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De två första åren…
https://www.youtube.com/watch?v=JUeMQUQo8_A

https://www.youtube.com/watch?v=JUeMQUQo8_A


Vision

Ett antibiotikasmart® Sverige 

– hela samhället bidrar till fortsatt tillgång 

till verksamma antibiotika



Innovationsmiljön Antibiotikasmart® Sverige

• Startade nov 2019, finansieras av Vinnova under fem år 

• En av fem ”visionsdrivna innovationsmiljöer” inom 
programmet Visionsdriven hälsa för att möta komplexa 
utmaningar inom hälsoområdet

• Gemensam vision, kombination av insatser, förändring på 
systemnivå

Övriga miljöer: Avancerade terapier, Nollvision cancer, 
Undernäring hos äldre, Informationsdriven vård



Med innovationsmiljön 
Antibiotikasmart® Sverige vill vi…

• På ett inspirerande sätt få alla delar av samhället att 
engagera sig i insatser som stärker förutsättningar för att 
verksamma antibiotika ska fortsätta finnas tillgängligt

• Skapa en långsiktig miljö där olika typer av aktörer kan 
samverka för att förstärka befintliga arbetssätt och skapa nya 
satsningar inom området

Förstärka befintliga arbetssättNya aktörer/målgrupper Testa nya angreppssätt



…och vi samarbetar med betydligt fler!

Vilka är vi i dagsläget?



Arbetspaket i Antibiotikasmart®

Sverige

AP1

• Invånare

AP2

• Kommuner och 
regioner

AP3

• Internationell 
uppkoppling

AP4

• Expanderad 
samverkansform

Öka kunskap och 
stärka goda 
beteenden

Få dem att ta med sig 
infektion/antibiotika-
perspektiv i sitt arbete

Hur kan vi interagera 
med fler aktörer och i 
vilket syfte

Koppla 
Antibiotikasmart 
”tänk” till projekt, 
samarbeten, dialoger



Kommun
• Övergripande kommunnivå
• Skola
• Förskola
• Äldre- och 

funktionshinderomsorg
• Vatten/avlopp

Region
• Övergripande region-nivå
• Sjukhus
• Primärvård

AP2: Kriterier för Antibiotikasmart®

kommun/region och deras verksamheter

Kriterier tas fram i samverkan med yrkesverksamma



Syfte med kriterierna

• Öka viljan till att arbeta med 
antibiotikafrågan

• Underlätta genom att belysa viktiga 
områden

• Möjlighet att bli utnämnd till 
Antibiotikasmart®

Kommun/Region

Verksamhet



Status kriteriearbete
Kriterieområde Status
Regionledning Påbörjat
Sjukhus Klart för pilotrekrytering
Primärvård Påbörjat
Kommunledning Påbörjat
Skola Klart för pilotrekrytering
Förskola Pilotrekrytering pågår
Äldre- och funktionshinderomsorg Pilotrekrytering pågår
Vatten/avlopp Pilotstudier pågår

Pilottestar nu:
• Uppsala Vatten och Avfall AB
• Borås Energi och Miljö
• Käppalaförbundet
• VIVAB - Vatten och Miljö i Väst AB
• Gästrike Vatten AB



Kategorier av kriterier för sjukhus, exempel

• Mätningar
• Sjukhuset har uppsatta mål för förbättrad antibiotikaanvändning och 

minskad risk för vårdrelaterade infektioner.

• Arbetssätt
• Sjukhuset arbetar med Stramas 10-punktsprogram 

• Sjukhuset använder NAG Stramas slutenvårdsindikatorer

• Organisation
• Sjukhuset säkerhetsställer resurser för ett aktivt stramaarbete.

• Kunskapshöjning
• Sjukhuset säkerställer att återkommande utbildningar i ansvarsfull 

antibiotikaanvändning erbjuds för förskrivare och sjuksköterskor som
administrerar antibiotika.



Vad vill du göra för ett Antibiotikasmart® Sverige?

Vill du vara med i arbetsgrupp i innovationsmiljön?
Vill du vara med och ta fram kriterier - primärvård, regionledning, 
kommunledning?
Vill ni vara piloter för sjukhus eller primärvård?
Annat?

camilla.bjorn@ri.se
gunilla.skoog.stahlgren@fohm.se

mailto:camilla.bjorn@ri.se
mailto:gunilla.skoog.stahlgren@folkhalsomyndigheten.se
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