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INVITATION 

 

MAN DØR DA VEL IKKE AF LUNGEBETÆNDELSE…?  
 

En nordisk høring om faren ved og bekæmpelsen af antimikrobiel 

resistens 

 

 

Det danske præsidentskab for Nordisk Råd ønsker, at der skal sættes 

politisk fokus på bekæmpelsen af antimikrobiel resistens, dvs. 

resistens overfor antibiotika. 

 

Derfor afholder Nordisk Råd den 6. december en nordisk høring om 

netop dette emne i Landstingssalen på Christiansborg. Her vil 

nogle af de fremmeste fagfolk, forsker, eksperter, embedsmænd og -

kvinder, m.fl., i Norden fremlægge kortfattede og konkrete 

handlingsforslag til, hvordan man kan håndtere og bekæmpe 

antimikrobiel resistens og dets udbredelse. 

 

Formålet med høringen er 1) at sætte fokus på den voksende trussel 

mod folkesundheden; 2) at indsamle erfaringer og gode råd fra hele 

Norden til, hvordan man bekæmper problemet; og 3) at samle disse 

råd og erfaringer i en hvidbog, som fremadrettet kan bruges politisk 

og administrativt, både internt mellem de nordiske lande og globalt. 

 

Antimikrobiel resistens er et problem, der berører alle, og som skal 

bekæmpes både inden for sundheds- og hospitalssektoren og 

landbrugs- og veterinærsektoren, i medicinalindustri og i den private 

detailhandel. Derfor er det også vigtigt, at man slår hårdt ind fra alle sider 

for at løse problemet. 

 

Tilmeldinger skal sendes til Bente Øxseth (box@norden.org) 

senest torsdag den 1. december. 

 

Vi håber at se Dem til høringen. 

 

 
 

 

 
Britt Bohlin, Rådsdirektør 

 

Nordisk Råd 

Ved Stranden 18 

DK-1061 København K 

 

Tel +45 3396 0400 

Fax +45 3311 1870 

nordisk-rad@norden.org 

www.norden.org 

 

8. november 2016 

16-00303-1 

 

mailto:box@norden.org
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PROGRAM 
 

09:30-10:00 : FREMMØDE 

 

Netværk og morgenkaffe. 

 

10.00 : VELKOMST 

 

Velkomst ved Henrik Dam Kristensen (DK), præsident for Nordisk Råd. 

 

10.05 : KEYNOTE 

 

Oplæg ved Dr. Joseph Larsen (US), deputy director of the Biomedical 

Advanced Research and Development Authority (BARDA) og 

bestyrelsesmedlem for Carb-X 1. 

 

10.20 : 1. AFDELING. Sundheds- & helsesektor, medicinindustri og 

patientbehandling 

 

5 minutters præsentationer af handlingsforslag ved følgende oplægsholdere: 

 

- Niels Frimodt-Møller (DK), professor og klinikchef for Klinisk 

Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet. Desuden medlem af Det 

Nationale Antibiotikaråd og leder af DANCARD. 

 

- Dag Berild (N), MD, PhD, professor i Infectious Diseases, Oslo 

University Hospital. 

 

- Sophie Noya (B), director public policy, MSD Europa & Canada. 

 

- Malin Grape (S), enhetschef for Enheten för Antibiotika och 

Vårdhygien, Folkhälsmyndigheten. 

 

- Søren Brostrøm (DK), direktør i Sundhedsstyrelsen. 

  

Efter oplæggene afholdes paneldebat ved moderator Trine Sick, tidligere 

studievært og journalist ved Danmarks Radio. 

 

11.30 : KAFFEPAUSE 

 

Servering af kaffe og forfriskninger. 

 

11.50 : 2. AFDELING. Veterinærsektor, dyrevelfærd, fødevarer og 

landbrug 

 

5 minutters præsentationer af handlingsforslag ved følgende oplægsholdere: 

 

- Frank Aarestrup (DK), professor ved DTU. En af ophavsmændene til 

overvågningsprogrammet DANMAP. 

 

- Jan Dahl (DK), dyrelæge og chefkonsulent ved Landbrug & 

Fødevarer. 

 

- Carsten Jensen (DK), formand for Den Danske Dyrelægeforening. 

 

                                                                                                                   
1 The creation of CARB-X was prioritized in the 2015 US National Action Plan on Combating 

Antibiotic-Resistant Bacteria (CARB), which called for a biopharmaceutical accelerator to spur pre-

clinical product development. http://www.carb-x.org/. 
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- Solfrid Åmdal (N), seniorrådgiver i Seksjonen for Landdyrhelse,  

Matttilsynet. 

 

- Elisabet Lindal (S), seniorrådgiver i Enheten för Internationella Frågor 

och Djurhälsopersonal, Jordbruksverket. 

 

Efter oplæggene afholdes paneldebat med moderator. 

 

12.50 : AFRUNDING OG AFSLUTNING 

 

Afrunding ved Bente Stein Mathiesen (N), formand for Nordisk Råds Miljø- og 

Velfærdsudvalg. 

 




