
Kampagnens tre råd

1 Drik rigeligt og skyl bakterierne væk
 Ved at drikke rigeligt med vand skyller man bakterierne væk og 
forhindrer dem at få fat.

2 Giv dig tid når du tisser
 Giv dig tid, når du tisser, og tis til sidste dråbe. Så har bakterierne 
sværere ved at få fat.

3 Hold dig ren og tør forneden
 Slimhinderne, der er med til at holde bakterierne væk, bliver   
mindre modstandsdygtige med alderen.

Kampagne:

Årets kampagne fra Det Nationale Antibio

tikaråd skal forebygge blærebetændelse 

hos kvinder på 65 +. Apotekerforeningen er 

med sammen med ministeriet, myndighe

der og andre organisationer.

Tekst: Trine Ganer 

Jo mere antibiotika vi bruger, jo større risiko er 
der for, at bakterier bliver resistente. Derfor 

bruger vi antibiotika med omtanke – så virker det 
også i morgen! Sådan lyder budskabet i årets natio-
nale kampagne om hensigtsmæssig brug af antibio-
tika, der med midler fra Antibiotikarådet er udarbej-
det i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældremi-
nisteriet og en række aktører på sundhedsområdet, 
heriblandt Danmarks Apotekerforening.

Kampagnen har denne gang fokus på at nedbrin-
ge brugen af antibiotika blandt kvinder på 65 +, 
som er en gruppe, der er særligt udsatte for at få 
blærebetændelse, og derfor ofte må ty til antibioti-
ka. Ved at følge få enkle råd kan man, ifølge kam-

pagnen, ofte selv forebygge blærebetændelse og der-
med undgå antibiotika.

Kampagneaktiviteterne er startet roligt op i slut-
ningen af oktober og vil intensiveres op imod den 
egentlige start den 18. november, som er Europæisk 
Antibiotikadag. Herefter vil den køre i nogle uger, 
hvor der vil være plakater og foldere på blandt an-
det apoteker og i lægepraksisser og diverse aktivite-
ter på web og SoMe. 

Apotekerne spiller en vigtig rolle, når det gælder 
om at sprede budskabet. Kampagnen vil køre på in-
foskærmene, og alle apoteker modtager kampagne-
materiale inden den 18. november.

Bag kampagnen står: Sundheds- og Ældreministe-
riet, Dansk Selskab for Almen Medicin, Sundheds-
styrelsen, Lægeforeningen, Danske Regioner, Dan-
marks Apotekerforening, Lægemiddelstyrelsen, 
Kommunernes Landsforening og Statens Serum In-
stitut.

Læs mere på AntibiotikaEllerEj.dk, hvor det også er   
muligt at rekvirere kampagnematerialer. n

Forebyg blærebetændelse – 
og undgå antibiotika
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