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Referat af møde i 
Det Veterinærmedicinske Råd 

10. juni 2021 kl. 10.00-15.00 

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 - Overlæge, 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 

 

Afbud: 

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

 

Referenter: 

Pia Holm Jul, Hanne Christensen 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Velkomst  

Formanden bød velkommen. 

Ken Steen Pedersen skal forsvare sin doktordisputats den 26. august 2021. Rådets medlemmer 

opfordres til deltagelse hvis muligt. 

Rådets hjemmeside er kommet online på www.vetmedraad.dk   

 

Pkt. 2. Rådets anbefalinger 

Fødevarestyrelsen gav status på processen for rådets anbefalinger samt, hvor langt Fødevarestyrelsen 

er i det videre arbejde med implementering af anbefalingerne. 

 

http://www.vetmedraad.dk/
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Pkt.3. Probiotika, præsentation 

Fødevarestyrelsen præsenterede regelgrundlaget for brug af probiotika i foderet til dyr.  

 

Pkt. 4. Beslutning om probiotika skal skrives ind i god klinisk praksis for svin 

Rådet diskuterede hvorvidt brugen af probiotika skulle skrives ind i Rådets vejledning om god klinisk 

praksis for svin. Det blev besluttet, at en endelig udtalelse færdigbehandles på næste møde. 

 

Pkt. 5. God klinisk praksis til øvrige produktionsdyrearter 

Grundet den kommende EU-forordning for veterinærmedicin ønskes det, at rådet tager stilling til, i 

hvilke tilfælde det kan være nødvendigt, at anvende antibiotika til flokbehandling. Dette bør fremgå af 

dokumentet ”God klinisk praksis”, der derfor med fordel kan udvides til flere produktionsdyrearter end 

svin. 

Rådet vil komme med anbefalinger til god klinisk praksis for yderligere produktionsdyrearter. Emnet 

tages op igen ved næste møde.  

 

Pkt. 6. Husdyr-MRSA i slagtekalve 

Robert Leo Skov præsenterede tallene for husdyr-MRSA infektioner i personer, der kan knyttes til 
kontakt med kvæg. Tallene gav ikke anledning til ændringer i de nuværende anbefalinger. 

 

Pkt. 7. Gult kort ordningen 

Fødevarestyrelsen præsenterede Fødevarestyrelsens Gult kort ordning.  
  

Pkt. 8. Indledende drøftelse af Gult kort ordningens fremtid 

Ved det næste møde skal rådet diskutere Gult kort ordningen. Rådet kom med forslag til data, der vil 
være relevant at få fremsendt inden diskussionerne ved det kommende møde.  

Pkt. 9. Hvad sker der med resistensen når vi ændrer på antibiotikaforbruget – en matematisk model 

Håkan Vigre præsenterede resultaterne af DTUs projekt om at udvikle en model for at forudsige 
forekomsten af antibiotikaresistens i svinepopulation.  

Pkt. 10. Aktiviteter i Regi af Horizon Europe med fokus på husdyrproduktion 

Niels Gøtke (Kontorchef, Styrelsen for Forskning og Innovation) præsenterede arbejdet i Horizon 
Europe med fokus på de aktiviteter, der er relevante for husdyrsproduktionen.     

Pkt. 11. Eventuelt  

Rådets næste møde er den 28. august. Det forventes, at dette kan holdes som et fysisk møde.   


