Egenmedisinering med
antibiotika: Hovedbudskap
til publikum
Antibiotikaresistente bakterier utgjør en fare for oss alle, ettersom de forårsaker
infeksjoner som er vanskelige å behandle.
Hvis vi tar antibiotika gjentatte ganger og feil, bidrar vi til økningen av
antibiotikaresistente bakterier, et av verdens største helseproblemer [1-6].
Så hvis du, dine barn eller andre familiemedlemmer på et eller annet tidspunkt skulle
trenge antibiotika, er det ikke sikkert at det virker lenger [7].
Egenmedisinering med antibiotika er ikke ansvarlig bruk av antibiotika [8].
Egenmedisinering innebærer at du tar (eller ønsker å ta) antibiotika uten først å ha
oppsøkt lege ved å:
•
•

bruke tiloversblevne antibiotika fra tidligere behandlinger, eller
får antibiotika på apoteket uten resept.

Med ordet “antibiotika” mener ECDC antibakterielle midler.

1. Antibiotika kan bare forskrives
av en lege som har undersøkt deg
Mange vintersykdommer kan gi samme symptomer, men de trenger ikke
nødvendigvis samme behandling. Hvis du har fått forskrevet antibiotika mot en
sykdom tidligere og det var vellykket, kan det være fristende å bruke samme
antibiotika hvis du har liknende symptomer. Men det er bare en lege som har
undersøkt deg som kan finne ut om en vintersykdom krever behandling med
antibiotika.
•
•
•
•

Forsøk aldri å kjøpe antibiotika uten resept.
Spar aldri antibiotika til senere bruk.
Bruk aldri tiloversblevne antibiotika fra tidligere behandling.
Del aldri tiloversblevne antibiotika med andre.

Ikke oppbevar tiloversblevne antibiotikabehandlinger [8]. Hvis du har fått flere
antibiotikadoser (f.eks. tabletter) en du fikk forskrevet, kan du levere inn de
tiloversblevne dosene på apoteket.

2. Antibiotika er ikke
smertestillende medisiner og kan
ikke kurere enhver sykdom
Antibiotika virker ikke på samme måte som smertestillende medisin og kan ikke
lindre hodepine, verk, smerter eller feber.
•

•

• Antibiotika virker kun mot bakterieinfeksjoner og kan ikke hjelpe deg å
komme deg etter infeksjoner forårsaket av virus, som forkjølelse eller
influensa [9–12, 14].
• Inntil 80 % av vintersykdommene som rammer nese, ører, hals og lunger har
virusopprinnelse, så du vil ikke føle deg bedre av å ta antibiotika [11, 12].

3. Du vil ikke bli raskere bra av å
ta antibiotika av feil grunner som
forkjølelse og influensa, men du
kan få bivirkninger
Du har ikke noe utbytte av å ta antibiotika mot en forkjølelse eller influensa:
antibiotika virker kort og godt ikke mot virusinfeksjoner [9-12]. I tillegg kan antibiotika
forårsake flere ubehagelige bivirkninger som diaré, kvalme eller hudutslett [9, 10, 1315].
Det er ofte unødvendig [15-19] å ta antibiotika for å bekjempe milde
bakterieinfeksjoner som bihulebetennelse, sår hals, bronkitt eller øreverk, ettersom
ditt eget immunsystem i de fleste tilfeller kan ta seg av slike milde infeksjoner.
De fleste symptomer kan lindres med medisiner som ikke er reseptbelagt. Det å ta
antibiotika vil ikke redusere omfanget av symptomene dine, og det vil ikke få deg til å
føle deg raskere bedre [10, 12, 15, 17].
Hvis symptomene dine vedvarer, eller hvis du er usikker, så er det viktig at du
oppsøker legen din. Hvis du virkelig har en alvorlig infeksjon som bakteriell
lungebetennelse, vil legen din forskrive antibiotika. Søk hjelp raskere enn andre:
•
•
•
•
•
•

hvis du er over 65 år;
hvis du har astma eller diabetes;
hvis du har en lungesykdom (f.eks. kronisk bronkitt, emfysem, kols);
hvis du har hjerteproblemer (f.eks. tidligere hjerteinfarkt, angina, kronisk
hjertefeil);
hvis du har et medisinsk problem der immunforsvaret ditt er svekket; eller
hvis du tar medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks. steroider,
cellegiftbehandling mot kreft, enkelte legemidler som brukes for å undertrykke
skjoldbruskkjertelfunksjoner).

Liste hentet fra”Genomics to combat resistance against antibiotics in communityacquired LRTI in Europe”, er prosjekt finansiert av European Commission’s
Directorate-General for Research and Innovation.

4. Ta deg tid til å bli bedre
Det kan være en belastning å oppfylle livets krav når du er syk, spesielt hvis du
opplever visse symptomer for første gang. Det kan være vanskelig, dyrt og
tidkrevende å ta seg tid til å oppsøke lege. Det kan være lettere å håndtere
sykdommen hvis du vet hvordan du skal behandle symptomene. Lær deg hvordan
du kan ta vare på deg selv uten antibiotika.
Ved de fleste vintersykdommer vil tilstanden din bedre seg etter to uker.
Indikativ varighet av symptomer på vanlige vintersykdommer hos voksne
Ørebetennelse

inntil 4 dager

Sår hals

inntil 1 uke

Forkjølelse

inntil 1 ½ uke

Influensa

inntil 2 uker

Rennende eller tett nese

inntil 1 ½ uke

Bihulebetennelse

inntil 2 ½ uke

Hoste (som ofte følger etter en forkjølelse)

inntil 3 uker

Hvis symptomene dine vedvarer eller hvis du er urolig for noe, er det viktig at du oppsøker legen
din.
Tabell hentet fra ”Get better without antibiotics”, Health Service Executive Ireland og ”Patients
antibiotic information leaflet”, Royal College of General Practitioners. Kan fås fra:
http://www.hse.ie/eng/services/news/Get_better_without_antibiotics_leaflet.pdf og
http://www.rcgp.org.uk/clinical-and-research/target-antibiotics-toolkit/patient-informationleaflets.aspx

5. Be om råd på apoteket: andre
medisiner kan bidra til å lindre
symptomene dine
Farmasøyten kan anbefale reseptfrie medisiner som kan bidra til å lindre
symptomene dine.
Be alltid om råd, spesielt hvis du tar medisiner mot noe annet.
•

Smertestillende legemidler lindrer verk, smerter og feber.

•
•
•
•

Betennelsesdempende medisiner som halsspray eller pastiller kan gjøre det
lettere å svelge.
Hostesaft fjerner slim i luftveiene.
Nesespray og avsvellende midler gjør det lettere å puste.
Antihistaminer lindrer stett nese, nysing og kløe i nesen.

Alle vintersykdommer lindres hvis man drikker mye og sørger for å hvile.
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