Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap
och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk
samt därtill knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av
Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Webbinarium
Var står vi – och vart går vi i arbetet mot AMR och
ökad antibiotikaresistens?
19 maj 2021
Tid

Den 19 maj 2021, kl 14.00–16.00 (uppkoppling från kl 13.45)

Plats

Via Zoom från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Anmälan

Senast den 17 maj via denna länk
Inloggningslänk skickas dagen före mötet till dem som har anmält sig.

Avgift

Kostnadsfritt

Frågor

Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, tel 08-5454 7724
Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 7712

Finansering

Detta seminarium finansieras med stöd av bland annat Stiftelsen C.F. von Horns fond

Det pågår ett omfattande arbete mot ökad AMR och antibiotikaresistens i Sverige, på EU-nivå och globalt.
Välkommen till ett webbinarium med uppdateringar om utvecklingen. Är vi på väg åt rätt håll, i rätt takt
och med framgång?
KSLA och Axfoundation har etablerat ett samarbete, Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel, som
erbjuder aktuell information och kunskap till olika aktörer inom området antibiotika/AMR och bidrar till
nätverkande och synergier i arbetet. På en workshop anordnad av plattformen i januari efterfrågades en
samlad överblick över de olika processer som pågår.
Webbinariet tar upp arbetet på regeringsnivå mot antibiotikaresistens i livsmedelskedjan, utvecklingen på
EU-nivå samt den nya djurläkemedelslagstiftning som träder i kraft 2022.
Varmt välkomna!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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Program
Var står vi – och vart går vi i arbetet mot AMR och
ökad antibiotikaresistens?
19 maj 2021
Moderator: Annika Åhnberg, Ledamot i KSLA
13.45

Uppkoppling och samling

14.00

Välkomna
Eva Pettersson, KSLA:s akademisekreterare och vd samt
Alexandra Mörner, ordförande Axfoundation

14.05

Praktisk information
Annika Åhnberg, moderator

14.10

Antibiotikaplattformen från gård till gaffel, kommande verksamhet
Maria Smith

14.20

Nytt om regeringens arbete mot antibiotikaresistens i livsmedelskedjan
Gunilla Eklund, kansliråd näringsdepartementet

14.40

Vad pågår på EU-nivå?
Kristina Nordéus, lantbruksråd Bryssel

15.00

Bensträckare

15.05

Hur ger EUs veterinärläkemedelslag stöd i arbetet mot resistens?
Fredrik Hultén, terapiområdesansvarig veterinärläkemedel, läkemedelsverket

15.25

Gemensam diskussion, frågor & svar kring presentationerna samt reflexioner över
det fortsatta arbetet: Var står vi? Vilka är de svaga länkarna i arbetet mot AMR och
antibiotikaresistens? Hur kan vi stärka arbetet?

15.55

Avslutning
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