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Referat af møde i Det Veterinærmedicinske Råd den 6. februar 2019 kl. 10:30-15:30 

Deltagere 

TIL STEDE 

Formand, dyrlæge, lic.med.vet., Hans Henrik Dietz (Københavns Universitet)  

Dyrlæge, PhD, Kristian Møller (Danmarks Tekniske Universitet)  

Overlæge, dr.med., PhD, Svend Ellermann- Eriksen (Aarhus Universitetshospital)  

Specialdyrlæge, PhD, Ken Steen Pedersen (Den Danske Dyrlægeforening) 

Overlæge, dr.med., PhD, Henrik Westh (Københavns Universitet)  

Dyrlæge Tim Petersen (Fødevarestyrelsen) 

Dyrlæge Asbjørn Brandt (Lægemiddelstyrelsen)  

Overlæge, dr.med. Kåre Mølbak (Statens Seruminstitut)  

Overlæge, dr.med, PhD, Henrik Stig Jørgensen (Sundhedsstyrelsen) 

Dyrlæge, PhD, Jens Peter Nielsen (Københavns Universitet) 

AFBUD Ingen 

REFERENT Pia Jul, Hanne Christensen, Elisabeth Okholm Nielsen 

 

Dagsorden 

1. Velkomst (ved Hans Henrik Dietz) 

2. Opsamling på besætningsbesøg (ved Hans Henrik Dietz) 

3. Status på MRSA undersøgelserne (ved Hanne Christensen) 

4. One Health perspektivet i antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens (ved Anders Miki Bojesen, Københavns Universitet) 

5. Adfærdsundersøgelse fra Aarhus Universitet (ved Inger Anneberg, Aarhus Universitet) 

6. Opsamling på afbrydelse af behandlingstider (ved Elisabeth Okholm Nielsen) 

7. Opsamling på reduktionsmålsætning 

a) Udvikling i antibiotikaforbruget indtil i dag (ved Johanne Bischoff Clemensen, Fødevarestyrelsen) 

b) Udviklingen i det orale forbrug (ved Johanne Bischoff Clemensen, Fødevarestyrelsen) 

c) Opsummering af rapport fra IFRO (ved Katja Kragelund, Fødevarestyrelsen) 

d) Hvad har Rådets medlemmer brug for til næste møde for at kunne sige noget om målsætning (ved Hans Henrik Dietz) 

8. Nyt fra sekretariatet (ved Pia Jul) 

9. Eventuelt 

Referat 

AD. 1 Velkomst  

DISKUSSION/INFORMATION  

Hans Henrik Dietz bød velkommen og spurgte efter emner til punktet ”Eventuelt”.  

Den offentlige høring på AMEG rapporten bliver taget op under ”Eventuelt” 

 

AD. 2 Opsamling på besætningsbesøg 

DISKUSSION/INFORMATION 

Hans Henrik Dietz samlede op på Rådets besætningsbesøg afholdt den 10. og 24. januar 2019.  

Slagtekyllingebesætning: kyllingeproducenten havde en imponerende biosecurity. Generelt meget lavt antibiotikaforbrug i denne 
branche. 

Malkekvægsbesætning: god gennemsnitlig besætning. Havde ikke et stort antibiotikaforbrug. Det bemærkes at antibiotikaforbruget til 
kvæg primært findes i slagtekalveproduktioner. 

Svinebesætning: der var mange gode spørgsmål og mange svar. God besætning med alle aldersgrupper i samme bedrift.  
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Ken Sten Pedersen vil finde en behandlingsplan for en tilfældig svinebesætning, så Rådet kan se, hvordan den ser ud.  

For de Rådsmedlemmer der var forhindret i deltagelse i besøget i svinebesætningen, vil der blive arrangeret et ekstra 
besætningsbesøg. 

 

AD. 3 Status på MRSA undersøgelserne 

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Præsentation ved Hanne Christensen: 

Opdatering på Fødevarestyrelsens MRSA overvågning. 

Rådet anbefalede ved mødet den 14/09/2018 at medtage mink i 2018 overvågningen og slagtekalve i 2019. Der er udtaget prøver fra 
minkene og resultaterne kommer ind i de samlede opgørelser for MRSA overvågningen. Slagtekalvene undersøges i starten af 2019. 

Når den samlede rapport for MRSA overvågningen i 2018 er klar sendes den ud til Rådet. 

Det forslås at tage emnet op ved næste møde når resultaterne foreligger.  

Kristian Møller oplyser, at der nu er publikationer baseret på MRSA projektet, herunder om transmission af LA-MRSA. Disse vil blive 
sendt rundt. 

 
AD. 4 One Health perspektivet i antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens 

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Præsentation ved Anders Miki Bojesen: 

Husdyrproduktion er intensiv med høj belægningsgrad og immunologisk sårbare individer. 

Danmark ligger lavt internationalt hvad angår AB-forbrug, men stadig plads til reduktion. 

For at kunne reducere forbruget mangler der dog bedre vacciner og mere udbredt brug af mikrobiologisk diagnostik.  

 

AD. 5 Adfærdsundersøgelse fra Aarhus Universitet 

 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Præsentation ved Inger Anneberg: 

Fokus i undersøgelsen har været at få så stor variation i besvarelser snarere end mange besvarelser. Der var generelt tilslutning til 
Gult kort blandt landmænd og dyrlæger, men også negative aspekter. 

Rådet ønsker flere data om gult kort til næste møde. 

 

AD. 6 Opsamling på afbrydelse af behandlingstider  

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Det blev ved sidste møde aftalt at spørge Det Nationale Antibiotikaråd, om der er evidens for, at kortere behandlingstider medfører 
mindre resistens.   

Antibiotikarådet har i mellemtiden afholdt et møde med netop dette punkt på dagsordenen. Fra deres referat er konklusionen:  

”Mens flere studier tyder på, at man godt kan afkorte behandlingsvarigheden og opnå samme effekt, så var der enighed om, at det 
fortsat er et område, hvor der er behov for mere viden.” 

Referatet fra mødet i Antibiotikarådet sendes ud sammen med referatet fra dagens møde.  

Formanden og sekretariatet vil lave et oplæg til Rådets anbefalinger angående muligheden for at afbryde en antibiotikabehandling før 
den af dyrlægen anviste tid. Oplægget sendes rundt til Rådets medlemmer til kommentering.  
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AD. 7 Opsamling på reduktionsmålsætning fra sidste møde  

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

a + b) Punkt a) og b) blev præsenteret samtidigt. Præsentation af data og trends for antibiotikaforbruget til svin ved Johanne 
Clemensen. Data for antibiotikaforbruget blev vist fordelt på stofgrupper, indgivelsesform, aldersgrupper og ordinationsgrupper. 
Power Point sendes ud til Rådet sammen med eventuelt yderligere materiale og opdateret med 2018 tal.  

Sendes når 2018 tallene er klar, helst sammen med referatet.  

De forskellige opgørelsesmetoder blev kort diskuteret.  

Rådet vil komme med et forslag til en fornyelse af DANMAP, der eventuelt kunne indeholde løbende afrapportering. Et oplæg til dette 
sendes ud sammen med referatet. 

Rådet ønsker en kort gennemgang af projektet om modernisering af Fødevarestyrelsens database VetStat ved det kommende møde.  

 

c) Kort præsentation af IFRO-rapporten (vedhæftet dagsordenen) ved Katja Kragelund.  

Der er store usikkerheder og mange antagelser i rapporten. Rapporten er et forstudie til en grundigere rapport med opdaterede tal, 
hvor der blandt andet også tages højde for flere interventionsmuligheder. Arbejdet er i gang ved IFRO. 

Rådet er enigt om, at deres anbefalinger ikke skal begrænses af økonomiske fremskrivninger. Det understreger dog vigtigheden af, at 
fremtidige anbefalinger bliver udformet i kontekst af den nuværende husdyrsproduktion i Danmark. 

  

d) Diskussion af hvad har Rådet brug for inden næste møde? 

Sekretariatet laver et dokument med en liste over de data og den information, Rådet ønsker inden næste møde. Der nævntes ved 
mødet følgende:  

• Data for  

o Antibiotikaforbruget for 2018  

o Salget af vacciner  

o Forbruget af medicinsk zink  

• Viden om 

o Udenlandske initiativer (for eksempel fra Holland, Norge og Sverige)  

o Forskel mellem opgørelsesmetoder  

o Risikoklassificering af de forskellige antibiotikagrupper  

o Alternativer til medicinsk zink  

Derudover opfordres rådsmedlemmerne at tage kontakt til sekretariatet, hvis der er yderligere spørgsmål, der skal afklares inden 
næste møde.  

Formanden vil udarbejde et dokument som udkast til en ny målsætningsanbefaling. Vil så vidt muligt sende dette ud sammen med 
referatet. 

 

AD. 8 Nyt fra sekretariatet 

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Kommende mødedatoer er: 08/05/2019, 28/08/2019, 06/11/2019, 12/02/2019  

Sekretariatet har udarbejdet en habilitetserklæring. Den bliver sendt rundt sammen med referatet og der vil være mulighed for 
elektronisk underskrift. 

 

AD. 9  Eventuelt 

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Den offentlige høring på AMEG rapporten:  

Antimicrobial Advice Expert Group (AMEG) under det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har den 05-02-2019 udgivet et forslag til 
en opdateret risikoklassificering af antibiotika til offentlig høring. Fristen for høringen er den 30/04/2019.  
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I forhold til danske risikovurderinger er der nogle problemstillinger, der er vigtige for Rådet at se på. Asbjørn Brandt laver en skriftlig 
opsummering af rapporten. Formanden og sekretariatet udarbejder et oplæg til Rådets svar på rapporten. 

 


