
 

  

Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från alla 

sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. 

Välkommen till det femte antibiotikaforumet med tema svenskt 

arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner 

– problem och framtida lösningar!  
 

När: 18 november 2016 kl. 10.00 – 16.00. Fika och registrering från 09.30 

Var: Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm 

 

På programmet 

Sveriges linje mot antibiotikaresistens 

Dagen inleds med att Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, 

samt Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik 

Bucht, gör en internationell utblick samt resonerar kring Sveriges roll och regering-

ens strategi inom området.  

 

Problem och utmaningar: Resistens och vårdrelaterade infektioner 

Förmiddagens föreläsningar belyser frågorna: Har vi koll på läget när det gäller 

förekomsten av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner? Vad vet vi om 

spridning av resistens mellan olika sektorer? Hur ser läget ut när det gäller insatser 

mot smittspridning och antibiotikaresistens i svensk vård och omsorg? Vilka 

kunskapsluckor och utmaningar behöver tas om hand för framtiden?  

 

Föreläsare under detta pass: Olov Aspevall, Folkhälsomyndigheten, Björn 

Bengtsson, Statens veterinärmedicinska anstalt, Joakim Larsson, Göteborgs 

universitet, Jakob Ottoson, Livsmedelsverket samt Eva Melander och Eva 

Gustafsson från Region Skåne. 
 

Vägar framåt: Förbättra antibiotikaanvändningen 

Ett långsiktigt arbete har bland annat bidragit till att antibiotikaanvändningen 

minskat kraftigt bland både människor och djur. Eftermiddagens föreläsningar be-

lyser frågorna: Vilka lärdomar från detta arbete finns och vad står på tur härnäst 

att förbättra? Dessutom vad vet vi om näthandel och olaga handel med antibio-

tika? Vad gäller vid upphandling och generiskt utbyte av antibiotika - tas hänsyn 

till utsläpp i miljön i samband med tillverkning?  

 

Föreläsare under detta pass: Stephan Stenmark, Programråd Strama, Christina 

Greko, Statens veterinärmedicinska anstalt, Marie Kerttu, Läkemedelsverket samt 

Joakim Larsson från Göteborgs universitet.  

 



 

 

Vägar framåt: Förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner 

Eftermiddagens föreläsningar ger också exempel på hur man åstadkommer för-

ändring och förhindrar smittspridning och vårdrelaterade infektioner.    

 

Föreläsare under detta pass: Kristina Jonsson och Lars Navér, Patientområde Sjuka 

nyfödda barn, Karolinska Universitetssjukhuset samt Anna Ohlson från Växa Sve-

rige.   

 

Varje pass avslutas med en gemensam frågestund.  

 

Torget: Ta del av spännande projekt och initiativ  

Under dagen finns tid att mingla och ta del av intressanta initiativ och pågående 

projekt inom området från bland andra LIF och Sveriges Apoteksförening, Svensk 

Dagligvaruhandel, Folkhälsomyndigheten samt Gård & Djurhälsan och Växa  

Sverige med flera.  

 

 

 

Anmäl dig senast den 7 oktober via denna länk:  

www.folkhalsomyndigheten.se/konf20161118 

 

 

 

Välkommen! 

 

Folkhälsomyndigheten  Jordbruksverket 

 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/konf20161118

