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Om konferansen 

Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten ble første gang 
arrangert i november 2014 på Gardermoen. Konferansen arrangeres årlig, som et samarbeid 
mellom de norske aktørene innen antibiotikabruk, -resistens og smittevern i primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Hensikten har vært å samle de ulike interessegruppene for 
parallelle arbeidsmøter, men samtidig gjennom et felles faglig forum, å bidra til økt 
samarbeid og nettverksbygging. Konferansen anses som en viktig arena for det nasjonale 
arbeidet mot stadig økende antimikrobiell resistens.  
 
I 2017 var det over 250 deltakere samlet til en felles faglig seanse med aktuelle 
internasjonale og nasjonale foredragsholdere. Årets konferanse presenterer mange aktuelle 
problemstillinger som hvordan effektivt implementere ønskede tiltak, fordeler og ulemper 
med screening for resistente mikrober og har fokuset om mer restriktivt antibiotikapolitikk 
noen bieffekter– og er kreftpasienter fortrolig med dette? Vi vil også høre mer om 
Clostridium difficile og hvordan det Europeiske smitteverninstituttet- ECDC vurderer Norges 
arbeid mot antibiotikaresistens. 
 
 

 

Programkomite 
Siri Jensen, ASP 
Hege Enger, MRSA-referanselaboratoriet 
Torunn Annie Pedersen/ Arnfinn Sundsfjord, K-res 
Paul Christoffer Lindemann, AFA 
Gunnar Skov Simonsen, NORM 
Brita Skodvin, KAS  
Hanne-Merete Eriksen/ Nina Kristine Sorknes, FHI 
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Del 1  

Møteleder: Hanne-M. Eriksen 
Tidspunkt  Tema Foredragsholder 

13.00 – 13.10 Åpning av konferansen Svein Lie, 
Helsedirektoratet 

13.10 – 13.35 Nasjonal strategi mot 
antibiotikaresistens – kommer vi i 
mål? 

 
 

Karl-Olaf Wathne,  
spesialrådgiver ved Helse- og 
omsorgsdepartementet 

13.35-14.15 Behavioral change – is that 
achievable? 

Kay Currie, Professor ved 
Department of Nursing & 
Community Health, at Glasgow 
Caledonian University  

14.15-14.45 Kaffepause  
14.45-15.05 Redusert antibiotikabruk – 

Besseggen på langs? 
 

Erik Solligård, overlege ved 
Hovedintensiv, St. Olavs Hospital  

15.05-15.30 Har antibiotikastyring en slagside? 
– Hva sier infeksjonsverktøyet? 
 

Anders Ternhag, smittevernlege ved 
Karolinska Universitetssjukhuset 

15.30-15.50 Er kreftpasienten fortrolig med en 
restriktiv antibiotikapolitikk? 
 

Kirsten Haugland, avdelingssjef for 
Kreftfaglig avdeling, Kreftforeningen 

15.50 – 16.20 Kaffepause  
 

Del 2 

Møteleder: Gunnar Skov Simonsen 
Tidspunkt  Tema Foredragsholder 

16.20- 17.05 Cl. Difficile i sykehus; er det et 
problem og hvordan få til en 
enhetlig diagnostikk for? 
 

Kristina Rizzardi, mikrobiolog ved 
Folkhälsomyndigheten i Sverige 

17.05-17.55 Pro og cons med screening for 
resistente bakterier  

Silje Bakken Jørgensen, 
smittevernoverlege og seksjonssjef 
ved Smittevernseksjonen, Akershus 
universitetssykehus og  
Martin Steinbakk, overlege ved 
Sykehuset Østfold Kalnes og FHI 
Kahoot med deltagelse fra salen 

17.55 – 18.00 Oppsummering og avslutning  
 


