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− Generelle tiltak som god håndhygiene 
og kjøkkenhygiene er viktig for å forebygge 
at man blir smittet under reise og ferie i 
utlandet, understreker Petter Elstrøm.

FHI fraråder ikke reiser til Italia eller 
andre land med høy forekomst av resistente 
bakterier. Risiko for å bli smittet er først og 
fremst knyttet til innleggelse i sykehus. Det 
er viktig å oppsøke lege og helsetjeneste 
når du under en reise trenger helsehjelp. 
Imidlertid frarådes å planlegge behandling 
i land med høy forekomst når tilsvarende 
behandling kan gis i Norge.

Dersom du etter reisen får symptomer 
på infeksjon, eller av annen grunn trenger 
helsehjelp, bør du informere legen din om 
ditt reisemål og dermed også om mulighe-
ten for at infeksjonen kan skyldes resistente 
bakterier. Dette er spesielt viktig dersom du 
har mottatt en helsehjelp eller tannbehand-
ling i utlandet eller har oppholdt deg lenge 
i et land med høy forekomst av resistente 
bakterier.

Folkehelseinstituttet har en egen 
temaside for reiseråd. Der finner du også 
råd om beskyttelse mot resistente bakterier 
ved utenlandsreiser: https://www.fhi.no/sv/
reiserad/rad/beskyttelse-mot-resisten-
te-bakterier-ved-utenlandsreiser/
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Sosiale ulikheter i helse øker

So si a le ulik he ter i hel se er den stør ste 
fol ke hel se ut ford rin gen, også i Norge. Til 
tross for mas si ve for bed rin ger i men nes kers 
evne til å fo re byg ge og be hand le dår lig 
hel se, fort set ter for skjel le ne å øke, skri ver 
forskning.no.

Ter je An dre as Ei ke mo le der forsk nings-
sen te ret Centre for Glo bal Health Inequali-
ties Re search (CHAIN) som fors ker på 
hel se ulik he ter i ver den, grun ne ne til at de 
opp står og hvor dan man kan bedre hel sen 
for alle so si a le grup per.

Ei ke mo for tel ler at alle barn tren ger god 
hel se for å over le ve sine før s te le ve år og 
opp fyl le sitt po ten si al i li vet.

Ulik he ter kjen ner in gen lan de gren ser og 
de fin nes i alle land. Selv om bar ne dø de lig-
he ten har gått kraf tig ned i ver den de siste 
ti å re ne, er møns te ret fort satt det sam me.

– Vi må sør ge for at til gan gen til 
hel se tje nes ter og hel se kunn skap ikke er 
av hen gig av folks so si a le om sten dig he ter, 
sier Ei ke mo.

For at det te skal være mu lig vi sør ge for 
at alle har rett til like tje nes ter. Ei ke mo 
for kla rer at det er et van ske lig mål og ha.

– Hel se for skjel le ne i ver den er det 
enes te om rå det som ikke vi ser noe bed ring, 
sier han vi de re.

Ei ke mo og hans kol le ga er har ikke 
fun net et klart svar på pro ble met, men er 
ty de lig på et par ting som må gjø res.

–Vi må end re po li tikk, men det er 
fort satt ikke nok, for det fin nes mil li o ner av 
barn som li der hver dag og de har ikke tid 

til å vente på at po li tik ken skal end re seg, 
sier han.

Der for sam ar bei der CHAIN med 
or ga ni sa sjo ner som al le re de job ber i felt 
med barn og voks ne som tren ger hjelp til 
en bedre hel se. De er også i gang med et 
nytt pro sjekt for å se mer på hvor dan 
ut dan ning kan ut jev ne for skjel ler.

Stei nar Krok stad. er pro fes sor og fors ker 
ved Institutt for sam funns me di sin og 
sy ke pleie på NTNU. Han vi ser til den bri tis ke 
rap por ten «The black re port» fra 1982. 
(Inequalities in Health. The Black Re port:  
A Sum ma ry and Com ment 

Show all authorshttps://doi.org/10.2190/
XXMM-JMQU-2A7Y-HX1Ehttps://doi.
org/10.2190/XXMM-JMQU-2A7Y-HX1E). 
Den ne vis te klart og ty de lig at om fan get av 
hel se og død var ulikt for delt i den bri tis ke 
be folk nin gen.

Ulik he te ne had de økt i et ter kant av 
kri gen, og av tok hel ler ikke. Det skul le vise 
seg å gjel de for Norge også. Her kom 
sjok ket i 1997. En forsk nings ar tik kel i The 
Lan cet (Lan cet. 1997 Jun 7;349(9066): 
1655-9.) had de sam men lik net hel se si tua-
sjo nen i eu ro pe is ke land, og fun net at 
ulik he te ne i hel se var stør re i Norge enn  
i Eng land.

– Hel sen vår av hen ger av de so si a le og 
øko no mis ke le ve for hol de ne, som på vir kes 
av yrke, ut dan ning og inn tekt, sier Krok stad.  
Ulik he te ne skyl des alt så ikke først og fremst 
mang ler i hel se ve se net, men hel ler so si a le 
ulik he ter i inn tekt, ut dan ning, bo si tua sjon, 
kost hold og ar beids for hold, sier han.




