
Skyddsnivån för fågelinfluensa höjs
- Fågelinfluensan har ökat i Nederländerna, nu skapas en försiktighetsåtgärd i Sverige

Fågelinfluensa är en allvarlig fågelsjukdom som smittas bland fåglar och kan men ytterst sällan 

smitta människan. Viruset sprids genom fåglarnas saliv samt via direktkontakt med utsöndringar 

eller via förorenat vatten. Viruset har ökat i Europa, främst i Nederländerna och nu höjs 

beredskapen i Sverige. 

Nyheten om fågelinfluensan har spridit sig i olika dags- och kvällstidningar runt om i landet. 

Informationen har lagts ut på webbsidorna jordbruksverket.se, krisinformation.se samt på olika 

myndigheternas hemsidor där allmänhet kan läsa uppdaterat information om krisen. 

Krisinformation.se har skapat en specifik sida för frågor och svar kring ämnet som allmänheten har 

tillgång till. De har också samlat ihop fakta sida kring allt med viruset att göra. Dessa webbsidor har 

uppdateras allt eftersom och ser till att det mest relevant information nås ut till befolkningen. 

Däremot har varken Jordbruksverket eller krisinformation.se varit aktiva på sociala kanaler för att 

nå ut ytterligare. Men i överlag har samtliga hemsidorna varit bra på att ge ut detaljerad och relevant 

information. 

Tidningarna samt myndigheterna har i stort sett skrivit samma sak, ingen har utmärkt sig. De har 

varit neutrala och inte skapat någon större kaos, detta generar en viss trygghet för allmänheten. 

Myndigheterna har varit bra på att vara detaljerade och informativa på deras respektive hemsidor. 

Allmänheten har också tillfället att ställa frågor för de som vill veta ytterligare. Däremot vad man 

har reagerat på är att nyheten knappt har nåtts ut via sociala medier och detta kan vara till en stor 

nackdel då större delen av befolkningen använder sig av kanalerna, då blir det lätt att de missar 

informationen. Det som skulle kunna förbättras är att jordbruksverket som har hand om större delen 

av informationen bör vara mer aktiv på sociala medier, detta för att nå ut till bredare grupp och ge ut 

informationen snabbare och effektivare. 

Källor:  

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Faq/ShowFaqsByGroup____75806.aspx

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdo

mar/fagelinfluensa.4.4eea2b6311f3b931ba4800054.html

http://www.folkhalsomyndigheten.se

http://www.socialstyrelsen.se

http://www.sva.se                                                                                                Av: Stephanie Remmo
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