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. Sid 

Folkhälsomyndighetens arbete 
med antibiotika och vårdhygien 

• Övervakar och analyserar antibiotikaresistens (epidemiologi och 
mikrobiologi) 

• Övervakar och analyserar antibiotikaförbrukning  

• Stödjer rationell antibiotikaanvändning genom 
– Kunskapsunderlag 

– Studier 

– Behandlingsrekommendationer 

• Stödjer arbete mot vårdrelaterade infektioner och inom vårdhygien 

• Samverkan – lokala, nationella och globala aktörer 

• Internationella samarbeten, med WHO och bilateralt 
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Enheten för antibiotika och 
vårdhygien 

Antibiotika-
användning 

Resistens-
övervakning 

Vårdhygien
/VRI 

Internationella  
samarbeten 

Omvärlds- 
bevakning 

Anders 
Bo 
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Gunilla 
Jenny 
Karin 
Magdalena 
Otto 
Ulrica 

Barbro 
Hanna 
Johan 
Olle 
Sonja 
Tomas 

Inga 
Johan 
Olle 

Bo 
Karin 

Anette 
Emily 
Liza 
Otto 
Sonja 

Smittskydds- 
enheter 

Vårdhygienenheter 

WHO 
ECDC 
Kina, Indien, 
Baltikum 

1 hygiensjuksköterska 

1 internationell 
koordinator 

2 handläggare 

3 utredare/ 
mikrobiologer/ 
molekylärbiologer 

5 apotekare 

3 utredare/ 
epidemiologer 

6 läkare 

1 utredare/ ekonom 

1 tandläkare 

Mikrobiologiska 
laboratorier 
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Exempel på aktiviteter och 
projekt 

 

• Swedres – Svarm 2014 publiceras i Juni 
– Statistik och analyser av resistens och förbrukning, i samarbete med SVA 

• Utvärdera befintliga antibiotika ur nya vinklar – RU tom 2017 

– Registerstudier och in vitro studier påbörjade, kliniska studier i uppstartsskede 

• Kommunikationssatsning om antibiotika till svårnådda grupper – RU 
2014 

• SKAR – Samhällsekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens – 

RU tom 2017 

• Behandlingsrekommendationer för infektioner i öppenvård, i 

samarbete med Läkemedelsverket – RU tom 2014 

– STI publicerad i Februari 2015 
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forts. Exempel på aktiviteter och 
projekt 

• MIRA – Mått och Indikatorer för Rationell Antibiotikaförbrukning 
– Gemensamma indikatorer för att följa diagnoskopplad förbrukningsstatistik i 

hela landet 

– Studier för att upptäcka komplikationer av eventuell underförskrivning 

• Svenska HALT 
– Mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom 

särskilt boende 

• Samverkan med Strama 
– Myndighetens samverkansgrupp för Stramarbete – Stramadagen mfl 

gemensamma möten och utbildningsdagar 

• Nationella samverkansfunktionen 
– 21 myndigheter, Antibiotikaforum, Handlingsplan, Kommunikationsstrategi 

• Internationella samarbeten – WHO, ECDC, Kina, Indien, 
Östersjösamarbete 
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