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Antibiotikaresistens är en allvarligt global häl -
sofara, som när den sprids utgör ett hot mot 
humanhälsa och djurhälsa överallt i världen 
(1). Årligen uppskattas 700 000 människor 
dö av infektioner orsakade av multiresistenta 
bakterier och merparten av dödsfallen sker i 
låg- och medelinkomstländer (2). Om resis -
tensutvecklingens riktning inte bryts, upp -
skattas det enligt det värsta scenariot att upp 
till tio miljoner människor kommer att dö i 
infektioner orsakade av multiresistenta bak -
terier 2050. Många medicinska rutiningrepp 
kommer på nytt att bli livshotande igen och 
infektioner orsakade av multiresistenta bakte -
rier kan komma att bli vanligare dödsorsaker 
än cancersjukdomar (2). Enligt forskningsdata 
som publicerats i USA fram till 2014 är 40–50 
procent av de bakterier som orsakar kirur -
giska infektioner resistenta mot profylaktiskt 
använd antibiotika (3). Om antibiotikaprofy -
laxens effekt minskar med 30 procent leder det 
årligen till 120 000 postoperativa infektioner 
och 6 300 dödsfall i USA. 

Antibiotikaresistens hos människor har 
redan länge följts upp, och man har försökt 
förhindra resistensspridningen genom att styra 
både hygienrutinerna och användningen av 
antibiotika på vårdinrättningarna. Ett min -
dre uppmärksammat faktum är att mängden 
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Infektionssjukdomar orsakade av multiresistenta bakterier är ett växande globalt problem. 
Om trenden inte svänger,�kommer uppskattningsvis hela tio miljoner människor att dö i infek-
tioner orsakade av multiresistenta bakterier 2050. Tänkesättet�One�Health ser djurhälsan och 
humanhälsan som en helhet och beaktar också det ekosystem där människor och djur lever. 
Med avseende på antibiotikaresistens ingår i tänkesättet att man beaktar dels livsmedlens och 
dricksvattnets, dels livsmiljöns roll för spridningen av resistenta bakterier och resistensantige-
ner mellan djur och människor.�Bakom resistensutvecklingen ligger den rikliga användningen 
av antibiotika hos människor och djur. Också utsläppen av antibiotika i naturen främjar re-
sistensutvecklingen.�Samarbete mellan olika sektorer med avseende på såväl uppföljning, 
information och forskning som utbildning är viktigt för att upprätthålla e�ekten av antibiotika.�














