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Oppdrag til VKM tema 

Antibiotikaresistens 
 
 
 
 
Miljødirektoratet viser til samhandlingsavtalen inngått mellom Miljødirektoratet og VKM 
31.01.2019, samt belastningsfullmakt for oppdrag til VKM på risikovurdering i 2020 og 
ber med dette VKM om å foreta en kunnskapsoppsummering om status og utfordringer 
på området antibiotikaresistens i tidsperioden 2015-2020. 
 
 
Bakgrunn for saken 
 

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 bygger på rapporten fra en 
tverrsektoriell ekspertgruppe "Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og 
aktuelle tiltak" fra august 2014. Miljødirektoratet har gjennom tildelingsbrev 2020 fått i 
oppdrag om å delta i en tverrsektoriell gruppe som skal oppdatere rapporten. 
 
Miljødirektoratet representerer miljøforvaltningen og har ansvar for natur og miljø. 
 
I foreløpig disposisjon for arbeidet er natur og miljø delt inn i avfall, kloakk og 
avløpsvann, miljø på land og miljø i havet.  
Innenfor ulike områder skal der gjøres rede for   

• ny kunnskap siden 2014  
• tiltak og status i Norge og internasjonalt 2020   
• Kunnskapshull og strategiske utfordringer  

 
 
Som oppfølging av Nasjonal strategi mot antibiotika resistens 2015-2020 er det initiert 
mange aktiviteter i VKM. Miljødirektoratet ønsker råd og bidrag fra VKM til å beskrive 
status i 2020 og kunnskapshull. 
 
Tekstinnspill fra VKM skal konkret brukes i ekspertgruppens arbeid med å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget som vil ligge til grunn for en kommende strategi for arbeid mot 
antibiotikaresistens 

 
Begrepet One Health er en tilnærming som anerkjenner at human helse er tett koplet til 

dyrehelse, og natur og miljø, som både dyr og mennesker lever i.  One Health er en strategi for 
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interdisiplinært samarbeid og kommunikasjon i alle aspekt av human helse, dyrehelse, natur og 

miljø. Mange av mikrobene som infiserer dyr og mennesker deler økosystemet de lever i. Innsats 

kun i en sektor kan ikke eliminere problemet. Det er derfor viktig med en tverrsektoriell 

tilnærming. Å operasjonalisere begrepet One Health innebærer en helhetlig, økologisk 

tilnærming til human helse.   
 

 
Oppdrag: 
Miljødirektoratet ber VKM om å sammenstille status og utfordringer fra relevante VKM 
rapporter utarbeidet i tidsperioden 2015-2020, jf. vedlegg. 

 

Miljødirektoratet ønsker at VKM med utgangspunkt i VKMs rapporter på tema 
antibiotikaresistens i perioden 2015-2020 sammenstiller en kortfattet oppsummering 
om hva VKM ser som betydelige utfordringer på fagområdet antimikrobiell resistens 
natur og miljø i 2020. Oppdraget omfatter antibiotikaresistente bakterier, resistensgener og 
resistensdrivere. 
 
 
 
Relevante rapporter/nettsteder etc:  
Liste med referanser, lenker. Se vedlegg 
 
Betingelser: 
Kunnskapsoppsummeringen skal skrives på engelsk med et norsk sammendrag. 
Publisering av rapporten gjøres i dialog med Miljødirektoratet. Vi viser for øvrig til 
samhandlingsavtalen mellom Miljødirektoratet og VKM.  
 
Frist for endelig levering av rapporten er 18.09.2020.  
 
Kontaktpersoner i Miljødirektoratet: 

Ingvild Riisberg, seniorrådgiver, seksjon for fremmede arter og internasjonal handel. 

Bjarte Rambjør Heide, seksjonsleder, seksjon for fremmede arter og internasjonal 

handel. 

 

Engelsk oversettelse:  

Bestillingen skal også inneholde en engelsk oversettelse  


