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Det går framåt i världen
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WHO Collaborating Centre for 
AMR Containment

Enheten för antibiotika och vårdhygien utnämnd 
av WHO 2016 



.Sid

Human 
ABR

MiljöGLASS

Vision: Att samla in och integrera information till stöd för
strategier för att motverka AMR lokalt, regional och
globalt.

Livsmedel

AM
användning/
förbrukning

GLASS – ett program för global 
resistensövervakning
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Enrolment completed 
(n=56) 

Enrolment in progress 
(n=11)

Status för länder anslutna
till GLASS, sedan april 2018
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1:a GLASS-rapporten 2016-2017

• Data insamlat april-juli 2017

• Implementeringsstatus och ABR-data

• 40 länder svarade, 22 rapporterade på ABR

• De flesta länder har eller utvecklar system 
kompatibla med GLASS

• Stor variation i data, hög ABR rapporterad
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Bilaterala samarbeten 

• Kina – MoU med Kina CDC och Shandong CDC

• Moçambique – MoU med NIH kring folkhälsofrågor

• Indien – MoI kring AMR, rationell användning mm

• USA – dialog med US CDC

• Zambia – MoU med ZNPHI…?

• Oman…?

• Thailand…?
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Samla in och analysera data 
kring resistens och 
antibiotikaanvändning 
hos djur och människor
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Implementera och utvärdera 
interventioner för minskad 
antibiotikaförbrukning

bit.ly/impact-amr
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Multilaterala samarbeten

• ECDC

• Northern Dimension Partnership in Public Health
and Social Well-being

– ordförande för AMR-expertgruppen

• WHO

• Global Health Security Agenda 

– ledande land samt ordförande för undergrupp om 
övervakning inom AMR-paketet

• ReAct Europe
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EU-JAMRAI

Övergripande mål:

Ge medlemsländer inom EU stöd att utveckla 
och implementera policyer 
för att bekämpa AMR och VRI
inom ramen för One Health

•EU:s 3e hälsoprogram 2014 - 2020 

•~ 45 organisationer i drygt 20 länder 

•3 år

16 2018-05-17

Co-funded by the 
Health programme
of the European Union
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WP5

Implementation of One Health national strategies National 
Action Plans for AMR 

WP6
Policies for prevention of HCAI and their implementation

WP7
Appropriate Use of Antimicrobials in humans and animals 

17 2018-05-17
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Regeringens strategi mot 
antibiotikaresistens

Mål 7: Ledarskap inom EU och internationellt 
samarbete

Målet innebär att:

• Sverige fortsatt ska visa ledarskap i arbetet mot 

antibiotikaresistens och verka för klok och ansvarsfull 

användning av antibiotika globalt i såväl de multilaterala 

processerna och arbetet inom EU som i bilaterala 

kontakter och samarbeten

• globala åtaganden gjorda inom agenda 2030, liksom 

Sveriges politik för global utveckling, PGU, utgör här 

centrala ramverk.
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TACK!
www.folkhalsomyndigheten.se


