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one health
Vi kan lige så godt blive fortrolige med det: One Health.
Begrebet er forholdsvis nyt, men for mange danske dyrlæger er det meste af indholdet kendt stof.
One Health handler om i en global, koordineret indsats
at forebygge sygdomme hos mennesker ved kontrol og
bekæmpelse af de infektioner i dyr, hvor sygdommene
kommer fra. Det er især blevet aktuelt efter at en stigende andel infektionssygdomme hos mennesker kommer fra dyr. Det drejer sig eksempelvis om salmonella,
SARS og fugleinfluenza, men også bakterier, der bliver
resistente overfor antibiotika. Udfordringen er, at problemerne ikke kan løses lokalt, men kræver en international koordineret indsats. »One Health« blev således
iværksat som følge af fugleinfluenzaudbruddene, hvor
det blev klart, at de fleste lande ikke har mekanismer til
effektiv koordination mellem landbrugs- og sundhedssektorer. Under de globale udbrud blev kritisk information om udbrud i fjerkræ fra landbrugssektoren ikke delt
med sundhedssektoren, og det resulterende i, at muligheder for at forebygge sygdommen hos mennesker blev
forpasset.
Danmark befinder sig i en helt enestående situation i
forhold til One Health. Vi har gennem eksempelvis vores
zoonosehandlingsplaner bekæmpet salmonella ved kilden – altså ude ved dyrene og foderet, inden sygdommen blev et problem for de mennesker, der spiste animalske fødevarer. For eksempel har Danmark gennem de

seneste 15 år reduceret forekomsten af salmonella i æg
og kyllingeprodukter, så den i dag er tæt på nul. Det har
resulteret i en reduktion af salmonellasmittede danskere
til mindre end en tredjedel siden 1997.
Et helt centralt element bag tankegangen omkring
One Health er jord-til-bord filosofien, der er børnelærdom for stort set alle danske dyrlæger. I jord-til-bord
processen bekæmper og forebygger vi i den primære
produktion og kontrollerer i resten af kæden kombineret
med en effektiv og åben deling, overvågning og samlet
analyse af data fra dyr, fødevarer og mennesker. Alt det
er unikt for Danmark, og derfor sidder vi på en værdifuld
viden, der kan nyttiggøres i andre dele af verden.
Den Danske Dyrlægeforening har sammen med Lægeforeningen stået bag et initiativ hos Nordisk Råd, der
medio maj 2011 holdt Christiansborg-konference om
One Health. Her havde politikere, presse og andre interesserede lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med
begrebet, baggrunden og processerne. Naturligvis på
pædagogisk vis med udgangspunkt i en række aktuelle
eksempler. (En artikel fra konferencen bringes i en kommende udgave af DVT).
One Health viser nye veje til samarbejde og integrerer
veterinærernes indsats i det sundhedsfremmende
arbejde. Det kan vi som danske dyrlæger være stolte over
og naturligvis glæde os over også at være en central del
af fremtidens sundhedsvæsen.
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