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• Öka tillgängligheten

• Minska administration

• Stimulera innovation och konkurrens

• Förbättra den inre marknadens funktion

• Addressera antimikrobiell resistens relaterat till folkhälsan

Motverka resistens:
ett motiv för ny veterinärläkemedelsförordning (EU) 2019/6
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• Antal träffar på orden resistens/antibiotika/antimikrobiell/antibakteriell

• Nuvarande lagstiftning 14 träffar

• Nya förordningen 158 träffar

Tecken på att frågan lyfts i lagstiftningen….
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• Frivilligt system blir obligatoriskt och utökas

• Statistik sammanställs i årlig rapport.

• Varje djurslag redovisas separat

• Stegvis införande

Övervaka försäljning och användning
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i Europa 
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88 % är grupp-
behandling

En del kan vara 
rutinmässig 
användning:
Profylax/metaf
ylax
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• Inte möjligt att godkänna antimikrobiella medel för att öka tillväxt och 
avkastning

• Risken för resistensutveckling av betydelse för djur, människa och miljö, 
måste adresseras

• Förslag på åtgärder för att minska risk för resistens - produktinformationen

• Risk för resistens av betydelse för folkhälsan som inte uppvägs av nyttan för 
djuren, kan vara skäl att avslå

Speciella krav för godkännande..
nytta

risk



9

• Får bara utfärdas av veterinär

• Ett recept för profylax eller metafylax ska kunna motiveras, och föregås av att 
veterinären ställt diagnos
o Inte mer läkemedel ska förskrivas än vad som behövs för ”riskperioden”.

• Information för att säkerställa korrekt och ansvarsfull användning ska finnas 
på receptet

• Kort giltighetstid – 5 dagar

Recept på antimikrobiella medel
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− Får inte användas rutinmässigt/kompensera för dålig hygien skötsel 
och vård

− Profylax får bara ges undantagsvis och då till enskilt djur

− Metafylax får bara ges vid stor risk för smittspridning och då andra 
alternativ saknas.

− Inte för att öka tillväxt eller avkastning

Ansvarsfull användning av antimikrobiella 
medel..
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• Kriterier:
1. Mycket viktiga för humansjukvården

2. Risk för överföring av resistens

3. Inte oundgängliga för djurhälsan

Vissa antimikrobiella läkemedel får inte 
godkännas och/eller användas till djur..

Kommissionen 
fastställer lista
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• Vissa antimikrobiella läkemedel kommer inte få användas ”off label”, eller 
bara på vissa villkor

• Enskilt medlemsland får ytterligare begränsa eller förbjuda användningen av 
vissa antimikrobiella medel

Ytterligare stöd för ansvarsfull användning..
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• Förbudet mot att använda vissa antimikrobiella medel till djur i EU, och 
förbudet mot att använda antimikrobiella medel för att främja tillväxt och 
avkastning ska, om tillämpligt och relevant, vara tillämpligt på aktörer i tredje 
länder vid export av djur eller djurprodukter till EU

Handel
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• Längre dataskyddsperiod för nya antimikrobiella medel (14 år)

• 4 års dataskydd om ett företag förändrar sitt godkända läkemedel på ett sätt 
som minskar risken för resistens

Stimulera utveckling…
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• Statistik över användning och försäljning
• Risk för resistens värderas vid godkännandet
• Användningen ska vara väl motiverad

o Inte rutinmässig användning
o Speciellt fokus på profylax och metafylax
o Vissa substanser får inte användas till djur
o Enskilda länder kan gå längre

• Utveckling av nya läkemedel stimuleras
• Krav på importerade produkter

Sammanfattning:
Stöd i områden viktiga för att minska resistens:

Ny förordning om läkemedel i 
foder (EU 2019/4).
Speglar kraven i 
veterinärläkemedelsförordningen
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