OM ANTIBIOTIKA
Därför får du antibiotika
Därför får du inte antibiotika

Vad är antibiotika?
Antibiotika är läkemedel som används för att behandla och i sällsynta fall förebygga infektioner som orsakas av bakterier hos människor och djur. Antibiotika
kan rädda liv och sjukdomar som tidigare var dödliga kan botas. I dagligt tal
kallas ofta antibiotika för penicillin men penicillin är bara ett av flera olika sorters
antibiotika.
Det är inte bra att ta antibiotika i onödan. De nyttiga bakterierna du bär på kan
slås ut och istället ge plats åt sjukdomsframkallande bakterier. Dessutom kan
bakterierna lättare bli resistenta, det vill säga de lär sig att stå emot antibiotika
om antibiotika används för mycket och behandlingen kan bli verkningslös.

Antibiotika hjälper inte vid förkylning
Det är meningslöst att ta antibiotika, exempelvis penicillin, om du är förkyld. Det
beror på att antibiotika bara bekämpar bakterier och inte har någon effekt på
förkylningsvirus.
Förkylningar, luftrörskatarr och även flera andra luftvägsinfektioner klarar
kroppen av att läka på egen hand.

Använd bara antibiotika
när antibiotikan gör nytta
Sjukvården är beroende av att antibiotika fungerar mot infektioner. Även inom
veterinärmedicinen behövs antibiotika för att kunna bota sjuka djur. Tidigare
användes det väldigt mycket antibiotika men på senare år har användningen
minskat. Vi har blivit bättre på att bara använda antibiotika när det gör nytta för
patienten. Att använda antibiotika i onödan är inte bra då bakterier kan utveckla
motståndskraft, resistens, mot antibiotika. Resistens är bakteriernas naturliga
sätt att anpassa sig för att överleva. Ju mer antibiotika vi använder desto
snabbare ökar resistensen. Att minska användningen av antibiotika är därför
en viktig del i kampen mot antibiotikaresistens.
Om sjukdomsframkallande bakterier blir resistenta mot antibiotika ökar risken
för att en infektion tar längre tid att behandla eller att behandlingen misslyckas.
Antibiotikaresistens är ett globalt problem och internationella aktörer arbetar
tillsammans för att hitta lösningar. I många delar av världen är antibiotikaresistens verkligen ett stort problem, men i Sverige är situationen bättre.

Jag fick inte antibiotika, varför det?
Om du har en lindrig infektion läker den oftast utan antibiotikabehandling.
Många vanliga infektioner, till exempel förkylningar, orsakas av virus och mot
virusinfektioner fungerar inte antibiotika.

Jag fick antibiotika, varför det?
Du fick antibiotika utskrivet för att du har drabbats av en bakterieinfektion.
En bakterieinfektion kan utvecklas på olika sätt. Om den inte behandlas kan den
leda till komplikationer och i värsta fall, om bakterieinfektionen är allvarlig, vara
livsfarlig.
Antibiotika fungerar genom att döda eller störa viktiga funktioner hos bakterierna
som orsakar infektionen i din kropp.

Jag fick antibiotika, vad ska jag tänka på?
Om du har fått antibiotika är det viktigt att slutföra ordinationen som du får
med receptet.
Många upplever att de mår bättre redan innan antibiotikabehandlingen har
avslutats men det är viktigt att du ändå slutför kuren.
Antibiotika kan ge biverkningar, till exempel diarré som orsakas av att din
naturliga tarmflora rubbas. En annan biverkning kan vara hudutslag. Ofta är
detta inte farligt, men kontakta din vårdpersonal om du blir orolig.
Har du frågor om din behandling, eller är osäker på hur du ska göra eller upplever att du inte blivit bättre är det viktigt att prata med din vårdpersonal för råd.

Så minskar man behovet av antibiotika
Friska människor och friska djur behöver inte antibiotika. Genom att förebygga
smittspridning och infektioner minskar man även behovet av antibiotika.
Andra viktiga förebyggande åtgärder för att minska infektionstrycket inkluderar
vaccinationer samt en bra djurhållning.

Förkyld? Tips och råd vid
snuva, hosta och halsont
Förkylning är vår vanligaste infektion och orsakas av virus. Vanliga symtom
är snuva, hosta, halsont och feber. Det brukar ta 7–10 dagar att bli frisk.
Vissa symtom som hosta kan sitta i upp till några veckor.
Barn får fler förkylningar än vuxna, ofta 8–10 stycken om året. Vuxna
har ofta 2–3 förkylningar om året eller fler vid nära kontakt med barn.
Det finns ingen medicin som kan bota en förkylning. Däremot är det
ibland möjligt att lindra symtomen. Om du har snuva och nästäppa
kan avsvällande nässprayer lindra besvären. Hostmedicin kan
prövas men har oftast tveksam effekt. Ta febernedsättande och
smärtstillande medel vid behov men tänk på att feber är kroppens
naturliga försvar mot infektioner.

När behöver du kontakta
vården?
SNUVA: Vid en bihåleinflammation har vuxna

oftast varig snuva och förkylningssymtom i mer
än 10 dagar och samtidig påtaglig smärta över
kinder och tänder. Först då kan antibiotika göra
nytta. Tänk på att barn kan ha varig snuva under
en lång tid utan att det är farligt.

HOSTA: Vid samtidig hög feber, påtaglig sjuk-

domskänsla, andningsbesvär, snabb andning
eller ont vid inandning. Dessa symtom kan tyda
på lunginflammation. Lunginflammation ska
behandlas med antibiotika eftersom
infektionen kan bli allvarlig.

HALSONT: Vid sväljningssmärtor utan samtidig
snuva och hosta. Man kan pröva att avvakta
några dagar om man i övrigt är frisk och inte
har stora svårigheter att äta eller dricka.

ÖRONONT: Om barnet har värk i örat som inte går över trots smärt-

stillande behandling, sök läkare inom ett dygn. Får barnet ont i örat på
kvällen räcker det ofta att ge något smärtstillande och gå till läkaren
dagen därpå om smärtorna är kvar eller barnet inte mår bra.
Vid öroninflammation hos barn under 1 år eller över 12 år behandlar
läkaren oftast med penicillin. I åldrarna mellan 1 och 12 år läker de
allra flesta öroninflammationer av sig själva och då behövs inte
penicillin.

FEBER: Vuxna som har hög feber eller påtaglig sjukdomskänsla i mer
än 4–5 dagar i samband med förkylning. Kortare tid för små barn.
Om du är svårt sjuk och känner dig orolig för infektionen, kontakta
sjukvården tidigare för en medicinsk bedömning.

Så undviker du smitta
Du kan minska risken att bli förkyld eller att
smitta andra genom att:
Tvätta händerna ofta i förkylningstider.
Undvika att ta folk i hand om du är förkyld.
Nysa och hosta i armvecket.
Använda pappersnäsdukar för
engångsbruk.
Undvika att peta i ögonen, munnen
och näsan.
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