
Det här är familjen Andersson



Tidigare på dagen hos doktorn

• Oskar har ont i ett 
öra

• Undersökning på 
vårdcentralen

• Öroninflammation
• Avvakta med 

penicillin
• Ny kontakt om 

fortsatta besvär



Funderingar kring läkarbesöket

• Varför fick inte Oskar 
antibiotika när Malte fick 
det?

• Kan det vara farligt att 
avstå från antibiotika vid 
öroninflammationer? 

• Vad kan man tänka på 
som förälder vid 
läkarbesök? 



Oskar har fått stanna hemma från 
förskolan flera gånger under vårvintern



Frågor från föräldrarna

• Hur många infektioner är det egentligen 
normalt att ha? 

• När kan det vara dags att gå tillbaka till 
förskolan?

• Vad har förskolan för roll i att minska 
smittspridning? (Men är det inte bra med infektioner?)



Matlagning i köket



Gustaf undrar…

• Är det så? Kan man 
smittas av 
antibiotikaresistenta 
bakterier via maten?

• Hur undviker man att få 
i sig det om det skulle 
finnas i maten?

• Hur kan man göra bra 
val av livsmedel i 
mataffären?



Antibakteriella medel i kläder



Sara undrar…

• Vad innebär 
märkningen 
antibakteriellt?

• Är det farligt?

• Räcker det inte med 
att tvätta kläderna?

• Ska man undvika 
antibakteriella medel 
i kläder?



Mormor Greta



Mamma Sara undrar...

• Vad innebär MRSA?

• Varför ska man uppge att man vårdats 
utomlands vid kontakt med svensk sjukvård?

• Är det större risk att smittas av resistenta 
bakterier på sjukhus utomlands? 



Besök på sjukhuset



Pappa Tomas undrar…

• Hur smittar MRSA?

• Vad ska man tänka 
på vid besöket på 
sjukhuset?

• Kommer Greta alltid 
att ha MRSA?



Schäfern Hamilton



Hund hos veterinären

• Hade Tomas hört fel när han trodde 
veterinären sa MRSP, kan Hamilton verkligen 
också ha MRSA? 

• Hur smittar MRSP?

• Vad kan jag som djurägare göra åt MRSP-
problemet? 



Häst och gris



Gustaf undrar…

• Är det sant att man även hittat MRSA på 
grisar och hästar i Sverige?



Utlandsresa?



Vad bör man tänka på inför en 
semesterresa utomlands?

• Ska man vara rädd för resistenta bakterier 
eller magsjukor? 

• Vad är det viktigaste man ska tänka på inför 
en utlandsresa?



http://www.riskkollegiet.nu/

www.ur.se/play
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