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Referat af møde i Det Veterinærmedicinske Råd den 19. august 2020 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) 

Professor, dyrlæge, PhD, Jens Peter Nielsen (Københavns Universitet)  

Sektionsleder, dyrlæge, PhD, Claes Enøe (Lægemiddelstyrelsen)  

Overlæge, Lægefaglig konsulent, dr.med. Robert Leo Skov (Statens Seruminstitut)  

Dyrlæge Stig Mellergaard (Fødevarestyrelsen) 

Sektionsleder, dyrlæge, Mette Kirkeskov Sie (Fødevarestyrelsen, sekretariat) 

AFBUD 
Centerchef, speciallæge Marlene Øhrberg Krag (Sundhedsstyrelsen)  

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

REFERENT Dyrlæge Karina Nedergaard Hansen, dyrlæge Hanne Christensen, dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen 

Dagsorden 

1. Velkomst (ved Hans Henrik Dietz) 

2. Stigning i forbruget af antibiotika og lægemiddelzink i 1. halvår 2020 (ved Elisabeth Okholm Nielsen) 

3. Drøftelse af rådets anbefalinger i forhold til stigningen i forbruget af antibiotika og lægemiddelzink 

4. Fortsættelse af drøftelserne jf. punkt 3 og beslutning vedr. rådet anbefalinger 

5. Status på rådets anbefalinger vedr. husdyr MRSA 

6. Eventuelt 

Referat 

AD. 1 Velkomst  

DISKUSSION/INFORMATION 

Formanden bød velkommen og introducerede de to nye medlemmer af rådet, Claes Enøe og Stig Mellergaard. 

Formanden opridsede kort, hvad rådet har nået indtil videre. Han nævnte desuden opgaver, som vil komme på programmet til 
kommende møder, herunder en anbefaling om dyrlægers mulighed for vejledning i brugen af probiotika. 

Formanden oplyste, at hovedparten af mødet ville gå med at drøfte rådets anbefalinger vedr. den stigning, der har været i forbruget af 
antibiotika og lægemiddelzink i 1. halvår af 2020, da der er tale om en hastesag. Af den grund er det planlagte oplæg fra Niels Gøtke 
udsat til næste rådsmøde den 11. november 2020.  

AD. 2 Stigning i forbruget af antibiotika og lægemiddelzink i 1. halvår 2020 

DISKUSSION/INFORMATION  

Elisabeth Okholm Nielsen præsenterede udviklingen i forbruget af antibiotika og lægemiddelzink i 1. halvår 2020. 

AD. 3 og 4: Drøftelse af og beslutning vedr. rådets anbefalinger i forhold til stigningen i forbruget af antibiotika og 
lægemiddelzink 

DISKUSSION/INFORMATION 

Rådet drøftede stigningen i forbruget af antibiotika og lægemiddelzink til svin i 1. halvår 2020 og gennemgik formandens udkast til 
rådets anbefaling. Udkastet til anbefaling vil blive tilrettet i forhold til drøftelsen på mødet, og udsendt til medlemmerne til skriftlig 
kommentering. Det forventes at anbefalingen kan godkendes i skriftlig procedure.  
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AD. 5 Status på rådets anbefalinger vedr. husdyr MRSA  

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Sekretariatet udsender de tilrettede MRSA-dokumenter om slagtekalve, grise på friland samt mink. Dokumenterne vil være tilrettet i 
forhold til Rådets kommentering og ønsker om tilføjelser ved møder og pr. mail. Det forventes, at dokumenterne kan blive 
færdigbehandlet ved skriftlig procedure. Dokumentet om husdyr-MRSA i heste er ikke helt så langt, men forventes ligeledes 
færdigbehandlet i skriftlig procedure. 

AD. 6 Eventuelt 

 
 

 

DISKUSSION/INFORMATION 

Næste møde er 11. november 2020.  

 


