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Punkt (titel, tid, oplægsholder)
1. Velkomst
Hans Henrik Dietz
Tim Petersen
2. Introduktion af rådets
medlemmer og sekretariat
HH/Alle

Beskrivelse
Hans Henrik Dietz og Tim Petersen bød velkommen.

Konklusion/aktionspunkter

Introduktionsrunde blandt rådets medlemmer.
Formanden informerede om, at referater af rådets møder skal
være beslutningsreferater. Rådets medlemmer blev orienteret

Pia Jul (PIAJU@fvst.dk) fra sekretariatet i Fødevarestyrelsen skal CC på alle mails angående rådet

3. Det politiske grundlag for
rådet
Tim Petersen

4. Introduktion af rådets opgaver
Hans Henrik Dietz
Tim Petersen
5. Kommissorium
Tim Petersen

om at Pia Jul (PIAJU@fvst.dk) fra sekretariatet i Fødevarestyrelsen skal CC på alle mails angående rådet, så de kan journaliseres
korrekt.
Tim Petersen gennemgik Veterinærforlig III aftaleteksten, der var
vedlagt dagsordenen.
Tim fremhævede målsætning for reduktion af antibiotikaforbruget til svin som udløber i 2018, hvor rådet skal fremkomme med
forslag til en fremtidig målsætning. Samtidig skal rådet også i
2018 komme med en vurdering af husdyr-MRSA-fund i slagtekalve og mink.
Det blev understreget, at rådet ikke er under instruktion af Fødevarestyrelsen eller andre.
Punkt 4 og 5 behandlet samlet
Sekretariatet kommer med udkast til portal/hjemmeside, hvor referat, dagsorden og
Det blev drøftet, hvornår man må udtale sig til pressen, og hvem andet materiale fra rådet kan fremgå.
man kan udtale sig på vegne af.
Sekretariatet udarbejder et forslag til en haDet blev konkluderet, at rådsmedlemmerne kan udtale sig fuld- bilitetserklæring.
stændig frit om Rådets arbejde, med den viden det enkelte medlem har indenfor området og på basis af egen overbevisning.
Et fuldt revideret kommissorium kommer til
Rådsmedlemmer må udtale sig på egne vegne og som medlem af godkendelse sammen med referatet.
Rådet, men ikke på vegne af Rådet. Der henstilles dog til, at man
orienterer formanden, såfremt man har udtalt sig. Det er kun Rådets formand, der kan udtale sig på Rådets vegne.
Der blev spurgt ind til en eventuel ekstern kontaktflade.
Sekretariatet kommer med udkast til portal/hjemmeside hvor referat, dagsorden og andet materiale fra Rådet kan fremgå.
Formanden tilkendegav, at Rådets vurderinger skal være evidensbaserede og fremlægges på en sådan måde, at politikerne
kan træffe beslutninger på det bedst mulige, konsekvensvurderede grundlag.

Der blev spurgt ind til, om der er ressourcer til at vurdere de
økonomiske konsekvenser af eventuelle tiltag, som Rådet måtte
foreslå.
Rådet har mulighed for at spørge Fødevarestyrelsen via sekretariatet med hensyn til økonomisk vurdering af eventuelle tiltag.
Fødevarestyrelsen må så vurdere, om der er ressourcer til at besvare en sådan forespørgsel.
Det blev foreslået at udarbejde en habilitetserklæring til rådsmedlemmerne.
Sekretariatet udarbejder et forslag til en habilitetserklæring.
Desuden påpegede formanden, at det er det enkelte medlems
ansvar at sikre sin habilitet. Habilitetserklæringen drøftes ved
næste møde.
Der blev stillet spørgsmål til formuleringen ”Rådet bistår Fødevarestyrelsen med at foretage risikovurderinger…” i kommissoriet.
Det blev foreslået at ændre formuleringen til: ”Rådet bistår Fødevarestyrelsen med at vurdere, præcisere og eventuelt initiere
risikovurderinger…”.
Der var enighed om at fjerne muligheden for suppleanter som
nævnt i kommissoriets punkt 4. Det vil være muligt at invitere
gæster til at diskutere med/fremlægge særlige emner for Rådet.
Der var enighed om, at der ikke skulle stemmes ved anbefalinger
til Miljø- og fødevareministeren. Punkt 8.2 i kommissoriet rettes
derfor til ”I tilfælde af uenighed er det muligt for medlemmerne
at begrunde et særstandpunkt”. Når mødereferatet er godkendt,
er beslutninger fra mødet definitive.
Det blev aftalt, at punkt 6.2 udvides så det præciseres, at referater skal godkendes og kommenteres senest 1 uge efter fremsendelse.

6. Rådets arbejdsform
Hans Henrik Dietz
Tim Petersen

7. Fastlæggelse af møder for
det næste år
Tim Petersen

8. Konkrete opgaver for rådet
a) MRSA overvågningen
Hanne Christensen

Et fuldt revideret kommissorium kommer til godkendelse sammen med referatet.
Sekretariatet foreslår, at alle dokumenter, som Rådet skal have
til rådighed gøres tilgængelige via en portal drevet af Statens IT
ved navn Filkassen. Der var flere medlemmer, der har haft problemer med login. Sekretariatet fremskaffer vejledning til login
for eksterne.
Eventuelle ekskursioner til humant hospital og produktionsdyrsbesætninger blev diskuteret. Der er enighed om, at ekskursioner
vil være nyttige. Første ekskursion skal så vidt muligt afvikles inden jul 2018. Sekretariatet kommer med oplæg til ekskursionsmodeller.
Sekretariatet vil sende Outlook invitationer ud til fremtidige møder.
Den 31/10 udgår da flere medlemmer ikke kan denne dag. Sekretariatet sender nye forslag til mødedatoer.

Sekretariatet fremskaffer vejledning til login
på ”Filkassen” for eksterne.

Første ekskursion skal så vidt muligt afvikles
inden jul 2018. Sekretariatet kommer med
oplæg til ekskursionsmodeller.

Sekretariatet vil sende Outlook invitationer
ud til fremtidige møder.
Sekretariatet sender nye forslag til mødedatoer for Rådets 2. møde.

Hanne Christensen gennemgik hovedpunkterne af det udsendte
materiale.

Mink:

Mink:

Af det udleverede materiale fremgår det, at stikprøvestørrelsen i Rådet vurderer, at stikprøvestørrelsen i unundersøgelsen fra 2015 er for lille i forhold til det estimerede an- dersøgelsen fra 2015 er for lille i forhold til
tal ved den ønskede præcision.
det estimerede antal ved den ønskede præcision, og vil derfor anbefale en ny undersøgelse inklusiv fodercentralerne. Undersøgelsen skal så vidt muligt udføres i 2018.

Rådet vil derfor anbefale en ny husdyrMRSA undersøgelse af mink i 2018, hvor
stikprøvestørrelsen er som anbefalet i det
udleverede dokument fra DTU Veterinærinstituttet, og hvor metodikken for prøveudtagelsen vurderes (specielt om poter er et
relevant prøvefokus). Foruden undersøgelse
af dyrene bør foderprøver fra de fodercentraler, der leverer minkfoder også indgå i
undersøgelsen.
Rådet anbefaler, at der tages foderprøver
fra alle fodercentraler i landet.
Slagtekalve:
Rådet anbefaler at gentage screeningen i
2019 for at vurdere det reelle niveau af
Rådet vurderer, at stikprøven i undersøgelsen fra 2015 er for lille MRSA i slagtekalve.
i forhold til det estimerede antal ved den ønskede præcision.
Rådet anbefaler i den forbindelse at lade
DTU vurdere, hvor mange prøver der skal
tages i de enkelte besætninger under henRådet er opmærksom på en sideløbende undersøgelse fra SEsyntagen til den ønskede sikkerhed for at
GES, hvor der endnu ikke ligger resultater klar.
opdage husdyr-MRSA, hvis bakterien er til
stede i besætningen.
Slagtekalve:

Rådet anbefaler, at DTU vurderer, om det er
muligt at supplere den nævnte undersøgelse i regi af SEGES med et begrænset antal
prøver, så den ønskede stikprøvestørrelse
opnås.

b) Orientering om baggrund for ny målsætning for antibiotikaforbrug
Tim Petersen
c) Orientering om baggrund for antibiotikabehandlingstider
Tim Petersen
9. Eventuelt

Rådet blev orienteret om baggrunden for den kommende opgave.
Rådet udtrykte i den forbindelse, at fristen for rådet til at tilvejebringe et solidt grundlag for en anbefaling vurderes som bekymrende kort.
Punktet flyttes til næste møde.

