Referat af møde i Det Veterinærmedicinske Råd den 8. maj 2019 kl. 10:30-15:30
Deltagere
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)
TIL STEDE

Dyrlæge Tim Petersen (Fødevarestyrelsen)
Overlæge, dr.med. Kåre Mølbak (Statens Seruminstitut)
Overlæge, dr.med, PhD, Henrik Stig Jørgensen (Sundhedsstyrelsen)
Dyrlæge, PhD, Jens Peter Nielsen (Københavns Universitet)
Dyrlæge, Mette Kirkeskov Sie (Sekretariatetsleder, Fødevarestyrelsen)

AFBUD

Dyrlæge Asbjørn Brandt (Lægemiddelstyrelsen) – har skiftligt sendt kommentarer til dagsordenens punkt 1

REFERENT

Pia Jul, Hanne Christensen, Elisabeth Okholm Nielsen

Dagsorden
1.

Rådets anbefaling til en ny antibiotikamålsætning (ved Hans Henrik Dietz)

2.

Afbrydelse af en antibiotikabehandling før tid (ved Hans Henrik Dietz)

3.

Arbejdet med behandlingsvejledninger (ved Jens Peter Nielsen og Ken Steen Pedersen)

4.

Orientering om MRSA overvågningen (ved Hanne Christensen)

5.

Eventuelt

Referat
Ad. 0 Velkomst
DISKUSSION/INFORMATION
Introduktion af Mette Kirkeskov Sie, der er konstitueret sektionsleder i Dyrevelfærd & Veterinærmedicin og dermed sekretariatsleder
for Rådet.
Mette gennemgik status efter udskrivelse af folketingsvalg.

Ad. 1 Rådets anbefaling til en ny antibiotikamålsætning
DISKUSSION/INFORMATION
Det diskuteredes hvilket år, der skal være referenceår for den nye målsætning. Rådet anbefaler, at bruge 2018 som referenceår for
en kommende reduktionsmålsætning.
Det diskuteredes, hvorvidt der skal fastsættes en målsætning for reduktion af medicinsk zink frem mod 2022, hvor medicinsk zink
skal udfases. Rådet er enige om, at anbefale en trinvis reduktion af medicinsk zink med cirka 25 % om året indtil fuldstændig
udfasning.
Målsætningen for reduktion af antibiotika vil tage hensyn til den samtidige udfasning af medicinsk zink.
Rådet fokuserer i den nuværende reduktionsanbefaling på svin. Rådet vil ved et senere møde se på de øvrige dyrearter og komme
med anbefalinger til en artsspecifik antibiotikamålsætning, såfremt det findes relevant.
Det Veterinærmedicinske Råd anbefaler, at antibiotikaforbruget for svin reduceres med 2% om året i perioden 2019-2022, i alt 8% i
forhold til forbruget af kilogram aktivt antibiotika i 2018.
Såfremt der sker større udsving i svineproduktionen forventer Rådet, at komme med nye anbefalinger.
Udkastet til en målsætningsanbefaling har været sendt rundt til kommentering blandt Rådets medlemmer. Dokumentet blev
gennemgået, og den nye version sendes til endelig kommentering efter mødet.

Ad. 2 Afbrydelse af en antibiotikabehandling før tid
DISKUSSION/INFORMATION
Formanden og sekretariatet har på baggrund af diskussionen fra sidste møde udarbejdet et oplæg til Rådets anbefalinger angående
muligheden for at afbryde en antibiotikabehandling før den af dyrlægen anviste tid. Oplægget har været sendt rundt forud for mødet.
Rådet godkendte dokumentet med få rettelser.

Ad. 3 Arbejdet med behandlingsvejledninger
DISKUSSION/INFORMATION
Punktet udgik fra dette møde på grund af tidsnød. Punktet indgår på næste møde.

Ad. 4 Orientering om MRSA overvågningen
DISKUSSION/INFORMATION
Rådet blev orienteret om resultaterne af Fødevarestyrelsens 2018 MRSA-undersøgelser.
Svin på friland og mink er over aktionsgrænsen på 10 %, og Rådet vil tage stilling til disse dyrearter ved næste møde.
Fødevarestyrelsen har bestilt en risikovurdering af anvendelse af råt kategori 3 materiale i pelsdyrfoder. Risikovurderingen blev delt
ud ved mødet og sendes rundt elektronisk efter mødet.

Ad. 5 Eventuelt
DISKUSSION/INFORMATION
Enkelte medlemmer har fortsat problemer med at logge på Filkassen. Sekretariatet følger op på dette.

