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Indsatser, der virker

20 veje til at bruge mindre antibiotika
Se, hvordan I kan blive skarpere på at:
•

Nedbringe overflødig brug af antibiotika

•

Reducere antallet af infektioner

•

Styrke hygiejnen og nedbringe sygefraværet

•

Skærpe fokus på kritisk vigtig antibiotika

Hvorfor et inspirationskatalog om antibiotika?

Antibiotika spiller en nøglerolle i behandlingen af bakterielle
infektioner. Derfor er det vigtigt, at vi værner om dem. Gør vi ikke det,
så risikerer vi, at antibiotika bliver virkningsløse, og at vi står
forsvarsløse selv over for bakterieinfektioner, som vi hidtil har kunne
behandle og derfor anset som harmløse.
De to hovedstrategier mod resistens:
1. Bedre hygiejne, som reducerer risikoen for transmission fra
patient til patient.
2. Reduktion af antibiotikaforbruget, som reducerer risikoen for
selektion af resistente bakterier.
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Baggrund for inspirationskataloget

Sundheds- og Ældreministeriet udarbejder sammen med Det Nationale
Antibiotikaråd* et katalog over indsatser, der har haft en positiv effekt på
forbruget af antibiotika i primær- og sekundærsektoren.
Kataloget har til formål at inspirere til måder, hvorpå forbruget af antibiotika
kan reduceres ved infektionshygiejniske indsatser eller ved indsatser, der
relaterer sig direkte til antibiotikaforbrug.

*Det Nationale Antibiotikaråd har blandt andet til formål at understøtte nationale og internationale initiativer om
forebyggelse af antibiotikaresistens og forbrug samt, bidrage til løsningen af nationale opgaver på antibiotikaområdet.
Eksempelvis bidrog Det Nationale Antibiotikaråd til at udarbejde den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker,
som sundhedsministeren offentliggjorde i juli 2017. Konkret opstiller handlingsplanen tre mål for forbruget af antibiotika,
hvoraf de to er målrettet antibiotikaforbruget

Tre mål kataloget peger på

Kilde: Den national handlingsplan for antibiotika til mennesker - Tre målbare mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem
mod 2020, Sundheds- og Ældreministeriet, juli 2017
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Hvad kan man finde i kataloget?

•
•
•

•
•

Forside
Introduktion og forord til kataloget.
De fire områder, med hver deres forside og forord
1. Daginstitutioner og småbørnsområdet
2. Ældreplejen
3. Almen praksis
4. Sekundærsektoren
Oversigt over relevant materiale og aktiviteter
Bagside

Kataloget udkommer samlet på tryk i begrænset oplag og
digitalt, opsplittet i fire – specifik målrettet hvert af de fire
områder

Uddrag fra kataloget (udkast)
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Eksempler på konkrete cases (udkast)

Gode erfaringer til inspiration

Vi har samlet 20 cases, hvor der er gode erfaringer med
indsatser, der kan være med til at nedbringe brugen af
antibiotika.
De 20 cases udgør næppe alle de gode erfaringer, der findes,
men vi håber, at erfaringerne fra nogle af jeres kollegaer
landet over kan inspirere jer – og at I vil være med til at bære
dem ud i jeres organisationer hvad enten I arbejder i en
daginstitution/småbørnsområdet, i ældreplejen, i almen
praksis eller i hospitalsvæsenet.
Kataloget forventes at udkomme primo april 2019
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Tak for opmærksomheden
Hvis I vil høre mere om kataloget, har andre gode erfaringer, der kan være
relevante at få ud til flere, eller forslag til hvor kataloget kan bringes i spil,
så er I altid velkomne til at kontakte mig.
I kan også finde en række relevante materialer og mere information på
www.antibiotikaellerej.dk
Christian Døsing Sørensen
Specialkonsulent
Komiteen for Sundhedsoplysning
Direkte tlf.: 22 30 32 30
cds@sundkom.dk
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