
Nya kommunikationsmodeller förebygger risker för spridning av 
zoonotiska bakterier och antibiotikaresistens i verksamheter 
där barn och ungdomar träffar djur

Ett projekt finansierat av MSB

Deltagande organisationer: SVA, Sveriges 4H, Uppsala universitet, 
Länsveterinär, Smittskyddsläkare/sjuksköterska, SLU, Göteborgs 
universitet, One Health Sweden, Blå stjärnan samt barn och ungdomar.



Zoonoser: är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt 
kan spridas mellan djur och människor. Bakteriella, virala och parasitära 
zoonoser. Sprids via direktsmitta, via vektorer, förorenat vatten eller 
livsmedel. Ex. Borrelia, Campylobakter, Ringorm, Salmonella m.fl.

Antibiotikaresistens: bakterier utvecklar motståndskraft mot 
antibiotika



MÅL: ÖKAD KUNSKAP HOS  BARN OCH UNGA INOM 4H: 

VERKSAMHET, MEN OCKSÅ I LIKNANDE MILJÖER



VAD HAR VI JOBBAT MED UNDER ÅREN 2016-2018?

• Observationer

• Nyckelbudskap

• Skyltar

• ”Bakteriestopp”

• ”Finn felen”

• ”One Health memo”

• Pysselbok

• Ledarhandledningar

• Kunskapsstöd vid ledarutbildning

• Frågesport online – ”Kahoot”

• Film: Inför ett gårdsbesök

• Tipspromenadfrågor

• Besöksregler

• Handlingsplan vid Zoonoshändelse

• Provtagningar – miljö och djur

• Handtvättsstudie



Observerat vad?
• 5 olika 4H-gårdar (exempelgårdar)

• Planerade besök med rundvandring till alla djur

• Oplanerade, spontanbesök

• Dagläger: Påsk, sommar, höstlov

• Klubbverksamhet

• Sommarveckoläger på 4H-gård och bondgård

• Matskolor

• Ridkurser

• Läger-ledarutbildning (helg)

• Workshop



Identifierade ”problemsituationer”

Tidsbrist: Mellan aktiviteter, kompisar, väntande föräldrar

Okunskap: Sommarledare, tillfälliga ledare

Otillgänglighet: Inga naturliga synliga tvättmöjligheter, endast 
kallvatten, äckliga toaletter, handsprit

Förebild: Ledarna/unga ledarna/personalen måste också….



NYCKELBUDSKAP



DELOMRÅDEN

• Smittskydd

• ”One Health”

• Natur och miljö

• Antibiotikaresistens

• Resor till andra länder

• Livsmedelshygien

• Djurskydd







SKYLTAR





”BAKTERIESTOPP”









Finn Felen



One Health Memo



Pysselboken





Lägerledarutbildning





HANDTVÄTTSSTUDIE
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Resultat;

• Lägger in tid i aktiviteterna, handtvätt del av aktivitet

• Handspritflaskorna ”borta”

• Ökad medvetenhet- Man pratar handtvätt

• Diskuterar skyltarna- de syns

• Barnen och ungdomarna/föräldrar/besökare uppmärksammar



Utmaningar framöver

Att fortsätta på den inslagna vägen →

- Hålla i, hålla kvar och hålla ut

- ”Behålla det rena rent”, vatten och tvål

Att fortsätta upptäcka potentiella risksituationer

- Ögon och öron öppna



Möjligheter framöver

Personalen och ledarna 

Projektets material

Ta hjälp, ta kontakt

Mentorskap (nya unga ledare)

Egen ”hygiendag” (handtvättarvecka) hygienronder

Hygienombud/ansvarig

-----------------------------------------------------------------------------

Uppföljning och utvärdering



Vara rädda om 
varandra med rena 
händer!



https://www.sva.se/om-sva/publikationer/laromedel/gor-och-lar

https://www.sva.se/om-sva/publikationer/laromedel/gor-och-lar

