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Tak for brev om cefalosporiner i landbruget.  

 

Vi har noteret os, at svineproducenterne siden 2010 frivilligt har afstået fra at bruge 3. og 4. 

generations cefalosporiner og dermed bidraget afgørende til at holde disse antibiotika ude af 

fødevareproduktion. Det er et vigtigt skridt til at forebygge udbredelsen af resistente bakterier, og det 

skal I høste stor anerkendelse for. 

 

Vores åbne brev går imidlertid ikke på brug af 3. og 4. generations cefalosporiner, men på brugen af 

de ældre 1. og 2. generations cefalosporiner, som ministeren fremover kun vil lade tælle med en faktor 

1. Vi frygter, at den lave faktor vil invitere medicinalfirmaer til at markedsføre disse antibiotika som 

stoffer man kan bruge til standardbehandling på linje med simple penicilliner. Derfor mener vi, at alle 

cefalosporiner skal tælle med samme høje faktor 10. Det vil sende et klart signal om, at disse stoffer 

kun skal bruges undtagelsesvist. 

 

Dette er helt afgørende, for cefalosporiner af alle generationer fremmer udbredelsen af resistente 

bakterier. Det er veldokumenteret i sundhedsvæsenet, hvor erfaringerne viser, at de kan selektere for 

bl.a. multiresistente ESBL producerende tarmbakterier og for MRSA. Af samme årsag har 

Sundhedsstyrelsen bestemt, at cefalosporiner ikke skal bruges i primærsektoren af praktiserende læger, 

men kun på hospitalerne til behandling af probleminfektioner. Samme restriktive holdning bør 

anlægges i veterinærsektoren. 

 

Vi finder, at danske svineproducenter har handlet ansvarligt ved at afstå fra at bruge cefalosporiner. 

Som et resultat heraf bliver stofferne stort set ikke brugt i svineproduktionen i dag. Vi noterer med 

tilfredshed, at I ikke har noget ønske om at bruge cefalosporiner fremover, hverken de nyere stoffer af 

3. og 4. generation, eller de ældre af 1. og 2. generation. 
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