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Referat
AD. 1 Velkomst
DISKUSSION/INFORMATION
Velkommen til Karina Nedergaard Hansen der overtager i sekretariatet fra Pia Jul, der går på barsel.
AMEG rapporten, som rådet afgav kommetarer til, da den var i offentlig høring i april 2019, er nu offentliggjort. Formanden oplyste, at
Fødevarestyrelsen igennem den forskningsbaserede myndighedsbetjening har bedt DK-VET se på rapporten og den nationale
risikoprofilering af antibiotika fra 2017. Det forslås derfor, at rådet venter med at tage differentieret gult kort, samt AMEG rapporten
op til denne er suppleret med DK-VETs analyse. Tidsplanen afhænger af analysens omfang, men det forventes at kunne forelægges
rådet senest ved rådets møde i august. Der var enighed om at vente på analysen.
Formanden berettede om møde i DANMAP følgegruppen. Rådet har tidligere afgivet kommentarer til DANMAP og ser frem til at følge
arbejdet. Det foreslås, at tage DANMAP op mindst en gang om året, så formanden kan få rådets input forud for møderne i
følgegruppen. Der var enighed om dette.

AD. 2 Resultater fra husdyr-MRSA overvågningen i 2019
DISKUSSION/INFORMATION
Hanne Christensen (Fødevarestyrelsen) præsenterede resultaterne fra husdyr-MRSA overvågningen i 2019.
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Heste er i overvågningen over 10% (resultatet var 11%), og rådet skal derfor tage stilling til eventuelle tiltag for denne dyreart. Der
ønskes flere informationer. Formanden og sekretariatet vil udarbejde et beslutningsoplæg med den relevante baggrundsinformation,
som rådet kan tage stilling til.

AD. 3 Beslutning om anbefaling for husdyr-MRSA i mink
DISKUSSION/INFORMATION
På baggrund af vedlagte beslutningsoplæg blev de forskellige løsninger diskuteret. Der er især tre fokusområder: hvilken risiko udgør
husdyr-MRSA hos mink for befolkningen, spredes husdyr-MRSA til mink gennem foderet, og vil det være muligt at begrænse smitten
ved øgede krav til hygiejne og biosecurity på minkfarmene. Robert Leo Skov kunne oplyse at der fra 2006 – 2018 er registreret 217
humane tilfælde af husdyr-MRSA hos personer med direkte eller indirekte kontakt til mink. 85 personer er registreret med direkte eller
indirekte kontakt til kvæg og 22 med kontakt til heste. 6375 er registreret med direkte eller indirekte kontakt til svin.
Rådet bemærkede, at selvom forekomsten er over aktionsniveauet på besætningsniveau, så ser niveauet ud til at være stabilt, da der
ikke er sket en stigning, siden gruppen blev undersøgt første gang i 2015.
Formanden og sekretariatet udfærdiger på baggrund af dagens diskussion et beslutningsdokument, som rådet kan tage stilling til.

AD. 4 Beslutning om anbefaling for husdyr-MRSA i grise på friland
DISKUSSION/INFORMATION
På baggrund af vedlagte beslutningsoplæg blev de forskellige løsninger diskuteret. Fokus var på de regler for hygiejne og
smittebeskyttelse, der dækker alle svinebesætninger.
Formanden og sekretariatet udfærdiger på baggrund af dagens diskussion et beslutningsdokument, som rådet kan tage stilling til.

AD. 5 Beslutning om anbefaling for husdyr-MRSA i slagtekalve
DISKUSSION/INFORMATION
På baggrund af vedlagte beslutningsoplæg blev de forskellige løsninger diskuteret. Rådet bemærker, at selvom der er fundet 10%
positive besætninger i Fødevarestyrelsens overvågning, så ser niveauet for slagtekalve ud til at være stabilt, da der ikke er sket en
stigning siden sidst gruppen blev undersøgt i 2015.
Formanden og sekretariatet udfærdiger på baggrund af dagens diskussion et beslutningsdokument, som rådet kan tage stilling til.

AD. 6 God Klinisk Praksis
DISKUSSION/INFORMATION
Det vedlagte udkast til ”God Klinisk Praksis” blev drøftet. Der blev foreslået mindre rettelser af både indhold og form. Formanden retter
dokumentet til og sender det ud til godkendelse blandt rådets medlemmer.

AD. 7 Antibiotikaresistens i produktionsdyr i 3. verdens lande
DISKUSSION/INFORMATION
Henrik Torkil Westh præsenterede på formandens opfordring et studie af antibiotikaresistens og forbrug i lav- og mellemindkomstlande.
Præsentationen er vedhæftet referatet og lægges i Filkassen.

AD. 8 Fødevarestyrelsens data på antibiotikaforbrug
DISKUSSION/INFORMATION
Laura Mie Jensen (Fødevarestyrelsen) præsenterede Fødevarestyrelsens medicindatabase (VetStat), og hvilke data der registreres.
Rådet diskuterede og fik svar på hvilke muligheder og begrænsninger, der er for at arbejde med data i VetStat. Præsentationen sendes
ud sammen med referatet og lægges i Filkassen.
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AD. 9 Kort orientering om nye rapporter
DISKUSSION/INFORMATION
Asbjørn Brandt præsenterede hovedkonklusionerne i 2 nye rapporter. EU specialrapporten ” Addressing antimicrobial resistance: Progress

in the animal sector, but this health threat remains a challenge for the EU”
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=51992 samt EFSA rapporten “The European Union One Health 2018 zoonoses
Report” https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5926.

AD. 10 Nyt fra sekretariatet
DISKUSSION/INFORMATION
Sekretariatet demonstrerede den nye hjemmeside. Den reviderede liste over rådsmedlemmer sendes ud med referatet til
godkendelse. Rådets medlemmer opfordres også til at sende eventuelle egne, relevante billeder til sekretariatet, så de kan bruges på
hjemmesiden. Rådets medlemmer opfordres desuden til at melde relevante emner og henvisninger ind til undersiden ”læs mere”.

AD. 11 Eventuelt
DISKUSSION/INFORMATION
Ken Steen Pedersen forsvarer sin doktorafhandling fredag den 20. marts. Forsvaret er efterfølgende blevet aflyst pga. COVID-19.
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