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Kilde: DANMAP 1997

Intervention:
•Reduktion af antibiotika,   
især tetracyklin
•Hospitalshygiejne
•Mikrobiologisk diagnostik



De to hovedstrategier til kontrollere AMR i sundhedsvæsenet

Stop selektion:

Reducere & målrette 
antibiotikaforbruget

Stop transmission:

Forbedre hygiejnen





National handlingsplan for antibiotika til mennesker

Sundheds- og Ældreministeriet juli 2017



Mål 1: 
Antal antibiotika recepter udskrevet i 

primærsektoren i DK 2016-20

DANMAP 2020



Mål 2: 
Andel penicillin V i primærsektoren i DK 2016-20

DANMAP 2020



Mål 3:
Forbrug af kritisk vigtige antibiotika 

(fluoroquinoloner, cefalosporiner, carbapenemer) 
på danske hospitaler 2016-20

DANMAP 2020



Geografiske forskelle i antal udskrevne recepter,
men antallet (=forbruget) falder over tid

DANMAP 2020



Ikke bare færre antibiotikabehandlinger,
men også kortere behandlingstider – shorter is better

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



Hygiejnen fylder ikke meget i de nationale kvalitetsmål, 
og der er ingen nationale acceptgrænser for god kvalitet 



E. coli bakteriæmi:
flere episoder, men resistensforholdene er stabile

DANMAP 2020



C. difficile:
stabil udvikling, men med periodiske udsving (Covid-19?)

Kolmos 2021, baseret på data fra HAIBA



Efter mange års stigning fald i MRSA 2020:
effekt af nedlukning og rejserestriktioner

DANMAP 2020



CPE og VRE:
små tal - store udfordringer 

DANMAP 2020



AMR: Så hvad er status lige nu i DK?
• National handleplan for antibiotikaforbrug (2017)
– I store træk en succes, men skal fornys

• Antibiotikaresistens
– I store træk fornuftig udvikling, men udfordringer med VRE & CPO
– Ingen national handleplan med testbare mål

• Hygiejneområdet
– Betydelige udfordringer
–Mangler national handleplan for hygiejnisk indsats mod AMR



Ønsker til hygiejneområdet
• Større politisk og ledelsesmæssigt fokus
• Registrering
– Udbygget HAIBA
– Ikke bare hospitaler, men også klinikker og plejehjem

• Testbare mål for indsatsen nationalt og lokalt
– Fagligt begrundet
– Myndighedsbesluttet

• Krav om målopfyldelse
– Gulerod og pisk


