu. Hvis ikke vi får ændret den 
måde, vi bruger antibiotika på nu, så vil 
problemet jo stadig være der, selv om 
man får nye antibiotika.

VI LØBER TØR FO
EKSPERTER SLÅR ALARM: Vi har snart ikke mere virksomt antibio

Der er risiko for, at samfundet simpelthen løber tør for penicillin, der kan be-
kæmpe de stadig mere modstandsdygtige bakterier. Det skyldes bl.a., at medi-
cinalindustrien ikke har nogen økonomisk tilskyndelse til at forske og udvikle 
antibiotika. Det er dyrt, og indtjeningen er beskeden.  Foto: Scanpix
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år fået 
det sti-
multi-

sistensen, som mere aggressive, 
bredspektrede antibiotika bidrager 
til at øge. 

- Det har hyppigere rejst en dis-
kussion om, hvilken type antibiotika 
man skal bruge, eller om man skal

mp mod 
rierne
ejne og ny antibiotika 

Bispebjerg Hospital

vde sammen med kollegaen Stig Ejdrup Andersen 
stente bakterier på Bispebjerg Hospital. 

Foto: Camilla Rønde)
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otika tilbage. Og intet nyt er på vej

Af TRINE STENGAARD NIELSEN 
OG LISBETH KJÆR LARSEN

D
er var engang, hvor anti-
biotikummet penicillin 
var en blockbuster inden 

for lægemidler. Medicinalindustri-
en tjente styrtende med penge på 
midlet, og mange forskede i nye og 
bedre typer. I dag er forskningen 
stort set gået i stå, få virksomhe-
der producerer antibiotika, og næ-
sten ingen har nye på vej.

Koncerndirektør i Novo Nor-
disk, Mads Krogsgaard Thom-
sen, der sidder med ansvaret 
for forskning og udvikling, 
vil gerne forsøge at forklare, 
hvorfor industrien gør, som 
den gør – eller rettere hvor-
for den ikke gør, som den fag-
ligt burde gøre.

- Vi anerkender, at manglen 
på nye antibiotika er en seriøs 
problemstilling. Men det dybt 
tragiske med antibiotika er, at 
det er en dårlig forretning for 
medicinalvirksomhederne, si-
ger han.

Stoppede produktionen i 1994
Novo Nordisk kunne i 1947 
præsentere virksomhedens 
første penicillin. I de følgen-
de år steg omsætningen af 
penicillin og andre antibiotika 
stærkt, men i slutningen af 
1960’erne var konkurrencen 
på det internationale marked 
så hård, at Novo reducere-
de produktionen og stoppe-
de forskningen. I 1994 valgte 
Novo Nordisk helt at stoppe 
produktionen af antibiotika for 
at koncentrere indsatsen om 
fi rmaets hovedforretnings-
område, insulin til diabetes-
patienter.

Forbruget af antibiotika til 
mennesker er siden 2001 ste-

get med 32 pct. Det stigende 
forbrug betyder, at fl ere bak-
terier bliver modstandsdygti-
ge over for antibiotika.

Mads Krogsgaard Thomsen 
forklarer, at sundhedsmyndig-
hederne derfor forståeligt nok 
har en naturlig interesse i at 
reservere nye antibiotika til 
de få meget syge patienter, så 
der ikke udvikles resistens 
over for medikamentet.

- Det koster måske 3-5 mil-
liarder kr. at opfi nde og ud-
vikle et nyt antibiotikum hele 
vejen frem til markedet, men 
kan man kun sælge det til en 
meget lille gruppe patienter, 
vil ingen gå ind i det, da forsk-
ningsinvesteringerne ikke op-
vejes af salget, siger han. 

Kræver alternativ tænkning
Mads Krogsgaard Thomsen 
mener, at det kræver en helt 
ny og alternativ tænkning, 
hvis det igen skal blive renta-
belt for medicinalvirksomhe-
derne at udvikle nye former 
for antibiotika.

Han tror især på et sam-
arbejde mellem universite-
terne, der har forskerne, og 
industriverdenen, der har 
kompetencen til at udvikle.

Koncerndirektøren peger 
også på at begunstige forsk-
ningen og acceptere, at de 
vigtige antibiotika, der kan 
redde folk fra en livstruen-
de sygdom, får en særlig sta-
tus, der gør, at man kan tage 
en højere pris for dem, og de 
bliver tilskudsberettigede på 
et højere niveau.

Mads Krogsgaard Thom-
sen tror på, at industrien vil 
være villig til at udvikle anti-
biotika uden at tjene penge på 
det, blot så længe de ikke mi-
ster penge.

Novo: Ingen 
penge i 
antibiotika

OPDAGEDE 
PENICILLIN VED ET 
TILFÆLDE
I 1928 opdagede den skotske 
bakteriolog Alexander Flem-
ing ved et tilfælde antibioti-
kummet penicillin. 

Ved et uheld fl øj en lille svam-
pespore ind ad vinduet til 
hans laboratorium i London 
og satte sig på hans bakte-
riekultur, hvor den voksede 
til en mugplet. 

Da han kom tilbage fra ferie, 
opdagede han, at bakterier-
ne omkring mugpletten var 
døde. Fleming kunne reg-
ne ud, at svampen havde et 
bakteriedræbende stof, som 
han døbte penicillin. 

Det lykkedes ham ikke at ud-
vinde stoffet, og opdagelsen 
var derfor tæt på at gå i glem-
mebogen. Men i slutningen 
af 30’rne lykkedes det to an-
dre forskere, Howard Florey 
og Ernst Chain, at fremstille 
en lille portion rent penicillin.

I 1945 delte Fleming, Florey 
og Chain årets medicinsk-fy-
siologiske Nobelpris.

FAKTA 

 B.T. sætter i disse dage fokus på antibiotika og antibiotika-
resistens. 
 Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis der er emner, du me-
ner, vi bør sætte fokus på. Eller hvis du har oplevet problemer 
med antibiotika.

 Har du f.eks. haft en multiresistent bakterie? Har du oplevet, at 
du ikke kunne blive behandlet for f.eks. en lungebetændelse, 
blærebetændelse, stafylokokker eller andet, fordi sygdom-
mens bakterier var blevet resistente over for antibiotika?
Kontakt: trine@bt.dk og lkl@bt.dk

Har du erfaringer med resistente bakterier?
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Af GITTE NIELSEN, BERLINGSKE 
NYHEDSBUREAU

K
aren Blixen var ikke til-
freds med fl ymaden og 
forlangte østers og cham-

pagne, Wallis Simpson var jaloux 
på Marilyn Monroe, og den engel-
ske dronning Elizabeth beklagede 
sig over sine børns læsevaner.

Det er nogle af de histori-
er, som man kan læse i den 
britiske forlægger og litteræ-
re agent Charles Picks erin-
dringer. 

Pick, der døde som 82-årig 
i 2000, plejede omgang med 
nogle af det 20. århundredes 

største forfattere, bl.a. John 
Le Carré og John Steinbeck, 
men hans memoirer er aldrig 
udgivet. Nu er manuskriptet 
overgivet til East Anglia Uni-
versitet, skriver den britiske 
avis The Telegraph mandag 
og videregiver uddrag af ma-
nuskriptet.

Klagede over plastic-mad
Pick var bl.a. Karen Blixens 
agent i England, da hendes 
kendte romaner udkom un-
der pseudonymet Isak Dine-
sen. Da den aristokratiske 
danske forfatter på et tids-
punkt skulle fl yve tilbage fra 
USA til England i 1958 for at 

møde forlæggeren, beklage-
de hun sig stærkt over pla-
sticmaden om bord på fl yet.

- Hvad skal jeg stille op, 
Mr. Pick, hvis jeg igen får den 
slags mad serveret. Det er jo 
en lang fl yvetur, så vær venlig 
at skaffe mig noget champag-
ne og nogle østers, skal hun 
have sagt.

Med noget besvær fi k Pick 
ifølge egne erindringer via fl y-
selskabet Pan Am i Heathrow 
foranstaltet, at Karen Blixen 
fi k en fl aske Moët & Chandon 
og et dusin østers fra Con-
naught Hotel om bord på sit 
fl y tilbage til England. 

I 1956 havde Charles Pick 

et møde med hertuginden af 
Windsor, alias Wallis Simpson, 
i hendes hjem i Paris, hvor 
hun boede med sin mand, den 
tidligere kong Edward VIII, 
der havde givet afkald på den 
britiske trone for at gifte sig 
med den fraskilte amerikaner. 
Anledningen til mødet var ud-
givelsen af hertugindens erin-
dringer.

På chaiselongen med chokolade
Pick fandt hende henslængt 
på en chaiselong med en æske 
Charbonnel et Walker-choko-
lade inden for rækkevidde.

Hendes første kommen-
tar til Pick var, om han vidste, 

hvem der var Marilyn Mon-
roes forlægger. 

’Jeg måtte tilstå, at det vid-
ste jeg ikke,’ skriver Pick.

Anledningen til spørgsmå-
let var, at hertuginden var 
særdeles stødt over at være 
fortrængt fra avisernes forsi-
der på grund af Marilyn Mon-
roe.

Den engelske dronning Eli-
zabeth mødte Charles Pick 
første gang ved et middags-
selskab i 1993. Han fortalte 
dronningen om de forfattere, 
som han gennem tiden hav-
de udgivet, blandt andre J.B. 
Priestly, Somerset Maugham 
og John Galsworthy. Dronnin-

Karen Blixen forlangte 
østers på fl yet
 Britisk forlæggers erindringer fortæller humoristisk om 
ekstravagante vaner hos den store danske forfatter

Af LISBETH KJÆR LARSEN OG 
TRINE STEENGAARD

S
pis dansk svinekød, ly-
der rådet ofte, hvis man 
skal undgå at blive fyldt 

med medicinrester fra det kød, vi 
propper i munden, som kan bety-
de, at vi mennesker udvikler resi-
stens mod antibiotika og dermed 
får svært ved at bekæmpe infekti-
onssygdomme.

Jo mere brug af antibioti-
ka, des større risiko for resi-
stens. Danske svineavlere lig-
ger derfor under for strenge 

krav om brugen af antibiotika 
til dyrene. Alligevel lykkedes 
det Fødevarestyrelsen at ud-
dele bøder til ni ud af de 14 
svinebesætninger, de besøg-
te i efteråret ved en stikprø-
vekontrol.

I tre tilfælde var der tale om 
brug af antibiotika i raske svi-
nebesætninger.

Ulovligt at give til raske dyr
- Angiveligt gør man det 
for at forhindre, at de bliver 
syge. Det er ulovligt, og det 
er rigtig vigtigt, at vi stop-
per denne brug, siger leder 

af Fødevarestyrelsens Veteri-
nærrejsehold Flemming Kure 
Marker og tilføjer:

- Man skal forbeholde bru-
gen af antibiotika til syge dyr. 
Ellers risikerer vi, at de ud-
vikler resistens, og det kan 
blive alvorligt for forbrugeren, 
siger Flemming Kure Marker.

Hos fl ere besætninger i Jyl-
land og på Fyn fandt man des-
uden medicin, som blandt an-
det var ulovligt importeret fra 
udlandet.

25.000 dør hvert år af infek-
tionssygdomme i Europa, for-
di bakterierne udvikler resi-

stens mod den antibiotika, vi 
på nuværende tidspunkt har 
til rådighed. 

Det tager ti år at udvikle 
nye produkter, og lige nu er 
intet nyt på vej. Fremtiden 
ser altså dyster ud, hvis for-
bruget af antibiotika ikke bli-
ver nedsat.

Giver antibiotika til alle dyr
- Der er ikke nye antibiotika 
på vej. Derfor er det enormt 
vigtigt, at vi passer godt på 
de antibiotika, vi har, og ikke 
bruger stofferne unødvendigt, 
så bakterierne udvikler resi-

RASKE GRISE FYLDE 
 Kontrol afslører ulovlig brug af medicin i raske dyr

DU KAN DØ AF BLÆREBETÆNDELSE
90

pct. af antibio-
tika-forbruget 
bliver udskrevet 
hos den praktise-
rende læge. 32

pct. er forbruget 
af antibiotika hos 
de praktiserende 
læger steget med 
fra 2000 til 2010. 67

pct, af antibiotika-forbru-
get er af det bredspektrede 
antibiotikum, som giver 
større risiko for at udvikle 
resistens. 1/3

af alle danske-
re behandles 
hvert år med 
antibiotika.

dag nedsættes sygdomsperio-
den med, hvis man behandler 
luftvejsinfektioner som hals-
betændelse og mellemørebe-
tændelse med antibiotika.1

Af TRINE STEENGAARD NIELSEN  
OG LISBETH KJÆR LARSEN

B
lærebetændelse, diarré og lunge-
betændelse. Infektioner vi i dag 
let behandler med antibiotika, 

men sygdomme, som vi i fremtiden kan 
dø af, fordi flere og flere bakterier bliver 
modstandsdygtige over for antibiotika. 

Vi har længe vidst, at flere bakte-
rier bliver modstandsdygtige, men 
problemet er nu så stor en trussel, 
at WHO (Verdenssundhedsorgani-
sationen) har udråbt antibiotikare-
sistens som en af de væsentligste 
trusler mod menneskers helbred. 

Siden 2001 er der i Danmark sket 
en stigning på 32 pct. i det totale 
antibiotikaforbrug til mennesker. 
Ca. hver tredje dansker får mindst 
én antibiotikakur om året.

Denne stigning er ifølge flere 
danske og udenlandske antibioti-
ka-eksperter yderst alarmerende, 
fordi stigningen betyder, at flere og 
flere bakterier bliver modstands-
dygtige over for antibiotika. Det 
kan få alvorlige følger for vores hel-
bred, forklarer Lars Bjerrum, der 
er praktiserende læge og professor 
på Institut for Folkesundhedsviden-
skab ved Københavns Universitet.

Unge, raske kvinder
- Vi er på vej til at havne i en situ-
ation, hvor vi ikke kan behandle de 
kritiske alvorlige sygdomme med 
de vigtige antibiotika. Det betyder, 
at folk vil dø af infektionssygdomme 
i højere grad end tidligere. Infektio-

ner som diaré, lungebetændelse og 
blærebetændelse kan ende med at 
blive livstruende for os, siger han. 

Hvert år ses omkring 300.000 
tilfælde af blærebetændelse – især 
blandt unge, raske kvinder. Ved 
en blærebetændelse kan bakteri-
en brede sig til nyrebækkenet og 
videre til blodbanen, hvor den kan 
give en livstruende blodforgiftning. 
Det sker hvert år for ca. 2.000 dan-
skere og koster årligt omkring 400 
liv. Et tal, professor Lars Bjerrum 
kun frygter, vil blive meget højere 
i fremtiden. 

Colibakterier
- Blærebetændelse skyldes ofte co-
libakterier, som vi tidligere let kun-
ne behandle med antibiotika. Men vi 
oplever lige nu, at et stigende antal 
af de bakterier, der er årsag til blæ-
rebetændelse, er blevet multiresi-
stente over for antibiotika. Dermed 
virker den almindelige behandling 
mod blærebetændelse ikke længe-
re. Flere vil dø af blærebetændelse 
fremover, hvis ikke vi er mere til-
bageholdende med antibiotika, siger 
Lars Bjerrum.

Hvis vi skal den stigende fore-
komst af resistente bakterier til 
livs, så er det ifølge Lars Bjerrum 
nødvendigt med en samlet indsats 
– især rettet mod de praktiserende 
læger, som udskriver ca. 90 pct. af 
alle recepter på antibiotika. 

Sædvanlige antibiotika virker kun 
på sygdomme, der skyldes bakteri-
er og ikke på sygdomme, der skyl-
des en virus. 

- En betydelig del af de antibioti-
ka, som de praktiserende læger ud-
skriver, er nyttesløse. Problemet er, 
at lægerne behandler alt for man-
ge infektioner med antibiotika, som 
ikke skyldes bakterier. Det er f.eks. 
svært at afgøre, om en bihulebetæn-
delse skyldes en virus eller en bak-
terie. Selv om kun omkring 1 ud af 
10 med bihulebetændelse vil have 
gavn af antibiotika, så får langt stør-
stedelen det, siger Lars Bjerrum. 

Selv om sygdommen skyldes en 

bakterie, som antibiotika kan slå 
ned, så er virkningen af antibioti-
ka stadig yderst begrænset. F.eks. 
forkorter antibiotika kun en halsbe-
tændelse med ½-1 døgn.

Formanden for Praktiserende 
Lægers Organisation, Henrik Dib-
bern, mener, at stigningen er et ud-
tryk for efterspørgselen fra patien-
terne. 

- Når patienter går til lægen, så 
forventer de at få noget medicin 

med hjem. Hvis lægen siger, vent 
til det går over, så føler patienten 
sig ikke lige så godt hjulpet, siger 
Henrik Dibbern. 

Hold igen med recepterne
Ifølge Anette M. Hammerum, se-
niorforsker på Statens Serum Insti-
tut, er det vigtigt at se på, hvordan 
vi kan begrænse forbruget af anti-
biotika. 

- Antibiotika er vores vigtigste 
våben mod infektionssygdomme. 
Men vi er nødt til at få et mere rati-
onelt forhold til, hvordan vi bruger 
antibiotika. Hvis patienten har en 
mild halsbetændelse, så er det må-
ske ikke nødvendigt at give antibio-
tika. Men det er klart, at hvis der er 
tale om en blodforgiftning, så er det 
nødvendigt med antibiotika. Det er 
meget vigtigt, at antibiotika virker 
ved de kritisk alvorlige sygdomme, 
siger Anette M. Hammerum. 

Henrik Dibbern er enig i, at de 
praktiserende læger skal være bed-
re til at holde igen med recepter på 
antibiotika. Han vurderer, at hvis 
lægerne droppede antibiotika ved 
de milde halsbetændelser, som man 
har gjort det i England, så kunne det 
nedsætte forbruget af et af de mest 
brugte antibiotika, penicillin med, 
op mod 15 pct. 

- Men det kræver, at der fagligt 
bliver enighed om at gøre det. Det 
nytter jo ikke noget, at hver anden 
læge beslutter sig for at holde op, 
hvis hver anden læge fortsætter 
med at behandle, siger Henrik Dib-
bern. trine@bt.dk, lkl@bt.dk 

ANTIBIOTIKA-RESISTENS: Et stigende forbrug af 
antibiotika betyder, at vi er på vej til at miste et af vores 
mest betydningsfulde våben mod infektionssygdomme

HER VIRKER  
ANTIBIOTIKA IKKE:
Disse sygdomme skyldes virus og ikke 
bakterier.

Influenza 

Forkølelse  

Akut bronkitis 

HER VIRKER ANTIBIOTIKA 
KUN SJÆLDENT: 
Bihulebetændelse (oftest virus)

Mellemørebetændelse (oftest virus) 

Halsbetændelse (oftest virus)

ANTIBIOTIKA VIRKER, MEN 
KAN OFTEST UNDVÆRES: 
Acne: Er ikke en livstruende sygdom, og 
da man skal behandles med antibiotika 
i seks måneder for at se et resultat, kan 
det diskuteres, om man skal gøre brug af 
andre midler. Kun nødvendigt ved meget 
svære tilfælde. 

Stafylokokker: Kan behandles med jod, 
Klorhexidin eller andre lokalmidler. 

Bylder: Ofte kan bylden skæres væk. 

Øjenbetændelse: Bør kun gives ved svæ-
rere infektioner, der skyldes en bakterie – 
ikke dem, der skyldes et virus. 

HER ER ANTIBIOTIKA 
NØDVENDIGT:
Disse sygdomme skyldes en bakterie, og 
flere kan være livstruende

Lungebetændelse

Nyrebækkenbetændelse 

Blodforgiftning 

Underlivsbetændelse 

Blærebetændelse 

Hjernehindebetændelse (Meningitis) – 
hvis den skyldes en bakterie og ikke virus 

Hjerteklapbetændelse 

Knoglemarvsbetændelse

Bughindebetændelse

Klamydiainfektion  
Kilder: Henrik Dibbern, Praktiserende Læ-

gers Organisation, Lars Bjerrum, professor på 
Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Køben-
havns Universitet, professor Niels Høiby chef 
for Rigshospitalets klinisk mikrobiologiske af-

Smalspektret antibiotika

Er særligt udviklet til kun at  
ramme den sygdomsfremkal-

Bredspektret antibiotika

Rammer både de sygdoms-
fremkaldende bakterier og

hurtig behandling, og hvor der 
ikke er tid til at teste. 67 pct. af 
den antibiotika, der bruges er 

ser antibiotika slås de natur-
lige bakterier ihjel sammen 
med de sygdomsfremkalden-

terer og er resistente, og kan 
derfor ikke behandles med 
antibiotika. Får man f.eks. lun-

Fra antibiotika til resistens

» Flere vil dø 
af blærebe-

tændelse fremover, 
hvis ikke vi er mere 
tilbageholdende 
med antibiotika
Lars Bjerrum, læge og professor
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Gennem fl ere dage har B.T. afdækket, hvor farligt det er for os alle, 
at bakterier bliver resistente pga. overdreven brug af antibiotika.
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Jackpot: 10 mio. SuperPuljen: 10 mio. 

20 ekstra  danske million

Ekstra lodtrækning blandt danske præmiegivende rækker onsdag 14. marts 2012.

S MED ANTIBIOTIKA

Længst til venstre: Den verdens-
kendte, danske forfatterinde 
Karen Blixen ses her til frokost i 
New York sammen med skuespil-
lerinden Marilyn Monroe og 
dennes mand, forfatteren Arthur 
Miller i 1959. 

Nederst:  Den daværende britiske 
konge, Edward VIII, sammen med 
Wallis Simpson, fotograferet i 
1936, kort før han abdicerede for 
at kunne gifte sig med den borger-
lige amerikanske kvinde.
 
Øverst: Den britiske dronning 
Elizabeth beklagede sig over for 
Charles Pick over, at hendes børn 
ikke læste noget ordentligt, frem-
går det af den afdøde litterære 
agents erindringer.
 Foto: Scanpix, EPA

gen var imponeret, men be-
klagede sig samtidig over sine 
egne børns læsevaner.

- Jeg har læst dem alle, det 
har været og er stadig en stor 
glæde for mig at læse dem. 
Desværre er det ikke lykke-
des mig at få mine børn til at 
læse dem, sagde hun.

Både Picks manuskript til 
sine erindringer og andet ar-
kivmateriale fra hans gemmer 
er blevet overgivet til East 
Anglia-universitet af hans 
søn. Men om de mange anek-
doter en dag udgives som bog, 
er uvist ifølge telegraph.co.uk

Køb dansk
Dansk kød er generelt underlagt strengere lovgiv-
ning end kød fra udlandet. Køber man dansk, er 
der dermed mindre risiko for antibiotika i kødet.

Gør rent
Sørg altid for, at køkkenhygiejnen er helt i top. Undgå 

at bruge samme redskaber fra råt kød til behandling af 
andre fødevarer og sørg for at vaske grundigt af, hvor 

man har arbejdet med kødet. Sørg desuden for at skifte 
karklud, viskestykker og håndklæde i køkkenet jævnligt. 
 Kilde: DTU og Sundhedsstyrelsen

Steg igennem
Gennemstegning slår evt. bakterier ihjel. Steg 

derfor altid grundigt.

Vask hænder
Sørg for at vaske hænder grun-
digt, når du har med madvarer 

at gøre. 

stens over for stofferne, siger 
seniorforsker Yvonne Agersø 
fra Danmarks Tekniske Uni-
versitet.

Problemet hos landmæn-
dene kan være, at de i nogle 
tilfælde fylder antibiotikaen 
i vandet, som en stor besæt-
ning drikker af, selvom det 
kun er en mindre del af be-
sætningen, der er syge.

- Det er meget vigtigt, at 
man begrænser masseme-
dicinering på den måde. Det 
giver større risiko for udvik-
ling af resistens, siger Yvon-
ne Agersø.

Sådan kan du undgå resistente bakterier
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Af LISBETH KJÆR LARSEN OG 
TRINE STEENGAARD

G
rædende børn i smerter 
får mange forældre til at 
ty til alle midler for at hjæl-

pe de stakkels poder. Derfor er for-
bruget af antibiotika til børn steget 
markant de seneste år. 

Penicillin udskrives i fl æng, 
fordi forældre og dagsinstitu-
tioner kræver behandling af 
børnene. I dag udskriver læ-
gerne 32 pct. mere antibiotika 
end i 2001. Det øgede forbrug 
har en slagside, der er vold-
sommere end et par sygeda-
ge. Det øger nemlig risikoen 
for, at bakterierne bliver resi-
stente over for penicillinen. 
Det bekymrer fungerende 
sundhedsminister Pia Dyhr 
Olsen:

- Som patient – og jeg er 
selv mor – tænker man nog-
le gange, ’Hvorfor søren kan 
vi ikke bare løse problemet 
med antibiotika?’ Men det er 
en helt forkert måde at løse 
problemet på, for det hjæl-
per ikke. Det er kun en falsk 
tryghed. Derudover medfører 
det måske, at når barnet rig-
tig har brug for antibiotika, så 
vil det ikke have den nødven-
dige virkning.

Alligevel presser forældre 
på for at få udskrevet antibio-
tika, når de små er syge.

Presser læger til recept
- Det er typisk penicillin, der 
bliver udskrevet til de her pa-
tienter. Mange undersøgelser 
viser, at hvis det overhove-
det har en effekt, så nedsæt-
ter det måske sygdomsvarig-
heden med et døgn. Det kan 
være svært for forældre at 
forstå, at man ikke giver dem 
noget med hjem at behandle 
med, siger formand for Prak-
tiserende Lægers Organisati-
on, Henrik Dibbern.

Der kan være mange grun-
de til, at forældre presser på 

for at få en recept på anti-
biotika. F.eks. er det et krav 
fra dagsinstitutioner, at børn 
skal være i behandling for 
røde øjne, før de må komme 
tilbage til institutionen. Det 
til trods for, at 80 pct. af de 
infektioner, som børn smittes 
med i dagsinstitutioner, skyl-
des virus, som altså ikke kan 
behandles med medicin.

Drop behandlingen
- Kravet fra vuggestuerne gør, 
at man griber til behandling 
med det samme. Men bare 
man er en anelse forkølet, 
så får man jo også røde øjne. 
Det er en virus, som smitter, 
men her skal man ikke be-
handle med antibiotika, siger 
overlæge Niels Frimodt-Møl-
ler fra Statens Serum Institut, 
der i stedet anbefaler at drop-
pe behandlingen.

- Der står i de store medi-
cinske bøger, at man ved øjen-
betændelse godt kan klare sig 

med kamillete eller saltvand. 
I de fl este tilfælde går det 
over af sig selv, siger han.

Hos Sundhedsstyrelsen 
har man derfor opdateret an-
befalingerne, så pædagoger 
og forældre bliver bedre til at 

skelne mellem de 
to typer øjenbetændelse, så 
man undgår unødvendig brug 
af antibiotika.

- Regelen om, at al øjenbe-
tændelse skal behandles, den 
gælder altså ikke. Vi skal ud 
og slå et slag for de her nye 
regler, både over for læger 
og forældre, siger overlæge i 
Sundhedsstyrelsen Tove Røn-
ne.

Læger efterlyser muligheder
I Island har resistente bakte-
rier i vuggestuerne tidligere 
været et stort problem, men 
da man nedsatte forbruget af 
antibiotika til mildere infekti-
oner, var der et stort fald i de 
resistente bakterier.

Lægerne efterlyser bedre 
muligheder for at stille diag-
nose for sygdomme i praksis 
og hos vagtlægen. Oftest ta-
ger det nemlig minimum et 
døgn at tage en test og sende 
den til dyrkning på laboratori-
et. Det er i løbet af det døgn, 
at der oftest bliver udskrevet 
unødvendigt antibiotika.

Antibiotikarådet arbejder 
på at få nye retningslinjer for 
udskrivning af antibiotika klar 
i år.

 lkl@bt.dk, trine@bt.dk

BØRN FYLDES M
RESISTENS: Overbehandling 
med antibiotika gør det svært 
at bekæmpe bakterier

Af LISBETH KJÆR LARSEN OG 
TRINE STEENGAARD

O
pkast og gråd var resul-
tatet af den penicillinbe-
handling fi re-årige Frede-

rik måtte igennem, da han døjede 
med mellemørebetændelse.

Siden han var helt lille 
har han døjet med proble-
mer med ørerne. Øredråber 

har som regel kunne klare 
problemerne, men i febru-
ar i år kom dråberne til kort. 
En test viste, der var tale om 
stafylokokker Derfor sendte 
lægen familien hjem med en 
recept på penicillin, der viste 
sig ikke at have nogen virk-
ning.

- Det er da skræmmende, 
at de fylder ham med peni-
cillin, der ikke virker uden at 

have undersøgt det ordent-
ligt først, siger Mikkel Thor-
gaard, der er far til Frederik.

Dræn og dråber hjalp
En ny test skulle afgøre, hvil-
ken type bakterier, der var 
tale om, så Frederik kunne 
få den rette behandling. Men 
heller ikke denne penicillin-
kur hjalp.

Et dræn og  nye øredråber 

Syg af unødve  

1 2 3
LUFT UD
Sygdom opstår 
ikke kun pga. kulde 
om vinteren, men 
fordi vi ikke lufter 
ordentligt ud.

UNDGÅ ANTIBIOTIKA
80 pct. af luftvejs-
infektioner skyldes 
virus. Lad være 
med at bede lægen 
om penicillin.

VASK HÆNDER
Lær dit barn at 
vaske hænder 
grundigt og ofte, 
især i institutionen.

Sådan 
holder du 
barnet rask

»Mange 
undersøgel-

ser viser, at hvis 
det overhovedet 
har en effekt, 
så nedsætter 
det måske syg-
domsvarigheden 
med et døgn
Henrik Dibbern, formand for 
Praktiserende Lægers Organi-
sation

»Kravet 
fra vug-

gestuerne gør, 
at man griber 
til behandling 
med det samme
Niels Frimodt-Møller, Statens 
Seruminstitut

skelne mellem de 

BØRN OG 
ANTIBIOTIKA
Børn får ofte udskrevet anti-
biotika til behandling af luft-
vejsinfektioner, selv om 
antibiotikaen tit er virk-
ningsløs, fordi der i 80 pct. 
af tilfældene er tale om en 
virus, der ikke kan behand-
les med antibiotika. Selv 
hvis det er en infektion ned-
sætter antibiotikaen blot 
sygdomsperioden med 
en dag.

Halsbetændelse, ørebetæn-
delse, bihulebetændelse og 
forkølelse skyldes ofte vira. 
Her virker penicillin ikke. 
Selv ved mindre bakterie-
infektioner anbefales det at 
droppe antibiotika.

Brug af antibiotika øger risi-
koen for resistens over for 
fremtidige bakterier, derfor 
er det altafgørende at ned-
sætte forbruget af antibioti-
ka, hvis det ikke er strengt 
nødvendigt.

Hvis lægen vurderer, der er 
behov for antibiotika, er det 
vigtigt, man ikke stopper be-
handlingen før tid, selv om 
barnet føles rask. Ellers vil 
nogle af bakterierne fortsat 
leve i barnets krop og hur-
tigt formere sig.

 Kilde: Patienthåndbogen.
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ndig penicillin

Af LISBETH KJÆR LARSEN OG 
TRINE STEENGAARD

L
ægebesøg er blevet hver-
dag for familien Mandrup, 
der siden januar har væ-

ret igennem fi re penicillinkure, for-
di lægerne ikke kan slå bakterier-
ne fra en urinvejsinfektion ned hos 
kun ti måneder gamle Nicola.

Først troede lægen, der var 
tale om en mellemørebetæn-
delse, hvorefter han udskrev 
penicillin til behandling. Peni-
cillinen hjalp ikke. I stedet vi-
ste det sig, at der var tale om 
en urinvejsinfektion. 

- Vi fi k en recept på pen-
cilin, uden at han vidste, om 
det virkede på denne bakte-
rie, og selve urinprøven blev 
aldrig sendt til dyrkning, si-
ger Allan Mandrup, der er far 
til Nicola.

Ikke syg nok
Tre dage efter behandlingen 
sluttede, var den gal igen. 
Derfor måtte der tages nye 

prøver, men mens de ventede 
på svar, forværredes Nicolas 
helbred, og da feberen fortsat-
te med at stige, tog familien til 
vagtlægen.

- Han var ikke begejstret 

for at give os penicillin, da han 
ikke syntes, at hun var syg 
nok, selvom han kendte hen-
des historie, men vi fi k allige-
vel tvunget det igennem pga. 
hendes symptomer, siger Al-
lan Mandrup.

Heller ikke denne penicillin 
gjorde Nicola rask, så en tur 
på sygehuset var hurtigt en 

realitet. Efter adskillige prø-
ver og yderligere to penicillin-
kurer var resultatet, at Nico-
la havde e. coli bakterier, der 
ofte forårsager urinvejsinfek-
tioner hos børn, og som i nog-

le tilfælde har vist sig at være 
multiresistente. 

- Det eneste lægerne har 
sagt er, at det er coli bakte-
rier. Men jeg kan jo regne ud, 
at eftersom det er fjerde kur, 
så er det jo ikke en, man lige 
slipper af med, siger Allan 
Mandrup.

Fire behandlinger 
uden virkning

4 5 6 7
SPIS DANSK
Dansk produceret 
kød indeholder 
mindre antibiotika 
end importeret. Det 
mindsker risiko 
for resistens.

TAG MEDICIN
Sørg for at tage hele 
antibiotika-behand-
lingen, også selvom 
barnet synes rask 
efter nogle dage.

KÆLEDYR
Lær børnene at 
omgås kæledyr 
med omtanke. 
Kys og kram kan 
overføre bakterier 
til mennesker. 

GENNEMSTEG KØD
Sørg altid for at 
gennemstege 
kødet, så slår man 
bakterierne ihjel.

hjalp til sidst Frederik af med 
sygdommen, og bakterierne 
klarede hans egen krop. Fa-
milien forstår stadig ikke, at 
de skulle igennem penicillin-
kurene.

- Jeg er rigtig ked af, at de 
ikke bare sugede fra begyn-
delsen og gav øredråber. Det 
er som forælder enormt pro-
vokerende, at ens barn skal 
igennem en masse penicil-

lin, som gør barnet sygt, si-
ger Mikkel Thorgaard og 
fortsætter:

- Man føler, man laver et 
overgreb på ens barn, når 
man tvinger det ned i ham i 
et forsøg på at gøre ham rask.

»Det er da 
skræm-

mende, at de 
fylder ham med 
penicillin, der 
ikke virker
Mikkel Thorgaard, far til Frederik

»Vi fi k en recept på 
penicillin, uden at han 

vidste, om det virkede på denne 
bakterie, og selve urinprøven blev 
aldrig sendt til dyrkning
Allan Mandrup, far til Nicola

Allan Mandrup med Nicola, der har været igennem fi re penicillinkure.  Foto: Henning Bagger

Frederik Thorgaard Nielsen på fi re har inden for den 
seneste måned været gennem to antibiotikakure mod 
væske i øret, der stammede fra et hul på trommehin-
den, som ikke ville vokse sammen.  Foto: Camilla Rønde
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1 2 3 4 5 6
SMALSPEKTRET
Rammer kun den 
sygdomsfrem-
kaldende bakterie. 
Det kræver en 
test af bakterien.

BREDSPEKTRET
Rammer både 
de syge og de 
naturlige bakterier 
i kroppen. Bruges 
især ved livstru-
ende infektioner.

RESISTENS
Bakterier kan 
udvikle resistens 
overfor særlige 
typer antibiotika. 

MULTIRESISTENS
Når en bakterie 
udvikler resistens 
overfor flere anti-
biotika, bliver den 
svær at bekæmpe.

DRÆBERBAKTERIER
Stadig flere bakterier 
udvikler multiresi-
stens, hvilket gør 
dem livsfarlige.

ANTIBIOTIKA
Der findes to typer 
antibiotika: En 
bredspektret og 
en smalspektret.

Antibiotika 
og resistens

Af LISBETH KJÆR LARSEN  
OG TRINE STEENGAARD

I
ndlagt med blodforgiftning, død 
på grund af tarmbakterie. Sådan 
kan det meget vel se ud for det sti-

gende antal danskere, der bliver resistente 
over for antibiotika.

Siden 2009 har 42 mennesker mistet 
livet på grund af den livsfarlige tarm-
bakterie clostridium difficile CD027. 

Den aggressive bakterie har mel-
lem 2009 og 2011 spredt sig i re-
kordfart på landets hospitaler, hvor 
særligt ældre og folk med svækket 
immunforsvar bliver ramt. 

I 2009 var der 598 smittede af bak-
terien, mens tallet i 2011 var næsten 
fordoblet til 1059, ifølge Statens Se-
rum Institut. Bakterien er særlig far-
lig, fordi antibiotika ikke virker til at 
slå den ihjel, og har man et svæk-
ket immunforsvar, kan den derfor slå 
patienten ihjel. Danmark har tidlige-
re haft et enestående lavt antal resi-
stente bakterier, men de seneste år 
er vi nået på niveau med Mellem- og 
Sydeuropa, blandt andet fordi stadig 
flere multiresistente bakterier sni-
ger sig ind fra udlandet.

Resistente bakterier
Det er den stigende brug af den så-
kaldt bredspektrede antibiotika, der 
har skabt resistens. 

Antibiotikaen rammer bredt og 

slår dermed både de sygdomsfrem-
kaldende og de harmløse bakterier 
ihjel. I stedet udvikles der resisten-
te bakterier som clostridium diffici-
le, der hurtigt formerer sig i tarmen 
og i værste fald slår patienten ihjel.

- Hvis det er infektioner, hvor 
antibiotika slet ikke hjælper, så vil 
man se, at dødeligheden vil være op 
til 60 pct. i forhold til de normale 15 
pct. Det kommer til at have stor be-
tydning for dødeligheden, siger pro-
fessor og overlæge Court Pedersen 
fra Odense Universitetshospital.

Sætter alt ind for at behandle
De seneste år har bakterier som 
ESBL og MRSA skabt problemer på 
sygehusene, fordi de har udviklet re-
sistens over for antibiotika. 

Den eneste mulighed for at und-
gå resistens er helt at undlade at be-
handle med antibiotika, men i så fald 
vil risikoen for at dø af en infektion 
stige væsentligt. En risiko lægerne 

BAKTERIER PÅ SYGEHUSE DRÆBER

Af TRINE STEENGAARD  
OG LISBETH KJÆR LARSEN

S
ygehuse har de seneste år fået 
sværere ved at bekæmpe det sti-
gende antal infektioner af multi-

resistente bakterier, som f.eks. ESBL, for-
di antibiotikaen i mange tilfælde ikke virker.

Derfor satte Bispebjerg Hospital 
i 2009 hårdt ind i bekæmpelsen af 
ESBL-bakterien med en målrettet 

sistensen, som mere aggressive, 
bredspektrede antibiotika bidrager 
til at øge. 

- Det har hyppigere rejst en dis-
kussion om, hvilken type antibiotika 
man skal bruge, eller om man skal 
se patienten an uden at give antibi-
otika, indtil vi har sikkerhed for, at 
der rent faktisk er en infektion, si-
ger overlæge Helle Andreassen fra 
Bispebjerg Hospital.

Til kamp mod 
bakterierne

»Hvis det er 
infektioner, 

hvor antibiotika slet 
ikke hjælper, så vil 
man se, at dødelig-
heden vil være op til 
60 pct. i forhold til 
de normale 15 pct.
Court Pedersen, professor  
og overlæge

FAKTA 

 Forbedret hygiejne og ny antibiotika 
er en succes på Bispebjerg Hospital

Overlæge Jenny Dahl Knudsen havde sammen med kollegaen Stig Ejdrup Andersen 
 succes med at halvere de multiresistente bakterier på Bispebjerg Hospital. 
 Foto: Camilla Rønde)

AGGRESSIVE BAKTERIER: Antibiotika-resistens har kostet 42 liv
B.T. sætter i den kommende tid 
 fokus på antibiotika og antibiotika-
resistens. 

Vi vil derfor meget gerne høre fra 
dig, hvis der er emner, du mener, vi 
bør sætte fokus på. Eller hvis du har 
oplevet problemer med antibiotika.

Har du f.eks. haft en multiresistent 
bakterie? Har du oplevet, at du ikke 
kunne blive behandlet for f.eks. en 
lungebetændelse, blærebetændel-
se, stafylokokker eller andet, fordi 
sygdommens bakterier var blevet 
resistente over for antibiotika? 
Kontakt: trine@bt.dk og lkl@bt.dk

B.T. UNDERSØGER 
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DØ AF BLÆREBETÆNDELSE
90

pct. af antibio-
tika-forbruget 
bliver udskrevet 
hos den praktise-
rende læge. 32

pct. er forbruget 
af antibiotika hos 
de praktiserende 
læger steget med 
fra 2000 til 2010. 67

pct, af antibiotika-forbru-
get er af det bredspektrede 
antibiotikum, som giver 
større risiko for at udvikle 
resistens. 1/3

af alle danske-
re behandles 
hvert år med 
antibiotika.

dag nedsættes sygdomsperio-
den med, hvis man behandler 
luftvejsinfektioner som hals-
betændelse og mellemørebe-
tændelse med antibiotika.1

 

-

-

-
-

Denne stigning er ifølge flere 
danske og udenlandske antibioti-
ka-eksperter yderst alarmerende, 
fordi stigningen betyder, at flere og 
flere bakterier bliver modstands-
dygtige over for antibiotika. Det 
kan få alvorlige følger for vores hel-
bred, forklarer Lars Bjerrum, der 
er praktiserende læge og professor 
på Institut for Folkesundhedsviden-
skab ved Københavns Universitet.

ner som diaré, lungebetændelse og 
blærebetændelse kan ende med at 
blive livstruende for os, siger han. 

Hvert år ses omkring 300.000 
tilfælde af blærebetændelse – især 
blandt unge, raske kvinder. Ved 
en blærebetændelse kan bakteri-
en brede sig til nyrebækkenet og 
videre til blodbanen, hvor den kan 
give en livstruende blodforgiftning. 
Det sker hvert år for ca. 2.000 dan-
skere og koster årligt omkring 400 
liv. Et tal, professor Lars Bjerrum 
kun frygter, vil blive meget højere 
i fremtiden. 

Colibakterier
- Blærebetændelse skyldes ofte co-
libakterier, som vi tidligere let kun-
ne behandle med antibiotika. Men vi 
oplever lige nu, at et stigende antal 
af de bakterier, der er årsag til blæ-
rebetændelse, er blevet multiresi-
stente over for antibiotika. Dermed 
virker den almindelige behandling 
mod blærebetændelse ikke længe-
re. Flere vil dø af blærebetændelse 
fremover, hvis ikke vi er mere til-
bageholdende med antibiotika, siger 
Lars Bjerrum.

Hvis vi skal den stigende fore-
komst af resistente bakterier til 
livs, så er det ifølge Lars Bjerrum 
nødvendigt med en samlet indsats 

- En betydelig del af de antibioti-
ka, som de praktiserende læger ud-
skriver, er nyttesløse. Problemet er, 
at lægerne behandler alt for man-
ge infektioner med antibiotika, som 
ikke skyldes bakterier. Det er f.eks. 
svært at afgøre, om en bihulebetæn-
delse skyldes en virus eller en bak-
terie. Selv om kun omkring 1 ud af 
10 med bihulebetændelse vil have 
gavn af antibiotika, så får langt stør-
stedelen det, siger Lars Bjerrum. 

Selv om sygdommen skyldes en 

bakterie, som antibiotika kan slå 
ned, så er virkningen af antibioti-
ka stadig yderst begrænset. F.eks. 
forkorter antibiotika kun en halsbe-
tændelse med ½-1 døgn.

med hjem. Hvis lægen siger, vent 
til det går over, så føler patienten 
sig ikke lige så godt hjulpet, siger 
Henrik Dibbern. 

Hold igen med recepterne
Ifølge Anette M. Hammerum, se-
niorforsker på Statens Serum Insti-
tut, er det vigtigt at se på, hvordan 
vi kan begrænse forbruget af anti-
biotika. 

- Antibiotika er vores vigtigste 
våben mod infektionssygdomme. 
Men vi er nødt til at få et mere rati-
onelt forhold til, hvordan vi bruger 
antibiotika. Hvis patienten har en 
mild halsbetændelse, så er det må-
ske ikke nødvendigt at give antibio-
tika. Men det er klart, at hvis der er 
tale om en blodforgiftning, så er det 
nødvendigt med antibiotika. Det er 
meget vigtigt, at antibiotika virker 
ved de kritisk alvorlige sygdomme, 
siger Anette M. Hammerum. 

Henrik Dibbern er enig i, at de 
praktiserende læger skal være bed-
re til at holde igen med recepter på 
antibiotika. Han vurderer, at hvis 
lægerne droppede antibiotika ved 
de milde halsbetændelser, som man 
har gjort det i England, så kunne det 
nedsætte forbruget af et af de mest 
brugte antibiotika, penicillin med, 
op mod 15 pct. 

 Et stigende forbrug af 
HER VIRKER  
ANTIBIOTIKA IKKE:
Disse sygdomme skyldes virus og ikke 
bakterier.

Influenza 

Forkølelse  

Akut bronkitis 

HER VIRKER ANTIBIOTIKA 
KUN SJÆLDENT: 
Bihulebetændelse (oftest virus)

Mellemørebetændelse (oftest virus) 

Halsbetændelse (oftest virus)

ANTIBIOTIKA VIRKER, MEN 
KAN OFTEST UNDVÆRES: 
Acne: Er ikke en livstruende sygdom, og 
da man skal behandles med antibiotika 
i seks måneder for at se et resultat, kan 
det diskuteres, om man skal gøre brug af 
andre midler. Kun nødvendigt ved meget 
svære tilfælde. 

Stafylokokker: Kan behandles med jod, 
Klorhexidin eller andre lokalmidler. 

Bylder: Ofte kan bylden skæres væk. 

Øjenbetændelse: Bør kun gives ved svæ-
rere infektioner, der skyldes en bakterie – 
ikke dem, der skyldes et virus. 

HER ER ANTIBIOTIKA 
NØDVENDIGT:
Disse sygdomme skyldes en bakterie, og 
flere kan være livstruende

Lungebetændelse

» Flere vil dø 
af blærebe-

tændelse fremover, 
hvis ikke vi er mere 
tilbageholdende 
med antibiotika
Lars Bjerrum, læge og professor
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Af TRINE STEENGAARD  
OG LISBETH KJÆR LARSEN

S
merter i halsen, 40 i feber og hæ-
vede mandler med belægnin-
ger. 22-årige Marie Holm Mathia-

sen har flere gange fået penicillin for sine 
halsbetændelser. Men behandlingen vir-
kede ikke, fordi hun havde fået en aggres-
siv, multiresistent bakterie, der var mod-
standsdygtig over for antibiotika.

For ca. et år siden fik Marie Holm 
Mathiasen halsbetændelse. Hun fik 
antibiotika i form af penicillin, men 
det virkede ikke. Kort før jul blev 
hun igen syg med en voldsom hals-
betændelse. Hos vagtlægen blev hun 
podet, men lægen sagde, at antibioti-
ka ikke ville virke, da han ikke kun-
ne se nogen bakterie. Marie Holm 
Mathiasen fortalte, at hun tidligere 
havde haft noget lignende, som hun 
havde fået penicillin for. 

- Jeg var nok lidt desperat for at 
få et eller andet, som kunne slå det 
ned, for jeg var simpelthen så syg og 
havde 40 i feber, fortæller hun. 

Fik det værre
Derefter fik Marie Holm Mathiasen 
en recept på penicillin. Men heller 
ikke denne gang virkede det. Tvært-
imod fik hun det værre. Feberen vil-
le ikke falde, og belægningerne i 
svælget voksede. 

Marie Holm Mathiasen blev hen-
vist til Klinisk Biokemisk Afdeling 
på Aarhus Universitetshospital, hvor 
hun fik taget en blodprøve, da hun 

var under mistanke for kyssesyge. 
Men prøven viste, at hun havde 

en multiresistent bakterie, der er 
en bakterie, der er modstandsdygtig 
over for de fleste slags antibiotika. 

Det er især brugen af de bred-
spektrede antibiotika-kure, som of-
test bruges ved halsbetændelse, 
som øger risikoen for modstands-
dygtige bakterier. 

Ikke lyst til penicilin
I dag har Marie Holm Mathiasen 
igen fået halsbetændelse, men den-
ne gang er hun meget mere tilbage-
holdende over for at bruge penicillin. 

- Jeg er ikke vild med at få så me-
get penicillin, fordi det er påvist, at 
et overforbrug kan fremme væksten 
af multiresistente bakterier. 

Jeg vil nødig komme i en situati-
on, hvor jeg ikke kan behandles for 
en lungebetændelse, fordi jeg har 
fået penicillin for halsbetændelse så 
mange gange, siger Marie Holm Ma-
thiasen. 
 trine@bt.dk, lkl@bt.dk

Ramt af resistent bakterie

dør hvert år i 
Europa på grund 
af antibiotika-
resistens.25.000

22-årige Marie Holm Mathiasen har flere gange fået penicillin for sine halsbetændelser. Men behandlingen virkede ikke, fordi hun 
havde fået en multiresistent bakterie, der var modstandsdygtig over for antibiotika.  Foto: Brian Rasmussen 

 Marie Holm Mathiasen kunne 
ikke komme af med sin 
halsbetændelse, fordi penicillinen 
ikke længere virkede 

Det kan du selv gøre

» Jeg var nok lidt 
desperat for at 

få et eller andet, som 
kunne slå det ned
Maria Holm Mathiasen
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Af TRINE STEENGAARD NIELSEN OG 
LISBETH KJÆR-LARSEN

A
ntibiotika har i rigtig mange år været 
et af vores vigtigste medicinske vå-
ben mod infektionssygdomme. Men 

vi har snart ikke flere virksomme antibiotika 
tilbage. Og der er ikke nye på vej. Det betyder, 
at folk dør på hospitalerne, fordi vi ikke har 
noget at behandle dem med. Og i nær fremtid 
kan også simple infektionssygdomme som 
blærebetændelse blive livstruende.

Det får nu flere af landets førende anti-
biotikaeksperter til at slå alarm. Pro-
blemet er stort, fordi behovet for nye 
antibiotika vokser, i takt med at flere 
bakterier bliver stadig mere resisten-
te over for antibiotika.

- Vi er ved at havne i en situation, 
hvor vi ikke har flere gode antibiotika 
tilbage, og der er ikke nye på vej. Det 
betyder, at folk i højere grad vil dø af 
infektionssygdomme, som vi tidligere 
kunne behandle med antibiotika, siger 
Lars Bjerrum, der er professor ved In-
stitut for Folkesundhedsvidenskab ved 
Københavns Universitet.

Kan påvirke levealder og børnedødelighed
Allerede nu findes der i Sydeuropa ek-
sempler på uhelbredelige bakteriein-
fektioner. Frygten er, at de kan brede 
sig til andre lande. Situationen er så al-
vorlig, at forskerne mener, at det om 
bare ti år vil påvirke alt fra levealder til 
børnedødelighed, mens ikke-livsvigti-
ge operationer vil blive fravalgt af frygt 
for uhelbredelige bakterier.

I de seneste 10-15 år har resistens-
udviklingen overhalet antibiotikapro-
duktionen. I dag oplever de danske ho-
spitaler multiresistente bakterier, som 
er svære at behandle, fordi der ikke fin-
des et effektivt antibiotikum.

- Nogle af de meget resisten-
te bakterier, som vi ser herhjem-
me nu, har vi kun nogle meget 
dårlige antibiotika tilbage til at be-
handle med. Derfor er det bekymrede. 
Vi kan risikere, at folk dør af blodin-
fektioner, fordi de ikke kan behandles, 
siger Anette M. Hammerum, der er 
seniorforsker ved Statens Serum In-
stitut.

På vej tilbage til 1930’rne
I 1920’rne skyldtes hvert fjerde døds-
fald i Danmark infektionssygdomme 
som tuberkulose, lungebetændelse og 
diarré. Da penicillinen kom i masse-
produktion under Anden Verdenskrig, 
faldt dødeligheden, men vi risikerer at 
blive sat tilbage til 1930’rne, tiden før 
antibiotika, hvis vi ikke længere har no-
get tilbage at behandle med.

Ifølge professor Lars Bjerrum er der

ikke udviklet nye antibiotika af væsent-
lig betydning inden for de seneste 20 
år.

Medicinalbranchen har stort set lagt 
forskningen i nye antibiotika på hylden, 
fordi de ikke kan tjente penge på anti-
biotika.

- Historien viser, at der ikke går lang 
tid, fra et nyt stof kommer på marke-
det, til der udvikles resistente bakteri-
er over for midlet. Derfor er fortjene-
sten ved at udvikle antibiotika yderst 
begrænset, siger han.

Overlæge Niels Frimodt-Møller fra 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på 
Hvidovre Hospital efterlyser, at vi gør 
noget nu for at sikre antibiotika i frem-
tiden.

- Der er ingen tvivl om, at vi bliver 
nødt til at investere i ny forskning af 
antibiotika. Vi må finde nye veje for 
medicinalfirmaerne, så det bliver at-
traktivt for dem at forske i, siger han.

Eksperterne er enige om, at det er 
vigtigt, at der bliver udviklet nye anti-
biotika. Men da der kan gå op mod ti år, 
før de er på markedet, så er det meget 
vigtigt lige nu at reducere antibiotika-
forbruget, så der ikke kommer flere re-
sistente bakterier.

Minister: Ikke statens opgave
Den fungerende sundhedsminister Pia 
Olsen Dyhr mener ikke, at det er sta-
tens ansvar at udvikle antibiotika.

- Vi må erkende, at det ikke er en 
statslig opgave at udvikle antibiotika. 
Det er noget, lægemiddelindustrien 
skal gøre, siger Pia Olsen Dyhr.

- Vi må erkende, at vi simpelthen 
ikke har midlerne i Danmark. Det er en 
ret ressourcekrævende opgave at løse. 

Når medicinalindustrien ikke står 
klar med nye antibiotika, så mener 
den fungerende sundhedsminister, at 
EU skal se nærmere på muligheder-
ne for et offentligt-privat partnerskab.

Antibiotika-resistens er allerede en 
af Danmarks mærkesager under EU-
formandskabet i år, og der er flere nye 
forskningsprojekter på vej.

På spørgsmålet om det er for sent, 
at problemet tages alvorligt, svarer Pia 
Olsen Dyhr:

- Skulle det være sket for fem-ti år 
siden – det skulle det måske nok, men 
det vigtigste er, at der sker noget nu.

Pia Olsen Dyhr mener også, at det 
er meget vigtigt at se på, hvordan vi 
kan sænke antibiotikaforbruget, så re-
sistensen ikke øges.

- Der er simpelthen ikke styr nok 
på det nu. Hvis ikke vi får ændret den 
måde, vi bruger antibiotika på nu, så vil 
problemet jo stadig være der, selv om 
man får nye antibiotika.

VI LØBER TØR FOR ANTIBIOTIKA
EKSPERTER SLÅR ALARM: Vi har snart ikke mere virksomt antibiotika tilbage. Og intet nyt er på vej

Af TRINE STENGAARD NIELSEN 
OG LISBETH KJÆR LARSEN

D
er var engang, hvor anti-
biotikummet penicillin 
var en blockbuster inden 

for lægemidler. Medicinalindustri-
en tjente styrtende med penge på 
midlet, og mange forskede i nye og 
bedre typer. I dag er forskningen 
stort set gået i stå, få virksomhe-
der producerer antibiotika, og næ-
sten ingen har nye på vej.

Koncerndirektør i Novo Nor-
disk, Mads Krogsgaard Thom-
sen, der sidder med ansvaret 
for forskning og udvikling, 
vil gerne forsøge at forklare, 
hvorfor industrien gør, som 
den gør – eller rettere hvor-
for den ikke gør, som den fag-
ligt burde gøre.

- Vi anerkender, at manglen 
på nye antibiotika er en seriøs 
problemstilling. Men det dybt 
tragiske med antibiotika er, at 
det er en dårlig forretning for 
medicinalvirksomhederne, si-
ger han.

Stoppede produktionen i 1994
Novo Nordisk kunne i 1947 
præsentere virksomhedens 
første penicillin. I de følgen-
de år steg omsætningen af 
penicillin og andre antibiotika 
stærkt, men i slutningen af 
1960’erne var konkurrencen 
på det internationale marked 
så hård, at Novo reducere-
de produktionen og stoppe-
de forskningen. I 1994 valgte 
Novo Nordisk helt at stoppe 
produktionen af antibiotika for 
at koncentrere indsatsen om 
firmaets hovedforretnings-
område, insulin til diabetes-
patienter.

Forbruget af antibiotika til 
mennesker er siden 2001 ste

get med 32 pct. Det stigende 
forbrug betyder, at flere bak-
terier bliver modstandsdygti-
ge over for antibiotika.

Mads Krogsgaard Thomsen 
forklarer, at sundhedsmyndig-
hederne derfor forståeligt nok 
har en naturlig interesse i at 
reservere nye antibiotika til 
de få meget syge patienter, så 
der ikke udvikles resistens 
over for medikamentet.

- Det koster måske 3-5 mil-
liarder kr. at opfinde og ud-
vikle et nyt antibiotikum hele 
vejen frem til markedet, men 
kan man kun sælge det til en 
meget lille gruppe patienter, 
vil ingen gå ind i det, da forsk-
ningsinvesteringerne ikke op-
vejes af salget, siger han. 

Kræver alternativ tænkning
Mads Krogsgaard Thomsen 
mener, at det kræver en helt 
ny og alternativ tænkning, 
hvis det igen skal blive renta-
belt for medicinalvirksomhe-
derne at udvikle nye former 
for antibiotika.

Han tror især på et sam-
arbejde mellem universite-
terne, der har forskerne, og 
industriverdenen, der har 
kompetencen til at udvikle.

Koncerndirektøren peger 
også på at begunstige forsk-
ningen og acceptere, at de 
vigtige antibiotika, der kan 
redde folk fra en livstruen-
de sygdom, får en særlig sta-
tus, der gør, at man kan tage 
en højere pris for dem, og de 
bliver tilskudsberettigede på 
et højere niveau.

Mads Krogsgaard Thom-
sen tror på, at industrien vil 
være villig til at udvikle anti-
biotika uden at tjene penge på 
det, blot så længe de ikke mi-
ster penge

Novo: Ingen 
penge i 
antibiotika

OPDAGEDE 
PENICILLIN VED ET 
TILFÆLDE
I 1928 opdagede den skotske 
bakteriolog Alexander Flem-
ing ved et tilfælde antibioti-
kummet penicillin. 

Ved et uheld fløj en lille svam-
pespore ind ad vinduet til 
hans laboratorium i London 
og satte sig på hans bakte-
riekultur, hvor den voksede 
til en mugplet. 

Da han kom tilbage fra ferie, 
opdagede han, at bakterier-
ne omkring mugpletten var 
døde. Fleming kunne reg-
ne ud, at svampen havde et 
bakteriedræbende stof, som 
han døbte penicillin. 

Det lykkedes ham ikke at ud-
vinde stoffet, og opdagelsen 
var derfor tæt på at gå i glem-
mebogen. Men i slutningen 
af 30’rne lykkedes det to an-
dre forskere, Howard Florey 
og Ernst Chain, at fremstille 
en lille portion rent penicillin.

I 1945 delte Fleming, Florey 
og Chain årets medicinsk-fy-
siologiske Nobelpris.

FAKTA 

 B.T. sætter i disse dage fokus på antibiotika og antibiotika-
resistens. 
 Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis der er emner, du me-
ner, vi bør sætte fokus på. Eller hvis du har oplevet problemer 
med antibiotika.

 Har du f.eks. haft en multiresistent bakterie? Har du oplevet, at 
du ikke kunne blive behandlet for f.eks. en lungebetændelse, 
blærebetændelse, stafylokokker eller andet, fordi sygdom-
mens bakterier var blevet resistente over for antibiotika? 
Kontakt: trine@bt.dk og lkl@bt.dk

Har du erfaringer med resistente bakterier?

Der er risiko for, at samfundet simpelthen løber tør for penicillin, der kan be-
kæmpe de stadig mere modstandsdygtige bakterier. Det skyldes bl.a., at medi-
cinalindustrien ikke har nogen økonomisk tilskyndelse til at forske og udvikle 
antibiotika. Det er dyrt, og indtjeningen er beskeden.  Foto: Scanpix
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DU KAN DØ AF BLÆREBETÆNDELSE
90

pct. af antibio-
tika-forbruget 
bliver udskrevet 
hos den praktise-
rende læge. 32

pct. er forbruget 
af antibiotika hos 
de praktiserende 
læger steget med 
fra 2000 til 2010. 67

pct, af antibiotika-forbru-
get er af det bredspektrede 
antibiotikum, som giver 
større risiko for at udvikle 
resistens. 1/3

af alle danske-
re behandles 
hvert år med 
antibiotika.

dag nedsættes sygdomsperio-
den med, hvis man behandler 
luftvejsinfektioner som hals-
betændelse og mellemørebe-
tændelse med antibiotika.1

Af TRINE STEENGAARD NIELSEN  
OG LISBETH KJÆR LARSEN

B
lærebetændelse, diarré og lunge-
betændelse. Infektioner vi i dag 
let behandler med antibiotika, 

men sygdomme, som vi i fremtiden kan 
dø af, fordi flere og flere bakterier bliver 
modstandsdygtige over for antibiotika. 

Vi har længe vidst, at flere bakte-
rier bliver modstandsdygtige, men 
problemet er nu så stor en trussel, 
at WHO (Verdenssundhedsorgani-
sationen) har udråbt antibiotikare-
sistens som en af de væsentligste 
trusler mod menneskers helbred. 

Siden 2001 er der i Danmark sket 
en stigning på 32 pct. i det totale 
antibiotikaforbrug til mennesker. 
Ca. hver tredje dansker får mindst 
én antibiotikakur om året.

Denne stigning er ifølge flere 
danske og udenlandske antibioti-
ka-eksperter yderst alarmerende, 
fordi stigningen betyder, at flere og 
flere bakterier bliver modstands-
dygtige over for antibiotika. Det 
kan få alvorlige følger for vores hel-
bred, forklarer Lars Bjerrum, der 
er praktiserende læge og professor 
på Institut for Folkesundhedsviden-
skab ved Københavns Universitet.

Unge, raske kvinder
- Vi er på vej til at havne i en situ-
ation, hvor vi ikke kan behandle de 
kritiske alvorlige sygdomme med 
de vigtige antibiotika. Det betyder, 
at folk vil dø af infektionssygdomme 
i højere grad end tidligere. Infektio-

ner som diaré, lungebetændelse og 
blærebetændelse kan ende med at 
blive livstruende for os, siger han. 

Hvert år ses omkring 300.000 
tilfælde af blærebetændelse – især 
blandt unge, raske kvinder. Ved 
en blærebetændelse kan bakteri-
en brede sig til nyrebækkenet og 
videre til blodbanen, hvor den kan 
give en livstruende blodforgiftning. 
Det sker hvert år for ca. 2.000 dan-
skere og koster årligt omkring 400 
liv. Et tal, professor Lars Bjerrum 
kun frygter, vil blive meget højere 
i fremtiden. 

Colibakterier
- Blærebetændelse skyldes ofte co-
libakterier, som vi tidligere let kun-
ne behandle med antibiotika. Men vi 
oplever lige nu, at et stigende antal 
af de bakterier, der er årsag til blæ-
rebetændelse, er blevet multiresi-
stente over for antibiotika. Dermed 
virker den almindelige behandling 
mod blærebetændelse ikke længe-
re. Flere vil dø af blærebetændelse 
fremover, hvis ikke vi er mere til-
bageholdende med antibiotika, siger 
Lars Bjerrum.

Hvis vi skal den stigende fore-
komst af resistente bakterier til 
livs, så er det ifølge Lars Bjerrum 
nødvendigt med en samlet indsats 
– især rettet mod de praktiserende 
læger, som udskriver ca. 90 pct. af 
alle recepter på antibiotika. 

Sædvanlige antibiotika virker kun 
på sygdomme, der skyldes bakteri-
er og ikke på sygdomme, der skyl-
des en virus. 

- En betydelig del af de antibioti-
ka, som de praktiserende læger ud-
skriver, er nyttesløse. Problemet er, 
at lægerne behandler alt for man-
ge infektioner med antibiotika, som 
ikke skyldes bakterier. Det er f.eks. 
svært at afgøre, om en bihulebetæn-
delse skyldes en virus eller en bak-
terie. Selv om kun omkring 1 ud af 
10 med bihulebetændelse vil have 
gavn af antibiotika, så får langt stør-
stedelen det, siger Lars Bjerrum. 

Selv om sygdommen skyldes en 

bakterie, som antibiotika kan slå 
ned, så er virkningen af antibioti-
ka stadig yderst begrænset. F.eks. 
forkorter antibiotika kun en halsbe-
tændelse med ½-1 døgn.

Formanden for Praktiserende 
Lægers Organisation, Henrik Dib-
bern, mener, at stigningen er et ud-
tryk for efterspørgselen fra patien-
terne. 

- Når patienter går til lægen, så 
forventer de at få noget medicin 

med hjem. Hvis lægen siger, vent 
til det går over, så føler patienten 
sig ikke lige så godt hjulpet, siger 
Henrik Dibbern. 

Hold igen med recepterne
Ifølge Anette M. Hammerum, se-
niorforsker på Statens Serum Insti-
tut, er det vigtigt at se på, hvordan 
vi kan begrænse forbruget af anti-
biotika. 

- Antibiotika er vores vigtigste 
våben mod infektionssygdomme. 
Men vi er nødt til at få et mere rati-
onelt forhold til, hvordan vi bruger 
antibiotika. Hvis patienten har en 
mild halsbetændelse, så er det må-
ske ikke nødvendigt at give antibio-
tika. Men det er klart, at hvis der er 
tale om en blodforgiftning, så er det 
nødvendigt med antibiotika. Det er 
meget vigtigt, at antibiotika virker 
ved de kritisk alvorlige sygdomme, 
siger Anette M. Hammerum. 

Henrik Dibbern er enig i, at de 
praktiserende læger skal være bed-
re til at holde igen med recepter på 
antibiotika. Han vurderer, at hvis 
lægerne droppede antibiotika ved 
de milde halsbetændelser, som man 
har gjort det i England, så kunne det 
nedsætte forbruget af et af de mest 
brugte antibiotika, penicillin med, 
op mod 15 pct. 

- Men det kræver, at der fagligt 
bliver enighed om at gøre det. Det 
nytter jo ikke noget, at hver anden 
læge beslutter sig for at holde op, 
hvis hver anden læge fortsætter 
med at behandle, siger Henrik Dib-
bern. trine@bt.dk, lkl@bt.dk 

ANTIBIOTIKA-RESISTENS: Et stigende forbrug af 
antibiotika betyder, at vi er på vej til at miste et af vores 
mest betydningsfulde våben mod infektionssygdomme

HER VIRKER  
ANTIBIOTIKA IKKE:
Disse sygdomme skyldes virus og ikke 
bakterier.

Influenza 

Forkølelse  

Akut bronkitis 

HER VIRKER ANTIBIOTIKA 
KUN SJÆLDENT: 
Bihulebetændelse (oftest virus)

Mellemørebetændelse (oftest virus) 

Halsbetændelse (oftest virus)

ANTIBIOTIKA VIRKER, MEN 
KAN OFTEST UNDVÆRES: 
Acne: Er ikke en livstruende sygdom, og 
da man skal behandles med antibiotika 
i seks måneder for at se et resultat, kan 
det diskuteres, om man skal gøre brug af 
andre midler. Kun nødvendigt ved meget 
svære tilfælde. 

Stafylokokker: Kan behandles med jod, 
Klorhexidin eller andre lokalmidler. 

Bylder: Ofte kan bylden skæres væk. 

Øjenbetændelse: Bør kun gives ved svæ-
rere infektioner, der skyldes en bakterie – 
ikke dem, der skyldes et virus. 

HER ER ANTIBIOTIKA 
NØDVENDIGT:
Disse sygdomme skyldes en bakterie, og 
flere kan være livstruende

Lungebetændelse

Nyrebækkenbetændelse 

Blodforgiftning 

Underlivsbetændelse 

Blærebetændelse 

Hjernehindebetændelse (Meningitis) – 
hvis den skyldes en bakterie og ikke virus 

Hjerteklapbetændelse 

Knoglemarvsbetændelse

Bughindebetændelse

Klamydiainfektion  
Kilder: Henrik Dibbern, Praktiserende Læ-

gers Organisation, Lars Bjerrum, professor på 
Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Køben-
havns Universitet, professor Niels Høiby chef 
for Rigshospitalets klinisk mikrobiologiske af-
deling, Niels Frimodt-Møller, professor og over-
læge ved Hvidovre Hospital, Netdoktor 

Smalspektret antibiotika

Er særligt udviklet til kun at  
ramme den sygdomsfremkal-
dende bakterie. Det kræver 
derfor en test af, hvilken bakte-
rie man har.

Bredspektret antibiotika

Rammer både de sygdoms-
fremkaldende bakterier og 
kroppens naturlige bakterie-
flora. Bruges især ved livstru-
ende infektioner, der kræver 

hurtig behandling, og hvor der 
ikke er tid til at teste. 67 pct. af 
den antibiotika, der bruges er 
bredspektret.

Resistent

Ved behandling med store do-

ser antibiotika slås de natur-
lige bakterier ihjel sammen 
med de sygdomsfremkalden-
de. Få bakterier bliver tilbage i 
kroppen. Det er dem, der har 
udviklet resistens over for anti-
biotika Disse bakterier mu

terer og er resistente, og kan 
derfor ikke behandles med 
antibiotika. Får man f.eks. lun-
gebetændelse, vil man ikke 
kunne behandle bakterien 
med antibiotika.

Fra antibiotika til resistens

MERE NÆSTE SIDE

» Flere vil dø 
af blærebe-

tændelse fremover, 
hvis ikke vi er mere 
tilbageholdende 
med antibiotika
Lars Bjerrum, læge og professor

Vi får sværere og sværere ved at bekæmpe bakterier - og 
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Andre
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Af LISBETH KJÆR LARSEN
OG TRINE STEENGAARD

S
ouvenirs, en fl ot kulør og gode min-
der er ikke det eneste, danskerne 
vender hjem med, når de har væ-

ret i udlandet. De importerer også farlige 
bakterier til landet.

Bakterierne er særligt farlige, fordi 
man i udlandet ikke har styr på bru-
gen af antibiotika hverken i behand-
ling af mennesker eller dyr. Derfor er 
bakterierne ofte resistente over for 
antibiotika, hvilket betyder, de ikke 
kan behandles.

- I svenske undersøgelser har man 
set, at når svenskerne rejser ud i ver-
den, så kommer 30 pct. hjem med e. 
coli, når de vender hjem fra Asien og 
Indien. Vi ser samme mønster i Dan-
mark, hvor meget af det, vi får ind, er 
importeret fra udlandet, siger overlæ-
ge Niels Frimodt-Møller fra Klinisk 
mikrobiologisk afdeling på Hvidovre 
Hospital.

Man behøver dog ikke at rejse uden 
for Europas grænser for at komme 
hjem med resistente bakterier.

- Allerede i Sydeuropa er der lan-
de som Grækenland, hvor vi ser pa-
tienter, der kommer hjem og er blevet 
infi ceret med nogle multiresisten-
te bakterier, som vi har svært ved at 
behandle, siger Niels Frimodt-Møller 
og fortsætter:

- Man kan godt være bekymret 
over væksten i mængden af bakteri-
er, der kommer med hjem fra udlan-
det. Man kan jo ikke forhindre folk i at 
rejse, og man kan jo ikke stå og desin-
fi cere rejsende ude i lufthavnen med 
sprit, siger Niels Frimodt-Møller.

Spreder sig på rekordtid
Der fi ndes fl ere forskellige typer far-
lige bakterier, og der kommer hele ti-
den nye til. Har man dem i kroppen, 
fordi man enten er blevet infi ceret 
ved direkte overførsel i udlandet, el-
ler fordi man har spist noget kød, der 
har været bærer af multiresistente 
bakterier, kan de sprede sig i krop-
pen på rekordtid. 

Særlig farligt bliver det, hvis man 
som bærer af en bakterie bliver ramt 
af en infektion, som skal behand-
les med antibiotika, for er bakterien 

først resistent, kan det være svært at 
få bugt med den. 

I sidste uge var førende eksper-
ter fra Europa samlet i Danmark for 
at diskutere den globale trussel, som 
det høje antibiotikaforbrug og der-
af følgende stigende resistens ud-
gør. Verdenssundhedsorganisationen 
WHO lagde særlig vægt på proble-
met med bakteriernes rejse over lan-
degrænser.

- Bakterier er blevet globetrottere. 
Det er positivt, at man i EU har fokus 
på problemet. Det samme er desvær-
re ikke gældende i resten af verden. 
Derfor vil bakterier fortsat være en 
trussel, sagde generaldirektør Mar-
garet Chan fra WHO på konferencen.

Vigtigt, at man reagerer globalt
Et eksempel er den livsfarlige bak-
terie klebsiella, som man først op-
dagede i New York, men som sene-
re bredte sig til Tel Aviv. Få år senere 
havde den spredt sig over hele ver-
den. I særdeleshed i Europa har den 
formeret sig, men også Sydamerika 
og Østen har importeret den livsfar-
lige bakterie. Derfor er det vigtigt, at 
man reagerer globalt.

- Det er utrolig vigtigt, at vi får an-
dre lande med på at gøre noget. De 
fl este bakterier henter vi jo med 
hjem, når vi rejser i udlandet. Når de 
først er her, kan de brede sig. Der-
for er det vigtigt, at vi får de andre 
med. Vi når ikke målet, hvis det kun 
er Danmark, der gør alle de rigtige 
ting, siger overlæge i Sundhedssty-
relsen Tove Rønne.

DANSKE TURISTER  
tager farlige bakterier 
med hjem fra ferie

»Man kan godt 
være bekymret 

over væksten i mæng-
den af bakterier, der 
kommer med hjem 
fra udlandet. Man 
kan jo ikke forhindre 
folk i at rejse...
Niels Frimodt-Møller,
overlæge, Hvidovre Hospital

Grækenland er et ferieparadis for 
tusindvis af danskere, men det er 
også opholdssted for masser af 
farlige resistente bakterier. 
 Foto: Mads Jensen

BAKTERIER UD 
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Af GITTE NIELSEN, BERLINGSKE 
NYHEDSBUREAU

K
aren Blixen var ikke til-
freds med flymaden og 
forlangte østers og cham-

pagne, Wallis Simpson var jaloux 
på Marilyn Monroe, og den engel-
ske dronning Elizabeth beklagede 
sig over sine børns læsevaner.

Det er nogle af de histori-
er, som man kan læse i den 
britiske forlægger og litteræ-
re agent Charles Picks erin-
dringer. 

Pick, der døde som 82-årig 
i 2000 l j d d

største forfattere, bl.a. John 
Le Carré og John Steinbeck, 
men hans memoirer er aldrig 
udgivet. Nu er manuskriptet 
overgivet til East Anglia Uni-
versitet, skriver den britiske 
avis The Telegraph mandag 
og videregiver uddrag af ma-
nuskriptet.

Klagede over plastic-mad
Pick var bl.a. Karen Blixens 
agent i England, da hendes 
kendte romaner udkom un-
der pseudonymet Isak Dine-
sen. Da den aristokratiske 
danske forfatter på et tids-

kt k ll fl tilb fr

møde forlæggeren, beklage-
de hun sig stærkt over pla-
sticmaden om bord på flyet.

- Hvad skal jeg stille op, 
Mr. Pick, hvis jeg igen får den 
slags mad serveret. Det er jo 
en lang flyvetur, så vær venlig 
at skaffe mig noget champag-
ne og nogle østers, skal hun 
have sagt.

Med noget besvær fik Pick 
ifølge egne erindringer via fly-
selskabet Pan Am i Heathrow 
foranstaltet, at Karen Blixen 
fik en flaske Moët & Chandon 
og et dusin østers fra Con-
naught Hotel om bord på sit 
fl tilb til E l d

et møde med hertuginden af 
Windsor, alias Wallis Simpson, 
i hendes hjem i Paris, hvor 
hun boede med sin mand, den 
tidligere kong Edward VIII, 
der havde givet afkald på den 
britiske trone for at gifte sig 
med den fraskilte amerikaner. 
Anledningen til mødet var ud-
givelsen af hertugindens erin-
dringer.

På chaiselongen med chokolade
Pick fandt hende henslængt 
på en chaiselong med en æske 
Charbonnel et Walker-choko-
lade inden for rækkevidde.

H d før t k

hvem der var Marilyn Mon-
roes forlægger. 

’Jeg måtte tilstå, at det vid-
ste jeg ikke,’ skriver Pick.

Anledningen til spørgsmå-
let var, at hertuginden var 
særdeles stødt over at være 
fortrængt fra avisernes forsi-
der på grund af Marilyn Mon-
roe.

Den engelske dronning Eli-
zabeth mødte Charles Pick 
første gang ved et middags-
selskab i 1993. Han fortalte 
dronningen om de forfattere, 
som han gennem tiden hav-
de udgivet, blandt andre J.B. 
Pri tl S r t M h

Karen Blixen forlangte 
østers på flyet
 Britisk forlæggers erindringer fortæller humoristisk om 
ekstravagante vaner hos den store danske forfatter

Af LISBETH KJÆR LARSEN OG 
TRINE STEENGAARD

S
pis dansk svinekød, ly-
der rådet ofte, hvis man 
skal undgå at blive fyldt 

med medicinrester fra det kød, vi 
propper i munden, som kan bety-
de, at vi mennesker udvikler resi-
stens mod antibiotika og dermed 
får svært ved at bekæmpe infekti-
onssygdomme.

Jo mere brug af antibioti-
ka, des større risiko for resi-
stens. Danske svineavlere lig-
ger derfor under for strenge 

krav om brugen af antibiotika 
til dyrene. Alligevel lykkedes 
det Fødevarestyrelsen at ud-
dele bøder til ni ud af de 14 
svinebesætninger, de besøg-
te i efteråret ved en stikprø-
vekontrol.

I tre tilfælde var der tale om 
brug af antibiotika i raske svi-
nebesætninger.

Ulovligt at give til raske dyr
- Angiveligt gør man det 
for at forhindre, at de bliver 
syge. Det er ulovligt, og det 
er rigtig vigtigt, at vi stop-
per denne brug, siger leder 

af Fødevarestyrelsens Veteri-
nærrejsehold Flemming Kure 
Marker og tilføjer:

- Man skal forbeholde bru-
gen af antibiotika til syge dyr. 
Ellers risikerer vi, at de ud-
vikler resistens, og det kan 
blive alvorligt for forbrugeren, 
siger Flemming Kure Marker.

Hos flere besætninger i Jyl-
land og på Fyn fandt man des-
uden medicin, som blandt an-
det var ulovligt importeret fra 
udlandet.

25.000 dør hvert år af infek-
tionssygdomme i Europa, for-
di bakterierne udvikler resi-

stens mod den antibiotika, vi 
på nuværende tidspunkt har 
til rådighed. 

Det tager ti år at udvikle 
nye produkter, og lige nu er 
intet nyt på vej. Fremtiden 
ser altså dyster ud, hvis for-
bruget af antibiotika ikke bli-
ver nedsat.

Giver antibiotika til alle dyr
- Der er ikke nye antibiotika 
på vej. Derfor er det enormt 
vigtigt, at vi passer godt på 
de antibiotika, vi har, og ikke 
bruger stofferne unødvendigt, 
så bakterierne udvikler resi-

RASKE GRISE FYLDE S MED ANTIBIOTIKA
 Kontrol afslører ulovlig brug af medicin i raske dyr

Længst til venstre: Den verdens-
kendte, danske forfatterinde 
Karen Blixen ses her til frokost i 
New York sammen med skuespil-
lerinden Marilyn Monroe og 
dennes mand, forfatteren Arthur 
Miller i 1959. 

Nederst:  Den daværende britiske 
konge, Edward VIII, sammen med 
Wallis Simpson, fotograferet i 
1936, kort før han abdicerede for 
at kunne gifte sig med den borger-
lige amerikanske kvinde.
 
Øverst: Den britiske dronning 
Elizabeth beklagede sig over for 
Charles Pick over, at hendes børn 
ikke læste noget ordentligt, frem-
går det af den afdøde litterære 
agents erindringer.
 Foto: Scanpix, EPA

gen var imponeret, men be-
klagede sig samtidig over sine 
egne børns læsevaner.

- Jeg har læst dem alle, det 
har været og er stadig en stor 
glæde for mig at læse dem. 
Desværre er det ikke lykke-
des mig at få mine børn til at 
læse dem, sagde hun.

Både Picks manuskript til 
sine erindringer og andet ar-
kivmateriale fra hans gemmer 
er blevet overgivet til East 
Anglia-universitet af hans 
søn. Men om de mange anek-
d t r d d i b

Køb dansk
Dansk kød er generelt underlagt strengere lovgiv-
ning end kød fra udlandet. Køber man dansk, er 
der dermed mindre risiko for antibiotika i kødet.

Gør rent
Sørg altid for, at køkkenhygiejnen er helt i top. Undgå 

at bruge samme redskaber fra råt kød til behandling af 
andre fødevarer og sørg for at vaske grundigt af, hvor 

man har arbejdet med kødet. Sørg desuden for at skifte 
karklud, viskestykker og håndklæde i køkkenet jævnligt. 
 Kilde: DTU og Sundhedsstyrelsen

Steg igennem
Gennemstegning slår evt. bakterier ihjel. Steg 

derfor altid grundigt.

Vask hænder
Sørg for at vaske hænder grun-
digt, når du har med madvarer 

at gøre. DU KAN DØ AF BLÆREBETÆNDELSE
90

pct. af antibio-
tika-forbruget 
bliver udskrevet 
hos den praktise-
rende læge. 32

pct. er forbruget 
af antibiotika hos 
de praktiserende 
læger steget med 
fra 2000 til 2010. 67

pct, af antibiotika-forbru-
get er af det bredspektrede 
antibiotikum, som giver 
større risiko for at udvikle 
resistens. 1/3

af alle danske-
re behandles 
hvert år med 
antibiotika.

dag nedsættes sygdomsperio-
den med, hvis man behandler 
luftvejsinfektioner som hals-
betændelse og mellemørebe-
tændelse med antibiotika.1

Af TRINE STEENGAARD NIELSEN  
OG LISBETH KJÆR LARSEN

B
lærebetændelse, diarré og lunge-
betændelse. Infektioner vi i dag 
let behandler med antibiotika, 

men sygdomme, som vi i fremtiden kan 
dø af, fordi flere og flere bakterier bliver 
modstandsdygtige over for antibiotika. 

Vi har længe vidst, at flere bakte-
rier bliver modstandsdygtige, men 
problemet er nu så stor en trussel, 
at WHO (Verdenssundhedsorgani-
sationen) har udråbt antibiotikare-
sistens som en af de væsentligste 
trusler mod menneskers helbred. 

Siden 2001 er der i Danmark sket 
en stigning på 32 pct. i det totale 
antibiotikaforbrug til mennesker. 
Ca. hver tredje dansker får mindst 
én antibiotikakur om året.

Denne stigning er ifølge flere 
danske og udenlandske antibioti-
ka-eksperter yderst alarmerende, 
fordi stigningen betyder, at flere og 
flere bakterier bliver modstands-
dygtige over for antibiotika. Det 
kan få alvorlige følger for vores hel-
bred, forklarer Lars Bjerrum, der 
er praktiserende læge og professor 
på Institut for Folkesundhedsviden-
skab ved Københavns Universitet.

Unge, raske kvinder
- Vi er på vej til at havne i en situ-
ation, hvor vi ikke kan behandle de 
kritiske alvorlige sygdomme med 
de vigtige antibiotika. Det betyder, 
at folk vil dø af infektionssygdomme 
i højere grad end tidligere. Infektio-

ner som diaré, lungebetændelse og 
blærebetændelse kan ende med at 
blive livstruende for os, siger han. 

Hvert år ses omkring 300.000 
tilfælde af blærebetændelse – især 
blandt unge, raske kvinder. Ved 
en blærebetændelse kan bakteri-
en brede sig til nyrebækkenet og 
videre til blodbanen, hvor den kan 
give en livstruende blodforgiftning. 
Det sker hvert år for ca. 2.000 dan-
skere og koster årligt omkring 400 
liv. Et tal, professor Lars Bjerrum 
kun frygter, vil blive meget højere 
i fremtiden. 

Colibakterier
- Blærebetændelse skyldes ofte co-
libakterier, som vi tidligere let kun-
ne behandle med antibiotika. Men vi 
oplever lige nu, at et stigende antal 
af de bakterier, der er årsag til blæ-
rebetændelse, er blevet multiresi-
stente over for antibiotika. Dermed 
virker den almindelige behandling 
mod blærebetændelse ikke længe-
re. Flere vil dø af blærebetændelse 
fremover, hvis ikke vi er mere til-
bageholdende med antibiotika, siger 
Lars Bjerrum.

Hvis vi skal den stigende fore-
komst af resistente bakterier til 
livs, så er det ifølge Lars Bjerrum 
nødvendigt med en samlet indsats 
– især rettet mod de praktiserende 
læger, som udskriver ca. 90 pct. af 
alle recepter på antibiotika. 

Sædvanlige antibiotika virker kun 
på sygdomme, der skyldes bakteri-
er og ikke på sygdomme, der skyl-
des en virus. 

- En betydelig del af de antibioti-
ka, som de praktiserende læger ud-
skriver, er nyttesløse. Problemet er, 
at lægerne behandler alt for man-
ge infektioner med antibiotika, som 
ikke skyldes bakterier. Det er f.eks. 
svært at afgøre, om en bihulebetæn-
delse skyldes en virus eller en bak-
terie. Selv om kun omkring 1 ud af 
10 med bihulebetændelse vil have 
gavn af antibiotika, så får langt stør-
stedelen det, siger Lars Bjerrum. 

Selv om sygdommen skyldes en 

bakterie, som antibiotika kan slå 
ned, så er virkningen af antibioti-
ka stadig yderst begrænset. F.eks. 
forkorter antibiotika kun en halsbe-
tændelse med ½-1 døgn.

Formanden for Praktiserende 
Lægers Organisation, Henrik Dib-
bern, mener, at stigningen er et ud-
tryk for efterspørgselen fra patien-
terne. 

- Når patienter går til lægen, så 
forventer de at få noget medicin 

med hjem. Hvis lægen siger, vent 
til det går over, så føler patienten 
sig ikke lige så godt hjulpet, siger 
Henrik Dibbern. 

Hold igen med recepterne
Ifølge Anette M. Hammerum, se-
niorforsker på Statens Serum Insti-
tut, er det vigtigt at se på, hvordan 
vi kan begrænse forbruget af anti-
biotika. 

- Antibiotika er vores vigtigste 
våben mod infektionssygdomme. 
Men vi er nødt til at få et mere rati-
onelt forhold til, hvordan vi bruger 
antibiotika. Hvis patienten har en 
mild halsbetændelse, så er det må-
ske ikke nødvendigt at give antibio-
tika. Men det er klart, at hvis der er 
tale om en blodforgiftning, så er det 
nødvendigt med antibiotika. Det er 
meget vigtigt, at antibiotika virker 
ved de kritisk alvorlige sygdomme, 
siger Anette M. Hammerum. 

Henrik Dibbern er enig i, at de 
praktiserende læger skal være bed-
re til at holde igen med recepter på 
antibiotika. Han vurderer, at hvis 
lægerne droppede antibiotika ved 
de milde halsbetændelser, som man 
har gjort det i England, så kunne det 
nedsætte forbruget af et af de mest 
brugte antibiotika, penicillin med, 
op mod 15 pct. 

- Men det kræver, at der fagligt 
bliver enighed om at gøre det. Det 
nytter jo ikke noget, at hver anden 
læge beslutter sig for at holde op, 
hvis hver anden læge fortsætter 
med at behandle, siger Henrik Dib-
bern. trine@bt.dk, lkl@bt.dk 

ANTIBIOTIKA-RESISTENS: Et stigende forbrug af 
antibiotika betyder, at vi er på vej til at miste et af vores 
mest betydningsfulde våben mod infektionssygdomme

HER VIRKER  
ANTIBIOTIKA IKKE:
Disse sygdomme skyldes virus og ikke 
bakterier.

Influenza 

Forkølelse  

Akut bronkitis 

HER VIRKER ANTIBIOTIKA 
KUN SJÆLDENT: 
Bihulebetændelse (oftest virus)

Mellemørebetændelse (oftest virus) 

Halsbetændelse (oftest virus)

ANTIBIOTIKA VIRKER, MEN 
KAN OFTEST UNDVÆRES: 
Acne: Er ikke en livstruende sygdom, og 
da man skal behandles med antibiotika 
i seks måneder for at se et resultat, kan 
det diskuteres, om man skal gøre brug af 
andre midler. Kun nødvendigt ved meget 
svære tilfælde. 

Stafylokokker: Kan behandles med jod, 
Klorhexidin eller andre lokalmidler. 

Bylder: Ofte kan bylden skæres væk. 

Øjenbetændelse: Bør kun gives ved svæ-
rere infektioner, der skyldes en bakterie – 
ikke dem, der skyldes et virus. 

HER ER ANTIBIOTIKA 
NØDVENDIGT:
Disse sygdomme skyldes en bakterie, og 
flere kan være livstruende

Lungebetændelse

Nyrebækkenbetændelse 

Blodforgiftning 

Underlivsbetændelse 

Blærebetændelse 

Hjernehindebetændelse (Meningitis) – 
hvis den skyldes en bakterie og ikke virus 

Hjerteklapbetændelse 

Knoglemarvsbetændelse

Bughindebetændelse

Klamydiainfektion  
Kilder: Henrik Dibbern, Praktiserende Læ-

gers Organisation, Lars Bjerrum, professor på 
Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Køben-
havns Universitet, professor Niels Høiby chef 
for Rigshospitalets klinisk mikrobiologiske af-

Smalspektret antibiotika

Er særligt udviklet til kun at  
ramme den sygdomsfremkal-

Bredspektret antibiotika

Rammer både de sygdoms-
fremkaldende bakterier og 

hurtig behandling, og hvor der 
ikke er tid til at teste. 67 pct. af 
den antibiotika, der bruges er 
b d k

ser antibiotika slås de natur-
lige bakterier ihjel sammen 
med de sygdomsfremkalden-
d Få b k i bli ilb i

terer og er resistente, og kan 
derfor ikke behandles med 
antibiotika. Får man f.eks. lun-

b d l il ikk

Fra antibiotika til resistens

» Flere vil dø 
af blærebe-

tændelse fremover, 
hvis ikke vi er mere 
tilbageholdende 
med antibiotika
Lars Bjerrum, læge og professor
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Gennem flere dage har B.T. afdækket, hvor farligt det er for os alle, 
at bakterier bliver resistente pga. overdreven brug af antibiotika.

stens over for stofferne, siger 
seniorforsker Yvonne Agersø 
fra Danmarks Tekniske Uni-
versitet.

Problemet hos landmæn-
dene kan være, at de i nogle 
tilfælde fylder antibiotikaen 
i vandet, som en stor besæt-
ning drikker af, selvom det 
kun er en mindre del af be-
sætningen, der er syge.

- Det er meget vigtigt, at 
man begrænser masseme-
dicinering på den måde. Det 
giver større risiko for udvik-
ling af resistens, siger Yvon-
ne Agersø.

Sådan kan du undgå resistente bakterier
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Jackpot: 10 mio. SuperPuljen: 10 mio. 

Ekstralodtrækning

20 ekstra  danske millionærer                       i dag

Udbydes af Danske Lotteri Spil A/S

danskespil.dk

Ekstra lodtrækning blandt danske præmiegivende rækker onsdag 14. marts 2012.

Tirsdag
13. marts
2012 Af LISBETH KJÆR LARSEN OG 

TRINE STEENGAARD

G
rædende børn i smerter 
får mange forældre til at 
ty til alle midler for at hjæl-

pe de stakkels poder. Derfor er for-
bruget af antibiotika til børn steget 
markant de seneste år. 

Penicillin udskrives i flæng, 
fordi forældre og dagsinstitu-
tioner kræver behandling af 
børnene. I dag udskriver læ-
gerne 32 pct. mere antibiotika 
end i 2001. Det øgede forbrug 
har en slagside, der er vold-
sommere end et par sygeda-
ge. Det øger nemlig risikoen 
for, at bakterierne bliver resi-
stente over for penicillinen. 
Det bekymrer fungerende 
sundhedsminister Pia Dyhr 
Olsen:

- Som patient – og jeg er 
selv mor – tænker man nog-
le gange, ’Hvorfor søren kan 
vi ikke bare løse problemet 
med antibiotika?’ Men det er 
en helt forkert måde at løse 
problemet på, for det hjæl-
per ikke. Det er kun en falsk 
tryghed. Derudover medfører 
det måske, at når barnet rig-
tig har brug for antibiotika, så 
vil det ikke have den nødven-
dige virkning.

Alligevel presser forældre 
på for at få udskrevet antibio-
tika, når de små er syge.

Presser læger til recept
- Det er typisk penicillin, der 
bliver udskrevet til de her pa-
tienter. Mange undersøgelser 
viser, at hvis det overhove-
det har en effekt, så nedsæt-
ter det måske sygdomsvarig-
heden med et døgn. Det kan 
være svært for forældre at 
forstå, at man ikke giver dem 
noget med hjem at behandle 
med, siger formand for Prak-
tiserende Lægers Organisati-
on, Henrik Dibbern.

D r k r r

for at få en recept på anti-
biotika. F.eks. er det et krav 
fra dagsinstitutioner, at børn 
skal være i behandling for 
røde øjne, før de må komme 
tilbage til institutionen. Det 
til trods for, at 80 pct. af de 
infektioner, som børn smittes 
med i dagsinstitutioner, skyl-
des virus, som altså ikke kan 
behandles med medicin.

Drop behandlingen
- Kravet fra vuggestuerne gør, 
at man griber til behandling 
med det samme. Men bare 
man er en anelse forkølet, 
så får man jo også røde øjne. 
Det er en virus, som smitter, 
men her skal man ikke be-
handle med antibiotika, siger 
overlæge Niels Frimodt-Møl-
ler fra Statens Serum Institut, 
der i stedet anbefaler at drop-
pe behandlingen.

- Der står i de store medi-
cinske bøger, at man ved øjen-
betændelse godt kan klare sig 

med kamillete eller saltvand. 
I de fleste tilfælde går det 
over af sig selv, siger han.

Hos Sundhedsstyrelsen 
har man derfor opdateret an-
b f li r å d r

skelne mellem de 
to typer øjenbetændelse, så 
man undgår unødvendig brug 
af antibiotika.

- Regelen om, at al øjenbe-
tændelse skal behandles, den 
gælder altså ikke. Vi skal ud 
og slå et slag for de her nye 
regler, både over for læger 
og forældre, siger overlæge i 
Sundhedsstyrelsen Tove Røn-
ne.

Læger efterlyser muligheder
I Island har resistente bakte-
rier i vuggestuerne tidligere 
været et stort problem, men 
da man nedsatte forbruget af 
antibiotika til mildere infekti-
oner, var der et stort fald i de 
resistente bakterier.

Lægerne efterlyser bedre 
muligheder for at stille diag-
nose for sygdomme i praksis 
og hos vagtlægen. Oftest ta-
ger det nemlig minimum et 
døgn at tage en test og sende 
den til dyrkning på laboratori-
et. Det er i løbet af det døgn, 
at der oftest bliver udskrevet 
unødvendigt antibiotika.

Antibiotikarådet arbejder 
på at få nye retningslinjer for 
udskrivning af antibiotika klar 
i år.

 lkl@bt.dk, trine@bt.dk

BØRN FYLDES MED ANTIBIOTIKA
RESISTENS: Overbehandling 
med antibiotika gør det svært 
at bekæmpe bakterier

Af LISBETH KJÆR LARSEN OG 
TRINE STEENGAARD

O
pkast og gråd var resul-
tatet af den penicillinbe-
handling fire-årige Frede-

rik måtte igennem, da han døjede 
med mellemørebetændelse.

Siden han var helt lille 
har han døjet med proble-

r d ør r Ør dråb r

har som regel kunne klare 
problemerne, men i febru-
ar i år kom dråberne til kort. 
En test viste, der var tale om 
stafylokokker Derfor sendte 
lægen familien hjem med en 
recept på penicillin, der viste 
sig ikke at have nogen virk-
ning.

- Det er da skræmmende, 
at de fylder ham med peni-
illi d r ikk irk r d t

have undersøgt det ordent-
ligt først, siger Mikkel Thor-
gaard, der er far til Frederik.

Dræn og dråber hjalp
En ny test skulle afgøre, hvil-
ken type bakterier, der var 
tale om, så Frederik kunne 
få den rette behandling. Men 
heller ikke denne penicillin-
kur hjalp.

Et dr ør dråb r

Syg af unødve  ndig penicillin

Af LISBETH KJÆR LARSEN OG 
TRINE STEENGAARD

L
ægebesøg er blevet hver-
dag for familien Mandrup, 
der siden januar har væ-

ret igennem fire penicillinkure, for-
di lægerne ikke kan slå bakterier-
ne fra en urinvejsinfektion ned hos 
kun ti måneder gamle Nicola.

Først troede lægen, der var 
tale om en mellemørebetæn-
delse, hvorefter han udskrev 
penicillin til behandling. Peni-
cillinen hjalp ikke. I stedet vi-
ste det sig, at der var tale om 
en urinvejsinfektion. 

- Vi fik en recept på pen-
cilin, uden at han vidste, om 
det virkede på denne bakte-
rie, og selve urinprøven blev 
aldrig sendt til dyrkning, si-
ger Allan Mandrup, der er far 
til Nicola.

Ikke syg nok
Tre dage efter behandlingen 
l tt d r d l i

prøver, men mens de ventede 
på svar, forværredes Nicolas 
helbred, og da feberen fortsat-
te med at stige, tog familien til 
vagtlægen.

- Han var ikke begejstret 

for at give os penicillin, da han 
ikke syntes, at hun var syg 
nok, selvom han kendte hen-
des historie, men vi fik allige-
vel tvunget det igennem pga. 
hendes symptomer, siger Al-
lan Mandrup.

Heller ikke denne penicillin 
j rd Ni l r k å t r

realitet. Efter adskillige prø-
ver og yderligere to penicillin-
kurer var resultatet, at Nico-
la havde e. coli bakterier, der 
ofte forårsager urinvejsinfek-
tioner hos børn, og som i nog-

le tilfælde har vist sig at være 
multiresistente. 

- Det eneste lægerne har 
sagt er, at det er coli bakte-
rier. Men jeg kan jo regne ud, 
at eftersom det er fjerde kur, 
så er det jo ikke en, man lige 
slipper af med, siger Allan 
M dr

Fire behandlinger 
uden virkning

1 2 3 4 5 6 7
LUFT UD
Sygdom opstår 
ikke kun pga. kulde 
om vinteren, men 
fordi vi ikke lufter 
ordentligt ud.

UNDGÅ ANTIBIOTIKA
80 pct. af luftvejs-
infektioner skyldes 
virus. Lad være 
med at bede lægen 
om penicillin.

SPIS DANSK
Dansk produceret 
kød indeholder 
mindre antibiotika 
end importeret. Det 
mindsker risiko 
for resistens.

TAG MEDICIN
Sørg for at tage hele 
antibiotika-behand-
lingen, også selvom 
barnet synes rask 
efter nogle dage.

KÆLEDYR
Lær børnene at 
omgås kæledyr 
med omtanke. 
Kys og kram kan 
overføre bakterier 
til mennesker. 

GENNEMSTEG KØD
Sørg altid for at 
gennemstege 
kødet, så slår man 
bakterierne ihjel.

VASK HÆNDER
Lær dit barn at 
vaske hænder 
grundigt og ofte, 
især i institutionen.

Sådan 
holder du 
barnet rask

hjalp til sidst Frederik af med 
sygdommen, og bakterierne 
klarede hans egen krop. Fa-
milien forstår stadig ikke, at 
de skulle igennem penicillin-
kurene.

- Jeg er rigtig ked af, at de 
ikke bare sugede fra begyn-
delsen og gav øredråber. Det 
er som forælder enormt pro-
vokerende, at ens barn skal 
i i il

lin, som gør barnet sygt, si-
ger Mikkel Thorgaard og 
fortsætter:

- Man føler, man laver et 
overgreb på ens barn, når 
man tvinger det ned i ham i 
et forsøg på at gøre ham rask.

»Det er da 
skræm-

mende, at de 
fylder ham med 
penicillin, der 
ikke virker
Mikkel Thorgaard far til Frederik

»Vi fik en recept på 
penicillin, uden at han 

vidste, om det virkede på denne 
bakterie, og selve urinprøven blev 
aldrig sendt til dyrkning
Allan Mandrup, far til Nicola

»Mange 
undersøgel-

ser viser, at hvis 
det overhovedet 
har en effekt, 
så nedsætter 
det måske syg-
domsvarigheden 
med et døgn
Henrik Dibbern, formand for 
Praktiserende Lægers Organi-
sation

»Kravet 
fra vug-

gestuerne gør, 
at man griber 
til behandling 
med det samme
Niels Frimodt-Møller, Statens 
Seruminstitut

skelskelnskelne mellem deskelne mellem de 

ier

Allan Mandrup med Nicola, der har været igennem fire penicillinkure.  Foto: Henning Bagger

Frederik Thorgaard Nielsen på fire har inden for den 
seneste måned været gennem to antibiotikakure mod 
væske i øret, der stammede fra et hul på trommehin-
den, som ikke ville vokse sammen.  Foto: Camilla Rønde

BØRN OG 
ANTIBIOTIKA
Børn får ofte udskrevet anti-
biotika til behandling af luft-
vejsinfektioner, selv om 
antibiotikaen tit er virk-
ningsløs, fordi der i 80 pct. 
af tilfældene er tale om en 
virus, der ikke kan behand-
les med antibiotika. Selv 
hvis det er en infektion ned-
sætter antibiotikaen blot 
sygdomsperioden med 
en dag.

Halsbetændelse, ørebetæn-
delse, bihulebetændelse og 
forkølelse skyldes ofte vira. 
Her virker penicillin ikke. 
Selv ved mindre bakterie-
infektioner anbefales det at 
droppe antibiotika.

Brug af antibiotika øger risi-
koen for resistens over for 
fremtidige bakterier, derfor 
er det altafgørende at ned-
sætte forbruget af antibioti-
ka, hvis det ikke er strengt 
nødvendigt.

Hvis lægen vurderer, der er 
behov for antibiotika, er det 
vigtigt, man ikke stopper be-
handlingen før tid, selv om 
barnet føles rask. Ellers vil 
nogle af bakterierne fortsat 
leve i barnets krop og hur-
tigt formere sig.

 Kilde: Patienthåndbogen.
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FRA BAKTERIE TIL DRÆBERBAKTERIE
Alle mennesker bærer rundt på naturlige bakterier i krop-
pen. De farlige bakterier opstår, når en bakterie bliver re-
sistent overfor antibiotika. I så fald kan bakterien godt 
være i menneskekroppen uden at udgøre nogen fare, 
og efter nogen tid vil den forsvinde naturligt. Medmindre 
man bliver ramt af en infektionssygdom som f.eks. blæ-
rebetændelse, eller man skal opereres og kræver antibi-
otika. I så fald spredes bakterien hurtigt i kroppen, og her 
er antibiotika virkningsløst, og det kan blive livsfarligt.

FAKTA 

EN GRÆNSER
SÅDAN UNDGÅR DU

BAKTERIER PÅ FERIEN
Vask hænder
Særligt inden du spiser,
er det vigtigt at sørge for
at have vasket hænderne
grundigt, så du ikke over-
fører bakterier til din mad.

Brug håndsprit
Hav en håndsprit i tasken 

og brug den jævnligt 
undervejs på ferien. 

Især når du har været 
på offentlige steder.

Køb vand
Bestil altid kildevand 
på fl aske. Flere steder 
i udlandet er uden de 
samme muligheder for 
at rense vandet, som 
vi har i Danmark.

Drop isterningerne
De er lavet af det lokale
postevand og er ofte fyldt
med bakterier.

Skyl frugt
Køber du frugt, så skyl 
den i kildevand, så du 

undgår bakterier.

Gennemsteg kødet
Bed om at få dit kød godt 
gennemstegt. Hvis det ik-
ke er tilfældet, så send det 
tilbage.

Drop gadekøkkenet
Det er meget eksotisk og 
spændende, men kan 
også være den direkte 
vej til bakterier, hvis man 
køber sin mad - her især 
kød - i gadekøkkener. Den 
er ofte tilberedt i det fri og 
derfor meget bakterie-
fyldt.

Onsdag
14. marts
2012
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sundhed •Der fi ndes også 
ESBL-bakterier i 
ca. hvert 10. slagte-
svin og i kvæg, men 
i kødet fra disse dyr 
fi ndes ESBL-bakteri-

erne kun i 0,8 til 2,8 pct. af par-
tierne. 

Vidste 
du at...

FARLIGT FJERKRÆ

Trine Steengaard Nielsen 
tsnr@bt.dk

Lisbeth Kjær Larsen 
lkl@bt.dk

Hver tredje gang, du sætter 
tænderne i et sty kke kylling, 
så risikerer du at blive smit-
tet med en ESBL-colibakte-
rie, der kan give dig infektio-
ner som blærebetændelse 
og blodforgift ninger, som er 
meget svære at behandle.   

ESBL-bakterierne er ifølge ver-
denssundhedsorganisationen 
WHO lige nu et af de største 
resistensproblemer verden 
over. ESBL-bakterierne er sær-
ligt problematiske, fordi de er 
resistente over for den gruppe 
af antibiotika, som WHO har 
udpeget som meget vigtig til at 
behandle livstruende infektio-
ner hos mennesker. 

Samme bakterier hos dyr
Forskningsverdenen har længe 
troet, at colibakterier hos dyr 
var nogle andre end dem, som 
ses hos mennesker. Men nyere 
forskning viser, at ESBL-coli-
bakterier i langt større omfang 
end hidtil antaget stammer fra 
dyr og fødevarer, da der er fun-
det den samme type af ESBL 
i dyr og mennesker, forklarer 
professor Frank Møller Aare-
strup, der er forskningsleder på 
DTU Fødevareinstituttet.

- Flere undersøgelser har 
nu vist, at en stor andel af de 
resistente ESBL-colibakterier, 
der giver mennesker urinvejs-
infektioner, kommer fra dyr. I 
Danmark kommer de i langt de 
fl este tilfælde fra importerede 
kyllinger, men også fra danske 
kyllinger, siger han. 

Den nyeste Danmap-rap-
port fra Statens Serum Institut 
og DTU Fødevareinstituttet 
viser, at der i hver anden prøve 
af importeret kyllingekød var 
ESBL-colibakterier. I dansk kyl-
lingekød var de resistente bak-
terier i lidt under hver 10. prøve. 

Svært at behandle
- Det er alarmerende, at der er 
ESBL i så meget kyllingekød. 
Når du spiser infi ceret kød, så 
øges risikoen for, at du får en 
infektion, som så vil være svær 
at behandle. Jeg vil overveje, 
om jeg overhovedet tør spise 
kylling, siger overlæge Niels Fri-
modt-Møller fra Klinisk Mikro-
biologisk Afdeling på Hvidovre 
Hospital. 

Hvert år ses omkring 
300.000 tilfælde af blærebe-
tændelse – især blandt unge, 
raske kvinder. 

En stor del af disse urinvejs-
infektioner skyldes ifølge ny-
ere forskningsundersøgelser 
og fl ere eksperter colibakterier 
fra kyllinger, som er blevet be-
handlet med antibiotika. 

Ved en blærebetændelse kan 
bakterien brede sig til nyre-
bækkenet og videre til blodba-
nen, hvor den kan give en livs-
truende blodforgift ning. Det 
sker hvert år for ca. 2.000 dan-
skere og koster årligt omkring 
400 liv. Et tal, professor Lars 
Bjerrum kun frygter, vil blive 
meget højere i fremtiden. 

- Vi oplever lige nu, at et sti-
gende antal af colibakterierne 
er blevet multiresistente over 
for antibiotika. Dermed virker 
den almindelige behandling 
mod blærebetændelse ikke 
længere. Flere vil dø af blærebe-
tændelse fremover, hvis ikke vi 
er mere tilbageholdende med 
antibiotika, siger Lars Bjerrum.

Ifølge overlæge Niels Fri-
modt-Møller er det enormt 
vigtigt, at holde forekomsten af 
ESBL nede.

- Stigningstakten er meget 
skræmmende. Hvis det stiger, 
som det gør i øjeblikket i EU-
landene, så vil ni ud af 10 coli-
bakterier være ESBL-produce-
rende (resistente) i løbet af bare 
otte år, siger han. 

Æg fra Sverige
Den stigende forekomst af ES-
BL-bakterier hos både menne-
sker og dyr skyldes et stigende 
forbrug af antibiotikummet 
cephalosporin. Da man i Dan-
mark ikke bruger cephalospo-
rin til at behandle kyllinger, 
kan det virke mærkeligt, at hver 
10. danske kylling indeholder 
ESBL. 

Frank Møller Aarestrup for-
klarer, at det kan skyldes, at de 
danske kyllinger kommer som 
æg fra Sverige, og Sverige får 
sine kyllinger fra Storbritan-
nien. 

- Bedsteforældrene til de 
kyllinger, vi spiser i Danmark, 
kommer fra Storbritannien, 
hvor man behandler kyllinger 
med cephalosporiner. De bliver 
så solgt videre inkl. deres resi-
stente bakterier, siger han.

Alle eksperter peger på, at 
det er enormt vigtigt at be-
grænse brugen af antiobiotika 
til dyr – ikke kun i Danmark, 
men i hele verden, da vi im-
porterer meget kød fra andre 
lande.

FARLIGE BAKTE
I mere end hver anden kylling, 
der er importeret, og i hver 10. 
danske kylling fi ndes multi-
resistente ESBL-colibakterier, 
der kan være livsfarlige, fordi 
de er svære at behandle

’’ Jeg vil 
overveje, 

om jeg over-
hovedet tør 
spise kylling

 Niels Frimodt-Møller, over-
læge, Hvidovre Hospital

Redigeret af Jesper Halberg
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879 Så mange kg  antibiotika 
fi k dansk fj erkræ i 2010. 
Selv om forbruget faldt 
med 18 pct. i forhold til 
2009, så er niveauet stadig 
højere end i perioden fra 
2001 til 2008. 

Når vi køber ferske danske kyl-
linger, narres vi til at tro, at de dyre 
kyllinger har haft det bedre end de 

billige. Med få velvalgte ord som ’30 procent mere plads’, 
og fodres med ’saftige majs’ får producenterne os til at 
tro, at nogle af kyllingerne har haft det bedre. Få fakta 
om hvordan kyllingerne lever. 

Luksuskyllinger
er en illusion

ERIER I KYLLING
Pas på når du spiser kylling. Mange 
af dem indeholder multiresistente 
ESBL-colibakterier, der kan give 
især kvinder blærebetændelse, 
som er meget svær at behandle. 
Foto: Iris

ESBL er en resistens, der fi ndes 
i en række forskellige bakterier, 
men fortrinsvis i coli-bakterier 
og klebsiella pneumoniae.

Det er ikke i sig selv sygdoms-
fremkaldende at spise kød 
med ESBL-bakterier, men det 
er ifølge Fødevaresty rlesen al-
ligevel farligt for os. For hvis du 
spiser kød fra en kylling, der er 
infi ceret med colibakterier og 
særligt med ESBL, så kan bakte-
rierne særligt hos kvinder blive 
ført fra tarmen til urinvejene og 
dér give anledning til urinvejs-
infektioner.

ESBL-colibakterier er sær-
ligt modstandsdygtige over for 
de fl este ty per af antibiotika 
samt almindelig penicillin, og 
de er derfor meget svære at 
behandle.

ESBL-bakterier er ifølge eks-
perterne farligere for os end 
både salmonella og campylo-
bacter.

I Danmark skyldes 80 pct. 
af alle urinvejsinfektioner og 
30-40 pct. af blodforgift ninger 
hos mennesker infektion med 
e-coli - og en del kommer fra 
kyllingekød.

I Danmark har vi indtil for 
meget få år siden haft  en lav 
forekomst af ESBL-colibakte-
rier. Overvågning af urin og 
blod hos Statens Serum Institut 
viser dog, at forekomsten 
af ESBL-colibakterier nu er 
stigende i Danmark.

Symptomer: Forekomst af 
e-colibakterier i tarmen giver 
som regel ikke symptomer. Det 
er først, når bakterierne spre-
des til andre steder i kroppen 
f.eks. blæren eller blodet, at de 
giver symptomer.

 • ESBL-COLIBAKTERIER Spis mindre kød
Danskerne spiser rigtig meget kyllin-
gekød. 90 pct. spiser kylling mindst tre 
gange måneden. Hvis du vil mindske 
din risiko, kan du skære ned på dit 
kødforbrug.

Spis dansk fj erkræ
Når du køber 
kød fra fj er-
kræ, så gå eft er 
dansk kød, da 
det indeholder 
langt færre 
ESBL-colibak-
terier. Det kan 
især være en god ide at gå eft er økolo-
gisk kød og kød fra frilands fj erkræ. 

Gennemsteg kødet
Det vigtigste er, at du gennemsteger 
kødet ordentligt, så dør colibakteri-
erne. Hvis kødet får 60 grader i mere 
end 20 min., kan bakterier normalt ikke 
overleve. 

Køkkenhygiejne
Hver gang 
du rører ved 
kødet, eller 
kødet rører 
ved noget i dit 
køkken, øges 
smitterisiko-
en. Du bør der-
for altid holde råt kød og grøntsager 
adskilt, vaske hænder, skift e spækbræt 
og undgå, at kødsaft  drypper ned på 
andre varer i køleskabet. 

Grill
Smitte-
risikoen 
øges om 
somme-
ren, når 
vi griller, 
fordi 
det oft e går galt med hygiejnen ved 
havegrillen. Brug to forskellige fade og 
grilltænger til råt og stegt kød, så du 
ikke spreder bakterier fra det rå kød til 
det færdigstegte kød og til anden mad.

Kilder: Fødevarestyrelsen,
overlæge Niels Frimodt-Møller,

forskningsleder Frank Møller Aarestrup
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HYGIEJNE

Trine Steengaard Nielsen
tns@bt.dk

Lisbeth Kjær Larsen
lkl@bt.dk

Kyllingfi leter, svinekoteletter og 
oksemørbrad. Hver gang vi kød-
glade danskere sætter kniv og 
gaff el i et sty kke kød, risikerer vi 
at blive smittet med resistente 
bakterier fra dyrene.

To af landets førende forskere, over-
læge Niels Frimodt-Møller og Frank 
M. Aarestrup, peger på, at resistente 
bakterier i mennesker i større om-
fang end hidtil antaget stammer fra 
dyr og kød.

Grise, køer og kyllinger bliver, li-
gesom mennesker, syge, men hvor 
dyrene tidligere blev afl ivet, kan 
antibiotika i dag gøre dem raske og 
klar til slagtning. 

Bakterierne forsvarer sig
Hvis et svin med salmonella eller en 
kylling med colibakterier behand-
les med antibiotika, vil bakterierne 
forsøge at forsvare sig ved at ændre 
sine gener, så de bliver modstands-
dygtige.

Ifølge overlæge Niels Frimodt-
Møller fra Klinisk Mikrobiologisk 
Afdeling på Hvidovre Hospital er 
det et problem, at dyrene behandles 

med antibiotika, fordi det fremmer 
forekomsten af resistente bakterier 
i det kød, som vi spiser.

Problem for mennesker
- Det er et problem for mennesker, 
at kødet indeholder så mange re-
sistente bakterier. For når vi får 
bakterierne i tarmen, øges risikoen 
for, at du får en infektion, som så vil 
være svær at behandle, siger Niels 
Frimodt-Møller.

Selv om de fl este bakterier kan 
slås ihjel ved at gennemstege kødet 
ordentligt og have en god køkken-
hygiejne, er der hvert år rigtig man-
ge danskere, der bliver syge af bakte-
rier fra fødevarer.

Svære at bekæmpe
Op mod 80.000 danskere bliver år-
ligt syge af campylobacter, op mod 
40.000 får salmonella, og mange af 
de 300.000 tilfælde af blærebetæn-
delse viser sig nu også at skyldes 
bakterier fra kyllingekød.

Det, som bekymrer forskerne, er, 
at hvis bakterierne giver infektio-

ner som blærebetændelse og tar-
minfektioner, vil det være meget 
svært at behandle med antibiotika, 
fordi de resistente bakterier er mod-
standsdygtige over for de vigtige 
antibiotika.

Det kan betyde, at simple infek-
tioner kan blive livsfarlige, fordi de 
ikke kan behandles.

Udenlandsk fj erkræ
- Det største problem er importe-
ret fj erkræ, for her fi ndes fl est resi-
stente bakterier – både salmonella, 
campylobacter og de farlige ESBL-
colibakterier, som er den bakterie, 
der medfører størst overdødelighed, 
siger professor Frank Møller Aare-
strup, der er forskningsleder på DTU 
Fødevareinstituttet.

 I 2010 var antibiotikaforbruget til 
dyr i Danmark på 126,9 ton – et fald 
på 2,1 pct. i forhold til året før. Selv 
om Danmark ligger lavt i forhold til 
andre EU-lande, er der, ifølge forske-
re, stadig behov for at begrænse bru-
gen af antibiotika i produktionen af 
fødevarer i Danmark.

Flere farlige b
sundhed •I Danmark har vi de sidste 15 

år haft  et nationalt, integreret 
overvågningsprogram for anti-
biotikaresistens, DANMAP, 
som hvert år overvåger forbru-
get af antibiotika og forekom-
sten af antibiotikaresistente  

bakterier i dyr, mennesker og fødevarer i 
Danmark.

Vidste 
du at...

 B.T. 3. april

Flere smittes med resistente bakterier 
fra fødevarer, der kan gøre tarm- og 
urinvejsinfektioner svære at behandle

’’ Det er et problem for mennesker, 
at kødet indeholder så mange 

resistente bakterier. For når vi får 
bakterierne i tarmen, øges risikoen for, 
at du får en infektion, som så vil være 
svær at behandle

Niels Frimodt-Møller, overlæge, 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital

Selv om man ser sig godt for, når man står på hovedet i supermarkedets kø-
ledisk, er det ingen garanti for, at man kommer hjem med sunde madvarer. 
Anvendelse af antibiotika i landbruget medfører resistens hos dyrene, som 
kan overføre sygdomme til  mennesker. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Redigeret af Thorkild Kragholm 
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akterier i kød
146 Der bliver produceret 

omkring 146 kg kød 
pr. dansker om året . 
På en gennemsnitlig 
dag spiser 91 pct. af os 
kød, og gerne både til 
frokost og aft en.

Hvert år bliver mange tusinde danskere 
syge af mad, der er fordærvet og fyldt 
med farlige bakterier og virus. Med BT 

Plus kan du få pjecen ’Har du farlige køkkenvaner?’, hvor du kan 
teste dit eget køkkens sundhedsfare og finde ud af, hvor du 
udgør en risiko for dig selv og din familie. 

Hvor god er din
køleskabshygiejne?

 • SPIS MINDRE KØD
Danskerne spiser rigtig meget kød. Faktisk er vi det folke-
færd, der spiser mest kød, hvilket øger risikoen for at blive 
smittet med resistente bakterier. 

 • SPIS DANSK 
Flere undersøgelser har vist, at dansk kød indeholder langt 
færre resistente bakterier end importeret kød, fordi Danmark 
generelt har et lavere antibiotikaforbrug til dyr.

 • ØKOLOGISK OG FRILANDSKØD
Det kan især være 
en god ide at gå 
eft er økologisk kød 
og kød fra frilands-
dyr. Det indeholder 
færrest resistente 
bakterier.

 

 • GENNEMSTEG KØDET 
Det vigtigste er, at du gennemsteger kødet ordentligt, så du 
dræber bakterierne. Normalt har hele kødsty kker kun bakte-
rier på overfl aden af kødet. Derfor behøver stege som f.eks. 
roastbeef og svinekam ikke at blive gennemstegt. Hakket kød 
og småkød derimod indeholder bakterier overalt, da bakte-
rierne fra overfl aden bliver spredt til resten af kødet, når det 
bliver hakket eller skåret ud. Retter af hakket kød og småkød 
skal som udgangspunkt altid opvarmes til 75°C, så kødet bliver 
gennemstegt. Det samme gælder helt fj erkræ.

 • GOD KØKKENHYGIEJNE 
Hver gang du rører ved kødet – eller kødet rører ved noget i 
dit køkken – øges smitterisikoen. Du bør derfor altid holde råt 
kød og grøntsager adskilt, vaske hænder, skift e spækbræt, og 
undgå at kødsaft  drypper ned på andre varer i køleskabet. 

 • GRILL 
Smitterisikoen øges 
om sommeren, når vi 
griller, fordi det oft e 
går galt med hygiejnen 
ved havegrillen. Brug to 
forskellige fade og grill-
tænger til råt og stegt 
kød, så du ikke spreder 
bakterier fra det rå kød 
til det færdigstegte kød 
og til andet mad.

Sådan undgår
du farerne 

LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE
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Flere farlige 
bakterier... 
Fortsat fra side 15

 • FISK OG SKALDYR 
Antibiotikaforbruget hos fi sk: 3.060 kg. 

Så meget antibiotika bruges til at lave 1 kg 
fi sk: 56 mg (ferskvands) og 133 mg (saltvands).

 • BAKTERIER FRA FISK 
Fisk og skaldyr er meget letfordærvelige og 
kan ligesom kød og fj erkræ indeholde bakterier, 
der kan give sygdom hos mennesker – især ved 
dårlig køkkenhygiejne. Men man ved meget lidt 
om, hvilke resistente bakterier der fi ndes i fi sk, 
da det ikke opgøres. 

Danske fi sk får meget antibiotika, sammen-
lignet med f.eks. norske havbrugslaks. Havbrug 
har generelt et højt antibiotikaforbrug pr. 
produceret kg fi sk, sammenlignet med andre 
dyregrupper. Saltvandsfi sk får f.eks. op mod tre 
gange så meget antibiotika pr. kg som svin. 

Når der bruges meget antibiotika, øges 
risikoen for, at bakterier udvikler resistens over 
for det anvendte lægemiddel. Der er påvist anti-
biotikaresistens i bakterier i danske fi sk, men 
risikoen for at de overføres via spisefi sk er lille, 
da bakterierne trives bedst ved lave temperatu-
rer og formentlig vil have svært ved at overleve 
i mennesker.  

Mere problematisk er det sandsynligvis 
med fi sk fra varme lande – især Asien, hvor der 
bruges meget antibiotika.  F.eks. pegasusfi sk 
fra Vietnam og fi sk fra Kina. I importerede fi sk 
er der fundet resistente bakterier, sandsynligvis 
fordi de har andre havtemperaturer og andre 
bakterier, der trives i det varme vand. Der kan 
også være salmonella-bakterier i fi skene, fordi 
der kommer aff øring fra f.eks. kyllinger i vandet, 
hvor fi skene opdrættes. 

 • SVIN
Antibiotikaforbruget hos svin: 81,4 ton.

Så meget antibiotika bruges til at lave 1 kg svinekød: 
kød: 41 mg

 • BAKTERIER FRA SVIN
Hvor æg og fj erkræ tidligere var hyppige smittekilder 
til salmonella, er svinekød eller produkter fra svinet, f.eks. 
pålæg, nu almindelige kilder til salmonella-infektioner i 
Danmark, oplyser Statens Serum Institut. 

I dansk svinekød blev der i 2010 påvist salmonella i 12,3 
pct. af partierne, mens det gjaldt 13,5 pct. af det importe-
rede svinekød. 3-4 pct. af partierne blev vurderet farlige 
på grund af salmonella. (Fødevaresty relsen) 

En ny undersøgelse fra Fødevareinstituttet viser, at 
grise fra økologiske og frilandslandbrug indeholder min-
dre salmonella end de traditionelle svin. Ikke-økologiske 
frilandssvin indeholdt færrest salmonellabakterier.

Hvis du får en salmonella-bakterie fra dansk svinekød, 
vil lidt over hver anden (53 pct.) være multiresistent, 
hvilket bety der, at den er resistent over for tre eller fl ere 
antibiotika.

I importeret svinekød er 84 pct. af salmonella-bakteri-
erne multiresistente.

Forekomsten af resistente salmonella-bakterier er især 
stor i kød fra Belgien, Tyskland, Irland og Italien.

Undersøgelser fra 2010 viser, at hver tiende prøve fra 
danske slagtesvin indeholder ESBL-colibakterier. I 2010 
kom der forbud mod at bruge den ty pe antibiotika, der er 
årsag til ESBL, men bakterierne fi ndes stadig i svinebesæt-
ningerne – dog i mindre end 3 pct. af kødpartierne.  

Der er langt færre campylobacter i svinekød end i 
fj erkræ.  

Forekomsten af clostridium diffi  cile i svinebesætnin-
ger blev for første gang undersøgt i 2010, hvor det blev 
fundet i 15 pct. af svinebesætningerne.

 • KVÆG
Antibiotikaforbruget hos kvæg: 14,6 
ton.

Så meget antibiotika bruges til at lave 
1 kg kvæg: Ca. 30 mg (ungokse).

 • BAKTERIER FRA KVÆG
Oksekød indeholder generelt sjældnere 
salmonella end fj erkræ- og svinekød. I 
2010 blev der fundet salmonella i 2,4 pct. 
dansk oksekød og i 3,1 pct. af importeret 
oksekød. Alle de importerede partier 
med salmonella blev vurderet som far-
lige på grund af salmonella og blev derfor 
afvist. 

Der kan også være salmonella i 
upasteuriseret mælk (mælk, der ikke er 
varmebehandlet) fra smittede køer.  

Hvis du får en salmonella-bakterie fra 
kød eller mælk fra kvæg, vil lidt over hver 
anden (56 pct.) være multiresistente.

Der er langt mindre campylobacter 
i kød fra kvæg end i fj erkrækød, hvilket 
skyldes forskelle i den teknologi, man 
bruger til behandling af slagtekroppene.

Forekomsten af clostridium diffi  cile 
hos kvæg blev for første gang undersøgt 
i 2010. C. diffi  cile blev fundet i 15 pct. af 
kvæget.

E coli 0157, der kan give alvorlige, livs-
farlige infektioner, er fl ere gange fundet i 
hakket oksekød og upasteuriseret mælk 
(rå mælk). Det gælder også oste, lavet af 
upasteuriseret mælk. Den vigtigste kilde 
til sygdom hos mennesker er sandsyn-
ligvis utilstrækkeligt varmebehandlet 
oksekød.

Der bliver fundet multiresistente 
enterokokker i fl ere og fl ere fødevarer 
bl.a. i oksekød.

Infektionen brucella fås i de fl este til-
fælde ved indtagelse af upasteuriserede 
mælkeprodukter, særligt rå mælk, bløde 
oste, smør og fl ødeis, hvor der er brugt rå 
mælk, men også fra oksekød, der ikke er 
gennemstegt.

 • FJERKRÆ
Antibiotikaforbruget hos fj er-
kræ: 879 kg 

Så meget antibiotika bruges til at 
lave 1 kg fj erkræ: 2 mg (kylling)  og 18 
mg (kalkun)

 • BAKTERIER I FJERKRÆ
Fjerkræ er oft ere end okse- og svi-
nekød forurenet med campylobacter. 
Særligt kølet kyllingekød, som ikke 
har været frosset, er en væsentlig 
smittekilde. Bakterien kan overleve 
i ugevis i mad ved køleskabstempe-
ratur. 

Der er 2-4 gange mere antibio-
tikaresistens i campylobacter fra 
importeret kyllingekød end i det 
danske kød. 

Der blev fundet campylobacter i 
hver femte kalkun fra Tyskland i 4. 
kvartal 2011.

I fj erkræ er der blevet fundet resi-
stens for campylobacter i 4-5 ud af 7 
antibiotika. Især over for det vigtige 
Ciprofl oxacin, som bruges til alvorligt 
syge, er resistensen høj. For importe-
ret fj erkræ var 50 pct. af campylobac-
ter-bakterierne resistente over for 
Ciprofl oxacin. 

Hver anden prøve af importeret 
kyllingekød indeholder resistente ES-
BL-colibakterier - særligt fra Holland, 
Spanien og Polen. I dansk kyllingekød 
var det lidt under hver tiende prøve 
(8,6 pct.), viser data fra 2010.

Fjerkræ og æg udgør en risiko for 
salmonella. 

Der blev fundet salmonella-bak-
terier i hvert tredje (6 ud af 20) parti 
udenlandske kalkuner i 4. kvartal 
2011. Hvis du bliver smittet med 
salmonella fra importeret kalkun, 
så er der 93 pct. risiko for, at det er 
en infektion med multiresistente 
bakterier. 

Ænder vil oft e være smittet med 
salmonella, fordi de bliver opdrættet 
udendørs. Ca. 80 pct. af de ænder, der 
opdrættes i Danmark til slagtning, er 
infi cerede.

Lidt mindre end ét æg ud af 1.000 
er infi cerede med salmonella. Bakte-
rierne fi ndes oft est uden på skallen, 
men ca. i hvert 10. salmonellainfi ce-
rede æg fi ndes bakterien i selve æg-
gehviden. Når der kommer et smittet 
æg ud i handlen, kan det smitte rigtig 
mange mennesker, hvis det bruges 
råt i f.eks. majonæse. 

Du kan også blive syg med salmo-
nella, hvis du spiser desserter med rå 
æg eller fj erkræ, der ikke er gennem-
stegt.  

I 2010 blev der fundet resistens i en 
form for almindelige tarmbakterier 
enterokokker i 47 pct. af slagtekyllin-
ger. Det indikerer udbredt forekomst 
af VRE enterokokker i lave koncentra-
tioner i en stor del af besætningerne, 
selv om brug af vækstfremmere har 
været forbudt i Danmark siden 1995. 
Resistensforekomsten i enterokok-
ker er dog bety delig højere i importe-
ret kyllingekød.

Foto: Iris/Scanpix

Redigeret af Thorkild Kragholm
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Campylobacter
Akut bakteriel tarminfektion. Op mod 100 pct. af den resistens, der findes i campylobacter-
bakterier stammer fra dyr og fødevarer.  
Symptomer: Utilpashed, diaré, ondt i maven, evt. kvalme, opkastninger og/eller feber. Ofte 
blod i afføringen. Hos i forvejen svækkede kan det udvikle sig til en blodforgiftning. Hyppig-
ste årsag til akut diarre og madforgiftning.  
I 2011 blev 4.068 registreret med campylobacter. Statens Serum Institut skønner, at det 
reelle tal er op mod 80.000, da ikke alle går til lægen. 

Salmonella 
Stort set al antibiotikaresistens, der findes i Salmonella-bakterier, skyldes brugen af antibio-
tika hos dyr.  
Symptomer: Utilpashed, diaré, ondt i maven, evt. kvalme, opkastninger, og/eller feber. Ofte 
af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Hos nogle få procent spredes bakterierne uden 
for tarmkanalen, og kan dermed forårsage bl.a. blodforgiftning. 
I 2011 blev der indberettet 1.167 salmonella-episoder. Statens Serum Institut skønner, at det 
reelle tal er op mod 20.000. 

 
ESBL/ E-coli 
ESBL findes i en række forskellige bakterier, men fortrinsvis Escherichia coli (E-coli) og 
Klebsiella pneumoniae. I Danmark skyldes 80 pct. af alle urinvejsinfektioner og 30-40 pct. af 
blodforgiftninger hos mennesker infektion med E. coli.  
ESBL-kolibakterier er særligt modstandsdygtige over for de fleste typer af antibiotika samt 
almindelig penicillin, og de er derfor meget svære at behandle. 
Symptomer: Forekomst af E. coli og K. pneumoniae i tarmen giver som regel ikke sympto-
mer. Det er først, når bakterierne spredes til andre steder i kroppen f.eks. blæren eller blodet, 
at de giver symptomer.

Enterokokker (VRE) 
VRE er enterokokker, der er blevet resistente over for de fleste antibiotika. Der er derfor 
meget svære at behandle.  
Brug af vækstfremmere til dyr øger risikoen for resistente VRE, der kan spredes til fødevarer 
og mennekser. I 1995 indførte EU et forbud mod anvendelse af antibiotika som vækstfrem-
mere.  
Hos personer med nedsat resistens kan enterokokker medføre betændelse i urinveje og 
galdeveje samt hjerteklapbetændelse. 

 
C. Difficile
Clostridium difficile blev indtil for nylig anset for at være et hospitalsproblem, men flere 
nyere studier viser, at bakterien også findes i dyr bl.a. kalve, svin og kød fra disse dyr.  
Forekomsten af C. difficile i svinebesætninger, samt hos kvæg og kyllinger på slagterierne 
blev for første gang undersøgt i 2010. C. difficile blev isoleret fra 15 pst. af svinebesætnin-
gerne, 15 pct. af kvæget og 3 pct. af kyllingeflokkene.  
Symptomer: Typisk diaré evt. blodig, feber, mavekramper og svækket almen tilstand. Infek-
tionen opstår oftest som komplikation hos alvorligt syge, ældre patienter på sygehus, hvor 
den kan være livstruende. 

 
Brucella Species
En infektion der kan overføres fra bl.a. kvæg, specielt mælkeprodukter.  
Symptomer: Feber, svedudbrud, hovedpine, rygsmerter og influenzalignende symptomer, 
men der ses symptomer fra stort set alle organsystemer. Positiv blod- eller knoglemarvs-
dyrkning. 
Langt de fleste, der bliver smittet, får bakterien fra udlandet bl.a. Middelhavsområdet, Den 
arabiske Halvø, Mexico og dele af Central- og Sydamerika.
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Dansk kød har en fl ot place-
ring i toppen, når det kom-
mer til at mindske forbru-
get af antibiotika i dyr, som 
ender på vores tallerken.

Vi er nemlig et af de lande i 
verden, der har den strenge-
ste overvågning af forbruget 
af antibiotika i dyr og ikke 
mindst den strammeste lov-
givning på området. 

Bakterier i kyllinger
Alligevel kan man i hver 10. 
danske kylling fi nde spor af 
den livsfarlige ESBL-bakterie, 
der er resistent overfor stør-
stedelen af den antibiotika, vi 
har at behandle med, hvilket 
gør den svær at bekæmpe. 
Bakterier kommer bl.a. til 
Danmark gennem avlsdyr fra 

udlandet.
- Alvsarbejdet indenfor 

kommerciel fj erkræavl er 
koncentret om meget få fi r-
maer indenfor æglæggere og 
slagtekyllinger, og avlspyra-
miden er derfor internatio-
nal. Indenfor slagtekyllinger 
ligger ét af avlscentrene i 
Skotland, der sælger bedste-
forældredyr til et fi rma i Sve-
rige, hvorfra det danske slag-
tekyllingerugeri henter deres 
forældredyr, siger Jørgen Ny-
berg Larsen, specialkonsu-
lent i Landbrug og Fødevare.

Mere kød fra udlandet
Yderligere stramninger på 
antibiotikaområdet vil have 
en negativ eff ekt på det dan-

ske kød, mener erhvervsorga-
nisationen. I bedste fald bli-
ver kødet dyrere, i værste fald 
fyldes det med endnu mere 
antibiotika.

- Det kan få den konse-
kvens, at en del af produktio-
nen fl ytter til udlandet, og det 
vil betyde tab af arbejdsplad-
ser, viden og eksport, og sam-
tidig vil de samme varer blive 
produceret under slappere 
vilkår, end de bliver i dag. Her 
især med hensyn til dyrevel-
færd og brugen af antibiotika, 
siger Jørgen Nyberg Larsen.

Det er nemlig dyrere at 
være landmand, når man 
skal følge den stramme lov-
givning, som danskerne har 
omkring antibiotika. Det er 
derfor, at den danske kylling i 
køledisken er dyrere end den 
fra udlandet.

Dansk er dyrere
- Ved at vælge dansk bakker 
man samtidig op om de krav, 
som danske politikere har 
stillet til dansk producerede 
fødevarer. Det er nogle krav, 
der oft e giver nogle omkost-

ninger, som vores udenland-
ske konkurrenter ikke har. 
Det er derfor dyrere at produ-
cere dansk, siger Jørgen Ny-
berg Larsen.

For selv om hver 10. kylling 
har spor af ESBL-bakterien 
i sig, så bruges der stadig op 
mod 50-70 pct. mindre anti-
biotika i de danske fj erkræ. 
Derfor kan det stadig betale 
sig at spise dansk.

- Problemet er især i uden-
landsk kød fra f.eks. Holland, 
Frankring, Spanien og Eng-
land. Her bruger man endnu 
mere antibiotika. Det er der-
for en god idé at spise dansk, 
siger overlæge Niels Frimodt-
Møller fra Hvidovre Hospital.

Strammere antibiotika-
regler gør maden farlig

 • UNDGÅ BAKTERIER

Undgå eksotisk feriemad
Er du i udlandet, i særdeleshed 
i Østen, så undgå at spise mad 
fra udendørs spisevogne, som 
ofte tilbereder kødet udenfor, 
samtidig med hygiejnen er 
væsentligt lavere end i et køk-
ken.

God køkkenhygiejne
Sørg for at adskille kød og 
grøntsager i køkkenet, brug 
forskellige knive og skære-
bræt, og vask fingrene grun-
digt, når du har arbejdet med 
råt kød.

Steg igennem
Sørg altid for at stege kødet 
grundigt, så man sikrer, at alle 
bakterier er slået ihjel.

Køb dansk
Vælger du dansk kød, er risi-
koen for at indtage bakterier 
op til 70 pct. lavere, end hvis du 
spiser udenlandsk kød.

 • ANTIBIOTIKA
Antibiotika og føde-
vare

I Danmark overvåges 
brugen af antibiotika til 
dyr nøje. Det er ulovligt 
at bruge antibiotika som 
vækstfremmer. Syge dyr 
skal tilses af en dyrlæge, 
der udskriver antibioti-
kaen. 

I udlandet overvåges 
antibiotikaforbruget 
ikke på samme måde. 
Særligt i lande som Hol-
land, Storbritannien og 
Frankrig, samt Asien og 
USA er forbruget af anti-
biotika ude af kontrol, 
når det kommer til brug 
i dyr.

Skrappe 
danske 
regler 
kan føre 
til mere 
bakterie-
kød

Arkivto: Claus Bech Andersen

’’ Problemet er især i 
udenlandsk kød

Niels Frimodt-Møller, overlæge

Redigeret af Thomas Prakash
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