
Använd antibiotika 
med förnuft!

Uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistens, det vill säga att 
bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika, har blivit ett erkänt 
globalt problem. Antibiotikaresistens leder till en allvarlig begränsning 
av antalet antibiotika som finns att tillgå för att bekämpa sjukdomar.

Varje år rapporterar 30 EU-/EES-länder in uppgifter om antimikrobiell resistens till det 
europeiska nätverket för övervakning av antimikrobiell resistens (EARS-Net) och om 
användningen av antimikrobiella medel till det europeiska nätverket för övervakning av 
användningen av antimikrobiella medel (ESAC-Net). Båda nätverken handhas av ECDC.
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Antibiotika används ofta på fel sätt eller ges 
i onödan till både människor och djur. Att få 
till stånd en bättre antibiotikaanvändning är 
mycket viktigt om vi ska kunna hejda 
uppkomsten och spridningen av 
antibiotikaresistenta bakterier.

Bara 70 år efter att antibiotika började användas 
står vi inför en möjlig utveckling där vi i framtiden 
saknar effektiva antibiotika mot flera typer av 
bakterier.

Konsekvenserna för sjukhuspatienter 
inbegriper försenad administration av 
lämplig antibiotikabehandling, längre 
sjukhusvistelser, högre 
sjukvårdskostnader och sämre resultat 
för patienterna.

Varje år avlider 
omkring 25 000 
patienter i EU till 
följd av 
infektioner 
orsakade av dessa 
resistenta 
bakterier.

Resistens uppkommer naturligt och 
utvecklas genom selektionstryck, 
mutation och genöverföring.

Antibiotikaan
vändningen 
varierar stort 
från land till 
land.


