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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 26. februar 2019 

Revisorerne undersøger EU's bekæmpelse af 
superbakterier 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med at udføre en revision vedrørende EU's indsats mod 
superbakterier, bl.a. bakterier, som er blevet resistente over for antibiotika. Revisorerne vil 
navnlig undersøge, hvordan Europa-Kommissionen og de relevante agenturer forvalter de 
vigtigste aktiviteter og ressourcer på dette område. De vil også vurdere relevansen og 
effektiviteten af EU-bidrag og -støtte. 

Antimikrobiel resistens optræder både hos mennesker og dyr, når mikrober som f.eks. bakterier, 
virus, parasitter eller svampe udvikler resistens over for lægemidler, der tidligere udgjorde en 
effektiv behandling. I EU fører infektion med lægemiddelresistente bakterier til ca. 
33 000 dødsfald om året og medfører økonomiske tab på ca. 1,5 milliarder euro. Verdensbanken 
har advaret om, at i 2050 vil disse infektioner kunne forårsage lige så meget global økonomisk 
skade som finanskrisen i 2008. 

Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende EU's 
indsats til bekæmpelse af antimikrobiel resistens. Orienteringer om kommende revisioner oplyser 
om igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en informationskilde for 
personer med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.  

"Antimikrobiel resistens er en af de alvorligste sundhedstrusler, vi står over for," siger 
Janusz Wojciechowski, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "Vores 
revision vil undersøge EU's indsats for at støtte en mere hensigtsmæssig brug af eksisterende 
antimikrobielle behandlinger samt forskning i udvikling af nye behandlinger." 

EU har iværksat flere politiske initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel resistens, bl.a. One 
Health-handlingsplanen, EU-rammen for overvågning af antimikrobiel resistens i 
veterinærsektoren, den fælles aktion om antimikrobiel resistens og New Drugs for Bad Bugs-
programmet til støtte for F&U.  

https://www.eca.europa.eu/
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Revisionen vil omfatte tiltag og programmer, der forvaltes af Kommissionens relevante 
generaldirektorater og EU-agenturer, f.eks. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme, fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler og 
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer. 

Revisorerne vil navnlig undersøge, om Kommissionen og EU-agenturerne: 

o forvalter de vigtigste aktiviteter og ressourcer godt 

o yder et effektivt bidrag til at reducere antimikrobiel resistens og fremme hensigtsmæssig 
brug af antimikrobielle behandlinger i dyr  

o har passende mekanismer til at koordinere og evaluere EU's støtte til forskning i 
antimikrobiel resistens. 

 

 

Bemærkninger til redaktører  

Revisionsberetningen forventes offentliggjort i første halvår af 2020. 
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