Workshop om antibiotikaresistensdata ur ett
empiriskt behandlingsperspektiv – 22 november 2018
Den allt tilltagande resistensutvecklingen kräver kontinuerlig övervakning av antibiotikaresistensdata
och en god kommunikation mellan lab. och klinik i allt från inkomna remisser till svarsrutiner och
kunskap om diagnostik och genererade resistensdata.
Vi erbjuder nu åter möjlighet för lokala representanter från landets kliniska mikrobiologiska
laboratorier respektive Strama att mötas i en gemensam workshop.

Program

09.30-10.00 Fika
FM 10.00-12.25
• Introduktion
• Implementering av ”miniminipricklistan” – enkätresultat och Svebardata
• Svebarturnén – vad kan vi lära oss från den?
• Mitt liv med Svebar 2018 - hur har det funkat?
• Pneumokock och H. influenzae resistensdata i Svebar.
• Nationell och lokal statistik – vilka grafer önskar vi oss från FoHM
• Nytt från lab – ny definition av SIR, EUCASTs metod för snabb och direkt resistensbestämning
från blododlingar
12.30 - 13.15 lunch
EM 13.15-15.20
• Diagnostic stewardship from a European perspective – inbjuden föreläsare C. Pulcini
• Diagnostic stewardship from a Swedish perspective
• Diskussion Diagnostic stewardship
• Avslutande sammanfattning av dagen
15.30 Fika inför hemresan
Tid kommer att avsättas för diskussioner inom ramen för varje programpunkt.
Föreläsare
Prof Céline Pulcini, Université de Lorraine, Nancy, Frankrike (https://revive.gardp.org/celine-pulcini/)
Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiolog, Kronobergs och Blekinge landsting
Tinna (Christina) Åhrén, klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg och Strama
Västra Götaland
Olov Aspevall, Utredare, Folkhälsomyndigheten
Hanna Billström, Utredare, Folkhälsomyndigheten
Tomas Söderblom, Utredare, Folkhälsomyndigheten
Emma Lönn, klinisk mikrobiologi, Örebro
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För vem?
Vi hoppas att varje landsting/region deltar med minst en representant från laboratoriet med
beslutsrätt inom antibiotikaområdet och en representant med anknytning till Strama i respektive
landsting/region.
Ort och datum, tid
22 november 2018, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, vid Slussen i Stockholm
10.00 - 15.30 (start 09.30 med fika)
Anmälan
Anmälan till workshop senast 2 november och kan göras redan nu  klicka här
Dagen är kostnadsfri, måltider ingår. Deltagarna bekostar själva sina resor/boende.
Deltagarantalet är begränsat, så om du får förhinder var noga med att avanmäla dig så att en kollega
kan ta över din plats.
Vid frågor
Maria Marklund, maria.b.marklund@vll.se, – anmälningar
Tinna (Christina) Åhrén, christina.ahren@vgregion.se, – programansvarig
Olle Aspevall, olov.aspevall@folkhalsomyndigheten.se, – programansvarig
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