
 

Antibiotika - bare når det trengs 

1,2 millioner nordmenn får en eller flere resepter på antibiotika i år. De aller fleste 
av dem kommer på apoteket for å hente medisinen sin. Der møter de helsepersonell 
som kan bidra med mer enn å utlevere riktig pakning i riktig styrke og mengde, og å 
gi en generell informasjon om riktig bruk.  
 
Sammenhengen mellom bruk av antibiotika og forekomsten av resistente bakterier er helt tydelig. 
I dag ligger Norge på 11. plass i bruk av antibiotika i Europa. Målet er å være blant de land som 
bruker minst.  
 
Informasjonsarbeidet har startet, det er laget en handlingsplan med klare mål og befolkningens 
bruk er redusert med 13 % fra 2012 til 2016, ifølge en oversikt fra Folkehelseinstituttet, men det 
er langt igjen til målet å redusere forbruket av antibiotika med 30 % innen 2020. 
 
Skal vi få ned mengden unødvendig bruk av antibiotika i Norge, må vi ta i bruk alle de 
virkemidlene som er tilgjengelig. Apotekene er ett slikt virkemiddel.  
 
Apotekforeningen mener det er mange gode og relevante tiltak i regjeringens handlingsplan mot 
antibiotikaresistens. Samtidig mener vi planen ville vært enda bedre om også apotekene var 
trukket tydeligere frem som et virkemiddel. Det er flere tiltak som kunne vært gjennomført i 
apotekene, og som ville være vesentlig enklere å få bred oppslutning om dersom de var med i 
regjeringens handlingsplan.  
 
Ett av de overordnede målene i handlingsplanen er riktigere bruk av antibiotika. De 866 
apotekene her i landet har som hovedformål og sitt samfunnsoppdrag å bidra til riktig bruk av 
legemidler. De er også en viktig informasjonskanal og alliansepartner i kommunikasjonen både 
med helsepersonell og befolkningen. 
 
Apotek er et lavterskeltilbud i helsetjenesten, og for mange det stedet man 
oppsøker først ved vanlige helseplager.  
 
Apotekene kan, med de riktige føringene og insentivene, bidra enda mer på 
flere områder:  

 Bidra til folkeopplysning om antibiotika og -resistens. 
 Sikre at antibiotika brukes riktig, når det er riktig å bruke, herunder; 

o Understreke viktigheten av å fullføre kuren. 
o Ikke bruke andres antibiotika. 
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o Ikke bruke rester av tidligere kurer. 
o Returnere ubrukt medisin til apoteket. 

 Hjelpe kundene med egenomsorg, slik at «etterspørselen» etter antibiotika blir mindre og 
avlaste forskriverens arbeid.  

 
Andre tiltak som også berører problematikken i apotek og som bør vurderes:  

 Influensavaksinering på apotek. Erfaringer fra andre land viser økt vaksinasjonsgrad i 
befolkningen. 

 Vente og se-resept, der apoteket hjelper pasienten med å vurdere behovet. 
 Diagnosekoder på resepten for statistikkformål. 

 Økt kunnskap om legenes forskrivningspraksis, bl.a. basert på apotekbransjens statistikk. 
 
Apotekforeningen mener det også bør vurderes å innføre en egen legemiddelklasse for antibiotika 
med særlige bruksrestriksjoner og oppfølgingsansvar, i tråd med forslag fra Folkehelseinstituttet.  
En egen klasse for antibiotika vil gjøre det enklere å forby resepter på antibiotika fra «nettleger» i 
andre EØS-land som nordmenn ønsker å hente ut i norske apotek. Vi mener at utenlandske 
resepter på antibiotika som hovedregel ikke bør være gyldige i Norge.   
 
Veksten i multiresistente bakterier har vært eksplosjonsartet i verden de siste ti årene. Resistente 
bakterien bryr seg ikke om landegrenser. Trusselen om resistens er derfor et globalt problem. 
Antallet som dør pga. resistensproblematikk er ikke bare høyt og skremmende, men det kommer 
til å vokse dersom det ikke settes inn drastiske tiltak.  
 
Landets apotek vil selvfølgelig bidra i arbeidet med å bekjempe utviklingen av resistens mot 
antibiotika. Vi ønsker i større grad å bli involvert i dette arbeidet. 
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