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GAZA

• Väpnad konflikt grogrund för
antibtiotikaresistens

• Skott- och splitterskador och andra
våldsrelaterade trauman

• Begränsad tillgång till 
sjukvård+svårt att evakuera

• Komplicerad kirurgi, lång eftervård
• Saknar nationell handlingsplan

och system för övervakning
• Svag koordinering och få rutiner



LÄKARE UTAN GRÄNSER I GAZA
• Fokus traumakirurgi: Ortopedi, fyra post-op 

avdelningar, enhet för brännskador, rekonstruktiv 
kirurgi, vård vid skelettinfektioner 

• Läkare Utan Gränsers egen data 
Vävnadsodlingar från patienter med bekräftad 
infektion: 

93% av alla odlingar med S Aureus innehöll 
MRSA 
70% av entereobacter innehöll ESBL
83% of A Baunmannii innehöll 
carbapenemresistenta bakterier

• ABR-arbete
• Eget lab med mikrobiologi
• Team för vårdhygien och ”antibiotic 

stewardship” 



CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN (CAR)

• Hög barn- och mödradödlighet
• Stor sjukdomsbörda 

infektionssjukdomar
• Sjukvårdssystemet 

underfinansierat och ej tillräckligt 
robust

• Få humanitära aktörer med fokus 
hälsa/sjukvård

• En sk ”blind spot” vad gäller 
ABR/AMR. Saknar planer och 
övervakning 

• De svagaste individerna som 
drabbas. Ex Klebsiellautbrott på 
neonatalavdelning i Bangui



LÄKARE UTAN GRÄNSER i CAR

• En av de största humanitära aktörerna i landet, 
större budget än för offentliga sjukvården (!)

• Arbetar på tre sjukhus i Bangui (kirurgi, 
förlossningsvård, hiv...) 

• Sjukhus/vårdcentraler på 15 platser utanför 
Bangui: primärvård, mödravård, sexuellt våld, 
malaria, hiv, tbc...

• ABR-arbete
• MSF-lab (endast i Bangui)
• Vårdhygien (kommittéer, monitorering av 

handhygien, omvårdnadsrutiner, städning). 
• Antibiotic stewardship ( i ett par projekt, 

studier på förskrivningsmönster, kommitteer) 





MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR I LÄKARE UTAN 
GRÄNSERS ABR-ARBETE 

Möjligheter
• ABR  är en prioiritet för alla MSFs Operationella 

Center
• Resursstark organisation
• Kunskap finns-lång erfarenhet av 

Infektionssjukdomar 
• Innovation-vana att hitta lokala lösningar anpassade 

till miljöer låginkomstländer
• Sammarbete med offentliga sjukvården
• MSF bedriver forskning både för att förstå 

problemet och vad gäller lösningar
• Vårdhygien och antibiotic stewardship är ett stort 

fokus inom utbildning ”MSF academy”

Utmaningar
• Humanitärt arbete-alltid svåra val och avvägningar 

mellan prioriteringar
• Problemet fortfarande ”osynligt” på många platser där vi 

arbetar-behöver mer data för att förstå utbredningen
• Arbetar i 80 länder med olika typ av medicinsk 

verksamhet, olika problematik, nationella strategier
• Nationella hälso- och sjukvården saknar ofta resurser att 

arbeta strategiskt och implementera nationella 
handlingsplaner

• Kontinuitet finns bland våra nationellt anställda -> 
internationella teamen byts ut

•



Vad är sjuksköterskans roll ?

Hur många sjusköterskor finns det i världen?

Läkare och sjuksköterskor/1000 invånare (Världsbanken 2018-2020)
Sverige: 4 LÄK/1000 11 SSK/1000 
Ecuador: 2 LÄK/1000 2.5 SSK/1000
Centralafrikanska republiken: 0.1 LÄK/1000  0.2 SSK/1000 invånare



WHO: State of the World's Nursing 2020

• Prevention 
Arbete på samhällsnivå, hälsofrämjande insatser, sjuksköterskeledda insatser för att 
öka vaccinationstäckning

• Vård och behandling av infektionssjukdomar
Tbc, hiv, malaria, försummade tropiska sjukdomar…

• Vårdkvalitet
Vårdprocesser, Upptäcka försämringar hos patient, upptäcka felaktiga behandlingar,

• Vårdhygien
• Involverade i program för rationellt användande/antibiotic stewardship



Sjuksköterskor Utan Gränser



Tillbaka till Castor i Centralafrikanska republiken



ESBL Klebsiellautbrott Castor 2017

• Extended-
spectrumbetalactamase(ESBL) –
Multi-resistant to antibiotics 
• Leading cause for outbreaks in 
neonatal units
– Average duration 6 months - 15 
months in MSF Haiti 
• Mortality:31%-76%in MSF Haiti 
• Factors predisposing: suboptimal 
hygiene standards – Understaffing 
and overcrowding 

• 19 bekräftade fall 2-29 mars 2017



Resistensbestämning

• 100% resistant to Ampicilline
• 100% resistant to Gentamicine
• 100% resistant or intermediate 

to Cefotaxime /Ceftriaxone 
• 47% resistant to 

Chloramphenicol 
• 100% sensitive to Imipenem and 

Amikacin 



Omvårdnad och Vårdhygien

Åtgärder
• Återinföring/stärka rutiner handhygien
• Städning och desinfektering av vårdmiljön
• Sterilisering av medicinskt utrustning

(syrgassystem, material för
andningshjälp)

• Individuella vårdstationer
• Rutiner för IV-infarter
• Andra omvårdnadsrutiner





The Lancet 
January 20, 2022

Från det lokala till det globala…



Reference to GRAM study 

• 1.27 million deaths in 2019

• 1/5 of deaths in children 
under five. 

• Highest burden in low 
resource settings

www.reactgroup.org /reactgroup        @reactgroup  



Antibiotic  resistance is causing the highest 
burden in Low- and Middle Income Countries

Mumhibili hospital, Tanzania
The paediatric mortality rate from 
Gram-negative infections was 
more than 40 %. Antibiotic resistance 
wasa significant risk factor for a 
fatal outcome

Blomberg et al. BMC Infect Dis. 2007 May 22;7:43. 

Orphanage in Bamako, Mali
ESBL colonized 100% of the 
children and 63%, of the 
adult staff studied. 
Tandé et al. Emerg Infect Dis. 2009 Mar;15(3):472-4.

High mortality from Klebsiella
pneumonie in Vietnamese
pediatric intensive care
Carbapenem resistance:
mortality 36% 
Colistin resistance : 
mortality 55% 
Mattias Larsson et al
personal communication



Brist på rent vatten och sanitet

2.4  miljarder människor saknar tillgång 
till toaletter och 1.8 miljarder dricker 
vatten förorenat med avföring. 

35 procent av 
sjukvårdsinrättningar 
i låg -och 
medelinkomstländer
saknar tillgång  till 
tvål och vatten







Antibiotika

Ett system i obalans

Hög försäljning
Marknadsföring
Ekonomiska incitament

Felaktig användning

Okunskap, normer, beteenden
Långsam diagnostik

Brist på hygien, vatten & sanitet

Förfalskade preparat



ReAct – Action on Antibiotic resistance



Om ReAct

• Ett internationellt nätverk bildat 2005

• Kärnfinansiering från Sida
• Stöd från Uppsala Universitet (som koordinator av nätverket)
• Vi tar inte emot finansiering från läkemedelsindustrin

• Arbetar för att öka medvetenheten om antibiotikaresistens 
och för att katalysera aktivitet globalt och regionalt

• Fokus på låg- och medelinkomstländer

• Ungefär 25-30 personer med varierande bakgrunder: läkare, 
mikrobiologer, farmaceuter, statsvetare, journalister m.fl.

FOR A WORLD FREE FROM 
UNTREATABLE INFECTIONS



ReAct
Asia Pacific

ReAct
Africa

Nätverket ReAct

Partner ReAct
North America

ReAct
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Nätverket ReAct



Vårt arbete

● Evidence and practice: We generate and translate evidence, 
including by identifying, innovating and sharing best practices.

● Policy and advocacy: Develop and advocate policy solutions 
to address antibiotic resistance. 

● Communication: We raise awareness through innovative 
communication strategies, our convening power, movement 
and coalition building, and mobilization.



✓ National action plans on antimicrobial resistance.

✓ Movement building.

✓ Globally coordinated governance.

✓ Public health driven innovation.

Strategic objectives 2019-2023



ReAct Produkter



Ingen hållbar utveckling
utan antibiotika



• Antibiotics for the most important
bacteria & diseases

• Not driven by volume of sales -
Stewardship

• Access to those in need!

Policy & advocacy - Formulate innovative solutions



Changing the narrative: We are not at war with bacteria



Lack of New Antibiotics



Five key challenges – and possible solutions

1. Research 
priority 

coordination 

2. Stimulating 
early discovery 
and research

3. Financing 
late stage R&D
Delinking price 

from sales 
volume

4. Ensuring 
sustainable 
production, 

quality, 
procurement 

and access

5. Ensuring 
sustainable 

access in 
countries

SECUREENABLE
Milestone payments for late-

stage clinical trials

CARB X
GARD P



Status Country self-reporting
149 countries have a plan – 40 is under development

Data source: FAO/OIE/WHO Global Database for 
Antimicrobial Resistance Country Self Assessment

Lack of financing 
and expertise!

Support implementation of national action plans



Visit the ReAct Toolbox:
A free online resource with tools and 
information to facilitate action on 
antibiotic resistance
https://www.reactgroup.org/toolbox/

Support implementation of national action plans

https://www.reactgroup.org/toolbox/


6 focus areas for action

Support for developing & 
implementing National Action 
Plans

POLICY

Inspiration & tools for raising 
awareness, education & 
training

RAISE AWARENESS

Information about bacteria, 
antibiotics & resistance

UNDERSTAND

Tools to help assess antibiotic 
use, resistance & impact of 
interventions

MEASURE

Support for setting up IPC & 
limit spread of resistance in 
health care & food animals

PREVENT INFECTION

Support for setting up 
stewardship in healthcare & 
food animal production

RATIONAL USE



• Alforja Educativa Unique school curricula – teaching school 
children about One Health, bacteria and resistance 

• Changing the narrative: We are not at war with bacteria
• Antibiotic smart communities in India

Social innovation



Madlen Davies, The Bureau of investigative journalism
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2018-08-08/scourge-superbugs-killing-babies-malawi

https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2018-08-08/scourge-superbugs-killing-babies-malawi


TACK!


