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Leger, tannleger og veterinærer som 
bruker papirresepter må påføre utløps-
dato. Det er også viktig å gi pasienten 
informasjon om reseptens varighet.

Det jobbes videre med en løsning for 
e-resept der ti dagers gyldighet settes 
automatisk. Når det gjelder antibiotika 
på blå resept, vil reseptgyldighet fort-
satt være ett år.

Målet er å redusere unødig bruk av 
antibiotika. Med kortere gyldighet kan 
det bli færre tilfeller der antibiotika 
hentes ut uten at lege, tannlege eller 
veterinær har vurdert at det er et medi-
sinsk behov.

Nedgang i bruk av antibiotika
Bruken av bredspektret antibiotika går 
ned, i tråd med nasjonale målsettinger. 
Dette er noen av de nye funnene 
blant nasjonale kvalitetsindikato-
rer (helsenorge.no) som ble publisert 
21. juni.

Det er et helsepolitisk mål at Norge 
skal redusere bruken av antibiotika, 
bruke legemidlene riktigere, øke kunn-
skapen om antibiotikaresistens og være 
en pådriver internasjonalt i utviklingen 

av nye antibiotika og vaksiner. Antallet 
resepter som skrives ut skal reduseres 
kraftig, og målet er å nå 250 resepter per 
1 000 innbygger innen 2020.

Kvalitetsindikatoren som måler antall 
resepter på antibiotika viser at utviklin-
gen går i riktig retning. I 2017 ble det 
skrevet ut 339 resepter per 1000 innbyg-
ger på landsbasis. Dette er positive tren-
der i antibiotikabruken.

– Bruken av bredspektret antibiotika 
er fortsatt for høy i Norge, og den skal 
ned. Vi ser det går i riktig retning. Der-
som overforbruk leder til antibiotikare-
sistente bakterier, så kan det bety store 
helseutfordringer for samfunnet og den 
enkelte. Vi må derfor fortsette å jobbe 
målrettet for å få ned forbruket, sier hel-
sedirektør Bjørn Guldvog.

– Med økt resistens kan vi risikere økt 
dødelighet hos for eksempel kreftpasien-
ter, nyfødte, intensivpasienter, og de 
som har gjennomgått transplantasjon 
eller større kirurgiske inngrep. Redusert 
bruk at utvalgt antibiotika reduserer 
risikoen for utbrudd og spredning av 
antibiotikaresistente bakterier, sier 
Guldvog.
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Hvor utsatt er du for ID-
tyveri?

Muligheten for ID-tyveri er en ube-
hagelig del av virkeligheten, men 
nødvendig å vite noe om.

Datatilsynet har lansert en ny selv-
test hvor du kan finne ut hvor god du 
er til å beskytte deg mot ID-tyveri. 
Testen består av 11 tema:

– lommeboken
– postkassen
– søppelkassen
– PC-en
– internetthandel
– mobiltelefon
– passord og koder
– fødselsnummer
– bank- og kredittkort
– spredning av personlig informa-

sjon
– kredittverdighet og -vurdering
For hvert tema får du forskjellige 

påstander som du skal svare på, og til 
slutt får du en poengsum sammen 
med en vurdering av svarene. Tar du 
hele testen, får du til slutt en samlet 
vurdering av hvor utsatt du er for ID-
tyveri.

Kanskje greit å ta testen?
Du finner den her: https://

www.datatilsynet.no/samfunnsomra-
der/overordnet-om-rettigheter-og-
plikter/id-tyveri/id-tyveri-test/

Kilde: Datatilsynet

Du kan følge oss på Facebook
Navnet er Tannlegetidende
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