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

Deltagere 

TIL STEDE 

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)  

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 Leo Skov (Statens Seruminstitut)  

Centerchef, speciallæge Marlene Øhrberg Krag (Sundhedsstyrelsen)  

Dyrlæge Tim Petersen (Fødevarestyrelsen) 

AFBUD Ingen 

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

 

Dagsorden 

1. Velkomst (ved Hans Henrik Dietz) 

2. Kort gennemgang af OHLAM-rapporten (ved Nils Toft) 

3. Orientering om husdyr-MRSA i slagtekalve og mink (ved Hanne Christensen, Fødevarestyrelsen) 

4. Beslutning om anbefaling for husdyr-MRSA i slagtekalve og mink (ved Hans Henrik Dietz) 

5. Orientering om husdyr-MRSA overvågningen fra 2018 (ved Hanne Christensen, Fødevarestyrelsen) 

6. Beslutning om anbefaling for husdyr-MRSA for svin på friland (ved Hans Henrik Dietz) 

7. God klinisk praksis (ved Hans Henrik Dietz) 

8. Målsætning for andre dyrearter end svin (ved Hans Henrik Dietz) 

9. Afbrydelse af behandling (ved Hans Henrik Dietz) 

10. AMEG opdatering (ved Asbjørn Brandt) 

11. Nyt fra sekretariatet  

12. Eventuelt 

Referat 

AD. 1 Velkomst  

DISKUSSION/INFORMATION 

Der var to nye medlemmer med ved dette møde. Marlene Øhrberg Krag (Sundhedsstyrelsen) erstatter Henrik Stig Jørgensen og Robert 
Leo Skov (Staten SerumInstitut) erstatter Kåre Mølbak. Der blev holdt en kort præsentationsrunde. 

Siden sidst: Anbefaling om antibiotikaforbrug sendt til ministeren og forligskredsen. Præsentation af anbefalingerne for ministeren og 
forligskredsen ved DVR formand Hans Henrik Dietz og sektionschef Mette Kirkeskov Sie. Efterfulgt af en række spørgsmål som blandt 
andet blev besvaret af formanden på vegne af Rådet. Anbefalingerne vedr. antibiotikaforbruget blev efterfølgende vedtaget af 
ordførerkredsen bag Veterinærforlig III og udmeldt af Fødevareminister Mogens Jensen d. 24 oktober 2019 i en pressemeddelelse. 
Anbefalingerne vedr. lægemiddelzink er ikke vedtaget som en fast målsætning.  

Det blev diskuteret, at Rådet skal holde øje med udviklingen i forbruget af lægemiddelzink. 

AD. 2 Kort gennemgang af OHLAM-rapporten 

DISKUSSION/INFORMATION  

Præsentation ved professor Nils Toft med mulighed for besvarelse af spørgsmål til rapporten. 
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Populærvidenskabelig sammenskrivning af OHLAM-rapporten omdelt. OHLAM står for ”One Health Livestock Associated MRSA” og 
projektet har kørt fra 2015-2019 hos DTU og Statens Serum Institut. Projektet var en del af MRSA handlingsplanen fra 2015 med en 
bevilling på 35 mio. DKK.  

Præsentationen havde fokus på projektets opbygning og fremgangsmåder, samt en kort opsummering af hovedresultater og 
konklusioner. 

En fuldstændig liste over publikationer kommer med i slutrapporten, der forventes i starten af det nye år. 

Rådet ønsker at komme med en udtalelse om rapporten. Formanden og sekretariatet arbejder på et oplæg til dette. 

Rådet får udleveret præsentationen sammen med mødereferatet. 

 

AD. 3 Orientering om husdyr-MRSA i slagtekalve og mink 

DISKUSSION/INFORMATION 

Præsentation af data om husdyr-MRSA i slagtekalve/malkekvæg, minkfoder/mink ved Hanne Christensen, FVST.  

De nyeste resultater fra overvågning på slagtekalve, malkekvæg, og minkfodercentraler blev præsenteret. Mink og slagtekalve var et 
punkt ved rådets første møde, hvor yderligere undersøgelser blev anbefalet samt prøver fra minkfodercentralerne. Der har været 
forskel på hvilken type af prøver der har været taget. 

Det blev diskuteret, at der ikke er meget svinemateriale i minkfoderet på de valgte prøvedage. Svine- og kvægmateriale er 
højkvalitetsfoder og derfor dyrere, og det anvendes typisk i begyndelsen af vækstperioden. Om efteråret er det vigtigere med meget 
energi i foderet og ikke så vigtigt med kvaliteten. Det skal også bemærkes, at den ene positive fodercentral og besætningerne med 
positive mink ikke kan kædes sammen. 

 

AD. 4 Beslutning om anbefaling for husdyr-MRSA i slagtekalve og mink 

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Der var opfølgende spørgsmål til de præsenterede resultater. Herunder forskelle mellem Fødevarestyrelsens prøveudtagning og 
erhvervets prøveudtagning hvad angår kalve. Sekretariatet laver en oversigt over prøvemetoderne til rådet. 

Sekretariatet og formanden laver en kort sagsfremstilling på husdyr-MRSA i mink og slagtekalve, som rådet kan tage stilling til ved 
næste møde. Fokus skal være på risikoen for mennesker. 

Risikovurderingen på pelsdyrfoder, som er udarbejdet af DTU, sendes til rådet.  

 

AD. 5 Orientering om husdyr-MRSA overvågningen fra 2018 

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Præsentation af 2018 data på husdyr-MRSA fra svin på friland ved Hanne Christensen, FVST. Resultaterne har været præsenteret 
tidligere, men behandlingen har afventet møde om husdyr-MRSA. 

Forekomsten af husdyr-MRSA positive besætninger blandt besætninger med svin på friland er undersøgt i 2018, som en del af 
Fødevarestyrelsens husdyr-MRSA overvågning. Anbefalingen fra MRSA eksperterne var at slå kategorien økologiske- og 
frilandsbesætninger sammen, på baggrund af en antagelse om, at det er udendørs opdræt, der har betydning for husdyr-MRSA 
status. 

I 2018 var der 20% af besætninger med svin på friland, der var positive for husdyr-MRSA. 2018 var det første år denne kategori blev 
undersøgt. Kategorien er efterfølgende opsplittet i økologiske svin og frilandssvin. Opsplitningen er ifølge KU SUND, med de fundne 
prævalenser, muligt uden at det fundne resultat bliver for statistisk usikkert.  

I 2018 var der 16 % økologiske besætninger, der var positive for husdyr-MRSA, mens en tilsvarende undersøgelse i 2015 fandt en 
forekomst på 6%. I besætninger med svin på friland ligger forekomsten på 30%. Denne kategori har ikke været undersøgt tidligere. 

Der blev givet en kort oversigt over økologireglerne og hvordan frilandssvin klassificeres.  

 

AD. 6 Beslutning om anbefaling for svin på friland 

 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Sekretariatet og formanden kommer med et udkast til en kort sagsfremstilling med det, der er lavet for frilandssvin og økologiske 
svin. Udkastet laves på baggrund af den viden, der allerede eksisterer for frilandssvin og økologiske svin. Fokus skal være på risikoen 
for mennesker.  

Udkastet er klar til næste møde. 
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AD. 7 God klinisk praksis 

DISKUSSION/INFORMATION 

Sekretariatet og formanden samler eksisterende vejledninger i god klinisk praksis, så det er lettere for rådsmedlemmer at melde 
til/fra på opgaven. Fokus vil være på flokbehandling og biosecurity. 

 

AD. 8 Målsætning for andre dyrearter end svin 

DISKUSSION/INFORMATION 

Det blev diskuteret, hvilke dyrearter det vil være relevant for Rådet at se på i forhold til at fastsætte målsætninger? 

Enighed om at se på fisk, heste, kvæg og kæledyr. Sekretariatet leverer data for antibiotikaforbrug for disse fire grupper ved næste 
møde.  

For heste blev det desuden diskuteret, hvor stor en risiko de eventuelt udgør på grund af den tætte kontakt. Robert Skov vil se på 
SSI’s tal for at se, hvor mange humane tilfælde af CC398 subkloner, der er fra heste, og om der er humane tilfælde, hvor der er 
information om kontakt til hest 

 

AD. 9 Afbrydelse af behandling 

DISKUSSION/INFORMATION 

Få skriftlige ændringer. Ellers enighed om, at anbefalingen kan sendes afsted. 

 

AD. 10 AMEG opdatering 

DISKUSSION/INFORMATION 

Opdatering på arbejdet med det rapportudkast fra AMEG arbejdsgruppen, som Rådet tidligere har kommenteret på. 40 stakeholders 
har kommenteret rapporten – herunder LMST, FVST og DVR. AMEG er stadig ved at se på kommentarerne og regner med at have 
samlet disse ved slutningen af ugen. Asbjørn Brandt forventer at kunne uddele en endelig AMEG rapport ved næste møde.  

 

AD. 11 Nyt fra sekretariatet 

DISKUSSION/INFORMATION 

Rådets hjemmeside forventes klar ved nytår. Hjemmesiden skal primært indeholde referater og dagsordener.  

 

AD. 12 Eventuelt 

DISKUSSION/INFORMATION 

Det anbefales, at sekretariatet sender habilitetserklæringen ud en gang om året for opdatering.  

 


