
Antibiotika lokalt och globalt  

 
Strama Stockholm inbjuder till en spännande eftermiddag  
med ett globalt perspektiv på antibiotika

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Datum:   Onsdag den 5 februari 2020 kl. 12.15 -17.00  

Plats:    Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Lokal Spårvagnen

Målgrupp:   Läkare, sjuksköterskor, övrig annan 
 
Avgift:    Kostnadsfri

Arrangör:   Strama Stockholm

Anmälan:   Senast den 22 januari 2020 på www.janusinfo.se/fortbildning 
   Bekräftelsen kommer till din e-post. 
     Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till kollega.

Information:  Anna-Lena Fastén  på Strama Stockholm anna-lena.fasten@sll.se   
   eller strama.hsf@sll.se



Program:  

Antibiotika lokalt och globalt 5 februari 2020 

Strama Stockholm inbjuder till en spännande eftermiddag med både ett lokalt och globalt 
perspektiv på antibiotika. 

Inte sällan uppger patienter att de är allergiska mot penicillin, en uppgift som kan vara 
svår att värdera. Eva Vikström Jonsson, klinisk farmakolog och ledamot i Expertgruppen för 
lung- och allergisjukdomar, ger oss här redskap för hur misstanken om överkänslighet kan 
hanteras.

Professor Cecilia Stålsby Lundborg presenterar sitt arbete om antibiotikaanvändning och 
resistens där hon på senare tid blivit uppmärksammad för en ny metod att rena vatten från 
antibiotikarester. Cecilia är professor vid Karolinska institutet och har länge arbetat i både 
Indien och Kina med olika aspekter av resistensproblematiken. 

Vi kommer också att prata om det patientcentrerade samtalet och hur det kan vara till 
nytta för en klok antibiotikaanvändning.

Astrid Lundevall 
Överläkare, specialist i allmänmedicin 
Enhetschef, Strama Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

12.15-13.00 Registrering och matig smörgås

13.00 ”Jag tål inte penicillin” – om misstänkt allergi och överkänslighet mot antibiotika 
Eva Vikström Jonsson, docent, överläkare, FO Klinisk farmakologi, Karolinska 
universitetssjukhuset och ledamot i Region Stockholms Expertgrupp för lung- 
och allergisjukdomar.

13.45 Antibiotikaanvändning och resistens, globala utblickar 
Cecilia Stålsby Lundborg, Professor i global hälsa, Karolinska institutet.  

Cecilia har arbetat med olika aspekter av antibiotika och resistens i många länder, 
bland annat Kina och Indien, och har senast uppmärksammats för en metod där man 
med hjälp av solljus kan rena vatten från antibiotikarester.

14.45 Fika

15.15 Det patientcentrerade samtalet – hur kan det bidra till en klokare antibiotika- 
förskrivning? 
Helene Bodegård, distriktsläkare på Gustavsbergs Vårdcentral, forskare och 
konsultationslärare på Karolinska Institutet 

Helene har initierat, och i samarbete med STRAMA, utformat utbildning för läkarstu-
denter och kliniskt aktiva läkare som tränas i konsultationsmetodik och bedömning 
av vanliga infektioner. Detta vävs ihop så att läkare och patient kan reda ut de frågor 
som uppstår och på ett effektivt sätt nå samsyn kring hur patientens infektion bör 
hanteras.  . 

16.00 Antibiotikaanvändning och resistens i Stockholm, Sverige och Europa – går det åt rätt 
håll och hur allvarligt är läget?

16.30-17.00 Frågestund

 
 
Varmt välkommen! 


