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Når finner vi først spor av human bruk av antibiotika?

Jordans røde jord vet vi ble brukt mot 
hudinfeksjoner, og det er nå påvist at 
Actinomycetes bakterier funnet i disse 
jordprøvene kunne produsere actinomycin. 
Falkinham, JO, Wall, TE, Tanner, JR, Tawaha, K, et al. Appl
Environ Microbiol 2009; 75, 2735–2741

Tetracyklin binder seg til bein, kun om 
stoffet er blitt spist eller injisert, og 
tetracyklin fluoriserer om de blir utsatt for 
UV-lys. I 1980 fant Bassets og medarbeidere 
spor av fluoriserende tetracyklin i skjeletter 
fra Sudanesisk Namibia, 350-550 AD. 
Lignende funn er gjort i bein fra Dakhles
Oasen i Egypt (12). Cook, M, Molto, E, Anderson, 
C. Egypt. Am J Phys Anthropol 1989; 80, 137–143

Tetracyclin fluoriserer



Jageren «Stord» ankommer Tromsø 16. mai 1945.

Kommandørkaptein, dr. Johannes  
Kvittingen har med seg det første store parti 
penicillin til fritt norsk land.





Når ble våre antibiotika oppdaget?

Beklager, ingen nye 

på 31 år!



Total mengde antibiotika brukt

Asia
Afrika
Europa
Amerika



Gram antibiotika pr person pr år

Asia      Afrika      Europa      Amerika



Forbruk av bred-spektret antibiotika i relasjon til smal-
spektret antibiotika i EU/EØS /DDD/1000/dag.



Registrer forbruk av antibiotika (resept)

DDD per 1000 inbyggere pr dag

Ungarn tillater salg av
antibiotika uten om 
resept, det ser vi tydelig
resultatet av med svært
høy resistens utvikling

Ungarn
Norge
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Other antibiotics

Fluoroquinolones

Macrolides

Metronidazole

Clindamycin

Amoxicillin

Phenoxymethylpenicillin

Andre antibiotika

Fluorquinoloner

Macrolider

Metroniazol

Clindamycin

Amoxycillin

Fenyloxymetylpenicillin

Odontologisk bruk av antibiotika 

i Norge 2007-2016 (NORM 2016)

10% nedgang på 3 år

81% er 

fenoxymetyl-

penicillin i 2016



«Jeg vil også gjenta, sier overlege Skouge til 
slutt, at det ikke er noe vidundermiddel som 
hjelper mot alt mulig. Penicillinet har også sin 
begrensning. En vil kanskje også oppleve det 
samme med dette midlet som med 
sulfapreparatene at etter en tid blir de 
sykdomsfremkallende bakterier resistente 
eller mindre dødelige av disse midlene.»

Onsdag 27 juni 1945



26. Juni 1945 – antibiotika resistens

Fleming cautioned about the use of 
penicillin in his many speeches around 
the world. On 26 June 1945, he made the 
following cautionary statements: "the 
microbes are educated to resist penicillin 
and a host of penicillin-fast organisms is 
bred out ... In such cases the thoughtless 
person playing with penicillin is morally 
responsible for the death of the man who 
finally succumbs to infection with the 
penicillin-resistant organism. I hope this 
evil can be averted”. 

Sir Alexander Fleming
6 August 1881 – 11 March 1955

)



Komplette resistensgener funnet i jord prøver 
som er flere tusen år gamle

• Jordprøver tatt i Nederland i 1940 inneholdt resistensgener mot 
antibiotika ennå ikke var oppdaget. Knapp CW, Dolfing J, Ehlert PA, Graham DW. 
Environ Sci Technol 2010; 44, 580–587.

• I 30.000 år gammel frossen tundra fant forskere DNA fra mammut og 
ryper, men også resistensgener mot betalaktamer, tetracykliner og 
glykolipid antibiotika. D’Costa VM, King CE, Kalan L, Morar L, et al. Nature 2011; 447; 457-
461.

• I Sibir ved Khomus-Yurkh elven fant russiske forskere i 15-40.000 år 
gammel tundra, levende bakterier Gram positive og Gram negative 
bakterier som hadde intakte reistensgener mot viktige antibiotika som 
gentamycin, kanamycin, streptomycin, tetracyklin og streptomysin. 
Mindlin, SZ, Soina, VS, Petrova, MA, Gorlenko, ZhM. Russ J Genet 2008; 44, 27-34.



Var antibiotika ikke ment til å drepe bakterier, 
men var et viktig signalmolekyl?

• Vi har for lenge holdt fast på historien om Flemming og den eukaryote 
soppen Penicillum notatum som dreper de prokaryote slemme 
bakteriene.

• I dag produserer bakterier fra slekten Streptomycetes over 2/3 av alle 
viktige kliniske antibiotika.

• En teorier om hvorfor enkelte bakterier produserer antibiotika 
molekyler, en er at disse molekylene var del av et signalsystem mellom 
mikrober som betegnes som quorum sencing. Mikroskopiske mengder 
antibiotika kan få flere bakteriearter til å bli mere patogene, eller 
begynne å dele arvestoff med økt konjugasjon. Men for å beskytte seg 
mot uønsket corum sencing hadde bakterier også gener som raskt 
kunne «beskytte» dem mot uønskede signalmolekyler som 
antibiotika; nemlig antibiotika resistens gener



Resistens genene var allerede klare

• Konklusjonen er nok heller at vi har selektert gener 
som naturlig fantes i det mikrobiologiske miljø til 
sykdomsfremkallende bakterier ved vår bruk av 
antibiotika i klinisk terapi på mennesker og dyr.

• Og at det nå er tilstrekkelig, med også resistent 
normalflora bakterier i vårt indre miljø, til å forsyne 
de mere sykdomsfremkallende bakterier med de 
rette resistens genene.

Aminov, RI. A. Frontiers Microbiol 2010; 1, 1-7.



Hvor bor de som kan dø hvert år 

av antibiotika resistente bakterier i 2050?

Europa Asia

Afrika

Nord Amerika

Sør Amerika Australia

4.730.000

4.150.000392.000

390.000

317.000

22.000



Disability-Adjusted Life Years (DALY)

Polen

Ungarn

Norden

Lancet Infect Dis 2018
Published Online
November 5, 2018
http://dx.doi.org/10.1016/
S1473-3099(18)30605-4

Italia
Hellas

The disability-adjusted life year (DALY)



Barn under 1 år rammes hardest av infeksjoner 
med antibiotika resistente bakterier.

Alder i år
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Third-generation cephalosporin-
resistant Echerichia coli and 
Klebsiella pneumoniae,
aminoglycoside-resistant and 
fluoroquinolone-resistant 
Acinetobacter spp*, and
Pseudomonas aeruginosa* 
resistant to at least three 
antimicrobial groups

Carbapenem-
resistant or 
colistin-resistant E 
coli, K 
pneumoniae, 
Acinetobacter spp, 
and P aeruginosa

Meticillin-resistant 
Staphylococcus 
aureus

Vancomycin-resistant 
Enterococcus faecalis
and Enterococcus 
faecium

Lancet Infect Dis 2018
Published Online
November 5, 2018
http://dx.doi.org/10.1016/
S1473-3099(18)30605-4

Hvilken type antibiotika resistens sliter 
det enkelte land med?



MRSA er importert til Norge

Smittet i Norge
Smittet i utlandet
Sannsynlig smittet i utlandet
Ukjent smittested



New Dehli Metallo-Beta-Lactamase producing bakteria

to Europe and USA in 2008.

All these first strains were clonal

Den siste gruppe av de gode antibiotika går bort:  
Introduksjon av carbapenem resistente  bakterier

…and all came as medical tourists from 

hospitals in New Dehli



ESBLKARBA

Få eller ingen 
behandlingsmuligheter

• Det er kun bakterier med en spesiell variant av 
ESBL, ESBLKARBA, som blir systematisk 
overvåket i Norge. 

• Denne formen for ESBL-resistens er den mest 
omfattende og gir få eller ingen 
behandlingsmuligheter for rammede pasienter. 

• Nesten alle tilfellene  var pasienter som hadde 
fått behandling i utlandet. Dødeligheten er 
høy.



ESBLcarba Pseudomonas og Acinetobacter
baumannii er av WHO definert som «kritisk» for 
Norge. Så å si alle er importert med pasienter
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Globalisering av helsetjenester

• Medisinsk turisme har økt dramatisk i omfang de 
siste 10 årene. 

• Den totale verdi av medisinsk turisme er beregnet 
til ca 700 milliarder NOK i 2017 med en kalkulert 
årlig vekst på mellom 25-35%. 

• De fem mest prefererte land å reise til er 
Thailand, Ungarn, India, Singapore og Malaysia. 
Over 70% av de som reiser til Singapore og 
Malaysia kommer fra land i Sørøst Asia, mens 
amerikanere er dominant i Thailand og India.



Odontologisk turisme

• Det har oppstått et stort marked for odontologisk 
turisme.  Hele 500.000 amerikanere får årlig utført 
billig tannhelse arbeider utenlands.

• I Europa er det Ungarn og Polen som er dominant 
innen odontologisk turisme. Feriefaktoren er 
mindre enn i tropiske områder, men prisnivået er 
særs gunstig sammenlignet med de fleste EU-land

• Faktisk er Ungarn med sin internasjonale 
odontologiske industri verdens nest største i total 
medisinsk turisme sammenheng, og naturligvis 
størst innen odontologisk turisme.







Problemer

• Det er ikke til å unngå at medisinsk turisme 
skaper økonomiske, kulturelle, etiske, legale og 
rent medisinske problemstillinger som ikke bare 
angår den enkelte pasient, men kan ramme 
pasienter i hjemlandet bland annet gjennom 
import av smittsomme og muligens 
ubehandlebare sykdommer



Er nå det så farlig da?



Prof Dag Berild: Nordmenns reisevaner og økt 
helseturisme må ta mye av skylda for problemet 
med antibiotikaresistens i Norge

• Han advarer ikke folk mot å 
reise.

• «Men det er risikabelt å dra 
til India for å få nye pupper 
eller til Baltikum for å fikse 
på tennene», sier han.

Prof Dag Berild i intervju 

med Forskning.no

«til Baltikum for å
fikse på tennene»

http://forskning.no/medisiner/2015/09/fagfolk-etterlyser-mer-forskning-pa-antibiotika


Andelen MRSA respektive ESBL-producerande Klebsiella 
pneumoniae hos kliniska bakterieisolat från olika Europeiska 
länder år 2017

Lund B, Klinge B, Larsen T, Olsvik Ø, Välimaa H.
Antibiotic resistance - globally, locally, today and tomorrow
Nor Tannlegeforen Tid 2018; 118: 886—90



• Pasient infeksjoner fra helsetjenester

Ungarn
Norge





• Acetinobacter spp resistens mot 

• fluorquinoloner, aminoglycosider og carbapenemer

Ungarn

Norge



Pseudomonas aeruginosa

multiresistent 

Ungarn

Norge



MRSA                      Carbapenem Carbapenem Ceph,  Fquino, Amino
Pseudomonas aeruginosa Acetionbacter Klepsiella pneumoniae

Percent of antibiotic resistant clinical isolates

Olsvik, Ø og Lund B. Tannmedisinsk turisme – konsekvenser for folkehelsen? 
Nor Tannlegeforen Tid. 2018, 900-905.



Første tannklinikk utbrudd av hepatitt C virus i USA  

• Dr. W. Scott Harrington's practice in Tulsa was shut down in March 
2013 after a surprise inspection revealed major lapses in sterility 
practices. At least 89 of Harrington's patients have since tested 
positive for hepatitis C.

•

This is the first documented report of 

patient-to-patient transmission of hepatitis 

C virus associated with a dental setting in 

the United States," said state 

epidemiologist Dr. Kristy Bradley "While 

dental procedures are generally safe, this 

reinforces the importance of adhering to 

strict infection control procedures in dental 

settings." 



Hepatitt C gir leverkreft og dreper flere 
enn HIV i USA
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Hepatitt C

Ungarn raporterer ikke 
Hepatitt C tallene sine til EU

Norge



For å kunne bli blodgiver i Norge MÅ du

1. Være frisk

2. Veie over 50 kg

3. Ikke bruke medikamenter

4. Ikke ha hjerte,- lever,  lungesykdom eller allergi

5. Ikke ha hatt sex med personer som misbruker narkotika de siste 6 mnd

6. Ikke ha oppholdt deg i land med malaria de siste 6 mnd

7. Ikke ha oppholdt deg i Storbritannia i minst 1 år i perioden 1980-1966

8. Eller ha mottatt blod i Samme periode i Storbritannia

9. Ikke være født i Amerika sør for USA eller 

10. Mottatt blod fra noen fra dette område

11. Ikke ha oppholdt deg i over 5 år til sammen i Afrika syd for Sahara

12. Ikke ha partner fra land med høy forekomst av Hepatitt C (5 års karantene)

13. Ikke være mann som har hatt sex med en annen mann det siste året

14. Ikke være kvinne som har hatt sex med menn som har hatt sex med menn

15. Ikke ha prostituert deg det siste året. 



Men du kan gi blod etter stor 
kjeveoperasjon i Budapest.





Hvilke EU land har en pålagt nasjonal antibiotika plan?

Antimicrobial resistance and causes of non-prudent use of antibiotics in human medicine in the 
EUhttp://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/docs/amr_projects_3rd-report-
councilrecprudent.pdf

YES
NO
Do not know



• – Vi kommer til å informere om faren for 
antibiotikaresistens og be dem som reiser ut for 
behandling innenfor EU om å ta kontakt med fastlegen 
sin for en konkret vurdering av den behandlingen de 
skal gjøre og eventuelt av stedet der de skal reise, om 
de ønsker mer råd og informasjon, sier helseminister 
Bent Høie (H). 



Pasientskadeordningen i Norge 

omfatter ikke erstatningskrav 

etter slike behandlinger i 

utlandet.





Byporten Tannklinikk Tromsø

• Pasienten søkte ikke-akutt tannbehandling og
opplyste at han sist var hos tannlege i Portugal.

• Pasienten ble bedt om å oppsøke lege for å få tatt 
MRSA og Hepatitt C kontroll før behandlingen
kunne begynne.



Tann-Turisme, er det ok?

• Er det etisk forsvarlig å lokke pasienter med tilbud om spa-
opphold, teaterbiletter og ferieopphold for å få de som
pasienter?

• Pasientene bør få korrekt informasjon om både smittepress
og frafall av norsk pasientskade forsikring.

• Norske tannhelseklinikker bør kanskje vurdere å gjøre som
Byporten i Tromsø: forlange en garanti for at 
utenlandspasienter ikke overfører smitte til deg og dine 
pasienter.

• Lær av Den norske legeforening: svært få pasienter velger
helsetjenester i utlandet



Dental cliques should be legally 
regarded as health institutions 
like hospitals with respect to 
infection control in the Nordic 
countries.

49



Det er ingen tvil om at globalisering av medisin og
odontologi øker smittepresset på land som Norge

• Pasienter som oppsøker høyendemiske land for invasssive
helsetjenester, setter både seg selv, norske helsearbeidere
og andre pasienter i fare.

• Odontologien bør være inkludert i kontroll av
hjemkommende pasienter og helsearbeidere.

• Et kontrollsystem som MRSA-ringen, vil kanskje også gi
oppmerksomhet til problemene og dermed redusere
lekasjen av pasienter til utlandet.

• Den norske stat skal ikke inngå avtaler som “sponser” 
pasienter til å ta behandling utenfor landet når det finnes
adekvat tilgjengelig odontologisk kompetanse i Norge



Hva kan vi forvente oss
i årene som kommer?

• En økning i antibiotikaresistens world wide. I Norge en noe
mere moderat økning grunnet helse turisme og annen import.

• Flere tropesykdommer. Husk vi hadde malaria i ytre Oslofjord
rundt 1880 og 1930.

• Nye sykdommer, de fleste fra dyr; hele 36 nye humane 
infeksjonssykdommer siden 1974.

• Epidemier beveger seg ennå raskere grunnet transport med fly.

• Tannhelse turisme må stoppes. Dette vil være en
trussel mot fremmtidig folkehelse. 

• Våre barne-barn skal også ha virkssomme antibiotika.



Genital Chlamydia

Norge

EU/EEA

Ungarn



Sist uke godkjente US Environmental
Protection Agency (EPA) bruk av  opptil  
390.000 kilo streptomycin for å behandle 
infeksjoner i appesin trær i California.

Det totale humane forbruk av streptomycin i 
USA er 8400 kilo.

CDC og FDA protesterer, men president 
Trumph står bak beslutningen

https://www.nytimes.com/2013/05/10/us/disease-threatens-floridas-citrus-industry.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article


Rypejakt i måneskinn på Senja

Tusen takk for invitasjonen
Ha en fin kveld på Sommarøya

Takk til tannlege, spes perio dr odont Bente Olsvik (1956-1998)


