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Om: En trussel mod folkesundheden: antimikrobiel resistens

I juni 2011 besøgte en delegation fra Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed Det Europæiske Lægemiddelagentur i London. Under dette besøg 
udtrykte både agenturet og delegationen bekymring over den stadig stigende resistens mod 
antimikrobielle lægemidler, navnlig antibiotika. I en fælles teknisk rapport fra 
Lægemiddelagenturet (EMA) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme (ECDC) konkluderede man allerede i 2009, at der hvert år dør mindst 25 000 
patienter i EU af infektioner på grund af bakterier, der er resistente over for mange 
lægemidler, og at infektioner på grund af disse bakterier hvert år forårsager ekstra 
omkostninger og produktivitetstab i sundhedsvæsenet i EU på mindst 1,5 mia. EUR1.  I en 
rapport fra Kommissionen om Rådets henstilling fra 20012 og i en Eurobarometer-
undersøgelse fra 2010 har man identificeret en række utilstrækkeligheder og mangler i måden 
at fremme hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle lægemidler på. Problemet forværres 
af, at der kun er blevet godkendt nogle få nye antimikrobielle lægemidler de seneste år, 
hvilket kan medføre, at infektioner bliver vanskeligere at behandle fremover. Antimikrobiel 
resistens er et voksende problem hos såvel mennesker som dyr. Resistensen kan sprede sig fra 
dyr til mennesker via fødekæden eller ved direkte kontakt. Antimikrobiel resistens er et 
fænomen, der helt klart har grænseoverskridende karakter.

Kan Rådet forklare, hvordan problemet med antimikrobiel resistens bør løses ved hjælp af 
fremtidige EU-initiativer, herunder lovgivningsmæssige forslag, der navnlig omhandler:

1. hensigtsmæssig anvendelse af godkendte antimikrobielle lægemidler til mennesker og 
dyr  

                                               
1 “The bacterial challenge: time to react”, ECDC/EMA’s fælles tekniske rapport, september 2009.

2  Arbejdsdokument fra Kommissionen, der var ledsagedokument til den anden rapport fra Kommissionen til 
Rådet på grundlag af medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af Rådets henstilling (2002/77/EF) om 
hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer i humanmedicin. 
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2. behovet for incitamenter til at investere i nye antimikrobielle lægemidler
3. følgerne af antimikrobiel resistens i form af forøgelse af de offentlige udgifter til 

sundhedsvæsenet i medlemsstaterne?
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