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 1900 var medellivslängden i världen 31 år.       

 50 år i de rikaste länderna. 

 

 1950 var medellivslängden i världen 48 år. 

 

 2000 var medellivslängden i världen 65 år.           

 I vissa länder till och med över 80 år! 

 

 2030 uppskattas att medellivslängden hos kvinnor i 

 Sverige passerar 85 år… eller??? 



 

 
 Vaccination of population  

 Safer workplaces  

 Safer and healthier foods 

 Control of infectious diseases - antibiotics  

 Decline in deaths from coronary heart disease and stroke  

 Healthier mothers and babies  

 Family planning  

 Motor-vehicle safety 

 Fluoridation of drinking water  

 Recognition of tobacco use as a health hazard  

 























 ESBL 
Extended spectrum betalactamases 

Tarmbakterier som är resistenta mot 
flera antibiotika som vanligen används 
vid behandling av infektioner orsakade 
av dessa bakterier. 

ESBLcarba 

 

 MRSA 
Methicillinresistenta stafylokocker 

Hudbakterier – gula stafylokocker 
resistenta mot stafylokockpenicillin 

 

 VRE 
Vancomycinresistenta enterokocker 

Tarmbakterier som kan ge t.ex. 
urinvägsinfektioner mm. resistenta 
mot ”sista linjens antibiotika” 

 

 PNSP 
Pneumokocker med nedsatt 
känslighet för penicillin 

Luftvägsinfektionsbakterie 
(lunginflammation, mellanörainfektion, 
bihåleinflammation mm) som är 
resistent mot vanligt penicillin 

 





ESBL 

 

Extended spectrum betalactamases är 

betalaktamaser som kan bryta ner 

cefalosporiner, till exempel cefotaxim 

(Claforan®) Resistensen kan förvärvas av 

Gram-negativa tarmbakterier till exempel 

E. coli och Klebsiella. Dessa stammar är 

ofta samtidigt resistenta mot många andra 

antibiotikatyper, till exempel kinoloner 

såsom ciprofloxacin. 



ESBLcarba 
 

 

Extended spectrum betalactamases med karbapenemasaktivitet. 

Det rör sig om enzymer som förutom att dom bryter ner 

penicilliner och cefalosporiner även medför resistens mot 

gruppen karbapenemer, t.ex. imipenem (Tienam®) och 

meropenem (Meronem®). ESBLcarba medför inte sällan även 

resistens mot andra antibiotikagrupper. Vid behandling av 

infektioner orsakade av ESBLcarba-producerande 

Enterobacteriaceae finns ofta få behandlingsalternativ kvar. Dessa 

tarmbakterier, som oftast utgörs av E. coli eller Klebsiella 

pneumoniae, är sjukdomsframkallande i samma grad som icke 

resistenta tarmbakterier och kan således orsaka allt ifrån nedre 

urinvägsinfektion till allvarlig sepsis. Här föreligger stor risk för att 

första linjens behandling blir fel och komplikationsrisken vid 

infektioner med dessa bakterier därför stor. 

















Hudstafylokocker 

resistenta mot 

stafylokockpenicillin 



MRSA 
 

Meticillinresistent Staphylococcus aureus. 

Meticillin representerar gruppen 

betalaktamasresistenta penicilliner till 

exempel kloxacillin (Ekvacillin®) eller 

flukloxacillin (Heracillin®). Man räknar 

med att MRSA är resistenta mot samtliga 

betalaktamantibiotika inklusive 

exempelvis cefalosporiner (Claforan® m 

fl) och karbapenemer (Meronem® m fl). 

Kallas MRSA oavsett om isolatet är 

resistent mot andra antibiotikagrupper 

eller inte. 















Increased mortality associated with 

meticillin-resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) infection in the Intensive 

Care Unit: results from the EPIC II study 

 

Conclusion: …MRSA infection is therefore 

independently associated with an almost 

50% higher likelihood of hospital death 

compared with MSSA infection. 

 


