Presentationer av myndigheter
Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet för bland annat djurhållning, växtodling, jordbrukets miljöpåverkan, livsmedel och utveckling av
landsbygden. Vi ska ha en helhetssyn och samverka med andra myndigheter,
företag, föreningar och organisationer. Jordbruksverket ska också säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren, förebygga spridning av och
bekämpa smittsamma djursjukdomar och säkerställa ett gott djurskydd. Vi
ska även verka för säkra livsmedel och ta konsumenthänsyn för vår del av
livsmedelskedjan.
Jordbruksverket är en riskhanterande myndighet när det gäller smittskyddsfrågor. Att motverka antibiotikaresistens och minska läkemedelsanvändningen inom djurhållningen är två högt prioriterade områden. Förebyggande djurhälsoarbete, kontroll och samverkan mellan myndigheter inom human- och veterinärmedicin
samt lantbruksnäringen är viktiga pusselbitar i detta arbete.
Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet med ansvar för kemikaliekontrollen. Kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU.
Ett bekämpningsmedel (biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel) måste vara
godkänt av Kemikalieinspektionen för att få säljas i Sverige och definieras
i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur,
växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom
(14 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)).
Sverige har införlivat biociddirektivet och detta föreskriver att alla biocidprodukter som släpps ut på marknaden inom EU måste vara godkända senast den 14 maj 2014. Godkännande kommer då behövas även för
vissa desinfektionsmedel, som i dagsläget är undantagna från godkännandekravet. En förutsättning är att
produktens verksamma ämnen finns med och ska utvärderas i EU:s arbetsprogram för existerande ämnen.

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor
och sorterar under Landsbygdsdepartementet. Vi arbetar i konsumenternas
intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och
bra matvanor.
För att nå dessa mål utarbetar vi riskvärderingar och likartade underlag
som grund för beslut om hanteringsåtgärder, t. ex. regler, råd och information till konsumenter och intressenter i livsmedelskedjan.
Vårt arbete för minskad antibiotikaresistens genomförs i samråd med nationella och internationella
aktörer. Livsmedelsverket utvecklar analysmetoder för detektion av antibiotikaresistenta bakterier på
livsmedel samt genomför vid behov kartläggningar av antibiotikaresistens i livsmedel som komplement
till övrig resistensövervakning.

Koka val i vardagen 5 april 2011

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. På regeringens uppdrag
lämnade Kemikalieinspektionen den tionde mars 2011 en handlingsplan för en giftfri vardag för perioden
2011 – 2014.

Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet är en nationell expertmyndighet under Socialdepartementet
med ansvar för smittskyddsfrågor och med ett brett folkhälsoperspektiv. Myndighetens uppgift är att främja befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar
och bidra till att landets smittskydd fungerar effektivt.
Genom bland annat övervakning, omvärldsbevakning, beredskap, forskning
och diagnostik bygger vi upp och sprider kunskap till hälso- och sjukvården och
övriga intressenter.
Smittskyddsinstitutet har ett nationellt uppdrag att genom aktiv kunskapsförmedling i frågor som rör antibiotikaresistens till hälso- och sjukvården, socialtjänsten och allmänheten arbeta för att bevara möjligheten
att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur. Utöver detta skall myndigheten på regeringens uppdrag utvärdera Patientsäkerhetssatsning 2011 i de delar som avser inrättande av
lokala Stramagrupper och minskad antibiotikaförskrivning.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har
en mycket bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och har en omfattande registerverksamhet över dessa
områden. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning Socialstyrelsens
arbete ska ha. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare på de ovan
nämnda områdena. Socialstyrelsen ger stöd, påverkar och granskar på flera olika sätt.
Enligt smittskyddslagen (2004:168) har Socialstyrelsen ansvar för samordning av smittskyddet på nationell
nivå. På regerings uppdrag har Socialstyrelsen den första mars 2011 lämnat förslag till utveckling av strategin för samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt
expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs
och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik,
forskning, beredskap och rådgivning. SVA har en viktig roll i samband med
information och utbildning.
SVA ansvarar för övervakning av antibiotikaresistens hos djur och i livsmedel och är nationellt referenslaboratorium detta område. SVA ska verka för en rationell användning av antibiotika till djur. Genom Strama VL,
som är en funktion för strategier mot antibiotikaresistens inom veterinärmedicin och livsmedel, har SVA ett
ansvar för samverkan kring dessa frågor.
Vid SVA finns också Zoonoscenter som bland annat arbetar för att skapa en samlad bild av zoonoser (infektioner som sprids mellan djur och människor) längs hela kedjan från jord till bord. Det finns också ett Zoonosråd
som arbetar för ömsesidig förståelse och en gemensam bas för myndighetsutövande inom zoonosområdet.

