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Referat af møde i 
Det Veterinærmedicinske Råd 

11. marts 2021 kl. 12.00-17.00 

Skype 

 

Deltagere: 

Formand Hans Henrik Dietz - Lektor emeritus, dyrlæge, lic.med.vet. Københavns Universitet 

Håkan Vigre - Lektor, dyrlæge, ph.d., Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet 

Svend Ellermann-Eriksen - Professor, ledende overlæge, dr.med, ph.d., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus 

Universitetshospital 

Jens Peter Nielsen - Professor, dyrlæge, ph.d., Dipl. ECPHM, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

Stig Mellergaard - Dyrlæge 

Ken Steen Pedersen - Adm. Direktør, Specialdyrlæge, ph.d., Dipl. ECPHM, Ø-vet, Den Danske Dyrlægeforening 

Robert Leo Skov - Lægefaglig konsulent, dr.med., Infektionsberedskab, Statens Seruminstitut 

Henrik Torkil Westh - Klinisk professor, overlæge, dr.med., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

Claes Enøe - Sektionsleder, dyrlæge, ph.d., Sektion for Veterinærmedicinsk Evaluering, Lægemiddelstyrelsen 

Mette Kirkeskov Sie - Sektionsleder, dyrlæge, Sektion for Veterinærmedicin, Fødevarestyrelsen 

Pia Holm Jul - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

Hanne Christensen - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

Elisabeth Okholm Nielsen - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

 

Afbud: 

Bolette Søborg - Overlæge, dr.med., Beredskab og smitsomme sygdomme, Sundhedsstyrelsen 

 

Referenter: 

Pia Holm Jul, Hanne Christensen, Elisabeth Okholm Nielsen 

 

Dagsorden: 

Pkt 1. Velkomst og intro til nye medlemmer  

Formanden bød velkommen og fremhævede, at fokus på dette møde ville være på de nye data for 

antibiotikaforbruget til dyr og i særdeleshed til svin.  

 

Pkt 2. Antibiotikaforbrug 2020 

Antibiotikaforbruget til dyr i 2020, samt erhvervets og Den Danske Dyrlægeforenings kommentarer til 

dette, blev præsenteret af Elisabeth Okholm Nielsen. Materialet var udsendt forud for mødet.  

 

Rådet diskuterede udviklingen af antibiotikaforbruget til svin i forhold til udviklingen i 

svineproduktionen. Det blev også diskuteret, hvorvidt de mange særlige omstændigheder (bl.a. 
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svinepest i de lande, som vi eksporterer til samt coronasituationen) i 2020 kunne have påvirket 

forbruget, og i hvilken retning det i så fald vil kunne udvikle sig i de kommende år.  

 

Pkt.3. Rådets vurdering af om målsætning for antibiotikaforbruget til grise 2019-2022 er realistisk  

Det arbejde Fødevarestyrelsen havde sat i værk på baggrund af rådets anbefalinger fra september blev 

gennemgået af Elisabeth Okholm Nielsen.  

Rådet fastholder, at den oprindelige målsætning for reduktion af antibiotikaforbruget til grise fortsat 

er realistisk.  Arbejdet med dette punkt fortsættes i skriftlig procedure. 

  

Pkt. 4. Rådets vurdering af, om der er behov for yderligere tiltag i forhold til antibiotikaforbruget end 
dem, der fremgår af rådets ”Notat vedr. øget antibiotikaforbrug til svin i første halvdel af 2020”  

Rådet diskuterede yderligere tiltag i forhold til at reducere antibiotikaforbruget. På basis af 

diskussionen på mødet udarbejder rådets sekretariatet og formanden et udkast til udbyggede 

anbefalinger, der efterfølgende vil blive sendt til kommentering blandt rådets medlemmer.   

 

Pkt. 5. Husdyr-MRSA hos heste  

Resultaterne af Fødevarestyrelsens husdyr-MRSA overvågning for 2020 og husdyr-MRSA 

overvågningen i heste blev præsenteret af Hanne Christensen.   

Forekomsten af husdyr-MRSA i heste var i overvågningen for 2019 over 10 pct., og rådet skulle derfor 

tage stilling til eventuelle forebyggende tiltag for denne dyreart.  

Rådet diskuterede muligheder for opfølgning og intervention. Det fremsendte dokument om heste-

MRSA bearbejdes på basis af rådets input, hvorefter det sendes til kommentering blandt rådets 

medlemmer.  

 

Pkt. 6. Overvågning af husdyr-MRSA efter 2021, herunder præliminære resultater fra 2020 og den 
videre proces  

Resultaterne af Fødevarestyrelsens husdyr-MRSA overvågning for 2020 blev præsenteret af Hanne 

Christensen.  Det blev bemærket, at den nuværende husdyr-MRSA overvågning kun er sat til at løbe i 

forligsperioden for Veterinærforlig III, hvilket er 2018-2021. Det skal derfor besluttes, om 

overvågningen af husdyr-MRSA skal fortsætte i kommende Veterinærforlig. Det Veterinærmedicinske 

Råd forventer at blive hørt, når der skal træffes beslutning om dette.  

 

Pkt. 7. Rådets budget 2021  

Rådets budget for 2021 blev præsenteret af Hans Henrik Dietz. Rådet diskuterede hvorvidt nogle af 

midlerne til informationsmateriale og lignende kunne bruges til en informationskampagne (eventuelt 

på de sociale medier) angående hygiejne for personer i hestestalde, som diskuteret under punkt 5.  

 

Pkt. 8. Eventuelt 

Næste møde i rådet er den 19. maj 2021, hvor blandt andet gult kort ordningen vil blive taget op. 

Det blev besluttet at nedlægge Filkassen, da denne ikke har fungeret efter hensigten.  

 


