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Här finns mer information 
om läkemedel, antibiotika
resistens och egenvård

www.skyddaantibiotikan.se
Skydda antibiotikan leds av Folk hälso
myndigheten och Jordbruksverket 
och  består av 25 myndigheter och 
 organisationer.

www.antibiotikaellerinte.se
Antibiotikaellerinte är framtagen i sam
arbete mellan Strama Stockholm & Sveriges 
Kommuner och Landsting.

www.folkhalsomyndigheten.se 
/vaccinationer
Vaccin funkar. Webbplatsen handlar om 
de sjukdomar och vaccinationer som ingår 
i det svenska vaccinationsprogrammet.

www.rikshandbokenbhv.se/vaccination 
/allmannabarnvaccinationsprogrammet

Rikshandboken, Centrala Barnhälso
vården. Information om det allmänna 
vaccinationsprogrammet.

Källor

Material sammansatt av Carina Persson 
för Bräcke Diakoni, utdrag från Hälso
skolan.

Hälsa

2 Läkemedel och  
egenvård

Vill du veta mer?
www.skovde.se/samhallsorientering

eller ring

Skövde kommun kontaktcenter
050049 80 00

Du kan även hitta mer 
information om Sverige på:

Informatörer i denna modul är: 

Huvudpartners i projektet



Skydda antibiotikan    
Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv. I 
Sverige är det ett av våra viktigaste läkemedel – och så 
vill vi att det ska fortsätta vara. 

Problemet
Antibiotikans kraft håller på att ta slut. Bara i år 
har hundratusentals människor världen över dött 
i bakterieinfektioner som inte antibiotikan biter 
på. I Sverige har vi varit relativt förskonade, men 
antibiotikaresistens är ett växande bekymmer 
också här.

Sjukdomsframkallande bakterier har utvecklat resistens 
– det vill säga motståndskraft mot medicinen. Detta ökar 
risken för att en infektion tar längre tid att behandla 
eller att behandligen inte fungerar alls. I värsta fall dör 
 patienten av infektionen.

Det här kan du göra för att skydda  
antibiotikans kraft
• Skydda dig själv och andra från smitta
• Följ råd om egenvård
• Följ råd om hantering av läkemedel
• Tvätta händerna
• Följ vaccinationsprogrammet

Alla barn erbjuds skydd 
mot tio sjukdomar
Vaccination förebygger sjukdomar. Det är du som 
förälder som beslutar om du vill vaccinera ditt barn. På 
Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du fakta och svar 
på vanliga frågor. Vi hoppas att de ska hjälpa dig att fatta 
ditt beslut. 

Många av de sjukdomar som omfattas av vaccinations
programmet är ovanliga i Sverige idag, men kan före
komma i andra länder. Mässling är ett exempel. Se över 
ditt skydd om du ska resa utomlands.

Egenvård när du är 
 förkyld
• Stanna hemma
• Vila
• Drick, gärna varm dryck
• Lindrande läkemedel;

– Paracetamol, febernedsättande och smärtlindrande
–  Ibumetin, febernedsättande, smärtlindrande och 

antiinflammatorisk
– Nässpray, högst 7 dagar
– Hostmedicin

Hantering av läkemedel
• Använd inte antibiotika i onödan
• Använd bara antibiotika som du ordinerats av läkare 

och följ alltid läkarens ordination
• Använd inte överbliven antibiotika
• Lämna in överbliven antibiotika och andra gamla 

läkemedel på apoteket

Tänk på att läsa bipacksedel och följa läkarens 
rekommendationer.


