
    

Side 1 af 2 
 

Referat af møde i 
Det Veterinærmedicinske Råd 

24. november 2021 kl. 10.30-15.30 

Glostrup 

 

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 

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

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

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

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

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

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

Pia Holm Jul - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

Frederik Fabricius - sekretariat for Det Veterinærmedicinske råd, Fødevarestyrelsen 

 

Afbud: 

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

 

Referenter: 

Pia Holm Jul, Frederik Fabricius  

 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Velkomst  

Formanden bød velkommen og orienterede om dette års Danmaprapport og det netop afholdte Danmap 

seminar. Summary af Danmap 2020 udleveret til alle. 

Pkt. 2. Oplæg om erhvervets arbejde med antibiotikareduktion, SEGES 

Christian Fink Hansen (sektordirekør, SEGES gris) præsenterede SEGES arbejde med reduktion af 

antibiotika, og hvilke problemer de ser i forhold til en fremtidig reduktion. Herunder blev det bl.a. 

omtalt, at differentieret Gult kort skal vurderes selvstændigt i forhold til søer/pattegrise; 

opgørelsesmetoder for anvendt mængde antibiotika skal også relateres til mængden af producerede 

grise; benchmarking af producenter og dyrlæger; problematikken med at produktresumets 

behandlingslængde skal overholdes fra 28/1-22; udfasning af medicinsk zink i 2022. 
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Pkt. 3. Oplæg om erhvervets arbejde med antibiotikareduktion, Den Danske Dyrlægeforening 

John Haugegaard (formand for sektion svin, Den Danske Dyrlægeforening) præsenterede foreningens 

fokus på antibiotikareduktion, og hvilke problemer de ser i forhold til en fremtidig reduktion. Herunder 

blev det bl.a. omtalt, at god klinisk praksis implementeres; fravænningsalderen bør sættes op; fokus på 

belægningsgraden; fokus på at produktresumerne kan være forskellige for samme produkt; overgang fra 

at anvende peroral dosering til parenteral dosering; vaccinationsprogrammer; bæredygtighed. 

Pkt. 4. Debat 

Efter de to præsentationer var der debat om problemerne med antibiotikareduktion i svineproduktion 

også sammenholdt med internationale erfaringer og at den intensive produktion kan blive udfordret. 

Problemerne ved overgangen til den nye veterinærlægemiddelforordning og forbuddet i 2022 mod 

anvendelse af medicinsk zink var emner der blev særligt debatteret.   

Pkt. 5. Fotografering 

 

Pkt. 6. Husdyr-MRSA overvågningen 

Et udkast til rådets udtalelse om den fortsatte overvågning af husdyr-MRSA og andre typer resistens i 

husdyr blev gennemgået. Udkastet rækker frem i en forventelig ny periode for rådets arbejde afhængigt 

af en vedtagelsen af et nyt veterinærforlig (Veterinærforlig IV). Rådets medlemmer fik mulighed for at 

diskutere og kommentere udkastet, og på basis af dette input vil der blive udarbejdet et revideret udkast 

forud for næste møde. 

Pkt. 7. Godkendelse af God klinisk praksis til øvrige produktionsdyrearter 

Rådet har arbejdet med dokumentet siden sidste møde, og det endelige udkast blev gennemgået på 

skærmen. Der var enkelte forslag til ændringer. Dokumentet vil blive rettet til og sendt rundt til endelig, 

skriftlig godkendelse.  

 

Pkt. 8. Opdatering på EU afstemning 

Siden sidste møde har et forslag fra CVMP til kriterier for at forbeholde nogle antibiotika til humant 

brug været til afstemning i Europaparlamentet. Forslaget blev stemt igennem. Der bliver således 

arbejdet videre med udarbejdelsen af en liste over antibiotika, der er forbeholdt humant brug. 

Pkt. 9. Resistensbestemmelse på diagnostiske prøver 

Punktet flyttes til næste møde.  

Pkt. 10. Eventuelt  

Da Veterinærforlig III er forlænget med et år, er rådets arbejde også forlænget til og med 2022. Der er 

indkaldt til nye møder i forligskredsen, og rådet afventer en evt. forlængelse i en ny periode efter 2022. 

Kommende møder i 2022 afholdes fortsat i Fødevarestyrelsens lokaler 9. februar, 11. maj, 31. august og 

16. november. 


