
 

10-DAGESFORESPØRGSEL 

07.12.2020 

 

Forespørgsel vedrørende begrænsning af recepter på antibiotika  

 

Begrundelse: 

Ifølge tal fra Syddansk Universitet er andelen af danske børn i alderen 0-4 år, der har fået 

antibiotikabehandling for primært øjenbetændelse, 17,3 procent. Det er fem procentpoint 

højere end i Norge og hele 12,9 procentpoint højere end i Sverige. Tallene er især relevante 

i en sundhedsfaglig diskussion af multiresistens mod bakterier som en potentiel konsekvens 

af et for højt aggregeret forbrug af antibiotika. Ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor i 

mirkobiologi ved SDU, er tuberkulose et eksempel på en sygdom, hvor udfordringer med 

multiresistens allerede nu er et tema.  

 

I Kolding Kommune har en gruppe praktiserende læger derfor formuleret en instruks til 

Kolding Kommune, hvori de opfordrede til en mere lempelig tilgang til øjenbetændelse i 

kommunens børnehaver og vuggestuer. Ifølge lægerne er der med øjenbetændelse i langt de 

fleste tilfælde tale om virus, som dermed ikke kræver behandling. Samtidig har man i 

Kolding Kommune understreget, at børn med symptomer som let røde øjne og gule klatter i 

øjnene godt må komme i institution og ikke behøver at blive tilset af en læge.  

 

Efter implementeringen af instruksen i 2018 er antallet af antibiotikarecepter til behandling 

af øjenbetændelse faldet med næsten 30 procent fra 2.407 i 2018 til 1.707 i 2020. På den 

baggrund ønsker vi i Socialdemokratiet med denne forespørgsel at få undersøgt 

mulighederne for at gøre en proaktiv indsats for at modvirke multiresistens ved at begrænse 

unødvendig brug af antibiotika.   

 

Forslag 

Konkret ønsker vi med denne forespørgsel at få belyst:  

 



 

1) Hvorvidt det konkrete eksempel fra Kolding Kommune med en mere 

lempelig tilgang til øjenbetændelse er kendt i Aarhus Kommune, og om muligheden 

for at implementere en lignende praksis i Aarhus Kommune er blevet belyst? 

2) Hvorvidt praksissen fra Kolding Kommune kan tænkes at gøre sig gældende i Aarhus 

Kommune – dels for så vidt gælder øjenbetændelse, dels i andre sammenhænge, hvor 

det vurderes at være hensigtsmæssigt ud fra et sundhedsperspektiv? 

3) Hvorvidt og i givet fald hvorledes der arbejdes med mulighederne for at vejlede 

bedre om håndtering af såvel øjenbetændelse som andre relevante sammenhænge 

med henblik på at reducere unødvendig antibiotikabrug? 
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