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Samma sak gäller landsting och kommuner
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med

i länder
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i hälso- och sjukvården.
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av en veterinär

att behandla
i förebyggande

Vi har till exempel vårt grannland

tre gånger så hög förekomst
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per 1000 invånare
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antibiotika

av antibiotika

längst, och målet är att alla landsting
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att många länder

och felanvändning
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medfört
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att minska överanvändning
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eller
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Danmark som har en

inom sin fläskindustri
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med

Sverige.

Förändringen

med att bara handla in antibiotikafri

att minska risken för antibiotikaresistens,

mat förväntas

som kostar sjukvården

kunna bidra till
stora summor.
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och

i livsmedelsproduktionen

Antibiotikaanvändningen

på området
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de
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26 länder.
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antibiotika

mindre

i sin livsmedelsindustri.
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Antibiotikaanvändandet
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