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Referat af møde i 
Det Veterinærmedicinske Råd 

09. februar 2022 kl. 10.30-15.30 

Glostrup/virtuelt 

 
Deltagere: 

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

Robert Leo Skov - Overlæge, dr.med., Infektionsberedskab, Statens Seruminstitut  

Karina Nedergaard Hansen - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

Hanne Christensen - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

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

John Haugegaard -  Specialdyrlæge, Dipl. ECPHM, Customer Engagement Manager MSD,  formand faggruppe 

svin, Den Danske Dyrlægeforening 

Kirstine Moll Harboe – Sektionsleder, overlæge, ph.d., enhed for beredskab og smitsomme sygdomme, 

Sundhedsstyrelsen 

Pia Holm Jul - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

 

Afbud:  

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

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

Universitet 
 

Referenter: 

Pia Holm Jul, Hanne Christensen, Karina Nedergaard Hansen 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Velkomst  

Velkommen til de 2 nye medlemmer af rådet. John Haugegaard erstatter Ken Steen Pedersen som 

repræsentant for Den Danske Dyrlægeforening. Kirstine Moll Harboe erstatter Bolette Søborg som 

repræsentant for Sundhedsstyrelsen.  

Velkommen til Karina Nedergaard Hansen der er nyt medlem af sekretariatet. 

Arbejdsformen for rådet mellem møderne blev diskuteret. Rådsmedlemmerne kan komme med 

kommentarer til relevante dokumenter, som formanden så tager med i sin revision af dokumenterne. En 

egentlig diskussion af indhold foregår ved møderne. 

Pkt. 2. Notat om fortsat husdyr-MRSA overvågning 

Rådet gennemgik dokumentet, der havde været sendt ud til kommentering forud for mødet.   
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Rådet diskuterede især, hvorvidt den tidligere overvågningsplan skal videreføres, eller om der på 

baggrund af de seneste års resultater fra overvågningen kan justeres i planen. Aftalen blev, at planen 

justeres. 

Dokumentet sendes ud til medlemmerne med rettelserne fra mødet. Dokumentet forventes færdigt 

inden udgangen af februar. 

Pkt. 3. Veterinærforlig IV 

Orientering om processen for veterinærforlig IV. Formanden orienterede om, at der er en forventning 

om et nyt forlig i løbet af 2022. Hvis rådet skal nå at spille ind til et kommende forlig, skal det sendes 

inden udgangen af februar. Formanden foreslår derfor, at lave et statuspapir for rådets hidtidige arbejde 

senere på året, og et særskilt dokument med anbefalinger til et kommende veterinærforlig (punkt 4). 

Pkt. 4. Status for rådets arbejde under Veterinærforlig III 

Formanden havde lavet et udkast til ovennævnte statuspapir. Rådsmedlemmerne fik mulighed for at 

kommentere den overordnede struktur og komme med input til emnerne. Dokumentet sendes ud til 

medlemmerne umiddelbart efter mødet med kort frist for kommentering.   

Pkt. 5. Opsamling på rådets anbefalinger vedr. metafylaktisk behandling 

Rådet gennemgik dokumentet. Der var kun mindre redaktionelle rettelser.  

Pkt. 6. Status på forskning under Veterinærforlig III 

Status for forskningsprojekterne under Veterinærforlig III blev gennemgået. Det forventes på 

nuværende tidspunkt, at der bliver afholdt et afsluttende seminar. Rådets medlemmer orienteres, når 

der foreligger nærmere om seminaret.  

Pkt. 7. Resistensbestemmelse på diagnostiske prøver 

Efter lukningen af DTU veterinærdiagnostik er der kun ét sted i landet, hvor det er muligt for 

praktiserende dyrlæger at sende prøver ind og få foretaget en resistensbestemmelse. Et rådsmedlem 

orienterede om et arbejde, der har været udført for at opdatere resistenspanelerne. Resultaterne fra 

dette vil blive præsenteret i en artikel i Dansk Veterinærtidsskrift.  

Pkt. 8. Eventuelt 

Der gøres opmærksom på en høring fra det europæiske lægemiddelagentur (EMA). Rådet kan overveje 

om det er noget, som de vil kommentere. 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-prophylactic-use-antimicrobials-animals-context-article-1073-regulation-eu-2019/6_en.pdf

