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Hvad jeg vil tale om

1. Baggrund

2. Antibiotikaresistens – hvorfor, hvordan?

3. Problembakterier

4. Hvad kan vi gøre?



Fleming og opdagelsen af penicillin 
St. Mary’s hospital, London 1928



Penicillin:
En af de største opdagelser i moderne medicin



Alexander Fleming 1928

Antibiotika: 

mirakel – misbrug - resistens

MRSA ESBL

Den kliniske realitet i dag



Antibiotika krisen:
Voksende resistens – få nye præparater

Clatworthy. Nature Biochem Biol 2007; 3: 541-8



The Review on Antimicrobial Resistance, May 2016:
Chaired by Jim O’Neill, UK

” We estimate that by 
2050, 10 million lives a 

year and a cumulative 100 
trillion USD of economic
output are at risk due to 
the rise of drug-resistant

infections if we do not find 
proactive solutions now to 
slow down the rise of drug 

resistance”

https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf



Hvorfor udvikler bakterier så let
resistens mod antibiotika?

Antibiotika produceres i naturen

De er mikroorganismers primitive 
kampstoffer, som de anvender 
mod hinanden i kampen for plads 
og overlevelse. 

Aktion skaber reaktion (resistens): 
Våbenkapløbet har stået på i 
milliarder af år…



Hvad kan vi lære af det?

• Bakterier har haft masser af tid 
til at udvikle modstrategier dvs
resistens mod antibiotika 

• Altså: resistens-generne er 
derude, allerede inden vi 
begynder at bruge antibiotika 
som lægemidler til mennesker 
og dyr

• De venter bare på at blive 
selekteret…



Selektion af resistens: 
”Survival of the fittest”

K. Jensen, 2002



Reduktion af selektionstrykket:
”Survival of the fittest” – nu med omvendt fortegn

K. Jensen, 2002



Bakteriers resistensmekanismer



Kobling af resistens-gener på plasmider:
Det biologiske grundlag for co-selektion

Rtetra

Rampi

Rceph

Rgenta

Rkobber

Rzink

Rdesinfektions-

midler



Overførsel af plasmider: 
smitsom resistens - bakteriers ”sex-liv”



Antibiotika forbrug til mennesker og dyr i DK 1990-2018

DANMAP 2018



Resistente bakterier opstår overalt hvor man bruger
antibiotika, og de vandrer fra niche til niche.

Selektion med antibiotika

104 tons 45 tons 5 tons

Data: DANMAP 2016



Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide 
research, discovery, and development of new antibiotics, 

WHO 2017 

# Mycobacteria not included

(CPO)

(ESBL)

(CPO)
(CPE)



(VRE)

(MRSA/VISA)



MRSA:
Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

 Multiresistent stafylokok bakterie

 Penicilliner

 Cefalosporiner og carbapenemer

 + flere andre antibiotika

 Ikke mere sygdomsfremkaldende end 

følsomme stafylokokker, men  

meget vanskeligere at behandle

 Hyppigt stum bærertilstand (næse, hud)

 Anslået bærerhyppighed i DK: 0,2% 

(ca.12.000)

 Antal infektioner i DK: >1.000/år

 Retninglinjer fra Sundhedsstyrelsen



MRSA i Europa og Danmark

DANMAP 2018



MRSA CC398 kan som andre MRSA være årsag til 
alvorlig sygdom

Nielsen et al. Emerg Infect Dis 2016;22:900-2. 



Carbapenem-resistente enterobakterier (CPE):
Europa 2016

E. coli Klebsiella pneumoniae

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2016



DANMAP 2016

CPE i DK: ikke længere kun et importproblem



Klonal spredning af CPE i DK 2012-16

DANMAP 2016



Enterokokker – hvad taler vi om?

Infektioner med VRE:
• Intensiv ptt
• Hæmatologiske & onkologiske ptt
• Andre immunsvækkede ptt

E. faecalis & E. faecium:
• Lavpatogene
• Del af normale mikrobiota
• Men også årsag til 

hospitalsinfektioner



Erhvervet resistens mod vancomycin

• Skyldes van A og van B gener

• van A genet langt vigtigst:

– Kraftigste resistens mod vancomycin

– Overførbart med plasmider/transposoner, dvs meget 
stort spredningspotentiale

• Van A spredes helt overvejende i E. faecium

• VRE er multiresistente – få virksomme antibiotika

– Linezolid, daptomycin



VRE i DK
– kraftig stigning , helt overvejende  E.faecium vanA

DANMAP 2018



VRE: få dominerende hospitalstilpassede kloner.
Siden 2018 nu også vancomycin-variabel klon (VVE)

DANMAP 2018

(VVE)



VRE vs VSE bakteriæmi: øget dødelighed
(metaanalyse 13 studier, 2.575 ptt)

Prematunge et al. ICHE 2016;37:26-35



PAUSE



Hvordan vinder vi våbenkapløbet?

1. Stop selektion ved at reducere og 
målrette antibiotikaforbruget

2. Stop spredning af resistente bakterier 
med bedre hygiejne

3. Nye antimikrobielle lægemidler

4. Andre ikke-antibiotiske strategier



Nytter det?
Udfordringen er global  

- men løsningen er lokal

Nordahl Petersen et al. Sci. Rep. 2015;5:11444



Vejen fra smitte til infektion går over en række trin: 

Rask person

Patient med 

infektion

Smitte

(kontamination)

Dårlig hygiejne

Kolonisation

Ødelæggelse af

normale mikrobiom

med antibiotika

Brud på barrierer. 

Nedsættelse af

immunforsvar

Invasion



Vi skal ophøre med at bruge antibiotika
til tvivlsomme formål

Tetracyklinflokmedicinering 
af husdyr

Aknebehandling
af teenagere



Forbruget af antibiotika 
i det danske sundhedsvæsen 2009-2018

DANMAP 2018



National handlingsplan for antibiotika til mennesker

Sundheds- og Ældreministeriet juli 2017



Elementerne i antibiotic stewardship

 Har patienten virkelig behov for 
behandling?

 Hvis ja: finde det bedst egnede 
antibiotikum

 Vejledt af mikrobiologisk diagnostik
 Behandle målrettet, smalt  og kortvarigt
 Revurdering  efter 48  timer

 Undgå at behandle alle

 CAVE: 
afdelingsskift & sektorovergange



Ny viden: Shorter is better

Spellberg B. JAMA Int Med 2016;176:1254-5



Antibiotic stewardship Herlev:
mindre cefalosporin, færre cefalosporin-R E. coli

Boel et al. J Antimicrob Chemother 2016;71:2047-51



Nye antibiotika opdaget i  mikrobiologiens ”mørke stof” 

99% af alle bakterier 
kan ikke dyrkes på kunstige 
substrater

Ichip



isolation Chip – iChip
til stor-skala dyrkning af bakterier i deres naturlige miljø (in situ)

Ling et al. Nature 2015;517:455-9



Identifikation af teixobactin med iChip teknik

Wright. Nature 2015;517:442-4



Alternativer til antibiotika

• Bedre sociale forhold – mennesker og dyr
• Bedre hygiejne
• Gode kirurger
• Vacciner
• Andre antibakterielle midler, fx:

– Sølv og honning til sår
– Tranebær til UVI (receptorblokade)
– Hjælpestoffer til antibiotika (”non-antibiotika”)

• Probiotika og  fæcestransplantation



Use of antibiotics is a delicate balance
- similar to climate issues

Needs of  your

present patient

Concerns for future patients 

& for the environment


