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Vision

Ett antibiotikasmart® Sverige – för ett hållbart 

samhälle där antibiotika fortfarande fungerar



…och vi samarbetar med betydligt fler!

Vilka är vi i dagsläget?



Innovationsmiljön 
Antibiotikasmart® Sverige

• Startades nov 2019

• Kärnteam: NAG Strama, React, Folkhälsomyndigheten, RISE

• Finansieras de 5 första åren av Vinnova inom programmet 

”Visionsdriven hälsa”

• Visionsdrivet/missionsorienterat arbetssätt: där olika aktörer 

arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål (vision). 

https://www.vinnova.se/m/missions/

https://www.vinnova.se/m/missions/


Visionsdriven hälsa

Vinnova stödjer visionära innovationsmiljöer som engagerar aktörer i 

hela samhället för att tillsammans ge fler ett liv i hälsa!

• Avancerade terapier

• Nollvision cancer

• Undernäring hos äldre

• Informationsdriven vård

• Antibiotikasmart Sverige

• Ytterligare 11 innovationsmiljöer inom precisionshälsa, 

t.ex. Platinea 2.0



Vinnova vill att vi

• Har ett engagerat kärnteam som driver miljön på 
ett inkluderande, förändringsbenäget och 
långsiktigt sätt i riktning mot visionen.

• Arbetar för tvärsektoriell samverkan, där sektorer 
som inte redan är involverade i miljöns arbete 
engageras och kan bidra med sin kompetens och 
bredd.

• Arbetar aktivt med att skapa synergier med andra 
innovationsmiljöer.



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 och skapa nya satsningar 

inom området

Förstärka befintliga arbetssättNya aktörer/målgrupper Testa nya angreppssätt



Arbetspaket i Antibiotikasmart®

Sverige, etapp 2

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 deras 
arbete

Hur kan vi interagera 
med fler aktörer och i 
vilket syfte

Vilka typer av 
samarbeten vill vi ha 
inom ramen för 
Antibiotikasmart® 
Sverige



Arbetspaket 1 - Invånare

Öka kunskap och stärka goda beteenden

• Undersökning av behov, drivkrafter och beteenden

• Utbildningsmaterial Hälsa och antibiotika vamed.se 
Samhällsinformation nyanlända 

• Kanal via skyddaantibiotikan.se – patient, konsument, djurägare

• Erfarenheter av covid-pandemin



Arbetspaket 2 – Kommuner och 
regioner

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

• Utvärdering av läroplaner och skolmaterial om antibiotikaresistens

• Handlingsplan för implementering av PrimärvårdsKvalitets
infektionsindikatorer i primärvården – stöd till Stramagrupper

• Antibiotikasmarta sjuksköterskor

• Kriterier för Antibiotikasmarta® kommuner och regioner



Kommun

• Övergripande kommunnivå

• Skola

• Förskola

• Äldre- och 
funktionshinderomsorg

• Vatten/avlopp

Region

• Övergripande region-nivå

• Sjukhus

• Primärvård

Kriterier för Antibiotikasmart®

kommun/region och deras 
verksamheter



Syfte med kriterierna

• Skapa engagemang, ge inspiration och 

öka viljan till att arbeta med 

antibiotikafrågan

• Göra det lättare genom att belysa 

viktiga områden att jobba inom 

• Stimulera till förbättringsarbeten

Kommun/Region

Verksamhet



Kategorier av kriterier på verksamhetsnivå

• Mätningar* 

o T.ex delta i nationella Svenska HALT-mätningen för VRI, riskfaktorer 

och antibiotikabehandlingar.

• Arbetssätt 

o T.ex genomföra en årlig hygien- och antibiotikaaktivitet som involverar 

personal, boende och anhöriga.

• Samordning/organisation 

o T.ex verksamheten ska ha en utsedd person med uppgift att stötta i 

arbetet med tillämpning och uppföljning av smittförebyggande rutiner

• Kunskapshöjning 

o T.ex genomföra återkommande utbildning och träning för all personal i 

basala hygienrutiner och andra smittförebyggande åtgärder

*För skola heter denna kategori Undervisning



Arbetspaket 3 – Internationell 
uppkoppling

Vilka typer av samarbeten vill vi ha inom ramen för Antibiotikasmart® Sverige

• Omvärldsanalys antibiotikasmarta arbetssätt

• Utnyttja befintliga samarbeten

• Utnyttja Sveriges EU-ordförandeskap 2023



Arbetspaket 4 – Expanderad 
samverkansform

Hur kan vi interagera med fler aktörer och i vilket syfte

• Påbörjat diskussioner om samverkan
• SKR
• Axfoundation
• De andra innovationsmiljöerna

• Diskuterat: Sveriges Apoteksförening, Livsmedelsverket, Swecare, 
Jordbruksverket, Svenskt vatten, Upphandlingsmyndigheten, 
Apotekarsocieteten / Läkemedelsakademin, LIF, Swedish Medtech…



Vad är ett Antibiotikasmart® Sverige?

• Här har invånarna kunskap om konsekvenserna av antibiotikaresistens, vad de 
kan göra för att minska smittspridning och hur de använder antibiotika på ett 
ansvarsfullt sätt

• Här arbetar kommuner och regioner med kvalitets- och utvecklingsarbete 
utifrån infektion/antibiotikaperspektiv på både ledningsnivå och ute i 
verksamheter

• Här utbyter vi kunskap och erfarenheter om antibiotikasmarta arbetssätt med 
vår omvärld

• Här ser vi tillgång till verksamma antibiotika som en samhällsutmaning och 
viktig del av hållbar utveckling 



Långsiktiga delmål för att nå visionen

Delmål 1

1 000 000 antibiotikasmarta 
invånare år 2030

Delmål 2

100 antibiotikasmarta kommuner 
år 2030

Delmål 3

Alla Sveriges regioner ska vara 
antibiotikasmarta år 2030

Delmål 4

10 antibiotikasmarta 
internationella 
samarbetsprojekt 2030



Hur kan din organisation bidra/dra nytta av Antibiotikasmart Sverige?

camilla.bjorn@ri.se
gunilla.skoog.stahlgren@folkhalsomyndigheten.se
inga.zetterqvist@folkhalsomyndigheten.se

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


De två första åren…

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

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

