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Tre travle
mødedage for
DDD delegationen
Bruxelles var atter værtsby, da FVE
over tre dage i slutningen af november
2014 holdt generalforsamlinger. Til at
begynde med var der generalforsamlinger i de faglige sektioner under FVE
og de efterfølgende to dage i FVE.
Derudover deltog DDDs formand i et
Nordisk baltisk præsidentmøde.
Den samlede DDD delegation, der deltog i møderne var fra højre Bente
Pedersen, repræsentant for VAFU
(EASVO - European Association of
State Veterinary Officers), Henning

Knudsen - bestyrelsesmedlem i UEVH
(Union of European Veterinary Hygienists),
Carsten Jensen - DDDs formand (UEVP Union of European Veterinary Practitioners), Stine Norup Markvardsen - repræsentant for Sektion vedrørende Fødevarer
og Miljø (UEVH - Union of European Vete-

rinary Hygienists), Sophie Christensen,
sekretariatet, og Christine Fossing repræsentant for DDDs sektioner FOLT
og VAFU (EVERI – European Veterinarians in Education, Research and Industry).

EASVO efterlyser mere samarbejde
Under punktet »Matters arising from the
members« foregik der en livlig og givtig
erfaringsudveksling på
generalforsamlingen i European Association of State Veterinary Officers (EASVO).
• Delegerede fra de fugleinfluenzaramte
lande (Tyskland, Holland og England)
nævnte, at begrebet Early Warning er
meget vigtig. Fugleinfluenza har et
hurtigt forløb i en fjerkræbesætning. I
de fleste lande er det muligt at anmelde
en mistanke til veterinærmyndighederne døgnet rundt. I Danmark ophører den officielle veterinære beredskabsvagt kl. 20.
• I forbindelse med udbrud af MRSA i de
forskellige lande blev finansieringen af
nedslagning, driftstab mv. drøftet.
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Flere lande opererer med en »frivillig«
forsikringsordning, som er en betingelse for, at staten deltager i erstatning ved nedslagning af fx MRSA.
• Den polske delegation informerede
om problemet med »selfmade infection«. Hvis ejeren ikke har mulighed
for at afsætte dyrene fx ved »stand
still« eller eksportforbud introduceres
smitten for at opnå erstatning.
• I Schweiz opleves problemer med
levering af højdrægtige køer til slagtning. 70 % af kvægbesætningerne i
Schweiz anvender ikke drægtighedskontrol.
One Health
En arbejdsgruppe under EASVO med
dansk deltagelse havde siden sidste

generalforsamling i maj 2014 arbejdet
med at definere EASVOs rolle inden for
One Health.
Generelt for landene opleves det, at
eksotiske zoonoser er dyrlægernes
arbejdsområde. Samarbejdet med det
humane sundhedssystem er utilstrækkeligt. Information om One Health når sjældent ud til de praktiserende læger. Ligeledes er der mere fokus på fødevarebårne
zoonoser og antibiotikaresistens end på
de ikke-fødevarebårne zoonoser.
Det blev konkluderet, at hovedformålet
er at fremme samarbejdet mellem
embedsdyrlæger og de humane sundhedsmyndigheder. Mulighederne er at
øge samarbejdet mellem organisationer
for dyrlæger og læger fx FVE og EUPHA.
Fokusområderne er fødevaresundhed,

»Wellness of the
Veterinary Profession«
Med sådan en titel kunne man tro, at dette var en workshop, som skulle
være rigtig hyggelig. Men det var en ret alvorlig workshop, hvor fokus var på
selvmord blandt dyrlæger og dyrlægestuderende.
Rosie Allistar fra University of Edinburgh lagde ud med at fortælle, at
undersøgelser viser, at dyrlæger har en selvmordsrate, der er 3-4 gange
højere end hos den øvrige befolkning. Den er dobbelt så høj i forhold til
læger og tandlæger. Danmark blev dog fremhævet som et land, hvor selvmordsraten er lav i forhold til den øvrige befolkning.
Hypotesen er at det er en kompleks interaktion af mulige mekanismer, der
sker gennem karrieren, som fører til en stigning i selvmordsrisiko. Mulige
faktorer er:
• Individuel karakteristik
• Negative påvirkninger under veterinærstudiet
• Arbejdsrelateret stress
• Hurtig adgang til og kendskab til midler til selvmord
• Tabu associeret med mental sygdom
• Professionel og social isolering
• Alkohol og stofmisbrug
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antibiotikaresistens, eksotiske zoonoser
og miljøpåvirkning. Metoderne kan være
kontakt til dyrlæge- og lægestuderende,
informationsudveksling samt information
til befolkning. Arbejdsgruppen arbejder
videre og inddrager desuden punkter fra
diskussionen i sit fremtidige arbejde.
Undertegnede nævnte FVEs dokument om Ebola under One Health diskussionen. FVE nedtoner i dokumentet
panikken og afviser nødvendigheden af
aflivning af hunde med kontakt til mennesker med Ebola. Frustrationerne er
opstået efter, at man i Spanien har aflivet
en hund, udelukkende fordi dens ejer var
smittet med Ebola. Dette eksempel viser
klart, at samarbejdet og informationsudvekslingen skal øges mellem det veterinære og humane sundhedssystem.
Bente Pedersen

Veterinærstuderende er sårbare, da det ofte er stræbere, der kommer ind
på veterinærstudiet. Det er unge mennesker, der er vant til at få høje
karakterer i gymnasiet. Når de endelig er kommet ind på drømmestudiet,
er de pludselig ikke længere de bedste i klassen, og de dumper måske ved
en eller flere eksaminer. Dette kan slå rigtig hårdt, når et ungt menneske
stiller store krav til sig selv og måske også mødes af store forventninger hos
familien.
Ser man på den færdiguddannede dyrlæge, så er det hos den unge dyrlæge, at man ser en øget selvmordsrisiko. Måske lever jobbet som dyrlæge ikke op til forventningerne, det er svært at få arbejds- og privatliv til
at hænge sammen, man begår fejl, og der kan være klienter, som er svære
at håndtere.
Hvad kan man gøre?
I andre lande har man gjort flere tiltag for at stoppe denne kedelige tendens
blandt dyrlæger. René Carlson fra AVMA (American Veterinary Medical
Association) kom og fortalte om de guidelines, AVMA har lavet til deres
medlemmer. I England har man oprettet flere hjælpeordninger, bl.a. www.
vetlife.org.uk, som dyrlæger kan benytte sig af, og i Irland har man oprettet
et Young Vet Network, der opfordrer nyuddannede til at danne støttende
netværk.
Hvad kan du gøre for at stoppe et muligt selvmord:
• Se på din kollega. Har han/hun det godt?
• Spørg din kollega hvordan han/hun har det.
• Hvis din kollega er langt nede, så spørg om han/hun har overvejet at begå
selvmord. Ofte kan man stoppe et selvmord ved at sætte ord på.
Hvis du selv har det skidt, så snak med en i dine omgivelser. Hvis du opsøger
hjælp, vil du også få den, og du er ikke alene.
Stine Norup Markvardsen
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Nordisk-baltisk
præsidentmøde

FOTO SOPHIE CHRISTENSEN

UEVP generalforsamling
Union of European Veterinary Practitioners (UEVP) beskæftiger sig
primært med fagpolitiske emner, men dækker også over praksisdrift.
På generalforsamlingen i år blev moms på dyrlægeydelser drøftet, da
der i mange europæiske lande er differentieret moms. Særligt Italien
samt en række andre lande ønsker sænket moms på dyrlægeydelser.
Som et punkt på dagsordene på UEVPs generalforsamling blev der
vedtaget to politikpapirer om hhv. zink og om ansvarlig brug af antibiotika. Sidstnævnte gav anledning til drøftelser, da den nordiske
gruppe (inkl. Danmark) ønskede formuleringen af dyrlægers salg af
medicin ændret, så det ikke fremstod som entydigt positivt, at dyrlæger sælger medicin. Det nordiske forslag blev nedstemt med stort
flertal i både UEVP og sidenhen i FVE.
Desuden er et politikpapir om oral medicinering under udarbejdning, og det forventes at komme til afstemning til generalforsamlingen i juni 2015.
Som en del af UEVPs generalforsamling var der nyt fra FECAVA og
FEEVA. FECAVA præsenterede et politikpapir om gadehunde, som
blev vedtaget af UEVP, men på grund af mange ændringsforslag til
FVE-generalforsamlingen kom det ikke til afstemning, og det er derfor ikke vedtaget. DDD bakkede sammen med SvHKS op om politikpapiret og var derfor ærgerlig over, at det ikke blev vedtaget. FEEVA
orienterede bl.a. om arbejdet med en dyrevelfærdslov for heste, men
de afventer stadig en tilkendegivelse fra Kommissionen af, om de vil
prioritere området.
Carsten Jensen

28

DVT 1 2015

En vigtigt mål med det Nordisk-baltisk præsidentmøde er at drøfte aktuel status i de enkelte
lande. Og i såvel Norge som Sverige har der
været udskiftninger på formandsposten i de
respektive landes dyrlægeforeninger. Norske
Marie Modals formandsperiode udløb i 2014, og
Torill Moseng blev valgt som ny formand. Torill
Moseng er smådyrspraktiserende dyrlæge og
medlem af UEVP-bestyrelsen. I den svenske
dyrlægeforening har Torsten Jakobsson forladt
formandsposten efter uoverensstemmelse med
bestyrelsen. Anders Forslid er i kraft af sin position som næstformand trådt ind som ny formand, indtil generalforsamlingen vælger ny formand, hvilket er planlagt til at ske i november
2015.
Det danske ISO-projekt blev også kort drøftet på mødet – og både den svenske og norske
delegation ønsker at arbejde hen imod en fælles,
nordisk ISO-certificering. Finland har som
udgangspunkt ikke økonomi til at deltage i
projektet.
Pyramidion er et norsk-svensk projekt om et
fælles diagnoseregister for smådyrspraksis.
Projektet har været undervejs i et stykke tid,
og det er nu ved at være klar til at åbne for et
bredere samarbejde. Styregruppen er allerede
i kontakt med Peter Sandøe og Iben Meyer fra
KU SUND, der kører et lignende projekt i Danmark.
NKVet er et nordisk forskningssamarbejde,
der har eksisteret siden 1977. NKVet hører
under de nordiske dyrlægeforeninger, men har i
praksis fungeret selvstændigt med økonomisk
støtte fra Nordisk Råd. En vigtig aktivitet i
NKVet er afholdelse af konferencer, men Nordisk Råd har nu meddelt NKVet, at de ikke længere automatisk vil modtage økonomisk
støtte, men skal søge på lige fod med andre.
Derfor har NKVet rettet henvendelse til de nordiske foreninger for at høre om deres interesse
i at bibeholde NKVet.

FVE generalforsamling
i udpluk
De sidste par år har FVE haft fokus på såkaldte »housekeepingspørgsmål« – dvs. vedtægter, forretningsorden
og beregning af kontingent. Forslag, der nu var klar til
afstemning. Den væsentligste ændring for DDD er, at den
nye måde at beregne medlemskontingent til FVE betyder, at DDDs medlemskontingent til FVE fra 2015 stiger
fra 8.550 Euro til 11.585 Euro - dvs. ca. 25.000 kr. eller
30 %.
Kontingentet til FVE består med de nye regler af et
grundbeløb, der er ens for alle lande (vedtaget for fire år
til 3.000 euro pr. år) plus et beløb pr. aktiv dyrlæge ganget med den relative velstand i det enkelte land i forhold
til velstanden i alle medlemslande. Den relative velstand
beregnes ud fra det enkelte lands bruttonationalprodukt
og er således kendte tal. FVE har desuden igangsat processen med en ny 5-årig strategi gældende fra 2015 og
har i den forbindelse allerede afholdt tre workshops. Den
endelige strategi præsenteres til næste generalforsamling i juni.
Demografi-undersøgelse
På dansk opfordring har FVE gennemført en storstilet
undersøgelse af dyrlæger i Europa lige fra køn til arbejdsområde og indkomst. Hovedpointerne blev fremlagt til
generalforsamlingen, og undersøgelsen skal nu granskes
nærmere. Det forventes, at der i februar 2015 vil være en
rapport klar. Christine Fossing har meldt sig til arbejdsgruppen. En lignende undersøgelse af veterinærstuderende forventes igangsat i september 2015.
CALLISTO
CALLISTO-projektet har forløbet over en 3-årig periode og
afsluttede som planlagt 1. december 2014. Formålet med
projektet var bredt at belyse den aktuelle infektionsrisiko
fra kæledyr til mennesker og produktionsdyr.
CALLISTO er støttet af EU, og FVE var koordinator for
projektet, der bestod af ekspertgrupper med flere end
50 organisationer involveret. På baggrund af projektet er
en officiel rapport til Kommissionen under udarbejdelse
samt flere videnskabelige artikler og en mere letlæselig
folder til en bred gruppe af interessenter.
Ud over zoonoser blev følgende punkter fra projektet særlig fremhævet:
• De positive effekter af at holde kæledyr overtrumfer de
sygdomsmæssige risici.
• Mere fokus på ansvarlig hold af kæledyr og One Health.
• Regler for identifikation og registrering bør styrkes, og
der skal oprettes en central database.
• Oprettelse af overvågningsprogrammer.
Alle præsentationer og dokumenter findes på FVEs hjemmeside www.fve.org (brugernavn: vet og adgangskode:
europe)
Carsten Jensen og Sophie Christensen
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Anbefalinger til dyrlægens
arbejde med akvakultur
De seneste par år har FVE haft stigende fokus på akvakultur og
på at styrke dyrlægers kompetence og rolle i akvakultur. I 2013
blev der derfor nedsat en arbejdsgruppen, der ledes af Kari Norheim fra Norge.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en omfattende og spændende rapport om akvakultur »Veterinary aspects of animal
health and welfare, aquaculture and ornamental fish trade«,
som blev præsenteret på FVEs generalforsamling.
I korte træk er budskaberne i rapporten:
• Da der i Europa er stigende efterspørgsel på akvaprodukter,
bør der fokuseres på dyrlægernes rolle inden for akvakultur.
Dyrlæger er essentielle inden for diagnosticering, sygdomsbehandling, epidemiologi, fodring og velfærd.
• Den veterinære forskning inden for akvakultur inkl. prydfisk
bør fremmes.
• Samarbejdet på området mellem industri, ministerier og den
veterinære profession bør fremmes.
• Samarbejdet mellem dyrlæger, som arbejder inden for akvakultur, skal styrkes.
• Der skal sættes fokus på balancen mellem sundhed, velfærd
og bæredygtighed inden for europæisk akvakultur.
• Der skal være krav om obligatoriske sundheds- og velfærdsplaner i akvakulturbrug.
• Velfærdsindikatorer skal identificeres.
• Udvalget af medicin og vacciner til denne dyregruppe er
meget begrænset. Antibiotika skal også på dette område
administreres ansvarligt. Derfor bør anvendelsen af antibiotika inden for akvakultur ske på baggrund af en veterinær
undersøgelse, diagnose samt udskrivning af det pågældende
præparat.
• Undervisning i fiskesygdomme bør være obligatorisk for alle
veterinærstuderende. Der bør desuden tilbydes efteruddannelseskurser inden for området.
• Da hold af prydfisk er blevet mere populær i de industrialiserede lande, ses en øget handel og transport af disse fisk. For
at undgå at introducere eksotiske sygdomme og antibiotikaresistente bakterier til den vilde population bør man være
opmærksom på denne risiko.
Efter gennemgangen af rapporten var der enighed om, at »akvakultur er dyrlægernes område«. Den kompetente myndighed for
akvakultur bør enten være direkte koblet til landets veterinærmyndighed eller have et tæt samarbejde med veterinærmyndigheden. Dette fremmer og tilskynder ligeledes dyrlægers arbejde
inden for akvakultur.
Rapporten kan hentes her: http://www.fve.org/uploads/
publications/docs/
Bente Pedersen
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Rapport fra EVERI
De mange muligheder for ansættelsesområder for dyrlæger
Hvordan går det med forskningen?
forsøgsdyrskundskab,  men  det  er  nyt,  at  der  arbejdes  så  konkret  med  at  ensrette  efteruddannelserne  på  tværs  af  Europa  og  på  en  
uden for praksis og fødevaresikkerhed
er ved at blive »opdaHvert EVERI-møde har et på forhånd aftalt fokusområde –
måde  så  de  kan  anerkendes  i  alle  de  Europæiske  lande.    
get« på europæisk plan. Det gør arbejdet
i European Veteridenne gang var det forskning: Hvad foregår der på europæisk
  
Det  er  et  klart  mål  for  EVERI  at  støtte  udvikling  af  ansættelse  og  kompetenceudvikling  for  dyrlæger  med  ansættelse  inden  for  life  
narians in Education, Research and Industry
(EVERI)
nyt
og
plan? Til dette formål havde EVERI inviteret Matin Scholten science-‐området.  Sidste  år  bad  EVERI  derfor  –  på  baggrund  af  Den  Danske  Dyrlægeforenings  life  science-‐initiativ  –  FVE  om  at  se  på  
spændende. Sektionen har fokus på det  europæiske  jobmarked.  Det  resulterede  i  den  undersøgelse,  der  blev  cirkuleret  til  alle  DDD  medlemmer  i  foråret  2014.  
at få udvidet definitiopræsident for Animal Task Force. Det er en privat interesseDataindsamlingen  er  nu  færdig,  og  undertegnede  sidder  med  i  arbejdsgruppen,  der  skal  arbejde  med  tolkningen  af  disse  data.  Der  
nen på vores rolle som dyrlæger og på,
hvordan
vi
får
vi
sat
organisation, som har eksisteret i 3 år med et formål om at
vil  blive  arbejdet  videre  med  resultaterne,  som  forhåbentligt  vil  belyse  styrker  og  svagheder,  og  forskelle  og  ligheder  mellem  
vores præg på disse arbejdsområder.landene  for  dyrlægernes  arbejdsforhold.     støtte kommunikation omkring veterinærforskning i landbru  
Selv om EVERI har tre ben at stå på:
Industri, forskning og
get på europæisk plan og at få agronomi og veterinærvidenHvordan  går  det  med  forskningen?  
undervisning – har der indtil nu væretHvert  EVERI-‐møde  har  et  på  forhånd  aftalt  fokusområde  –  denne  gang  var  det  forskning:  Hvad  foregår  der  på  europæisk  plan?  Til  
fokus
på
uddannelsesskab til at spille bedre sammen. I Iøbet af de 3 år, som netdette  formål  havde  EVERI  inviteret  Matin  Scholten  -‐  præsident  for  Animal  Task  Force.  Det  er  en  privat  interesseorganisation,  som  
delen – især arbejder EVERI tæt medhar  eksisteret  i  3  år  med  et  formål  om  at  støtte  kommunikation  omkring  veterinærforskning  i  landbruget  på  europæisk  plan  og  at  få  
EAEVE (European
værket/organisationen har eksisteret, er denne blevet mere
agronomi  og  veterinær  videnskab  til  at  spille  bedre  sammen.  I  Iøbet  af  de  3  år,  som  netværket/organisationen  har  eksisteret,  er  
Association of Establishments for Veterinary
Education)
og mere anerkendt og deltager nu i møder med Europa-Pardenne  blevet  mere  og  mere  anerkendt  og  deltager  nu  i  møder  med  Europa-‐Parlamentets  landbrugskomite  
  
omkring sikring af en ensartet høj standard
i de europæiske
lamentets landbrugskomite
universiteter. Ud af de ca. 100 veterinærInden for forskning i landbruget er de
skoler i EU har 72 skoler fået godkenmest
hotte emner lige nu: Sikring af sunde
Human  
health  
delse. Det, der gør, at en skole ikke har
dyr og mennesker samt sammenspillet
fået godkendelse, omfatter bl.a. mangel
mellem disse – med andre ord: One Health
på biosikkerhed, mangel på patientmatekonceptet, optimal udnyttelse af ressourriale, ingen skadestueservice, ingen
cer og ansvarlig landbrugsdrift.
praktisk træning og manglende dyrevelSpecifikke emner indbefatter: Metoder
Animal  
Environment  
færd. Der er stor fokus på at få forbedret
til
reduktion af methan-produktionen,
Health  
disse forhold, således at dyrlægestudemuligheder for individualiseret pasning af
rende i EU får samme forhold.
kvæg og svin (»Livestock with Care«) og
Et andet vigtigt område for EVERIInden  for  forskning  i  landbruget  er  de  mest  hotte  emner  lige  nu:  Sikring  af  sunde  dyr  og  mennesker  samt  sammenspillet  mellem  
er
VETCEE
(Veterinary
fremme
af
innovation
i landbruget. De fagområder, som er
disse  –  med  andre  ord:  One  Health  konceptet,  optimal  udnyttelse  af  ressourcer  og  ansvarlig  landbrugsdrift.  
  
Continuing Education in Europe), som handler om udvikling
involveret i denne forskning, er vidtrækkende og omfatter
Specifikke  emner  indbefatter:  Metoder  til  reduktion  af  methan-‐produktionen,  muligheder  for  individualiseret  pasning  af  kvæg  og  
af ensartede efteruddannelsesprogrammer
for dyrlæger.
bl.a. farmakologi, toksikologi, miljø, avl, fodring mv.
svin  (»Livestock  with  Care«)  og  fremme  af  innovation  i  landbruget.  De  fagområder,  som  er  involveret  i  denne  forskningen,  er  
vidtrækkende  og  omfatter  bl.a.  farmakologi,  toksikologi,  miljø,  avl,  fodring  mv.  
Navnlig har masteruddannelsen i forsøgsdyrsvidenskab
stor
Hvert land har en medlemsorganisation, som står til ansvar
  
interesse for EVERI, da det er et område,
hvor dyrlæger taber
for at dele informationen fra Animal Task Force ud til alle
Hvert  land  har  en  medlemsorganisation,  som  har  til  ansvar  at  dele  informationen  fra  Animal  Task  Force  ud  til  alle  andre  
interessenter  i  det  pågældende  land.  Holdningen  i  Animal  Task  Force  er,  at  da  dyrlæger  er  den  eneste  faggruppe,  som  har  indsigt  i  
terræn over for biologer og biokemikere.
Det er ikke nyt i
andre interessenter i det pågældende land. Holdningen i
alle  disse  fagligheder,  bør  det  være  dyrlæger,  som  skal  stå  i  spidsen  for  denne  forskningsstrategi.  
Danmark at tilbyde efteruddannelse   i forsøgsdyrskundskab,
Animal Task Force er, at da dyrlæger er den eneste fagEt  eksempel  på  forskning  hvor  danske  dyrlæger  er  involveret,  er  de  danske  gårde,  som  skal  prøve  at  styre  produktionen  uden  
men det er nyt, at der arbejdes så konkret
med
at
ensrette
gruppe, som har indsigt i alle disse fagligheder, bør det være
antibiotika  –  noget  som  har  fået  en  del  opmærksomhed  på  nationalt  niveau  fra  bl.a.  Dyrenes  Beskyttelse.  
  
efteruddannelserne på tværs af Europa
og på en måde så de
dyrlæger, som skal stå i spidsen for denne forskningsstrategi.
Animal  Task  Force  er  i  høj  grad  en  interessant  samarbejdspartner  for  DDD  i  forhold  til  støtte  af  arbejdsmarkedet  inden  for  
kan anerkendes i alle de europæiske veterinær  forskning.  Det  er  et  presset  område,  idet  støtte  af  human  forskning  er  mere  synligt  og  af  åbenlys  vigtighed  for  
lande.
Et eksempel på forskning hvor danske dyrlæger er involvestemmerne.  Finansiering  af  veterinær  forskning  er  et  emne,  som  især  diskuteres  i  Danmark,  og  som  Den  Danske  Dyrlægeforening  
Det er et klart mål for EVERI at støtte
udvikling
af
ansætret,
er de danske gårde, som skal prøve at styre produk tionen
derfor  har  fået  på  EVERIs  strategi  for  de  næste  år.          
  
telse og kompetenceudvikling for dyrlæger
med ansættelse
uden antibiotika – noget som har fået en del opmærksomhed
Christine	
  Fossing	
  
inden for life science-området. Sidste år bad EVERI derfor –
på nationalt niveau fra bl.a. Dyrenes Beskyttelse.
på baggrund af Den Danske Dyrlægeforenings life scienceAnimal Task Force er i høj grad en interessant samarbejdsinitiativ – FVE om at se på det europæiske jobmarked. Det
partner for DDD i forhold til støtte af arbejdsmarkedet inden
resulterede i den undersøgelse, der blev cirkuleret til alle
for veterinær forskning. Det er et presset område, idet støtte
DDD medlemmer i foråret 2014. Dataindsamlingen er nu færaf human forskning er mere synlig og af åbenlys vigtighed for
dig, og undertegnede sidder med i arbejdsgruppen, der skal
stemmerne. Finansiering af veterinær forskning er et emne,
arbejde med tolkningen af disse data. Der vil blive arbejdet
som især diskuteres i Danmark, og som Den Danske Dyrlægevidere med resultaterne, som forhåbentligt vil belyse styrker
forening derfor har fået på EVERIs strategi for de næste år.
og svagheder, forskelle og ligheder mellem landene for dyrlægernes arbejdsforhold.
Christine Fossing
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EU-lovgivning om
veterinærmedicin
og foderlægemidler
De længe ventede forslag fra Kommissionen om veterinærmedicin og foderlægemidler blev offentliggjort i midten af september. Kommissionens forslag behandles nu i
Parlamentet og i Rådet. Det forventes, at de vedtages i
løbet af 2015 eller 2016 og implementeres i medlemslandene to år efter.
Forslagene er forordninger, og skal erstatte de nuværende direktiver på området. Alene det, at medicinlovgivningen på veterinærområdet i fremtiden er forordningsbestemt, udgør en væsentlig ændring. Området er vigtigt
for dyrlæger, og nedenstående er kun et udpluk af lovgivningen.
Det overordnede formål med forslaget til den nye forordning om veterinærmedicin er at øge udbuddet af veterinærlægemidler, sikre folke- og dyresundhed samt miljøhensyn.
Væsentlige emner i Kommissionens forslag til
en ny veterinærmedicinforordning er:
• Dyrlæger fratages ikke muligheden for at sælge medicin. Dog præciseres det, at dyrlæger kun må udskrive
(og sælge) medicin til dyr, som de har kendskab til.
Punktet har selvfølgelig særlig interesse for vores europæiske kollegaer, der baserer en del af deres indkomst
på medicinsalg.
• Desværre er definitionen for en veterinærrecept uændret; dvs. at medlemslandene stadig kan fastsætte,
hvem der er en »kvalificeret person« til at udskrive
recepter til dyr – det er altså ikke givet, at det er en dyrlæge.
• Kommissionen får mulighed for at reservere kritiske
antibiotikapræparater til mennesker.
• Nye antibiotikapræparater underlægges strengere krav
for at blive godkendt til veterinært brug.
• Som noget helt nyt får medlemslandene mulighed for under særlige omstændigheder - at købe lægemidler
uden for Europa. Fx til bier, hvor der er meget få godkendte præparater tilgængeligt i Europa.
• Der er ikke konkrete forslag til, hvordan et fælles marked for medicin fremmes. De enkelte lande skal altså
stadig fastsætte nationale krav til godkendelse af medicin til dyr. Dog ses små skridt i retning mod en harmonisering - herunder fælles krav til indlægssedlen og pakningskrav.
• Der skal oprettes en fælles database over godkendte
lægemidler. Opgaven placeres hos European Centre for
Disease Prevention and Control.

FOTO COLOURBOX

• Kaskadereglen erstattes af et mere fleksibelt system
og er derfor ikke længere en egentlig kaskade, da
mulighederne sidestilles. FVE mener, at der bør være
en form for kaskade ved dyrlægers brug af humanmedicin. Altså, at humane og veterinære produkter ikke
sidestilles.
• Der er dog lagt op til et særligt kaskadesystem for fisk.
• Der tages initiativer for at begrænse internethandel med
medicin, som er et stort problem i mange medlemslande. Fx vil der blive fastsat minimumskrav til recepten,
og hvert medlemsland kan fastsætte yderligere krav.
Krav om mærkning af internetapoteker med fælles EUlogo, som det i dag kendes fra Storbritannien.
Det overordnede formål med Kommissionens forslag til
revidering af en foderlægemiddelforordningen er for at
øge folke- og dyresundheden ved at sikre bedre information til forbrugerne samt styrke det indre marked.
Man ønsker derfor at harmonisere reglerne for fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler
og herved reducere finansielle og administrative byrder
samt øge innovation på området.
I forslaget et det væsentligt at bemærke:
• Forslaget omhandler kun færdigblandet foder. Dvs.
foderlægemiddel fremstillet på en foderstofvirksomhed eller fremstillet i besætningen. Øvrige administrationsveje omfattes af forslaget om veterinære lægemidler.
• Der stilles krav om, at recepten på foderlægemidler
højest må være gyldig 6 måneder til ikke-produktionsdyr og tre uger til produktionsdyr. Desuden må der
højest blandes til behandling i en måned – og til to
uger, hvis der er tale om foder indeholdende antimikrobielle lægemidler.
På baggrund af en workshop afholdt under FVEs generalforsamling udarbejder FVE en kommunikationsplan for
det videre lobbyarbejde.
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Sikre fødevarer
Generalforsamlingen i Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) begynder altid med en national rapport fra alle
deltagerlandene, hvor der berettes om, hvad der sker i landene for tiden. Og denne gang var det overordnet de samme
problemstillinger, deltagerlandene var optaget af.
Hovedemnerne i national rapporterne var:
• Visuel kødkontrol: De lande, der ønsker at indføre visuel
kødkontrol, arbejder sig stille og roligt hen imod det. Italien indførte visuel kødkontrol i juni 2014 – og lande som
Østrig og Tyskland vil forsøgsvis begynde i løbet af 2015.
• Fugleinfluenza: Holland og England har i november 2014
fundet fugleinfluenza i hhv. en besætning med æglæggende høns og en andefarm.
• Afrikansk svinepest: Polen har igen fundet afrikansk svinepest i et vildsvin, og Finland har iværksat jagt på et par
hundrede vildsvin, der befinder sig nær grænsen til Rusland, hvor man har afrikansk svinepest.
• MRSA: Danmark fortalte om udfordringerne med MRSA,
og det samarbejde, der er indgået med industrien, myndighederne og forskningssektoren. Norge berettede, at
de har MRSA under kontrol, og man har fundet ud af, at
det blev indført til en besætning med en medarbejder fra
udlandet. De øvrige lande har endnu ikke fokus på MRSA.
• VTEC: Irland er udfordret af VTEC og har en udbrudsrate,
der er 8 gange højere end det øvrige EU. Udbruddene
kommer sporadisk, og man har identificeret kilderne som
ubehandlet drikkevand fra private brønde, der ligger i
nærheden af septiktanke.

Danmarks status som Trichinella-fri
Polen havde til generalforsamlingen udarbejdet et skrifteligt
debatoplæg om Trichinella. De fremførte, at de fandt Danmarks og Belgiens status som Trichinella-fri urimelig, da det
ifølge de polske delegerede skaber monopol på markedet og
konkurrenceforvridning. Henning Knudsen forklarede, at
Danmark har brugt mange ressourcer på at udrydde og teste
for Trichinella, og dette er årsagen til, at vi har denne status.
Hvis Polen iværksætter et program mod Trichinella, vil de
selv kunne komme af med det og vil kunne søge om status
som Trichinella-fri. De polske delegerede virkede ikke helt
tilfredse med det svar, men valgte ikke at gå videre med
debatten.
Modernisering af kødkontrollen
En arbejdsgruppe under FVE er i gang med at udarbejde
en vejledning om fødevarekædeoplysninger. Denne vejledning har til formål at sikre at lovgivningen tolkes ens i
alle medlemslandene og rettes mod både fødevarevirksomhederne og veterinærer. Danmark er repræsenteret
ved Henning Knudsen i arbejdsgruppen, som er godt i
gang med arbejdet, der har arbejdstitlen »Food Chain
Information & Collection and Communication of Inspection Results«. Vejledningen forventes klar i 2015.
Regulering af den officielle kontrol
Siden 2013 er der blevet arbejdet på at få opdateret lovgivningen om den officielle kontrol. FVE har gjort et stort lobbyarbejde for at fastholde AM-kontrollen, som en veterinæropgave. Årsagen hertil er, at AM-kontrollen spiller en vigtig rolle i beredskabet,
da det ofte er på slagterierne, man først
opdager et udbrud af en smitsom sygdom.
Derudover er det vigtigt både at sikre god
dyrevelfærd og fødevaresikkerheden ved,
at det er sunde og raske dyr, der slagtes.
Der var også en drøftelse af PM-kontrollen. Flere lande, især de østeuropæiske
lande, ønsker at PM-kontrollen foretages
af veterinærer. Dette var der ikke stemning for at gå videre med, men det vigtige
er, at arbejdet foregår under veterinær
supervision, og dette bør stå i forordningen.
FOTO COLOURBOX
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