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Alexander Fleming, St. Mary’s Hospital, London 1928

Fleming og penicillin -
én af de største opdagelser i moderne medicin



Antibiotika er unikke lægemidler

 Virker på mikroorganismer
 Helbreder patienten ved at fjerne den 

sygdomsfremkaldende mikroorganisme
– En kurativ effekt 

 Alle andre farmaka har 
– En symptomatisk effekt (eks. analgetika) eller
– En substituerende effekt ( eks. insulin)

• (Eneste undtagelse er måske cytostatika)



Penicillin revolutionerede behandlingen af alvorlige infektioner,  
her svær lungebetændelse med pneumokokker

Austrian & Gold.  Ann Intern Med 1964; 60: 759-76



Alexander Fleming 1928

Antibiotika: 

mirakel – misbrug - resistens

MRSA ESBL 

Den kliniske realitet i dag



Bakterier har gennem evolutionen udviklet 
et væld af resistensmekanismer



Resistente ”bogstavbakterier”
- hvad taler vi om i DK?

Bogstavbakterier Bakterier og resistensegenskaber

ESBL Tarmbakterier (E. coli, Klebsiella m.fl.) som er resistente mod alle 
penicilliner og cefalosporiner

CPE/CPO Tarmbakterier og andre Gram-negative stave som er resistente 
mod alle penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer

MRSA Stafylokokker (S. aureus), som er resistent mod alle penicilliner, 
cefalosporiner og carbapenemer

VRE Enterokokker (E. faecium) som er resistente mod vancomycin, plus 
alle penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer

Plus mange flere….



Hvad betyder resistente bakterier 
for den enkelte patient og for samfundet?

• Øget dødelighed

• Øget sygelighed

• Flere komplikationer og bivirkninger

• Længere indlæggelser

• Meget dyrere behandling



Invasive infektioner med multiresistente bakterier har en ca. 
dobbelt så stor dødelighed som infektioner med tilsvarende 

følsomme bakterier, her med MRSA som eksempel

Blot et al. Arch Intern Med 2002;162:2229-35



• Et mål for den samlede sygdomsbyrde udtrykt som
antal tabte leveår pga:
– dårligt helbred, 
– invaliditet eller
– tidlig død

https://en.wikipedia.org/wiki/Disability-adjusted_life_year

https://en.wikipedia.org/wiki/Disability-adjusted_life_year


Risikoen ved antibiotikaresistens målt i DALYs
i forhold til aldersklasser og resistenstyper.

Byrden hviler tungest på spædbørn og ældre

Cassini et al. Lancet Infect Dis 2019;19:56-66



Resistensudløste DALYs per 100.000 indbyggere i Europa:
færrest i Nord, flest i Syd

Cassini et al. Lancet Infect Dis 2019;19:56-66



Isolerede patienter får en dårligere pleje og behandling

• Halvt så mange 
personalekontakter/h

• Kortere personalekontakter

• Mere besværlig adgang til 
undersøgelse og behandling

• Dobbelt så mange 
utilsigtede hændelser

• Stor psykisk belastning



Isolerede patienter havde dobbelt så mange 
utilsigtede hændelser som ikke isolerede

Stelfox et al. JAMA 2003;290:1899-905

Adverse 

events

No/1000 days

Isolated Controls P

Preventable 20 3 <0.001

Non-

preventable

11 12 0.98



MRSA patienter i isolation sammenlignet med 
matchede ikke-isolerede patienter uden MRSA

(4 hospitaler i Toronto)  

• Højere dødelighed
– 8,2 vs 5,7%

• Længere liggetid: 
– 11,9 vs 9,1 dage

• Flere genindlæggelser efter 30 dage: 
– 19,0 vs 14,7%

• 43% højere behandlingsudgift: 
– 11.009 vs 7.670 CAD

Tran et al. J Gen Intern Med 2016;32:262–8



Resistente bakterier betyder højere medicinpriser, 
her belyst ved priser på antibiotika til MRSA
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MRSA vs non-MRSA:

71% stigning i udgifter til behandling af
sårinfektion efter operation for brud på lårhalsen
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Vancomycin vs cloxacillin

 Mindre effektivt
 Vanskeligere at administrere

• Centralvene kateter
• Ingen tabletbehandling

 Mere toksisk – flere bivirkninger
• Nyrefunktionspåvirkning
• Kramper
• Udslæt
• Høretab

 Flere blodprøver (monitorering af
blodbillede og serum koncentration m.m.)

 Længere liggetider



Konklusion:

Så hvad betyder resistente bakterier 
for patienterne og for samfundet?

Øget dødelighed & sygelighed
i DK 50 DALYs per 100.000 indbyggere, 

i Sydeuropa op til 10 x flere

primært nyfødte, men også ældre

Længere sygdomsforløb

Flere komplikationer og bivirkninger

Meget dyrere behandling

På den lange bane fravalg af behandlinger?



Perspektiv:
Hvad skal der til for at fremtidssikre os?

1. Reducere selektion: Mindre forbrug til mennesker – og meget 
mindre til husdyr

2. Reducere transmission: bedre hygiejne 

3. Nye antibiotika: bedre incitament til produktudvikling og 
markedsføring

4. Alternativer til antibiotika: de findes,  - men blokeres ofte af 
vores måde at tænke på 


