
   

Den mikrobiologiske trussel 
Hvordan vider vi krigen mod bakterierne? 
 
Dagens Medicin konference, 28. februar 2018, 9.30 til 16.00, Rigshospitalet Glostrup,  
Auditorium C, opgang 7 Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup 
 

Den mikrobiologiske trussel er desværre ikke blevet mindre aktuel trods vores stadig større viden og mange års snak. Antallet 

af resistente bakterier øges stadig. Årsagen findes bl.a. i vores antibiotika forbrug både til dyr og mennesker. 

Det er tid til handling - deltag i konferencen og vær med til at diskutere: 

• Kan vi vaccinere os ud af problemet? 

• Tager fødevareindustrien resistensproblemet alvorligt? 

• Hvordan håndterer vi truslen på hospitalet og i kommunerne? 

• Hvilken betydning har det for vore patienter i fremtiden? 

• Er risikoen for at vi løber tør fro antibiotika reel? 

• Hvordan indtænkes den mikrobiologiske trussel i sundhedspolitikken? 

 

Målgruppe: 

Hospitals direktioner, direktører og vicedirektører, hospitalsansatte på alle niveauer, sygeplejersker fra kommunerne der 

beskæftiger sig med hygiejne, ledelser fra institutioner, plejehjem, hospice mm. 

 

Pris: 

Målgruppe: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms) 

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms) 

  

TILMELD DIG KONFERENCEN HER 

 

Læs programmet online her  

 

 

Program       

9.00 Registrering og morgenmad 
 

09:30 Åbning af konferencen 

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin  

Torben Mogensen, speciallæge, dr.med., mødeleder  
 

09:40 Hvordan og hvorfor opstår resistensproblemet? 

Frank Møller Aarestrup, professor, forskningsgruppeleder, DTU Fødevareinstituttet  
 

10.10 Kan vi vaccinere os ud af problemet? 

Kåre Mølbak, afdelingschef, overlæge, dr.med., Afdeling for Infektionsepidemiologi, Epidemiologi og 

Smitteberedskab, Statens Serum Institut  
 

10:40 Tager fødevareindustrien resistensproblemet alvorligt? 

Karen Hækkerup, adm. Dir., Landbrug & Fødevarer  
 

11:00 Pause med forfriskninger 
 

11:30 Debat: Hvordan håndterer vi den mikrobiologiske trussel? 

Henrik Westh, professor, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospitaler  

Thomas Benfield, professor, overlæge, dr.med., Infektionsmedicinsk Afdeling, Amager og Hvidovre 

Hospitaler  

Frank Møller Aarestrup, professor, forskningsgruppeleder, DTU Fødevareinstituttet  

Kåre Mølbak, afdelingschef, overlæge, dr.med., Afdeling for Infektionsepidemiologi, Epidemiologi og 

Smitteberedskab, Statens Serum Institut  

https://www.conferencemanager.dk/mikrobiologisk/tilmelding.html
https://dagensmedicin.dk/konferencer/den-mikrobiologiske-trussel/


   
Jan Dahl, chefkonsulent, Afdelingen for fødevaresikkerhed, veterinære forhold ＆ risikoanalyse, Landbrug & 

Fødevarer  

Faciliteret af Torben Mogensen, speciallæge, dr.med., mødeleder  
 

12:15 Frokost 
 

13:15 Hvordan håndterer vi truslen på hospitalet og i kommunen? Og hvilke særlige krav kommer truslen om 

resistente bakterier til at betyde for vores daglige virke? 

Lisbeth Kyndi Bergen, hygiejnesygeplejerske, MPH, Infektionshygiejnisk Enhed, Rigshospitalet   

Lone Mini Carlsson, hygiejnesygeplejerske, Københavns kommunen  
 

14.15 Pause med forfriskninger 
 

14.45 Hvilken betydning har det for vore patienter i fremtiden? 

Thomas Benfield, professor, overlæge, dr.med., Infektionsmedicinsk Afdeling, Amager og Hvidovre 

Hospitaler  
 

15.15 Er risikoen for at vi løber tør for antibiotika reel? 

Ute Wolff Sönksen, læge, Statens Serum Institut  
 

15.45 Hvordan indtænkes den mikrobiologiske trussel i sundhedspolitikken? 

Karin Friis Bach (B), formand for Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden  
 

16.00 Opsummering og tak for i dag 

Torben Mogensen og Tina Ipsen  
 


