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Deltagere
Formand, dyrlæge, lic.med.vet., Hans Henrik Dietz (Københavns Universitet)
Institutdirektør, dyrlæge, PhD, Kristian Møller (Danmarks Tekniske Universitet)
Overlæge, dr.med., PhD, Svend Ellermann- Eriksen (Aarhus Universitetshospital)
TIL STEDE

Professor, specialdyrlæge, PhD, Ken Steen Pedersen (Den Danske Dyrlægeforening)
Overlæge, dr.med., PhD, Henrik Westh (Københavns Universitet)
Professor, dyrlæge, PhD, Jens Peter Nielsen (Københavns Universitet)
Dyrlæge Asbjørn Brandt (Lægemiddelstyrelsen)
Overlæge, Lægefaglig konsulent, dr.med. Robert Skov (Statens Seruminstitut)

AFBUD

Centerchef, speciallæge Marlene Øhrberg Krag (Sundhedsstyrelsen)
Dyrlæge Tim Petersen (Fødevarestyrelsen)

REFERENT

Dyrlæge Pia Jul, dyrlæge Hanne Christensen, dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Dagsorden
1.

Status på Rådets arbejdsopgaver (ved Hans Henrik Dietz)

2.

Arbejdet med ”god klinisk praksis” (ved Hans Henrik Dietz)

3.

Fødevarestyrelsens resistensovervågning (ved Gudrun Sandø og Anna Huda, Fødevarestyrelsen)

4.

Orientering om status på Veterinærforlig III forskningsprojekter (ved Stig Mortensen, Fødevarestyrelsen)

5.

Fødevarestyrelsens Gult kort ordning (ved Elisabeth Okholm Nielsen, Fødevarestyrelsen)

6.

Rådets kommunikation (ved Hans Henrik Dietz)

7.

Eventuelt

Referat
AD. 0 Velkomst (ved Hans Henrik Dietz)
DISKUSSION/INFORMATION
Siden sidste møde:
Der har været to udskiftninger blandt Rådets medlemmer. SSI repræsenteres fremover af Robert Skov, mens Sundhedsstyrelsen
repræsenteres af Marlene Øhrberg Krag.
Fødevarestyrelsen oplyste, at Rådets anbefaling til en ny målsætning for antibiotikaforbruget er blevet sendt videre til Miljø- og
Fødevareministeriets departement.

AD. 1 Status på Rådets arbejdsopgaver
DISKUSSION/INFORMATION
Rådet gennemgik status for de arbejdsopgaver, der er beskrevet i rådets kommissorium. Formanden fremlagde den plan for
behandlingen af rådets opgaver, der var vedhæftet dagsordenen. Medlemmerne havde ikke indvendinger til det planlagte forløb.
Husdyr-MRSA behandles ved næste møde.
Rådets anbefaling til under hvilke forhold, det er forsvarligt at afbryde en antibiotikabehandling, før den foreskrevne
behandlingsperiode er afsluttet, har været behandlet ved tidligere møder. Der var dog ønske om en uddybning af den nuværende
anbefaling. Der vil derfor blive indledt en sidste kommenteringsrunde.
Da rådet udarbejdede sine anbefalinger til en ny målsætning for antibiotikaforbruget, lovede rådet at komme med en målsætning for
øvrige dyrearter senere. Dette arbejde påbegyndes på det første møde i 2020.
Arbejdet med ”god klinisk praksis” (punkt 2) blev også behandlet under dette punkt.
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Der skal indsamles viden om allerede eksisterende behandlingsvejledninger og vejledninger i ”god klinisk praksis”, som basis for
rådets videre arbejde med opgaven. Sekretariatet indsamler relevante vejledninger, og Rådets medlemmer anbefales at sende links til
diverse vejledninger, som vi anser for væsentlige i vores arbejde med dette punkt.

AD. 2 Arbejdet med ”god klinisk praksis”
DISKUSSION/INFORMATION
Blev gennemgået sammen med punkt 1.

AD. 3 Fødevarestyrelsens resistensovervågning
DISKUSSION/INFORMATION
Anna Huda præsenterede Fødevarestyrelsens overvågning af antibiotikaresistens i veterinære patogener. Et projekt, der er startet op
i 2015. Præsentationen ligger i Filkassen
Gudrun Sandø præsenterede Fødevarestyrelsens overvågning af antibiotikaresistens i isolater fra fødevarer og fødevareproduktionen.
Fødevarestyrelsen leverer data til både EU's program, DANMAP og ad hoc projekter. Præsentationen ligger i Filkassen.

AD. 4 Orientering om status på Veterinærforlig III forskningsprojekter
DISKUSSION/INFORMATION
Steen Mortensen præsenterede forskningsprojekterne under Veterinærforlig III. Der er i alt 9 projekter fra Københavns Universitet,
Statens Seruminstitut og Aarhus Universitet. Emnerne for forskningsprojekterne inkluderer husdyr-MRSA, probiotika, foderstrategier
og management strategier. En oversigt over projekterne blev omdelt til rådet og ligger i Filkassen.

AD. 5 Fødevarestyrelsens Gult kort ordning
DISKUSSION/INFORMATION
Elisabeth Okholm Nielsen præsenterede Fødevarestyrelsens Gult kort ordning. En af rådets opgaver er at rådgive ministeren om
eventuelle ændringer i Gult kort ordningen. Rådet vil se på opgaven, når der kommer nye forskningsresultater eller internationale
vejledninger, der giver anledning til en revurdering af Gult kort ordningen. Præsentationen ligger i Filkassen.

AD. 6 Rådets kommunikation
DISKUSSION/INFORMATION
Pia Jul præsenterede rådet for arbejdet med en særskilt hjemmeside til rådet. Rådet diskuterede desuden andre muligheder for
kommunikation og faglig formidling. I første omgang skal der fokuseres på hjemmesiden, og rådet vil søge inspiration til yderligere
faglig formidling i det arbejde Fødevarestyrelsen har lavet på dyrevelfærdsområdet. Præsentationen ligger i Filkassen.

AD. 7 Eventuelt
DISKUSSION/INFORMATION
Der var intet til dette punkt.
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