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Norden

• Under Kalmarunionen fra 1397 til 1523 var hele Norden samlet i et 
tronfellesskap som forente de tre kongedømmene Danmark, Norge 
(med Island, Grønland og Færøyene), og Sverige (med Finland). 

• De nordiske landenes parlamenter har siden 1952 samarbeidet i 
Nordisk råd, og de nordiske regjeringene har siden 1971 samarbeidet 
i Nordisk ministerråd. 

• Naturlig for resten av verden å tenke på Norden under ett, på grunn 
av beliggenhet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kalmarunionen
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordisk_r%C3%A5d
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordisk_ministerr%C3%A5d


Hva er Norden kjent for?

- Vikinger
- Sosial likhet
- Godt helsesystem
- Lav antibiotkaresistens
- Godt arbeid med infeksjonskontroll



Men, vi er ikke helt like

Denmark Finland Norway Sweden

Population 5,785,864 5,517,887 5,302,778 10,161,797 

GDP per capita 49 613 44 050 70 590 51 264

Healthcare spending 10% 9% 10% 11%

Beds per 1000 2.53 4.35 3.76 2.44

Length of stay 5.5 days 9.4 days 6.7 days 5.9 days

Music Aqua Bjork Aha Abba

 Data sources: OECD, Wikepedia, Statistic depts.



• Danmark: Mange øyer som er tett befolket og omgitt av vakre 
strender. Smørbrød, design, landbruk. 

• Finland: Sjøer og skoger preger det vidstrakte finske landskapet. Kjent 
for sauna, mobiltelefoner og mummitrollene.

• Norge: Olje og fjell. En dramatisk og praktfull natur. Brunost og 
tørrfisk.

• Sverige: Det største landet i Norden med flest innbyggere. 
Kvalitetsbiler, jern og stål. Surstrømning og kreps.



Foreningene

• Sverige –Svensk Forening for Vårdhygien ble grunnlagt i 1968 under navnet
Centralsteriliseringsklubben, inspirert av den britiske foreningen. 
Medlemmer: ca 500.

• Norge – Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten – grunnlagt 1971 som 
Forum for sykehushygiene. Medlemmer: litt over 200.

• Danmark - Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne ble
grunnlagt i 1969. Medlemmer: ca 200

• Finland - Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry( Förening för Sjukhushygien i 
Finland rf), ble grunnlagt i 1975. Medlemmer: rundt 1000



Hvorfor var denne sesjonen på HIS 2018?

• Ikke fordi tv serier om Vikinger er populære 



Small talk at a conference the typical nordic/non-nordic interaction:

«You guys have it all sorted up there, no antibiotic resistance, very few healthcare related infections and a 
fully integrated one-health approach»

Men fordi:

Hi, do you do 
One-health?

https://www.wikihow.com/Make-Small-Talk



Both figures modified for this presentation from: Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by 

infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level 

modelling analysis. A.Cassini et al.

Er vi bedre en alle andre land når det kommer 
til antibiotikaresistens?



MRSA Tularemia: høy 
prevalens

Geografi?
Forekomst?

Data?

Eller er det andre grunner?

SSI hofteproteser



De store spørsmål:

• Har Nordiske land lavere antibiotikaresistens enn andre land?
• Har vi lavere forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner?
• Har vi en effektiv one-health tilnærmelse?
• Har vi en lik situasjon for alle nordiske land?
• Er den nordiske situasjonen så bra på grunn av god praksis og helsepolitikk eller er 

det bare flaks?
• Kan man lære av den nordiske måten å gjøre det på, og overføre den til andre land?



De store svar:

Nordic antibiotic stewardship – an example to follow? Professor Niels Frimodt-Møller

What about animals? A Nordic perspective. Dr Karin Bergström,

Resistant bacteria and IPC; is there a Nordic way? Dr Egil Lingaas,  


