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Workshop om antibiotikaresistensdata ur ett
empiriskt behandlingsperspektiv – 7 november 2017

Den allt tilltagande resistensutvecklingen kräver kontinuerlig övervakning av de
antibiotikaresistensdata som ligger till grund för empirisk behandling av våra vanligaste infektioner.
Enkäter till såväl laboratorierna som Strama-ansvariga under 2016 har tydliggjort behovet av en
nationell överenskommelse och därför kallar vi till en workshop i ämnet.

Program
09.30 - 10.00 fika
10.00 - 12.30 inklusive bensträckare

• Introduktion

• Odlings- och resistensbesked ur klinikerns respektive laboratoriets perspektiv –
falldiskussioner utifrån odlingssvar

• Vilka antibiotika bör man pricka, för våra vanligaste agens och odlingsprov (men inte
nödvändigtvis svara ut) ur ett epidemiologiskt perspektiv

• Vilka resistensdata är rimligt att ta fram och hur ofta på lokal respektive nationell nivå. Vilka
fallgropar finns i framtagande av data

12.30 - 13.30 lunch

13.30 - 15.30 inklusive em-fika

• Demonstration - hur tar man ut lokala resistensdata ur Svebar

• Svebar som fortsatt källa för nationella ResNet-, EARSS- och Svedresdata

• Hur påverkas Svebardata på nationell nivå av vad vi gör lokalt

• Avslutande sammanfattning och diskussion om framtida resistensövervakning

Tid kommer att avsättas för diskussioner inom ramen för varje programpunkt.
Maila gärna in frågeställningar i förväg som du önskar få belysta.

Föreläsare
Gunnar Kahlmeter, klinisk mikrobiolog, Kronobergs och Blekinge landsting
Olov Aspvall m.fl. medarbetare på Folkhälsomyndigheten
Tinna (Christina) Åhrén, klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg och Strama
Västra Götaland
Gunnar Jacobsson, Infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde och Strama Västra Götaland

För vem?
Dagen kommer att fokusera på resistensdata som genereras som en del av rutinmässig
resistensbestämning och dess användning i lokal och nationell resistensövervakning för att stödja
den kliniskt verksamma kollegan i val av behandling. Målsättningen är att föreslå en gemensam bas
för vilka antibiotikaresistensbestämningar som bör göras ur ett epidemiologiskt
behandlingsperspektiv och vilka data som bör finnas tillgängliga lokalt och nationellt idag och
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framöver. Dagen är således till för dig som arbetar med framtagande och analys av
antibiotikaresistensdata från det egna labbsystemet och/eller Svebar. Vi hoppas att ni deltar med en
representant från laboratoriet med beslutsrätt inom antibiotikaområdet och en representant med
anknytning till Strama i respektive landsting.

Ort och datum, tid
7 november 2017, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, vid Slussen i Stockholm
10.00 - 15.30 (start 09.30 med fika)

Anmälan
Anmälan till workshop senast 27 oktober och kan göras redan nu klicka här
Dagen är kostnadsfri, måltider ingår. Deltagarna bekostar själva sina resor/boende.

Vid frågor
Maria Marklund, maria.b.marklund@vll.se, – anmälningar
Tinna (Christina) Åhren, christina.ahren@vgregion.se, – programansvarig
Olle Aspevall, olov.aspevall@folkhalsomyndigheten.se, – programansvarig
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