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Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som 

arbetar för bättre folkhälsa. 

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja 

samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och 

skydda mot hälsohot. 

Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. 

För ytterligare information besök gärna: 

www.folkhalsomyndigheten.se
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Ekonomiska aspekter av 
antibiotikaresistens

SKAR - projektet

En kartläggning av de framtida merkostnader som 
antibiotikaresistens medför för sjukvården och samhället.

• Modell för hälsoekonomiska prognoser

• Uppskattning av framtida sjukvårdskostnader

• Framtida direkta och indirekta kostnader

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/ekonomiska-aspekter/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/ekonomiska-aspekter/
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Framtida konsekvenser av ökad 
antibiotikaresistens
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Nationell handlingsplan mot 

antibiotikaresistens 2018-2020

Nuläge

• Regeringen tog fram en svensk strategi mot ABR 2016

• Nytt regeringsuppdrag mars 2017
Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket ska leda arbetet

Syfte 
Främja ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens, ta fram 
reviderad tvärsektoriell handlingsplan i linje med strategin

2018-03-195
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Arbetsmiljöverket

E-hälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

Havs- och vattenmyndigheten

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Naturvårdsverket

Socialstyrelsen

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetet (Sida)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Verket för innovationssystem (Vinnova)

Vetenskapsrådet

samt Länsveterinärerna, Programråd Strama, SKL, Smittskyddsläkarföreningen, ReAct
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Strategins mål och delmål

Bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner 
hos människor och djur

1. Ökad kunskap genom stärkt övervakning

2. Fortsatt starka förebyggande åtgärder

3. Ansvarsfull användning av antibiotika

4. Ökad kunskap för att kunna förebygga och bekämpa 
bakterieinfektioner och antibiotikaresistens med nya metoder

5. Ökad kunskap i samhället om antibiotikaresistens och motåtgärder

6. Stödjande strukturer och system

7. Ledarskap inom EU och internationellt samarbete
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Några exempel på åtgärder

• Fortsätta arbeta med nationella övervakningssystem som Svebar
och Infektionsverktyget, samt samordna resistensövervakningen. 
FOHM, SKL, Programråd Strama laboratorier mfl

• Vidareutveckla materialet Rena händer räddar liv samt utvärdera 
effekterna och fortsätta implementering av det. FOHM, SKL

• Inventera behovet av ytterligare stöd för implementering och 
kontroll av hygienplaner för hygienansvariga och länsveterinärer. 
Jordbruksverket, SVA, Arbetsmiljöverket och länsstyrelserna. 
Initieras under 2018
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Ytterligare exempel

• Undersöka möjligheten att genomföra tillsyn av vårdverksamhet 
och viss omsorgsverksamhet utifrån patient- och 
personalsäkerhetsperspektiv inom området vårdhygien IVO och 
Arbetsmiljöverket

• Presentera en kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker 
med antibiotikaresistenta bakterier Arbetsmiljöverket

• Inom ramen för JAMRAI ”work package 6” främja implementering 
av evidensbaserade riktlinjer för att förebygga vårdrelaterade 
infektioner. FOHM och Socialstyrelsen

• skyddaantibiotikan.se
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https://skyddaantibiotikan.se/
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EU-JAMRAI

Övergripande mål

Ge medlemsländer inom EU stöd att 
utveckla och implementera policyer 
- för att bekämpa AMR och VRI -
inom ramen för One Health
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Co-funded by the 
Health programme
of the European Union
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WP6.2

Mål

Främja implementering av
evidensbaserade riktlinjer vid 
vårdrelaterade urinvägsinfektioner med 
hjälp av en etablerad
implementeringsmodell
(Breakthrough Series Model) 
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Implementering av 
”bundles”/åtgärdspaket för 
att förebygga vårdrelaterade 
urinvägsinfektioner (VUVI)

Breakthrough Series Model
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Work package 6.2

13 19/03/2018

Sverige
Estland
Lettland
Litauen
Slovenien
Tjeckien
Belgien 
Nederländerna
Grekland

Georgien
Moldavien
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HALT Resultat i korthet

2016

• Sjunkande andel VRI, 1,6 %

• 1. hud- och mjukdelsinfektion 2. urinvägsinfektion

• Antibiotikaanvändningen oförändrad

• Sår och urinkateter är de vanligaste riskfaktorerna

• Hög vårdtyngd är vanligt

• Högst förekomst av VRI och antibiotikaanvändning på korttidsenheter

• Sår ökar risken för en VRI

• Kroniska sår är den vanligaste diagnosen vid antibiotikabehandling

• Urinkateter ökar risken för VRI och antibiotikabehandling

2018-03-1914

http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/svenska-halt-i-korthet-2016/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/svenska-halt-i-korthet-2016/
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Framtiden – vad är på gång för HALT?

• Öppna rapporter och data tillgängliga för alla på 
Folkhälsomyndighetens hemsida

• Interaktivt statistikverktyg – visualisering i Folkhälsostudio

• Sökbar sammanslagen data i Folkhälsodata

• Nationella rapporten direkt på hemsidan

2018-03-1915
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Faktablad just nu

2018-03-1916

PDF
Kommunnivå
7 sidor 

Hem / Folkhälsorapportering & statistik / Statistikdatabaser 
och visualisering / Folkhälsodata / Faktablad

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/folkhalsodata/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/

FolkhälsoStudio
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Webbinarier hösten 2018

• Nå flera utförare

• Tidsbesparande

• Enklare att administrera och moderera

• Målgruppsanpassa olika paket

• Mixa förinspelat material med interaktivitet

• ”omvänt klassrum”

• Förberedelse hos deltagare

2018-03-1918
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Rena händer 2018

• Tar fram en ny delweb på Folkhälsomyndigheten

• Bildat en ny referens- och expertgrupp

SFVH 1 hygienläkare Erik Sturegård, 1 hygiensjuksköterska Berith Carlsson 

MAS-MAR Riksförening 2 Masar Annika Nilsson och Mårten Davidsson

SKL Patientsäkerhetsnätverk 1 Planeringsledare (MAS) Kristina Nyckelgård

” Avsikten med gruppen är fortsatt långsiktigt arbete med implementering, spridning och vidareutveckling gällande 

handhygien inom sjukvård och särskilt boende. Fokus på hur vi kan sprida materialet och stödja implementering 

så effektivt som möjligt. Vidareutveckla Rena händer-materialet och det kommunikationsinsatser som görs för 

förbättrad handhygien inom vården ” 

• Webbinarie eftermiddag 3 maj
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fanny.bergman@folkhalsomyndigheten.se


