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Nyt fra sekretariatet
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Eventuelt

AD. 1 Velkomst
DISKUSSION/INFORMATION
Formanden orienterede om en henvendelse fra Miljø- og Fødevarestyrelsens departement.
Departementet ønsker, at Rådet under dagens gennemgang af punkt 7 er opmærksomme på følgende:
1.

det politiske landskab, og behovet for at der allerede meget tidligt i 2019 kan fremlægges en ny målsætning for reduktion af
antibiotikaforbruget

2.

det vil blive nødvendigt, at Rådet udarbejder et sæt midlertidige målsætninger, hvis ikke de evidensbaserede anbefalinger til nye
målsætninger kan fremlægges meget tidligt i 2019

3.

departementet anmoder Rådet om at udarbejde et realistisk bud på en konkret tidsplan for, hvornår de nye målsætninger kan
fremlægges

Der er ved dagens møde desuden vedlagt kommentarer fra ViNordic og L&F til DANMAP 2017 rapporten til medlemmerne.
Kommentarerne er mest af teknisk karakter. Bemærkningerne fra interesseorganisationerne oversendes til DANMAP-gruppen.
I kommentaren fra L&F nævnes ”off-label use”. Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) under det Europæiske
lægemiddelagentur (EMA) har netop lavet et dokument om off-label use. Asbjørn Brandt sender dokumentet til sekretariatet, der
sørger for at distribuere det videre til resten af rådsmedlemmerne. (Sek: Vedlagt referatet)

AD. 2 Den kommende EU forordning
DISKUSSION/INFORMATION
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Anne Rath Petersen fra Fødevarestyrelsens afdeling for Dyrevelfærd & Veterinærmedicin orienterede om de gældende regler på EU
plan og den kommende forordning. Det vil ikke være tilladt at bruge off-label use, og anvisningerne i SPC’et kan ikke fraviges.
Forordningen forventes at træde i kraft januar 2019 og i medlemsstaterne i januar 2022

AD. 3 Afbrydelse af behandlingstid
DISKUSSION/INFORMATION
Diskussion om hvorvidt en landmand selv kan vurdere, hvornår en antibiotikabehandling kan afsluttes, og hvorvidt det er relevant at
angive dette, når det nye EU forordning træder i kraft.
De nuværende SPC’er er konservative. CVMP forventer, at SPC’erne bliver opdateret hyppigere. Det er myndighedernes opgave at
opfordre firmaerne til løbende at opdatere deres SPC’er
Mange SPC’er har behandlingsintervaller. Også under den nye forordning vil det være muligt at afkorte en behandlingstid , så længe
det sker indenfor behandlingsintervallet i SPC’et.
Det blev diskuteret hvorvidt landmænd er kompetente til selv at vurdere hvornår en behandling skal stoppes eller om dette er en
veterinærfaglig beslutning. Et argument, der blev fremført, var, at landmanden under specifikke kriterier udstukket af en dyrlæge selv
kan starte en behandling, og han bør derfor også under de samme kriterier kunne afslutte en behandling.
Det Nationale Antibiotikaråd spørges, om der er evidens for, at kortere behandlingstider medfører mindre resistens.
Kåre Mølbak og Asbjørn Brandt undersøger litteratur fra det humane område med fokus på tarmlidelser og luftveje.
Sekretariatet skal formulere en foreløbig anbefaling fra rådet, der efterfølgende sendes til godkendelse hos Rådsmedlemmerne.

AD. 4 DANMAP 2017
DISKUSSION/INFORMATION
Hans Henrik Dietz gennemgik udvalgte nedslagspunkter i DANMAP2017 rapporten:
Der ses generelt et fald i forbruget til dyr. Man kan se, at Fødevarestyrelsens regulering har effekt på forbruget.
Fluorokinoloner bruges næsten ikke til produktionsdyr, men anvendes stadig til familiedyr. Dette kunne være et kommende emne for
Rådet.
Der fremhæves to tekstbokse. Den ene om Det Veterinærmedicinske Råd og den anden om MRSA.
Bemærkninger til rapporten fra rådsmedlemmerne:
DANMAP har konservativt fastholdt sin opbygning gennem 20 år med de fordele og ulemper, der kan være. Rådet overvejer at
udarbejde et kort oplæg med forslag til fornyelse af DANMAP.

AD. 5 Fødevarestyrelsens håndtering af antibiotikaforbruget til svin 2010-2018
DISKUSSION/INFORMATION
Tim Petersen orienterede om Fødevarestyrelsens håndtering af antibiotikaforbrug . Fødevarestyrelsens erfaring er, at når der er ekstra
fokus på forbruget manifesteret ved restriktive foranstaltninger, ses der et fald i forbruget. Det er vigtigt at holde fokus på, at
grænseværdierne fortsat skal være effektive. Hvis man sænker d em for meget, bliver det umuligt for producenterne at følge med, og
effekten af grænseværdierne forsvinder.
Der er ca. 5.300 svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale, og der uddeles ca. 30 påbud om gult kort om året.

AD. 6 DTUs rapport og gult kort
DISKUSSION/INFORMATION
Vibeke Frøkjær gennemgik et arbejde, som DTU er ved at færdiggøre for Fødevarestyrelsen. Det skal belyse ændringer i
antibiotikaforbruget fra 2010 - 2017 (perioden med gult kort og grænseværdier). Arbejdet omhandler både kvæg og svin, men der
præsenteredes primært data for svin.
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Det er ikke de samme besætninger, der får gult kort flere gange, men det er dog primært de samme besætninger , der ligger med et
højt eller et lavt forbrug.
Faldet i forbruget af tetracykliner, efter det er blevet vægtet med en faktor på 1,5 i gult kort-ordningen, sker især i de højest
forbrugende besætninger.
Forbruget af antibiotika er faldet til malkekvæg, mens det ikke har rykket sig meget til slagtekalve, hvor en del besætninger fortsat
ligger over grænseværdierne.
Rådet diskuterede muligheden for at øge fokus på oplysning til borger ne om sikkerheden ved at spise dansk kød frem for udenlandsk.
Emnet blev taget op, da der findes mange misforståelser i befolkningen om brugen af antibiotika til produktionsdyr og den afledte
risiko for, at der måtte være antibiotikarester eller bakterier med antibiotikaresistens i kødet.
Når rapporten er offentliggjort vil sekretariatet distribuere den videre til Rådets medlemmer. Rapporten fra DTU indgår i
Fødevarestyrelsens risikohåndteringsarbejde.

AD. 7 Målsætning for antibiotikaforbruget til svin, baggrund og beslutning
DISKUSSION/INFORMATION
Rådet er enig i, at Rådet fortsat mangler opdateret viden for at komme med en revideret, evidensbaseret anbefaling.
Rådet vil se på en række emner ved de følgende møder som baggrund for Rådets anbefaling herunder:


Fordelingen på stofgrupper af dyrlægers ordinationer



Hvad kan vi lære af den antibiotikafri produktion (OUA – Opdræt Uden Antibiotika)?



Resultater af undersøgelsen som FVST har igangsat på Aarhus universitet om dyrlæger og landmænds opfattelse af
antibiotikaresistens



Resultater eller delresultater fra en rapport bestilt af FVST hos IFRO (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU)
angående de økonomiske konsekvenser af antibiotikareduktion



Hvordan er fordelingen for oralt forbrug?



Sammenhængen mellem antibiotikaforbrug og -resistens.

Rådet ser en række muligheder for at påvirke antibiotikaforbruget fx:


Målsætning for hele populationen



Målsætning opdelt på dele af populationen (primær reduktion af de højest forbrugende)



Målsætning og sænkning alene af det orale forbrug

Mulighederne vil blive behandlet ved de kommende møder med henblik på løbende håndtering og anbefaling om målsætning for
antibiotikaforbruget.
Sekretariatet udarbejder et udkast til en orientering til departementet. Departementet skal orienteres om Rådets anbefaling om, at
videreføre den nuværende målsætning fra 2018 ind i 2019 samt processen for Rådets videre arbejde med en ny anbefaling , idet
Rådet også har taget foreløbigt hensyn til det pågående arbejde med samtidigt at reducere anvendelsen af lægemiddelzink til grise .
Udkastet vil komme til kommentering blandt rådsmedlemmerne.

AD. 8 Nyt fra sekretariatet
DISKUSSION/INFORMATION
Sekretariatet informerede om igangværende initiativer fra sekretariatet så som hjemmeside og separat e-mail-postkasse til Rådet.
Hvis medlemmerne oplever problemer med login på Filkassen, send en beskrivelse af problemet og et screenshot til vetmed@fvst.dk
Der gøres opmærksom på, at dokumenter der deles i Filkassen ikke er offentligt tilgængelige og kun må deles, hvis det er afta lt med
dokumentejeren.
Sekretariatet kommer snarest med detaljeret oplæg til ekskursioner i januar, hvor datoerne allerede er fastlagt til torsdag den 10.
januar 2019 og torsdag den 24. januar 2019.

AD. 9 Eventuelt
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DISKUSSION/INFORMATION
Der bliver den 13. november 2018 udgivet en artikel i mBio ( https://mbio.asm.org/content/9/6/e02142-18). Artiklen omhandler
spredning af husdyr-MRSA og kan give interesse fra pressen.
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