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Høring over Kommissionens forslag til forordning om veterinærlæ-

gemidler og om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 

 

 

 

 

Dyrlæger bør ikke kunne sælge antibiotika 

Det er et bærende princip i det danske og de øvrige europæiske landes 

sundhedsvæsener, at læger ikke må sælge lægemidler. Tilsvarende gælder 

for dyrlæger i Danmark og de øvrige nordiske lande. Princippet sikrer, at læ-

ger og dyrlægers faglige vurderinger i forhold til diagnosticering og behand-

ling ikke bliver influeret af mulighed for egen økonomisk vinding ved salg af 

lægemidler. 

 

Det er positivt, at det udsendte forslag til forordning inddrager løsningsfor-

slag, der kan medvirke til et rationelt forbrug af antibiotika, som f.eks. 

nærmere restriktioner for godkendelse og anvendelse af antimikrobielle ve-

terinærlægemidler, foranstaltninger vedr. reklame for antimikrobielle veteri-

nærlægemidler samt harmonisering af indsamling af data om antibiotikafor-

brug og antibiotikaresistens på det veterinære område1.  

 

Det fremgår af det medsendte ledsagedokument, at Kommissionen har 

overvejet foranstaltninger vedrørende detailsalg af antimikrobielle veteri-

nærlægemidler (løsningsforslag 30) – men har fundet, at foranstaltningerne 

vil være ”forbundet med betydelige negative økonomiske virkninger for ve-

terinær virksomhed; usikkert, om folkesundheden påvirkes væsentligt i posi-

tiv retning”. Fravalget indebærer, at europæiske dyrlægers indtægter (uden 

for de nordiske lande) fortsat vil være afhængig af bl.a. hvor meget antibio-

tika, de udskriver på recept. Og det betyder, at hver gang en dyrlæge er det 

mindste i tvivl om, hvorvidt der er behov eller ikke behov for brug af antibio-

tika til en behandling vil valget sandsynligvis falde på, at der udskrives anti-

biotika. 

 

Lægeforeningen er ikke i tvivl om, at når det veterinære antibiotikaforbrug i 

de nordiske lande, generelt er lavere end i de øvrige europæiske lande, skal 

det bl.a. ses i sammenhæng med princippet om at dyrlæger ikke må sælge 

antibiotika. Øget forbrug er ensbetydende med øget resistensforekomst og 

dermed også øget risiko for folkesundheden. 

 

Lægeforeningen skal på denne baggrund anmode den danske regering om at 

arbejde for, at det nordiske princip om at læger og dyrlæger ikke må sælge 

lægemidler indføres generelt i EU. 

                                                           
1
 Lægeforeningen har dog ikke haft mulighed for at gå i dybden med de enkelte forslag 
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