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I korthet

• En insats för att öka medvetenhet

• Återkommer varje år (sedan 2015)

• Samma budskap – många kanaler

• Delta efter intresse och förmåga

• Nationella samverkansfunktionen
mot antibiotikaresistens är
avsändare
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Mål med Skydda antibiotikan

• Öka medvetenhet, dialog och snack om
problemet
– Hur allt hänger ihop och att antibiotika är en

gemensam resurs att vara rädda om

– One Health

• Öka kunskap om vad man själv kan göra

• Skapa engagemang och underlätta för
andra att kommunicera
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Målgrupp – allmänheten

Som:

• Patient

• Djurägare

• Konsument

Dessutom:

• Alla aktörer i den nationella samverkansfunktionen

• Den som i sin yrkesroll har möjlighet att påverka
och bidra till att öka kunskapen om antibiotikaresistens
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www.skyddaantibiotikan.se
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Facebook/skyddaantibiotikan
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Fakta i bilder – använd gärna
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Antibiotikadagen 18 november

Tema 2017: Ta hand om dig, den goda konsultationen, köp över
internet (utan recept)

Samordnade kommunikationsaktiviteter

Publiceringskit skickas ut i förväg:

• Underlag för texter och pressmeddelanden

• Bildmaterial, rörlig bild

• Webbnyhet

• Twitter
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Grunden: nationell samverkan för arbete
mot antibiotikaresistens och
vårdrelaterade infektioner
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Nationell
samverkansfunktion

Nationell
handlings-

plan

Kommunika-
tionsstrategi

Skydda
antibiotikan

Svensk
strategi

2012 2016201520132013

Bildades –
regeringsuppdrag
till 2017

Sektorsövergripande:
detta vet vi och
detta kan vi säga
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Nationell samverkansfunktion mot
antibiotikaresistens och
vårdrelaterade infektioner
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Arbetsmiljöverket
eHälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Formas
Forte
Havs- och vattenmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Jordbruksverket
Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

Naturvårdsverket
Programråd Strama
Smittskyddsläkarföreningen
Socialstyrelsen
Statens veterinärmedicinska
anstalt
Sveriges Kommuner och
Landsting
Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
Universitetskanslersämbetet
Vetenskapsrådet
VINNOVA

mailto:jenny.persson.blom@av.se
mailto:christina.thorn@jordbruksverket.se
mailto:Anna.Lindberg@kemi.se
mailto:jakob.ottoson@slv.se
mailto:anders.lignell@mpa.se
mailto:britta.hedlund@naturvardsverket.se
mailto:christina.greko@sva.se
mailto:elisabet.lindal@jordbruksverket.se
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• Lilla samverkansgruppen:
9 myndigheter - Socialstyrelsen,
Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten,
SVA, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket,
Naturvårdsverket, KEMI, Arbetsmiljöverket
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• Stora samverkansgruppen:
23 myndigheter och organisationer

• Antibiotikaforum en gång/år:
alla aktörer inom området
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Internationell samverkan
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Skydda antibiotikan - så gick det

• www.skyddaantibiotikan.se – drygt 8000 besök under nov

• Facebook – texter med Skydda antibiotikan har genererat över
11 000 likes

• Facebook: innehåll från Skydda antibiotikan har nått 995 368
personer, med stort engagemang

• Twitter – mycket aktivitet 18 nov, men
lägre räckvidd

• Instagram – några inlägg
(medvetet valt bort kanalen)

• Bloggar – några få

2017-04-0417

http://www.skyddaantibiotikan.se/
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Facebook – Skydda antibiotikan
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• Innehåll från Skydda antibiotikans sida har nått 995 368 personer
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Tack!
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carin.bergman@folkhalsomyndigheten.se

madelene.danielsson@folkhalsomyndigheten.se
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