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• Tvätta händerna för att undvika smitta

• Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta

• Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket
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Skydda antibiotikan
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23 myndigheter och organisationer
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Länsstyrelserna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nationell kompetensgrupp Strama

Naturvårdsverket

Smittskyddsläkarföreningen

Socialstyrelsen

Statens veterinärmedicinska anstalt

Sveriges Kommuner och Landsting

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Universitetskanslersämbetet

Vetenskapsrådet

VINNOVA.

Arbetsmiljöverket

eHälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Formas

Forte

Havs- och vattenmyndigheten

Inspektionen för vård och omsorg

Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.msb.se/
http://www.strama.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.slf.se/smittskydd
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.sva.se/
http://www.skl.se/
http://www.tlv.se/
http://www.uk-ambetet.se/
http://www.vr.se/
http://www.vinnova.se/
http://www.av.se/
http://www.ehalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.formas.se/
http://www.forte.se/
http://www.havochvatten.se/
http://www.ivo.se/
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.kemi.se/
http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
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Trad. medier – sökning på antibiotikaresistens
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En svala gör ingen sommar…
…förslag på aktiviteter under 2016

• Årsplan för nyheter och infografik
– Ca 2 ggr per månad

• Sociala medier – Facebook
– Berättelser ut levande livet, känslor, igenkänning

– Interaktivt

• Rörligt
– Film – Tvätta händerna 

• Webbplatsen - landningssidan för hela aktiviteten – bl a lägga till 
information om resande

• Rutiner för hur den lilla samverkansgruppens kommunikatörer ska 
samarbeta vid publiceringar på Facebook-sidan.

• Rutiner för hur vi samarbetar med vidareförmedlare/ambassadörer.
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Varför en gemensam 
kommunikationsstrategi och insats?

• Med en gemensam budskapsplattform blir vi tydligare

• Får möjlighet att arbeta långsiktigt

• Etablera en tydlig och medveten ambitionsnivå 

• Realistiska mål för vad kommunikationen kan göra

• Startar positiva processer om ett annat perspektiv – one health
– en gemensam resurs
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Långsiktiga mål med kommunikationen

Kunskapsmål:

• Ge berörda målgrupper kunskap om riskerna med 
antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

• Öka kunskapen hos målgrupper vad man kan göra själv för att 
förebygga

Attitydmål:

• Ta budskapen på allvar

• Bra att antibiotika bara används när det behövs

• Uppfatta myndigheter som opartiska och trovärdiga som bidrar
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TACK!

aase.sten@folkhalsomyndigheten.se
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