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Genombrott i arbetet mot resistenta bakterier 
 

EU:s hälsoministrar enas om åtgärder för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika 

 

I september stod det svenska EU-ordförandeskapet värd för konferensen ”Innovative 

Incentives for Effective Antibacterials” som handlade om incitament för 

läkemedelsindustrin att ta fram nya antibiotika. Med utgångspunkt i diskussionerna vid 

konferensen har det svenska ordförandeskapet nu förhandlat fram rådsslutsatser som 

idag antagits på EU:s hälsoministermöte.  

 

– Detta är ett av de i särklass mest kraftfulla och samordnade politiska initiativen någonsin 

kring antibiotikaresistens, säger Otto Cars, ordförande i Strama samt chef för det 

internationella nätverket ReAct, två organisationer som varit djupt involverade i den process 

som nu gett resultat.  

 

En viktig åtgärd är att EU-kommissionen uppmanas att inom 24 månader utarbeta en 

handlingsplan med konkreta förslag till incitament för att utveckla nya effektiva antibiotika, 

inklusive metoder för att säkerställa en rationell användning av de nya läkemedlen.  

 

Det finns flera orsaker till att det råder en allvarlig brist på nya antibiotika. Förutom 

vetenskapliga svårigheter finns det också en brist på relativ lönsamhet på 

antibiotikamarknaden. Den nuvarande marknadsmodellen har inte fungerat när det gäller 

antibiotikaläkemedel.  

 

Slutsatserna pekar också på behovet av satsningar på forskning inom alla EU:s 

medlemsländer och metoder för att främja offentliga och privata samarbeten mellan 

näringsliv, högskolor, och läkemedelsföretag.  Dessutom behandlas strategier för 

användningen av dagens antibiotika och diagnostiska metoder. 

 

EU och WHO rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som ett av de största 

hoten mot människors hälsa. Antibiotikaresistens har varit en prioriterad hälsofråga under 

flera påföljande EU-ordförandeskap och under det svenska EU-ordförandeskapet initierades 

en transatlantisk arbetsgrupp mellan EU och USA som nu har lyft frågan högt upp på den 

internationella politiska agendan. Sverige har också inlett samarbeten med Indien och Kina. 

 

Utveckling av nya antibiotika kan dock inte ses som en lösning av resistensproblemet - vi 

kommer att få fortsätta hantera detta så länge vi använder dessa läkemedel. En klok 

användning av antibiotika, förbättrad hygien och tillräckligt med utrymme i vården, inte minst 

enkelrum, är viktiga åtgärder för att minska konsekvenserna av resistensproblemet. På 

nationell och lokal nivå måste arbetet samordnas, något som skett i Sverige genom Strama 

sedan 1995. 



 

– Flera av världens regeringar har börjat inse den mycket allvarliga situation vi står inför. Om 

vi inte agerar kraftfullt nu riskerar vi en framtid utan effektiva antibiotika. Min och flera 

andras förhoppning är nu att även WHO ska prioritera detta problem i större utsträckning och 

visa ledarskap i dessa frågor, avslutar Otto Cars.   

 

För mer information kontakta, 

 

Otto Cars, ordförande i Strama, tel: 0708-920203 

Om Strama: Strama arbetar på uppdrag av regeringen för att bevara antibiotika som effektiva 

läkemedel vid bakteriella infektioner. För mer information se: www.strama.se 

Om ReAct: ReAct – Action on Antibiotic Resistance är ett internationellt nätverk som 

arbetar med målet att nuvarande och kommande generationer ska ha tillgång till effektiv 

antibiotikabehandling. ReAct drivs med stöd av Sida och Uppsala universitet. För mer 

information se: http://www.reactgroup.org 

http://www.strama.se/

