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Hvor alvorligt er det, at netop disse stoffer bruges så massivt i svineproduktionen?
Vi hæfter os især ved det store forbrug af makrolider og penicilliner. Disse stofgrupper bruges til
behandling af alle de almindeligt forekommende infektioner i sundhedsvæsenet og er samtidig
uundværlige i behandlingen af en række af vores mest alvorlige infektioner. De tegner sig for 2/3 af
det samlede antibiotika forbrug i primærsektoren, og hen ved halvdelen af forbruget i
hospitalssektoren. Det er stærkt uhensigtsmæssigt, at de også bruges i så stor udstrækning i
fødevareproduktionen, og den lave vægtning i den differentierede gult kort ordning vil uvægerligt
føre til et endnu højere forbrug. Det vil uundgåeligt føre til resistensudvikling hos dyrenes
bakterier, og hvis nogle af disse bakterier overføres til mennesker og giver anledning til sygdom,
står vi i en situation hvor bliver vanskeligere at behandle vores patienter. En ændring i forbruget af
disse stoffer skal dog helst udføres som en generel reduktion og ikke som erstatning med nogle af
de andre antibiotika på listen.
Kan det kaldes en bombe under folkesundheden – eller hvordan vil I betegne situationen?
Et højt - og stigende forbrug af penicilliner og makrolider i fødevareproduktionen vil uvægerligt
føre til resistensudvikling blandt bakterier, som er sygdomsfremkaldende hos mennesker. Det
vanskeliggør behandlingen af infektioner i sundhedsvæsenet og må på sigt betragtes som en
bombe under folkesundheden.
Hvad bør gøres?
Fødevaresektoren skal tage WHOs klassificering af antibiotika alvorligt og begrænse forbruget i
almindelighed og især af de stoffer, som af WHO er klassificeret som kritisk vigtige for mennesker.

