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År 1900: Et løfte om framtiden 

“I kampen mot menneskehetens 
svøpe, tuberkulosen, står vi ikke 
lenger overfor noe vagt og 
ubestemmelig, men snarere en 
håndgripelig parasitt.”   
Robert Koch, 1882 
 

• Smittsomme sykdommer –  
årsaker og kontroll 

• Det offentlige helsevesenet tar 
sikte på noe … 

• En framtid uten smittsomme 
sykdommer 

• Resistente bakterier og deres liv i 
laboratorier 

 

Difteri antitoksin, 

 i bruk fra 1892  



År 1945:  Inn i framtiden 

• Antibiotika – mirakelkur 
– ”Normalisering” av smittsomme 

sykdommer 

• Problemløsere 
– Alminnelig hygiene 

– Vaksiner 

 

“Smittsomme sykdommer er ikke 
lenger av stor samfunnsmessig 
betydning i den utviklede del av 
verden.” (F M Burnet 1953) 

 

• Et innfridd løfte! 

• Antibiotikaresistens - et 
resultat av feilslått terapi 

 

Reklame for penicillin, 1944 



År 1960: Enda et mirakel! 

Fra 1938 til1958: 
“Før vi hadde antibiotika, oppstod de fleste 
alvorlige infeksjoner utenfor sykehus. Dette 
i motsetning til i dag hvor de fleste dødelige 
infeksjoner oppstår i sykehus.” (D Rogers 1959) 
 

Krise på 1950-tallet 
– En epidemi av resistente stafylokokker 

– Sykehusinfeksjoner  

– Nye teknologier og nye profesjoner 

– Sykehus som symbol på medisinsk 
framskritt er truet 

 

1960: “Et helt nytt penicillin (meticillin) er utviklet, 
det motstår  stafylokokkenes penicillinase.” 
 

1960-tallet:  
rasjonell terapi eller farmasøytisk 
innovasjon? 

Reklame for meticillin, 1960 



År 1990: Mot slutten på antibiotika-æraen? 

“Når disse resistente 
mikrobene blir endemiske i 
sykehus, er du mye tryggere i 
eget hjem enn på et 
sykehus.”  (Koshland, 1992) 
 

• Nye epidemier: HIV 

• Nye infeksjoner: 
magesår, kreft mv. 

• Tomme pipelines 

• Multiresistent 
tuberkulose 

• Bakterier har sex! 

• Monsterbakterier –  
en meget lærerik 
skandale! 



Å lære av historien 

• Ingen tilbakekomst – 
snarere en oppblussing 
av infeksjonssykdommer 
 

• Kontekst: Den 
teknologiske optimismens 
undergang 
 

• Piller eller protokoller? 
Konflikt mellom strategier 
 

• Fra å vite om fortiden til å 
projisere om framtiden 

 

Agurker som aldri før: 
2011, E.coli krisen 

 



Takk for oppmerksomheten! 

 

 

 

 

 
”Andy” fra NHS informasjonsmateriale (1999) 


