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Antibiotikaanvändning
Hundar behandlas relativt ofta med antibiotika, till 
exempel vid hud- och urinvägsinfektioner. Mellan 
2006 och 2021 minskade förskrivningen med 72 
procent; från 563 till 160 förpackningar per 1000 
hundar och år (figur). Störst förändring från 2006 
ses för cefalosporiner ( 89 procent nedgång) och 
fluorokinoloner (94 procents nedgång). Idag 
förskrivs framförallt aminopenicilliner och 
linkosamider.
Den stora nedgången hänger troligen samman 
med att vissa typer av multiresistenta 
stafylokocker först påvisades 2006. Från 2005 blev 
det också möjligt att enkelt ta fram statistik över 
förskrivning till hund. Under åren som följde 
diskuterades frågor om antibiotika och vårdhygien 
intensivt bland förskrivare och flera olika initiativ 
togs. Sammantaget ökade troligen medvetenheten, 
med förändrat förskrivarbeteende som följd. 
Katter behandlas inte alls lika ofta, cirka 50 
förpackningar per 1000 katter under 2020. 
Aminopenicilliner med eller utan klavulansyra 
dominerar helt förskrivningen för katt.
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Figur. Försäljning av antibiotika för hund mätt som 
antal förpackningar per 1000 hundar.
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Urinvägsinfektioner
Vid urinvägsinfektioner hos hundar är Escherichia
coli den vanligast påvisade bakterien. Resistens 
mot ampicillin är vanligast (12 procent) i det 
material som undersöktes vid SVA under 2021. 
Nedsatt känslighet för trimetoprim-sulfa (5 
procent) förekommer också. Resistens mot 
fluorokinoloner har minskat på senare år (4 
procent) och resistens mot nitrofurantoin
förekommer sällan.
Problem i urinvägarna hos katter beror sällan på 
urinvägsinfektioner. När det ändå förekommer är 
E. coli den vanligaste orsaken. Resistens mot 
ampicillin är vanligt (16 procent), och även 
nedsatt känslighet för kinoloner (4 procent) och 
trimetoprim-sulfa (2 procent) förekommer.
De urinprover som skickas till SVA kommer 
troligen ofta från djur där behandlingen inte haft 
avsedd effekt, kanske på grund av resistens. 
Därför kan man anta att läget för 
urinvägsinfektioner som inte tidigare behandlats 
är bättre. Men resistens förekommer så pass ofta 
att prov bör tas innan behandling sätts in.

Hudinfektioner hos hund
Bakteriella hudinfektioner hos hundar är ofta 
sekundära till någon annan bakomliggande orsak. 
Hudinfektioner behandlas ofta med antibiotika, 
men om den bakomliggande orsaken klarläggs 
ökar chansen att samma djur inte behöver 
behandlas igen. Staphylococcus pseudintermedius
är den vanligaste bakterien vid hudinfektioner, 
men den finns också normalt hos friska hundar.
Drygt 70 procent av S. pseudintermedius är 
resistenta mot penicillin genom penicillinas-
bildning. Resistens mot ofta använda antibiotika 
som fusidin och linkosamider är relativt vanligt, 11 
respektive 21 procent.

MRSP
Första fallet av MRSP1 i Sverige upptäcktes 2006. 
Under 2021 rapporterades 43 fall till Jordbruks-
verket, varav 41 hos hund. Detta är lägre än 2009-
2010 när antalet rapporterade fall var över 100. 
Vanligast är att bakterien hittas i sår, ofta efter 
operation, och näst vanligast är hud- eller öron-
infektioner. Bakterien kan också bäras av djur som 
är helt friska. Oftast är MRSP resistenta mot 
många olika typer av antibiotika.
Fynd hos djur av MRSP ska anmälas till aktuell 
länsstyrelse och Jordbruksverket (SJVFS 2021:10; 
saknr K12).

MRSA
I Sverige påvisades MRSA2 för första gången hos 
hund under 2006. Fram till och med 2021 har 62 
fall hos hund och 35 hos katt rapporterats. Många 
fall är djur som vårdats på klinik eller som 
behandlas med antibiotika under lång tid. MRSA 
kan också bäras av djur som är helt friska. 
De typer som påvisas är oftast de som är vanligast 
hos människa i Sverige. För det mesta kan det 
antas att smittan hos hunden eller katten kommer 
från människor som haft kontakt med djuret. 
Fynd hos djur av MRSA ska anmälas till aktuell 
länsstyrelse och Jordbruksverket (SJVFS 2021:10; 
”K12”, och tidigare enligt SJVFS 2012:24; "K4").

ESBL
Bakterier som bildar ESBL3 bekräftades under 
2021 i 10 fall hos hund och 6 hos katt. Sådana 
bakterier är alltså ännu ovanliga i kliniska prover 
från hund och katt men läget måste följas noga. 
För att ha en uppfattning om förekomsten av 
sådana bakterier hos hund och katt uppmanas 
därför kliniska laboratorier att sända in 
misstänkta isolat till SVA för konfirmering.

Motverka spridning
Situationen avseende olika multiresistenta 
bakterier är oroande, och det är angeläget att så 
långt som möjligt motverka ytterligare spridning 
och resistensutveckling. För att snabbt kunna 
stoppa spridning vid till exempel djursjukhus är 
god hygien, klok antibiotikaanvändning samt att 
smittade djur upptäcks tidigt genom provtagning 
avgörande.
Många djursjukhus och kliniker har sett över sina 
rutiner för vårdhygien och antibiotikaförskrivning 
samt att olika författningar har ändrats. Bland 
annat finns krav på vårdhygienplan i all klinisk 
verksamhet (SJVFS 2013:14, saknr K112). Dessa 
åtgärder bidrar till att minska risken för spridning 
av såväl multiresistenta bakterier som andra 
infektioner.
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