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Kan man selv styre sin 
portefølje?
Et medlem havde foreslået, at man helt 
eller delvist skulle kunne udtage sin pensi-
onsopsparing med henblik på selv at styre 
investeringerne. Forslaget vil ikke i øje-
blikket lovligt kunne gennemføres, men 
der vil blive mulighed for det, når PJD 
indtræder i fællesskabet med Sampension. 
Set i det lys valgte medlemmet at trække 
forslaget.

Forslag fra bestyrelsen
En række forslag fra bestyrelsen blev alle 
vedtaget. Det drejer sig om elektronisk 
kommunikation, så brevkontakten med 
medlemmer fremover sker via den digitale 
postkasse (der er dog stadig mulighed for 
at få tilsendt fysiske breve). Man vedtog 
en overgangsordning i forbindelse med 
optag af obligatoriske medlemmer og 
justerede reglerne for helbredsbetingede 
ydelser samt bidragsfri dækning.

Valg
Erik Bisgaard Madsen (formand) og 
Johannes Elbæk (næstformand) var 
begge på valg og blev genvalgt. Deloitte 
blev genvalgt som revisor, men om et år 
vil skiftet til Sampension betyde, at der 
også skiftes revisor til Pricewaterhouse-
Coopers.

Næste års generalforsamling afholdes i 
København. 

FOTOS THOMAS BUSK

Se alle bilag vedrørende generalfor-
samlingen her: www.pjdpension.dk/
OmPJD/Generalforsamling-
2016?GF 2016  
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Dr. med. vet. Jens Laurits Larsen Rådyrvej 
2, Nødebo, 3480 Fredensborg, skriver.

Dyrlægeuddannelsen var engang Dan-
marks bredeste, bedste, men også sværeste 
biologiske uddannelse (med visse skøn-
hedsfejl). Det første år var zoologi det stør-
ste fag, og der doceredes bl. a. om Charles 
Darwins bog fra 1859: On the Origin of 
Species by Means of Natural Selection, or 
the Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life. Alt liv på denne planet 
har udgangspunkt i gener og deres ustyrlig-
hed. Når vi ser de fantastiske naturfilm, er 
det lettest at forundre sig som i »Op al den 
ting, som Gud har gjort« (H. A. Brorson) 
over alt det, der foregik på kun 7 dage. Men 
hvis Gud har ladet naturen selv gensplejse, 
er det rigtig mange år, han har brugt, og han 
har sikkert ikke undret sig, men glædet sig, 
når der dukkede et nyt gen op.

Derfor er alle disse sensationsprægede 
avisartikler, tv-interviews og utallige 
videnskabelige artikler om resistens og nye 
gener især et udtryk for manglende indsigt i 

De ustyrlige gener og deres markedsføring!
biologiens og mikrobiologiens fantastiske 
verden. Vi har mistet jordforbindelsen, 
historikken og havnet i noget »se mig 
selfie«-egoisme, som ofte er varm luft. Fra 
allerførste færd har man påpeget proble-
merne med brugen af antibiotika og kemo-
terapeutika. De er naturligvis ikke ændret, 
fordi der er udviklet nye teknikker.

I klimadebatten (DR 2) så vi Martin 
Lidegaard og Connie Hedegaard grine, da 
Anders Samuelsen nævnte Bjørn Lom-
borgs sidste reviewede artikel. Man er i dag 
»kætter«, hvis man ikke har den politisk 
korrekte mening om klimaet. Lomborg ved 
noget, politikerne tror, de ved noget, og så 
er det blevet til en ideologi. Min opfattelse 
er, at der er ved at gå ideologi i resistens-
området. Den dag man ikke uhildet kan 
diskutere et forskningsgebet, kan vi ikke 
kalde os akademikere, og forskningen har 
mistet sin legitimitet, og alt bliver konsen-
sus, og vi har måske fået et nyt præsteskab. 
Retten til at være uenige er uløseligt for-
bundet med det akademiske!

Hvad er der sket på vore universiteter 

efter 2007? Kritikkerne bliver fyret, og 
kvalitetskravene til publikationer er 
ændret. Det er summen af forskningsmid-
ler og antal af artikler, der kan sikre, man 
ikke bliver fyret. Men i virkeligheden er det 
netop ikke konsensus, men en undren og 
nysgerrighed, der har skabt forandringer og 
fremdrift i verden.  Ingen har patent på 
sandheden! Men vender man ryggen til 
folk med en anden mening, taber man 
noget. Vor Nobelpristager Jens Christian 
Skou har sagt, at han med dagens politik 
var blevet stoppet i sin forskning. Og hvor-
dan lavede James D. Watson og Francis 
Crick (1953) deres artikel om DNA’s struk-
tur? Det beskrev James D. Watson i bogen: 
The Double Helix fra 1968 - en øjenåbner 
for videnskabelig kreativitet.

I 1970 forelæste jeg ved min licentiatek-
samen om »Intracellulær økologi i bakte-
riecellen«. Det drejede sig om bakteriofa-
ger (bakterievirus), plasmider (ekstrakro-
mosomale cirkulære DNA-molekyle) og 
bacteriociner (»antibiotika«, som bakterier 
bruger i deres indbyrdes kampe). Bactero- >
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ciner kan morfologisk ligne komponenter 
fra fagers kapsider, så der er en tydelig evo-
lutionær linje. Men både bakteriofager og 
bakteriociner kan bruges i kampen mod 
resistens, om man vil. Plasmider kan 
sprede resistensgener o. a. gener. I jord-og 
vandmiljøer og i tarmkanalen udkæmpes 
altid drabelige magtkampe om »magten« 
med alle disse tilgængelige våben. 

Ved badning i Ganges flodens »hellige 
vand« blev folk mirakuløst helbredt for 
kolera (men det var bakteriofager!). En 
amerikansk kvinde med en »uhelbredelig« 
MRSA-infektion blev i 2015 helbredt i 
Tblisi ved fag-terapi (se Lone Frank, nov. 
2015 i Weekendavisen) Vi ved også, at 
svampe i naturen producerer mange for-
skellige antibiotika (fx Alexander Fleming 
1928). 

 »Virulence Mechanisms of Bacterial 
Pathogens« (Roth 1988) og »Towards anti-
adhesion therapy for microbial diseases« 
(Kahane & Ofek 1996) er bøger, der beskri-
ver en forskning, der begyndte omkring 
1970, og som også havde til formål at mind-
ske problemerne med antibiotikaresistens. 
Dette skulle ske ved at klarlægge de enkelte 
trin i sygdomsudviklingen ved de bakteri-
elle infektioner. Det var og er en fantastisk 
og dynamisk forskning, hvor Beachey 
(1981) beskrev disse 3 muligheder:
1.  Receptorblokade af bakteriernes adhæ-

siner. Fx med D-Mannose. En 12-årig 
pige havde en tilbagevendende blærebe-
tændelse forårsaget af E. coli. Infektio-
nen var ved at brede sig til nyrerne og 
var samtidig ved at blive refraktær over 
for antibiotika. D-Mannose kurerede 
hende.

2.  Anvendelse af subinhibitive antibiotika-
koncentrationer kan påvirke proteinsyn-
tesen og dermed bakteriecellernes over-
fladestrukturer.  

3.  Vacciner baseret på fimbriae (adhæsi-
ner) fx NEO-GLETVAX.  

Hertil kom principperne om de »hydrofobe 
interaktioner«, som især Torkel Wadstrom 
(fx Ljung & Wadstrom 1996) arbejdede 
med, og som er vigtig i smitstof-/værtsrela-
tioner. De kan også være forbundet med 
antibiotika (fx Colistin), men også til flere 
non-antibiotika, hvilket kan betyde, at der 
ikke er effekt in vitro, men in vivo. Der fin-
des »hydrofobe plastre«, der kan fjerne 

Staphylococcus aureus fra sår. Pseudomo-
nas aeruginosa er årsag til alvorlige lunge-
infektioner hos mink. De kan behandles 
med et peroralt sulfapræparat, selv om 
dette ingen effekt har in vitro (Claus Wil-
ladsen, personlig meddelelse). Prebiotika 
og probiotika sælges og udvikles perma-
nent.

Denne forskning i infektionsprocessens 
dynamik viste, at bakterierne løbende kan 
ændre deres overfladestrukturer og derved 
ændre virulens efter ydre omstændigheder. 
De kan bruge fimbrier (trådformede overfla-
destrukturer opbygget af proteiner), når de 
adhærerer og koloniserer slimhinder, og 
samtidig kan de producere toxiner; men skal 
de invadere, smider de »pelsen«, billedligt 
set, for ikke at blive fagocyteret. Ikke-fim-
brierede bakterier kan skifte til fimbrierede, 
der igen kan skifte fimbrie-type (se Guerina 
et al 1983). Ved passagepodninger kan bak-
terier miste deres kapsel og dermed viru-
lens. Det samme kan ske ved opbevaring af 
bakteriestammer i laboratoriet.

Der er knyttet både værts- og vævsspe-
cificitet til adhæsionsprocessen og dermed 
almen genetik. Man kan således fremavle 
»resistente dyr«. Det gør naturen selv, men 
den er ofte længe om det. I Australien var 
vildkaniner, europæerne selv havde ind-
ført, blevet en plage. Derfor forsøgte man i 
1951 at udrydde dem ved smitte med det 
dødbringende Myxomatosevirus. Det vir-
kede, men efter 20 år havde »naturen« igen 
genoprettet status. Historien om Roundup, 
genmodificerede soyabønner og ukrudt er 
tilsvarende.  

Fiskevaccinerne: Efter Norge begyndte sit 
lakseeventyr i 1971 (Gjedrem 1993), opstod 
der enorme problemer med bakterielle 
infektioner. Man var oppe på at bruge 50 
tons antibiotika om året, før der kom et ulti-
matum fra miljømyndighederne. I dag pro-
duceres over 1 million tons laks, men antibi-
otikaforbruget blev, efter en intensiv forsk-
ning i udvikling af vacciner og følgende 
vaccinationer, reduceret med 99 %. Alle 
laks fra Nordatlanten er vaccinerede ved 
injektion. Hver enkelt smitstof blev udfor-
sket, da deres beskyttende antigener er for-
skellige. Valg af adjuvans var også vigtigt.

Dette var kompliceret, men viser, at hvis 
en infektionssygdom er alvorlig og kostbar 
nok, kan man satse på at udvikle vacciner. 
Mod Ebola-virus fx.

Jeg var for ca. 3 år siden på Odense Univer-
sitet til et seminar om non-antibiotika. Ikke 
et sekund var jeg i tvivl om, at det var noget 
enestående. Paul Ehrlich (1854-1915), en af 
mikrobiologiens pionerer, arbejdede med 
farvestoffer, som vi kender fra bakterie-
farvningerne. De røde farvestoffer blev 
senere til sulfonamider, de gule til antima-
lariamidler og de blå til psykofarmaka 
(phenothiazinerne). Det ser ud til, at alle 
midler med virkning på CNS har non-anti-
biotika-effekt (resistensblokker) og kan 
reversere resistens til følsomhed. Jeg har af 
Jette E. Kristiansen fået mange overbevi-
sende artikler herom, både hendes egne og 
andres. En blokade af de cellepumper 
(effluks-pumper), der bruges af resistente 
bakterier, gør dem følsomme igen (se i 
øvrigt J. C. Skou vedr. Natrium-kalium-
pumpen). I England (Helperby Therapeu-
tics) og USA er man i gang med forskning i 
»resistance breakers« ca. 30 år efter Dan-
mark begyndte. Mister vi momentum?

En forståelse af bakteriecellens indre og 
ydre dynamik er bydende nødvendig for 
forståelsen af hele infektionsprocessen 
både dens udvikling og dens kontrol.

Da de molekylære teknikker ramte os 
skete en nærmest eksponentiel stigning i 
antallet af publikationer, fordi teknikkerne 
tillod, at man kastede sig over en hvilken 
som helst bakterieart, isolerede dens DNA, 
og skar det i stumper og stykker, hvorved vi 
fik et utal af »genotyper« at forholde os til. 
Men i valget af vaccinestammer, er det 
beskyttende antigener (fx serotype), der 
tæller.

De molekylære metoder har gennem 
MRSA-forskningen markedsført sig eks-
tremt i den danske presse. Det er desværre 
observeret i de lande, hvortil vi eksporterer 
svinekød, fordi det er en konkurrencepara-
meter. Hospitalerne havde problemer med 
MRSA allerede i 1960’erne, og det har de 
stadigvæk. De har store problemer med 
hygiejne og rengøring, som er et fælles pro-
blem med landbruget. Elimineres MRSA 
CC398, vil man stadig have »humane« 
MRSA på hospitalerne, og hvilken forskel 
er der på at behandle MRSA uanset ophav?

Forskningen har fra de første observatio-
ner af antibiotikaresistens arbejdet med 
løsningsmodeller, og det vil selvfølgelig 
lykkes at leve med dette problem. Det er 
bare vigtigt at komme til den erkendelse, at 
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Kvægfagdyrlæge Inger Boysen, Dyrlæge-
gruppen Skjern Å-Videbæk, skriver:

Det forventede indhold i veterinærforlig 3 
på kvægområdet giver associationer til 
ovennævnte berømte sætning. Det skyldes, 
at der ikke er definerede krav til det faglige 
indhold ved alle dyrlægebesøg, som skal 
køre med samme frekvens som hidtil. Det 
bliver en tom skal.

Vi kan jo forestille os, hvordan det går. 
Meget godt i starten hos de ambitiøse 
kvæglandmænd, som fortsætter med dyr-
lægefagligt arbejde på det forebyggende 
plan. Men så skrider det lidt med tiden, 
idet der ikke er obligatoriske krav om 
nogen form for klinisk arbejde, og land-

»Men han har jo ingenting på…«
mændene er pressede på tid, mandskab og 
økonomi.

Hos de landmænd, som primært har 
sundhedsrådgivningsaftale for at få adgang 
til medicinen – og det er mange - fravælges 
de kliniske undersøgelser delvist eller helt, 
og dyrlægebesøgene skal have kortest 
mulig varighed. Så kan vi dyrlæger få lov 
til at gå en kort tur hen ad staldgangen og få 
en løs snak om, hvordan det går, inden vi 
skal udskrive recepten. 

Samtidig skal vi som dyrlæger være 
garanter over for myndigheder og borgere, 
for at der er god dyrevelfærd samt ansvarlig 
og lavest mulig medicinforbrug i besætnin-
gerne. Det hænger ikke sammen. Vi har 
ikke noget fagligt grundlag at gøre det på. 

Som dyrlæger ved vi reelt ikke meget om, 
hvad der foregår i besætningerne, hvis vi 
ikke undersøger dyr. Problemer på besæt-
ningsplan, og løsning heraf, har jo sin 
oprindelige base i undersøgelser, observa-
tioner mv. på individplan.

Der er netop udkommet et kandidatspe-
ciale af Helle R. Juhl (se artikel i DVT nr. 
5/2016: Hvordan fungerer modul 2-rådgiv-
ning?, red.), hvoraf det fremgår, at besæt-
ningsdiagnoserne giver anledning til 
megen fejldiagnosticering og fejlbehand-
ling fra landmændenes side. Det fremgår 
ligeledes, at der forekommer tilfælde, hvor 
der ikke findes en besætningsdiagnose, der 
dækker, eller diagnosen er ukendt, og 
dyrene behandles alligevel med antibiotika. >

kampen mod smitstoffer aldrig stopper, og 
jo flere dyr og mennesker vor klode befol-
kes med, desto større problemer.

Men at spise svinekød er ikke »politisk 
korrekt«, selv i et multikulturelt samfund, 
og »bønderne fylder jo grisene med antibi-
otika og oversprøjter markerne med gift, og 
hvad med velfærden i staldene?«. De er 
ikke i kridthuset. Men er det et politisk spil, 
der har givet en selektiv fordel til de for-
skere, der spiller med på de »politisk kor-
rektes« melodi?

Bønderne har valgt selvstændigt at ville 
styre alt, så hvem skal de søge faglig 
bistand hos, når politikere og pressen ikke 
vil acceptere deres forklaringer? Landbru-
get har selv presset dyrlægerne ud af stal-
dene og uden at protestere tilladt KVLs 
forfald som Landbrugsuniversitet. Hvorfra 
vil landbruget hente specialister og faglige 
kompetencer i infektionssygdomme? På 
nettet, hos statistikere, hos de »moleky-
lære«, eller DTU, der nu blander sig i vete-
rinærområdet og dermed vore husdyrs syg-
domme?

Når aviserne skriver »Ny resistent bakte-
rie kan betyde global epidemi« eller »Vi 

har en penicillin-planet«, har genforskerne 
sejret, måske »ad helvede til«, som Thomas 
Nielsen engang sagde om LO. Derefter gik 
det lidt den anden vej for LO. Anderson 
(1969) beskrev, at man i en bakteriestamme 
fra 1923 havde isoleret RTF-faktoren 
(Resistance Transfer Faktoren). Altså før 
Fleming (1928) fandt penicillin. I 1959 
fandt japanske forskere den overførbare 
resistens hos dysenteribakterier (Watanabe 
& Fukasawa 1961). I 1960’erne blev 
beskrevet enorme »resistenskasetter« hos 
musetyfusbakterien (Salmonella typhimu-
rium), senere fandtes multiresistens hos 
Vibrio cholerae. Hvorfor har vi ikke glo-
bale epidemier med disse smitstoffer i dag? 
Hvad »koster« det mon en bakterie at være 
resistent?

Antibiotikaresistens er et naturfænomen 
og en udfordring, der vil eksistere lige så 
længe, vi bruger antibiotika. Udfordres 
naturen, svarer den igen, og det vil den 
blive ved med. I videnskaben har vi brug 
for seriøse forskere, der løser problemer, 
men fri os dog for dommedagsprofeter!  
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