Regionfullmäktige

2015-04-14

Motion angående antibiotikafri mat i regionens verksamheter
Maten som serveras på sjukhusen i Västra Götalandsregionen skall bli antibiotikafri.
Hämtat ur SD budgetförslag 2016: ” Förskrivningen av antibiotika i Sverige har under de
senaste fyra åren minskat med 15 procent.
Den största minskningen har skett i Västra Götaland med 20 procent. Framförallt är det
arbetet på vårdcentralerna som gett effekt vilket folkhälsomyndigheten konstaterade 2014.
Detta arbete bör intensifieras och regionens Samverkan mot antibiotikaresistens (STRAMA)
bör få granska närmare så att alla måltider som serveras inom regionens regi helt skall vara
fria från antibiotikaresistenta bakterier. Detta allra främst för att minska riskerna att
multiresistenta bakterier smittar i våra sjukhus och vårdinrättningar, men också för att kunna
servera mer konventionellt och antibiotikafritt svenskt kött.
Livsmedelsupphandlingarna skall följa svenska miljö och djurskyddslagar. Korta transporter
skall prioriteras framför utländskt ekologiskt odlat. Svenskt jordbruk, miljö och djurskydd ska
alltid stå över utländska ekonomiska intressen.”
Sverige har strikta regler vad gäller djurhållning och livsmedel. Vi ska inte kringgå det
regelverket genom att handla upp råvaror från länder som har ett annat regelverk att förhålla
sig till. Eftersom hög antibiotikaanvändning gör det lättare att ha stora besättningar med dåligt
djurskydd kan producenter i länder med lägre krav hålla lägre köttpriser. Det gör att många
konsumenter i Sverige omedvetet stödjer en ohållbar antibiotikaanvändning i andra länders
jordbruk. Samma sak gäller landsting och kommuner när de handlar upp kött.
Idag är multiresistenta bakterier ett stort problem i hälso- och sjukvården. Problemen finns i
Sverige, men är betydligt allvarligare i exempelvis södra Europa.
Detta faktum har accepterats av Världshälsoorganisationen (WHO), FN, EU och de flesta
internationella organisationer vilket medfört att många länder idag arbetar för att minska
överanvändning och felanvändning av antibiotika i vården. I Sverige har arbetet kanske
kommit längst, och målet är att alla landsting ska nå en förskrivning av maximalt 250 recept
per 1000 invånare och år.

Problemet är dock att antibiotika inte bara används i vården utan även i jordbrukets
djurhållning. Även på detta område är Sverige ett föregångsland, eftersom antibiotika här
endast får ges på ordination av en veterinär när ett djur visar symptom på sjukdom. Det är inte
tillåtet att behandla hela flockar av djur, eller att använda antibiotika i djurfodret i
förebyggande syfte eller för att påskynda djurens tillväxt. Vi har till exempel vårt grannland
Danmark som har en tre gånger så hög förekomst av antibiotika inom sin fläskindustri jämfört
med Sverige.
Förändringen med att bara handla in antibiotikafri mat förväntas kunna bidra till att minska
risken för antibiotikaresistens, som kostar sjukvården stora summor.
Antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen och de multiresetenta bakterierna är låga i
Sverige. I en studie på området undersöktes 26 länder. Sverige var bland de längst ned på
listan, bara Island och Norge använder mindre antibiotika i sin livsmedelsindustri.
Antibiotikaanvändandet leder till uppkomsten av resistenta bakterier. Vi importerar kött från
många av de länder som använder mycket antibiotika.
I EU kostar infektioner hos människor av resistenta bakterier årligen 1 534 100 000 euro.
Billigt kött blir därför dyrare i slutändan.

Bild från ESBL-BILDANDE E. COLI I VÅR OMGIVNING – LIVSMEDEL SOM
SPRIDNINGSVÄG TILL MÄNNISKA
Mot bakgrund av ovan nämnda föreslår Sverigedemokraterna:
Att Västra Götalandsregionen av hälsomässiga skäl men även därtill kopplade ekonomiska
konsekvenser snarast ändrar sina inköpsrutiner för livsmedel så att svenskt konventionellt och
svenskt ekologiskt livsmedel prioriteras.
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