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Framgång vid Svensk-Kinesiskt toppmöte
om antibiotikaresistens
Resistenta bakterier utgör ett av de största hoten mot den globala folkhälsan, med direkta
konsekvenser för hälsa och sjukvård i hela världen. Nu inleder Sverige och Kina
samarbete för att bemöta detta hot.
Det var i förra veckan som folkhälsominister Maria Larsson besökte sin kinesiske kollega Huang Jiefu och
andra regeringsrepresentanter i Beijing för att utarbeta en gemensam strategi för att motverka
antibiotikaresistens. I mötet deltog också ett stort antal experter från Sverige och Kina.
Sverige och Kina har diskuterat frågan under flera år. Att ord nu blir till handling är resultatet av
långsiktigt arbete på flera olika nivåer, bland annat inom det internationella nätverket ReAct – Action on
Antibiotic Resistance som finansieras av Sida och Uppsala Universitet, och genom svensk-kinesiska
forskningsprojekt inom Karolinska Institutets avdelning för global hälsa.
Utgångslägena i de båda länderna skiljer sig väsentligt; Sverige är ett litet land som hittills klarat sig relativt
väl i fråga om resistenta infektioner, medan Kina är världens folkrikaste nation och har ett betydligt
svårare resistensläge. Kina har nu inlett en genomgripande reformering av sitt hälsosystem, bland annat
för att komma till rätta med detta problem.
– Samtidigt som antibiotikaresistensläget i Kina är väldigt oroande är det glädjande att se det starka
engagemang som Kina nu visar för att ta tag i situationen, säger professor Otto Cars, ledande expert på
antibiotikaresistens i Strama och ReAct.
En viktig förklaring till att Sverige är så pass förskonat är att man sedan länge arbetar systematiskt med allt
från riktlinjer för vården till att verka för rationell antibiotikaanvändning, det vill säga att antibiotika ska
användas sparsamt och bara när det är medicinskt motiverat. I Kina har det varit i stort sett tvärtom.
– Kinesiska läkare och sjukhus får idag en stor del av sina intäkter från försäljning av läkemedel till
patienter, vilket är ett effektivt hinder för rationell läkemedelsanvändning, säger Göran Tomson, professor
vid Karolinska Institutet.
– Men i den nya hälsoreformen ingår en ökad statlig finansiering av sjukvården som minskar de
ekonomiska incitamenten för överförskrivning.
Kina har uttryckt intresse för att testa det svenska sättet att arbeta med antibiotikaresistens, den så kallade
Strama-modellen, till en början som ett pilotprojekt i ett avgränsat område. Nästa steg i samarbetet blir att
ta emot en kinesisk expertdelegation under hösten för att närmare konkretisera samarbetsområdena. Ett
nytt möte på ministernivå planeras också.
Men det är inte bara för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra som Sverige och Kina nu gör
gemensam sak, det handlar också om att tillsammans lyfta frågan i internationella sammanhang.
– Att Kina nu tar problemet med antibiotikaresistens på största allvar ger frågan en ny global kraft. Nu
hoppas vi bara att fler länder och inte minst Världshälsoorganisationen sluter upp i kampen mot
antibiotikaresistens, säger Andreas Heddini vid Smittskyddsinstitutet.
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