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færre doser antibiotika pr 1000 innbygger 
enn i 2012.

– Dette er en veldig gledelig utvikling, 
og viser at helsetjenesten har tatt et 
krafttak for å redusere bruken. Utviklingen 
er positiv i både primær- og spesialisthelse-
tjenesten, men det ser ut til å være 
primærhelsetjenesten og fastlegene som 
har tatt det største løftet, sier Hanne 
Andresen i Apotekforeningen.

I apotekene i primærhelsetjenesten er 
nedgangen på over 34 prosent, mens den 
er på 23 prosent i sykehusapotekene. En 
stor del av antibiotika som omsettes fra 
sykehusapotekene, brukes av sykehusene.

– At helsetjenesten har lykkes med 
denne kraftige reduksjonen i bruk av 
antibiotika er svært viktig i kampen mot 
antibiotikaresistens. Utviklingen av resisten-
te bakterier er sett på som vår tids største 
helseutfordring. Uten effektive antibiotika 
vil behandling av mange sykdommer 
kunne bli satt mange tiår tilbake i tid, sier 
Andresen.

Hun tror både leger, annet helseperso-
nell og befolkningen har fått et mye mer 
bevisst forhold til faren for resistensutvik-
ling. Da er det lettere å droppe antibiotika 
for å behandle ukompliserte infeksjoner 
som går over av seg selv.

Det var en jevn nedgang i bruken av 
antibiotika fra 2012 til 2018. I 2019 var det 
imidlertid en liten økning fra året før. Denne 
økningen er imidlertid mer enn kompen-
sert i fjor, da det var en rekordstor nedgang 
på hele 14 prosent fra 2019. Det er tidligere 
vist at antibiotikabruken falt dramatisk 
våren 2020, som følge av de strenge 
smitteverntiltakene som ble innført. Denne 
nedgangen har holdt seg utover i året.

– All ære til arbeidet som er gjort for å 
redusere antibiotikabruken, men uten de 
strenge smitteverntiltakene vi opplevde i 
fjor, er det ikke sikkert vi hadde kommet 
helt i mål. Det er vanskelig å se noe positivt 
med koronapandemien, men den har nok i 
det minste bidratt til færre infeksjonssyk-
dommer og mindre bruk av antibiotika, 
avslutter Andresen.

Tallene viser at det er små forskjeller 
mellom fylkene, men reduksjonen er aller 
størst i Oslo, med 37 prosent. De eneste 

fylkene som ikke har nådd målet om 30 
prosent reduksjon er Troms og Finnmark og 
Vestfold og Telemark. Men med 29 prosent 
reduksjon i begge fylker, er de ikke langt 
unna målet.

Periodontitt knyttes til  
covid-19-komplikasjoner

Covid-19-pasi-
enter har minst 
tre ganger 
større sannsyn-
lighet for å 
oppleve 
komplikasjoner 
hvis de også 
har tannkjøtt-
sykdom, ifølge en ny studie publisert i 
Journal of Clinical Periodontology, som 
utgis av European Federation of Periodon-
tology (EFP).

Over 500 pasienter med covid-19 har 
deltatt i studien, som viser at pasienter med 
periodontitt hadde 3,5 ganger økt 
sannsynlighet for å bli lagt inn for intensiv-
behandling, 4,5 ganger økt sannsynlighet 
for å trenge ventilator og nesten ni ganger 
økt sannsynlighet for å dø, sammenlignet 
med de uten tannkjøttsykdom.

Blodmarkører som indikerer betennelse 
i kroppen var signifikant høyere hos 
covid-19-pasienter som hadde tannkjøtt-
sykdom sammenlignet med de som ikke 
hadde det, noe som antyder at betennelse 
kan forklare den økte komplikasjonsraten.

«Resultatene av studien antyder at 
betennelser i munnhulen kan medføre at 
koronaviruset blir mer aggressivt,» uttaler 
professor Lior Shapira, president for EFP, i 
en pressemelding fra foreningen. «Oppføl-
ging av munnhygienen bør være en del av 
helseanbefalingene for å redusere risikoen 
for alvorlig covid-19-sykdom.»

Periodontitt, en alvorlig form for 
tannkjøttsykdom, rammer opptil halvpar-
ten av alle voksne over hele verden. 
Periodontitt forårsaker betennelse i 
tannkjøttet, og hvis det ikke blir behandlet, 
kan betennelsen spre seg videre til andre 
deler av kroppen.

Covid-19 er assosiert med en inflamma-
torisk respons som kan være dødelig. 
Denne studien undersøkte sammenhengen 
mellom periodontitt og covid-19- kompli-
kasjoner.

Les hele pressemeldingen på www.efp.org
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Krever reelle lønnsforhandlinger

–  Vi skal ha et ansvarlig lønnsoppgjør. 
Samtidig er det rom for lokal fleksibilitet og 
reallønnsvekst i år, sa Akademikernes leder 
Kari Sollien under møtet i regjeringens 
kontaktutvalg i februar.

Statsminister Erna Solberg møtte 
partene i arbeidslivet for å diskutere årets 
lønnsoppgjør. Utfordringene som følger 
pandemien, fikk naturlig nok oppmerksom-
het under møtet.

–  Pandemien viser hvor avhengig 
samfunnet er av en godt fungerende og 
kompetent offentlig sektor. Når vi ser 
utviklingen i andre land er ikke dette en 
selvfølge, sa Sollien.

Pandemien gjør at prognosene for den 
økonomiske utviklingen er preget av stor 
usikkerhet før årets oppgjør. Mens noen 
bransjer i praksis er stengt ned under 
pandemien, går andre næringer og 
virksomheter bra og har økonomisk 
handlingsrom.

Sollien mener behovene til offentlig 
sektor må ligge til grunn for oppgjøret, og 
viste til at både statlige etater og kommu-
ner strever med å rekruttere og beholde 
medarbeidere med høy kompetanse.

–  Lønnsoppgjørene skal bidra til å sikre 
de gode fagmiljøene det offentlige trenger 
for å levere gode tjenester til innbyggere og 
næringsliv. Dette behovet opphører ikke 
under en pandemi. Vi forventer derfor reelle 
forhandlinger i årets oppgjør, sa hun.
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