
Otto Cars
Otto Cars är infektionsläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Sedan starten 
1995 – juni 2010 var han ordförande för det svenska nätverket Strama, samverkan mot antibiotikaresistens. 
Han är nu ordförande i Stramarådet vid SMI. Otto Cars har anlitats som rådgivare till EU- kommissionen, 
Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, och Världshälsoorganisationen, WHO. Sedan 2004 har han 
varit engagerad i React - Action om antibiotic resistance, ett internationellt nätverk, med fokus på globala 
aspekter och konsekvenser av antibiotikaresistens.  

Christina Greko
Christina Greko är laborator vid Enheten för Djurhälsa och antibiotikafrågor vid Statens veterinärmedicin-
ska anstalt i Uppsala. Hon är veterinär och ansvarar för arbete med strategier mot antibiotikaresistens inom 
Strama VL (veterinärmedicin-livsmedel). Hon arbetar också med övervakning av resistens och antibiotika-
användning för djur, med frågor om risker för folk- och djurhälsa och hon medverkar i flera internationella 
arbetsgrupper inom området.  

Sven Ove Hansson 
Sven Ove Hansson är professor i filosofi vid KTH. Han forskar bland annat om riskbedömningar och om 
förhållandet mellan politik och beslutsfattande. 

Roland Möllby
Roland Möllby är professor i medicinsk bakteriologi vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cell 
biologi (MTC) vid Karolinska Institutet (KI), Campus, Solna. Han disputerade 1973 vid KI och har sedan 
dess forskat på hur bakterier sprids och hur de orsakar sjukdom hos människa och djur. Han har deltagit i 
expertkommittéer för WHO, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Socialstyrelsen. Han är sedan 
2002 ansvarig för kursen i medicinsk mikrobiologi för läkarstudenter vid KI och forskar f.n. på antibiotika-
resistens i omgivningsbakterier och på kroppens normalflora. 

Karin Tegmark Wisell
Karin Tegmark Wisell är överläkare vid Smittskyddsinstitutet och specialist i klinisk bakteriologi. Hon har 
en doktorsexamen från Karolinska Institutet i infektionsbiologi med fokus på bakteriell genetik och har varit 
verksam vid Smittskyddsinstitutet sedan 2007. Från 2008 som sektions- respektive enhetschef för verk-
samhet kopplad till antibiotikaresistens och vårdhygien. Är också ledamot av Svenska Läkarsällskapet och 
Smittskyddsinstitutets referensgrupp för antibiotikafrågor (RAF) och har aktivt deltagit i framtagande av 
strategidokument och kunskapsunderlag inom området.  

Anna Nordberg
Anna Nordberg arbetar som kemist på Kemikalieinspektionen. Hon arbetar med handläggningen av ansök-
ningar om godkännande, riskhantering samt med tillämpningen av EU-lagstiftningen om biocider. Anna 
Nordberg deltar också i EU-arbete kring kemiska biocidprodukter. Hon har en licentiatexamen inom risk och 
säkerhet med inriktning på kemikaliekontroll.  

Charlotte Unger
Charlotte Unger är styrelseordförande i forskningsstiftelsens Mistras program för miljö och läkemedel – 
MistraPharma. Hon arbetar som miljöchef på Läkemedelsverket med ansvar för strategiska frågor kopplat 
till hållbar utveckling och myndighetens internationella arbete med att få till stånd samarbetsavtal i läkeme-
delsfrågor mellan Läkemedelsverket och systermyndigheter bl.a. i Indien, Kina och Brasilien. Charlotte har 
lång erfarenhet från EU- och internationellt miljöarbete på regeringskansliet.

Presentationer av föredragshållare och paneldeltagare
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Johan Struwe
Johan Struwe har en bakgrund som infektionsläkare och docent i infektionssjukdomar. Han har arbetat med 
epidemiologi för antibiotikaresistenta bakterier och antibiotikaanvändning, först på sjukhusnivå, sedan 2006 
på Smittskyddsinstitutet och inom Stramaorganisationen, och även inom EU. Han arbetar huvudsakligen 
med frågor som rör antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, särskilt med uppbyggnad av nya na-
tionella IT-baserade system som stöd för övervakning och patientsäkerhetsarbete. Han har deltagit i arbetet 
med att ta fram olika kunskapsunderlag, rekommendationer och rapporter till regeringen. 
 
Inger Riesenfeld-Örn
Inger Riesenfeld-Örn är utredare vid Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd och smittskydd.  Hon är doktor i 
virologi, specialist i klinisk bakteriologi, och har arbetat som hygienläkare. Hon arbetar huvudsakligen med 
frågor som rör antibiotikaresistens och vårdhygien och har deltagit i arbetet med att ta fram olika kunskaps-
underlag, rekommendationer, föreskrifter och rapporter till regeringen och medverkar i Socialstyrelsens 
arbete på området inom EU och internationellt.  

Ulrika Grönlund Andersson
Ulrika Grönlund Andersson är tillförordnad laborator vid Enheten för Djurhälsa och antibiotikafrågor vid 
Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Hon är veterinär och arbetar med övervakning av resistens 
hos bakterier från framför allt hundar och hästar. Hon arbetar även med att förmedla kunskap till veterinärer 
och djurägare kring resistens, antibiotikaanvändning och infektionskontroll.  

Maria Egervärn
Maria Egervärn är mikrobiolog vid Risk- och Nyttovärderingsavdelningen på Livsmedelsverket i Uppsala. 
Hon disputerade år 2009 inom området antibiotikaresistens hos mjölksyrabakterier och arbetar idag hu-
vudsakligen med frågor rörande livsmedelsburen antibiotikaresistens. Hon leder bland annat ett pågående 
projekt, i vilket Livsmedelsverket samverkar med SVA för att kartlägga och värdera förekomsten av ESBL 
producerande bakterier på svenskt och utländskt kött. 

Anna Brådenmark
Anna Brådenmark är veterinärinspektör vid Rådgivningsavdelningen på Livsmedelsverket i Uppsala. Hon 
har arbetat med internationella frågor kopplat till handel med livsmedel under flera år och arbetar nu framfö-
rallt med smittskyddsfrågor ur ett hanteringsperspektiv. Anna har också varit involverad i ett antal krisbered-
skapsprojekt som på olika sätt syftar till att stärka stödet till de lokala kontrollmyndigheterna vid olika typer 
av livsmedelskriser. 

Kersti Gustafsson
Kersti Gustafsson är vetenskaplig rådgivare, med inriktning på faro- och riskanalys av mikroorganismer, 
vid Kemikalieinspektionen. Hon är doktor i mikrobiologi med inriktning på ekotoxikologi. Hon arbetar med 
utveckling av riskbedömning för mikrobiella bekämpningsmedel och även med kemiska biocidprodukter 
och frågor om korsresistens med antibiotika. Hon deltar i EU- och OECD-arbete kring mikrobiella bekämp-
ningsmedel och kemiska biocidprodukter. 

Bengt Larsson
Bengt Larsson är smittskyddschef vid Avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket i Jönköping. 
Han är veterinär och docent med inriktning på infektionssjukdomar hos idisslare. På Jordbruksverket ansva-
rar han för strategifrågor som rör smittskyddsarbetet, där antibiotikaresistensfrågorna ingår, både nationellt 
och internationellt. Han har tidigare arbetat på Statens veterinärmedicinska anstalt och vid Lantbruksuniver-
sitetet i Uppsala. 


