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Baserat på en rapport från e-hälsomyndigheten tillsammans med allmänt tillgänglig material från Statens 

Veterinärmedicinska Anstalt och Statens Jordbruksverk fastslås att expedieringen av antimikrobiella medel 

till hund och katt i Sverige har minskat med c:a 27 % mellan 2009 och 2014. Största delen av de antimikrobi-

ella medlen förskrivs till hund (70 %). Den mesta använda gruppen av antimikrobiella medel till båda djurs-

lagen är penicilliner. Därefter vanligast använda grupper av antimikrobiella medel till hund är linkosamider, 

övriga antibakteriella betalaktamer och antibakteriella kinolonderivat. Till katt används näst penicilliner 

främst antibakteriella kinolonderivat och linkosamider. Samma grupper dominerar år efter år men förskriv-

ningen av de enskilda medlen varierar inom respektive grupp. Minskningen är mer framträdande gällande 

hund och ses främst för cefalexin, enrofloxacin och klindamycin. De senaste åren ses, för bådadjurslagen en 

viss ökning i användningen av kombinationer med sulfametoxazol och trimetoprim. Mellan 6 och 7 % av den 

totala mängden läkemedel till hund och katt utgörs av humanläkemedel. Baserat på de dokument som sam-

manställts i detta arbete tycks det som att svenska veterinärer tar sitt ansvar och bidrar till den minskande 

användningen av antimikrobiella medel i samhället. Med fortsatt medveten och kontrollerad användning av 

antimikrobiella medel till djur kommer Sverige att kunna fortsätta att föregå som gott exempel och en före-

bild för övriga Europa och kanske även resten av världen.  



 

 
 

SUMMARY 

Sweden is a front-ranked country in the world in terms of providing advanced animal 

health care. About 42 % of 3 440 veterinarians are providing health care and emergency 

treatment when needed for approximately 784 000 dogs and 1.3 million cats in Sweden. 

The remaining 58 % work mainly with farm animals, like cows and pigs and horses.     

Together with other animal health care professionals, veterinaries operate about 1184 ani-

mal clinics. In Sweden, about 7-10 animal hospitals are open for service around the clock. 

Major surgical procedures are carried out every day, saving lives or increasing quality of 

lives for the animals. Medical care for animals is expensive, and insurances are common to 

cover parts of the expenses.  

In Sweden, the authorities i.e. The Sweden Veterinary Institute (SVA) and Department of 

agriculture (JBV) supervise the use of antibiotics and other medicinal in animals, with an 

aim of minimizing the use of antibiotics and thereby limiting antibiotic resistance. Sweden 

is working hard to maintain its position as a country with low presence of multi-resistant 

bacteria such as Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Methicillin-

resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), which can cause serious harm to cats 

and dogs and even to humans. Therefore all antibiotics are on prescription and available 

only after a visit to the veterinarian. Veterinarians in Sweden are allowed to prescribe 

drugs intended for human use to animals, only if no adequate veterinary alternative is 

available. Some antibiotics, such as third and fourth generations of cephalosporins and 

quinolones are reserved only for human use (e.g. tuberculosis and pneumonia) and can 

only be prescribed by a veterinarian when there are no other options left. or after the sup-

port of susceptibility testing. Overall, the use of medicinal antibiotic drugs for human use 

in cats and dog amounts to 6-7 % of the total. 

In this study an individually extracted database from The Swedish eHealth agency contain-

ing statistics over prescriptions of antibiotics to dogs and cats dispensed at pharmacies in 

Sweden during the years 2009-2014 was evaluated together with reports from SVA and 

SJV. The results show that most of the dispensed antibiotics were prescribed to dogs (72 

%) and the rest to cats (28%).  The number of prescriptions of antimicrobial drug dis-

pensed from pharmacies has declined with 27% from year 2009 to 2014. 

The greatest consumption of antibiotics in cats and dogs were in drugs from the ATC-

group J01C i.e. penicillins. The preferred substance in this class was amoxicillin. Thereaf-

ter the most commonly used drugs in dogs were from ATC-code J01F, macrolides, lin-

cosamides and streptogramins (20 %) followed by other antibacterial β-lactams, cephalo-

sporins (11%), antibacterial quinolones (10, 5 %) and tetracyclines (6, 0%). Each class had 

its own most commonly used substances which for macrolides, lincosamides and strepto-

gramins (J01F) was clindamycin. For other antibacterial β-lactams, cephalosporins (J01D) 

it was cephalexin, enrofloxacin for antibacterial quinolones (J01M) and J01A doxycycline 

for tetracyclines. It was the same for both dogs and cats. The use of cephalexin, enrofloxa-

cin and clindamycin and to some degree doxycycline decreased during the 5-year period. 

Most significant was the reduction in the use of cephalexin. A tendency to an increase in 

use was seen in sulfonamides and trimethoprim. 



 

 
 

In cats it looked somewhat different although the most frequent use was of penicillin’s (78 

%), followed by antibacterial quinolones (8 %), macrolides, linkosamides and strepto-

gramins (7%), tetracyclines (3 %) and other antibacterial β-lactams, cephalosporines (4%). 

The only substance that was clearly decreasing in the use for cats was enrofloxacin. During 

the period 2009-2014 there was an overall decrease in the use of cephalexin, amoxicillin 

and clindamycin. The use of these substances varied from one year to another, sometime 

increasing and sometime decreasing. 

For cats, as for dogs tendency to an increased use was seen in sulfonamide`s and trime-

thoprim`s and for other combined antibiotics (J01X, J01R,J01Ö). For the use of doxycy-

cline it was the opposite, the use of doxycycline increased. 

Recommendations about how to prescribe and use antibiotics have been restricted and the 

availability of drugs for the pet owner has therefore been decreased in such as that you 

need a prescription from a veterinarian to be able to get the drugs. 

Increased awareness among pet owners and animal health care professionals regarding the 

risk of development of antibiotic resistance are also believed to have an impact on the de-

creased use of antibiotics today. It may also be reasonable to assume that the current eco-

nomic recession may have affected the number of veterinary visits and therefor an indirect 

influence on the use of antibiotics for cats and dogs. 

 

 

FÖRKORTNINGAR  

 

ATC registret 

Alla läkemedel kategoriseras efter verkningsområde, typ av läkemedel och verksam sub-

stans i vad som kallas ATC-koder (1). 

J01 anger antibakteriella medel för systemiskt bruk. 

Antimikrobiella medel delas upp i undergrupper. T.ex. som en 4- ställig ATC kod. Ytterli-

gare en bokstav anger undergruppen och därefter numreras verksamma substanser inom 

gruppen med två siffror. 

Ex: J01C = Antibakteriella betalaktamer, penicilliner.  

Ex: J01CA = Antibakteriella betalaktamer, penicilliner med utökat spektrum. 

Ex: J01CA04 = Specifik verksam substans inom gruppen antibakteriella betalaktamer, 

penicilliner med utökat spektrum. 

Ex: J01CA04 = Amoxicillin (ex amimox®) 



 

 
 

För veterinärmedicinska medel sätts bokstaven Q före J 

Q01CA04 = Veterinärmedicinskt registrerat amoxicillin, (ex Vetrimoxin® vet 150 mg) 

ATC registret presenteras i bilaga 2  

 

ESBL: Extended spectrum betalactamase  

MRSA: Methicillinresistent Staphylococcus aureus  

MRSP: Methicillinresistent Staphylococcus pseudintermedius  

SCB: Statistiska Central byrån  

JBV: Jordbruksverket 

SVA: Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
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INTRODUKTION 
 

Sverige är ett av de länder som kan erbjuda den mest avancerade och högkvalitativa 

veterinärvården i världen. Hundar och katter har en hög status i vår kultur och anses 

som familjemedlemmar. SCB uppger att år 2012 fanns det uppskattningsvis 784 000 

hundar och 1.3 miljoner katter i landet (2).  Flertalet sällskapsdjur har idag en egen 

försäkring och många djurägare är beredda att lägga ner mycket pengar på sina säll-

skapsdjur. Därför förväntar de sig också få en högkvalitativ sjukvård till sitt djur lik 

den vi själva har möjlighet att få.  

I Sverige finns enligt SCB 4 000 st. legitimerade veterinärer varav 3 440 beräknas 

vara i yrkesverksam ålder och 42 % av dem uppges verka inom djursjukvården för 

sällskapsdjur. Vidare uppges i en rapport från jordbruksverket att antalet företag 

inom veterinärmedicinen uppgår till 1 185 st. med en gemensam nettoutveckling på 

3.2 miljarder kronor (2). Utvecklingen av veterinärvården innebär också en ökad 

användning av läkemedel till djur. 

Förutom veterinärkliniker finns också ett antal större djursjukhus som erbjuder avan-

cerad stationärvård och akutmottagning dygnet runt. I takt med ett allt större utbud 

av avancerad djursjukvård ökar även de vårdrelaterade problemen inom djursjukvår-

den.  

Ett av dessa är antibiotikaresistens och förekomst av multiresistenta bakterier.  

Både veterinärer och laboratorier har skyldighet att rapportera till SVA när ett fall av 

multiresistenta bakterier har konstaterats (3-5). Bakteriella hudinfektioner, öronin-

fektioner och urinvägsinfektioner är relativt vanligt hos hundar och katter och också 

de vanligaste orsakerna till behandling med antibakteriella medel(6-9). Det är fortfa-

rande relativt vanligt att dessa infektioner behandlas med antibiotika trots att hudin-

fektionen vanligen är sekundär. Den primära orsaken utreds inte alltid men för att 

minska risken för utveckling av resistenta bakteriestammar som kan hota både män-

niskor och djurs liv är det viktigt med en kontrollerad och korrekt användning av 

antibiotika (5).  

 

Förekomst av MRSA, MRSP och ESBL bildande bakterier hos djur 
 

Methicillin resistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) är en vanligt för-

kommande bakterie i normalfloran hos hund men är också den vanligaste orsaken till 

hudinfektioner. Bakterien utvecklar resistens genom penicillinasbildning och uppe-

mot 80 % av bakteriestammarna visar idag resistens mot penicillin, linkosamider och 

fucidin.  I en svensk rapport från 2012 anges att man hos bakterier isolerade från 

svenska hundar funnit en specifik gen som ger multiresistens (10). Bakterien verkar 

förekomma företrädesvis i svenska storstäder och sprider sig enligt rapporten effek-



 

 

 

tivt. 2013 rapporterades 33 fall av MRSP men antalet rapporterade fall minskar. I 

motsats till detta anger vissa källor att resistenta former av bakterien framgångsrikt 

sprider sig (6, 10). 

Methicillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA) förekommer också hos hund och 

katt och typen korrelerar vanligen med de typer som är vanligast hos människa. Ty-

värr är trenden att antalet fall ökar. Från 2006, då det första fallet rapporterades till 

2013 har 23 fall hos hund och 8 fall hos katt rapporterats. I de flesta fallen är det rim-

ligt att anta att smittan kommer från en människa som djuret har kontakt med t.ex. 

ägaren. Många av fallen upptäckts också hos djur som vårdats på djursjukhus alterna-

tivt har behandlats med antibiotika under lång tid. Det förekommer fall där djuret blir 

en frisk bärare (6). 

Extended spectrum betalactamas (ESBL) Är ännu ovanligt hos hund och katt men 

konstaterade fall finns rapporterade. Vanligaste bakteriearten är Escherichia.coli (6). 

 Resistensutvecklingen inom veterinärvården är reell och övervakas noga. Särskilda 

bestämmelser och föreskrifter till både veterinärer och djurägare finns framtagna. 

Veterinärerna är skyldiga att informera ägaren till ett djur med konstaterad smitta hur 

detta ska hanteras (5).  

Många djursjukhus och kliniker arbetar aktivt med att förbättra hygienrutiner och 

utbilda sin personal i hygienteknik och smittskydd. För att få ut en legitimation som 

djursjukskötare krävs kännedom i hygienteknik, aseptik och smittskydd (5). 

 

 

När, var och hur behandlar vi våra djur med antibiotika? 
 

Tidigare var det som djurägare relativt enkelt att få antimikrobiella medel utskrivet 

till sitt djur. Ibland krävdes inte mer än ett telefonsamtal med en veterinär. Idag sker i 

praktiken ingen förskrivning utan föregående undersökning.  Veterinären, vars behö-

righeter bl.a. styrs av SJVFS, Svenska jordbruksverkets författningssamling, får en-

bart förskriva antibiotika till djur utan föregående undersökning i särskilda fall, t.ex. 

lokal behandling vid sinläggning av kor(SJVFS2013:42). Veterinärer har befogenhet 

att skriva ut preparat registrerade för humant bruk för behandling av djur om motsva-

rande veterinärmedicinskt preparat saknas. Detsamma gäller licenspreparat (8). 

Som tidigare nämnt är primära och sekundära hudinfektioner orsakade av stafy-

lokocker eller Pseudomonas (hund) samt E.coli eller enterokock relaterade urinvägs-

infektioner de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling av hund och katt. 

Hundar och katter infekteras vanligen av olika typer av stafylokocker. Vid stationär-

vård förekommer systemisk behandling vid större traumatiska skador med hög in-

fektionsrisk.  Postoperativ (efter operation) behandling efter större och komplicerade 

ingrepp och för behandling och peri-operativ(under operationer) behandling före-

kommer i särskilda fall (7,9,11). 



 

 

 

Vanligt förekommande använda substanser och preparatnamn redovisas i bilaga 3  

 

 

Bakterieodling och sensitivitetsprövning 
 

En allt större andel av bakterieodlingar görs idag jämfört med för 5-10 år sedan. De 

flesta odlingar görs på urin, sårsekret eller på material från huden (11). Många vete-

rinärer väntar idag med att sätta in behandling tills dess att odlingen kan ge ett svar 

på vilka bakterier som förekommer. Upptäckten av MRSP och MRSA hos hundar 

och katter (2006) satte igång en kedja av reaktioner inom djursjukvården. Frekvensen 

av beställda bakterieodlingar och sensitivitetsprövningar ökade kraftigt och fler fall 

av multiresistenta bakterier hittades. På de allra flesta kliniker finns idag möjlighet 

till någon form av bakterieodling. I annat fall så skickas prover till remissinstanser 

som Svelab, SVA m.fl. vilka också tar emot prover och odlingar som kräver sär-

skilda metoder, t.ex. PCR.  För att en sensitivitetsprövning ska kunna ge ett tillförlit-

ligt resultat måste den göras på renkultur. Tillväxten av bakterier påverkas av flera 

faktorer som val av odlingsmedium, tid, tillgång på syre och temperatur och resulta-

ten kan vara svårtolkade. Därför behövs noggrann dokumentation, löpande kontroller 

av kontrollstammar och ett spårbart tillvägagångssätt (6,11). 

 

 

Dagsläget 
 

I Statens jordbruksverks rapporter från 2009-2013 gällande läkemedelsanvändning 

till djur står att läsa att användnigen av antimikrobiella medel till djur stadigt har 

minskat (12-16). Den enskilt största användningen av antimikrobiella medel till djur i 

Sverige gäller lantbruksdjuren, nöt och svin. De vanligaste substanserna är penicilli-

ner. Efter upptäckten av MRSP och MRSA hos hund och katt 2006 ökade antalet 

misstänkta och konstaterade fall men de hittas i dagsläget mindre frekvent. Sedan en 

tid tillbaka koncentererar sig vissa större laboratorier på att hitta och spåra ESBL 

producerande bakterier då det antas att fall av dessa kan ha förbisetts då bakterien är 

mindre enkel att identifiera än MRSA och MRSP (11). 

 Idag reserveras läkemedel innehållande kinoloner och tredje eller fjärde generation-

ens cefalosporiner för humant bruk såvida inte ”mikrobiologisk och resistensbestäm-

ning visar att verksamt alternativ saknas”. Vissa läkemedel är t.o.m. förbjudna att 

förskriva till djur (8).  

I mitt arbete som Leg. Djursjukskötare har jag fått en reell inblick i användningen av 

antibiotika till djur och mitt syfte med denna studie är att söka svaret på frågan 



 

 

 

- Har förskrivningen av antibiotika till våra vanligaste husdjur, hund och katt 

förändrats från 2009 till 2014 och i så fall, hur? 

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 
 

Rapport från e- hälsomyndigheten 
 

Större delen av arbetet baseras på studier av en erhållen databas över receptförskriv-

ning av antibiotika från e-hälsomyndigheten. Databasen beställdes och erhölls efter 

personlig kontakt med handläggare på myndigheten (Bilaga 1). 

Rapportens data är hämtade från nationella registret över receptförskrivna läkemedel. 

Det är en rapport som omfattar expedierade receptposter av antibakteriella läkemedel 

med ATC-koder (Q+J) 01 till hund och katt under åren 2009-2014. Djurslag anges på 

receptet och registreras på apoteken. Således omfattar rapporten inte rekvisition av 

antibiotika till användning på djurkliniker och djursjukhus eller utlämnande av jour-

doser direkt från veterinären. 

 I rapporten presenteras receptposterna aggregerade för respektive djurslag och en-

skilda läkemedlen ner på en 7-ställig ATC-kod (substansnamn). I databasen särskiljer 

man djurläkemedel med bokstaven Q före ATC-koden. Därmed kan både den totala 

expedieringen av antimikrobiella medel (Q +J) beräknas liksom fördelningen dem 

emellan. Vidare kategoriserades medlen efter läkemedelsgrupp och verksamma sub-

stanser för varje år rapporten omfattar. Databasen bearbetades med hjälp av pivotta-

beller i Microsoft Excel. 

 

Sammanställning av rapporter i e-format från SVA och JBV 
 

 För att få en uppfattning om resistensläget för antibiotika hos hund och katt hämta-

des information från SVA hemsida. Där presenteras en sammanfattning av resistens-

utveckling och förekomst av multiresistenta bakterier funna hos svenska hundar och 

katter (6). En mer ingående beskrivning av förekomsten av MRSP hos svenska hun-

dar presenteras i artikeln Methicillin-Resistent Staphylococcus pseudintermedius in 

Sweden (10). 

Ur årliga rapporter tillgängliga på JBV hemsida gällande användningen av läkemedel 

till djur hämtades kortfattad information gällande användningen av antimikrobiella 



 

 

 

medel från 2009 till 2014 (12-16). Resultatet anges endast i kg verksam substans och 

var därför inte tillräcklig som enskilt arbetsmaterial utan kompletterades med rappor-

ten från e-hälsomyndigheten. 

 

Intervju med biomedicinsk analytiker 

  

En intervju med biomedicins analytiker gjordes i syfte att få en bättre inblick i re-

sistensutvecklingen och de metoder som används för diagnostik. 

Intervjuguide presenteras i bilaga 4. 

 

  



 

 

 

RESULTAT 
 

Samtliga resultat presenteras som summa av Q och J ATC koder om inte annat 

anges. 

Mellan 250 000 och 345 000 läkemedelsposter expedierades på landets apotek per år 

mellan 2009 och 2014 till våra vanligaste husdjur, hund och katt. Antalet läkeme-

delsposter har minskat med drygt 94 000 poster under de senaste 5 åren, vilket mots-

varar en minskning med totalt 27,4 %. Minskningen skiljer sig mellan djurslagen och 

var mer framträdande för hund med en minskning om 30 %, motsvarande minskning 

hos katt var 19,9%. Störst minskning sågs mellan 2009 och 2012 varefter en viss 

stabilisering kunde ses (tabell I) 

 

 

Tabell I. Fördelning av antal expeditionsposter av antimikrobiella medel till hund och katt. 

År Till katt Till hund Totalt 

2009 92 414 252 203 344 617 

2010 83 227 229 562 312 789 

2011 81 149 212 510 293 659 

2012 76 942 197 481 274 423 

2013 75 719 187 364 263 083 

2014 74 030 176 269 250 299 
Källa: e-hälsomyndigheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dominerande antibiotikagrupper för behandling av hund och katt 
 

Helt dominerande grupp för båda djurslagen var antibakteriella betalaktamer, penicil-

liner (J01C) med 58 % av det totala antalet expedierade läkemedelsposter. Inom 

gruppen dominerade tydligt förskrivningen av amoxicillin, (J01CA04) som verksam 

substans (Fig. 1 och Fig. 2) 

 

 

 

FIG 1. Fördelning av antal receptposter per ATC- kod till hund. 
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FIG 2. Fördelning av antal receptposter per ATC- kod till katt. 

 

 

 

 

Fördelning av antimikrobiella medel till hund 
 

Dominerande ATC-grupp till hund var antibakteriella betalaktamer, penicilliner 

(J01C). Gruppens förskrivning motsvarade i genomsnitt 50,4 % av den totala för-

skrivningen. Dominerande substans inom gruppen var amoxicillin, med eller utan 

enzymhämmare med i genomsnitt 93 % av den totala förskrivningen inom gruppen 

(Fig. 3)  
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FIG 3. Amoxicillin som dominerande substans till hund i förhållande till övrig antibiotika och 

övriga medel med ACT-kod J01C 

 

 

Därefter följde makrolider, linkosamider och streptograminer (J01F) med i genom-

snitt 20,1 % av den totala användningen. Gruppens dominerande substans var 

klindamycin med i genomsnitt 99,8 % av förskrivningen. 

 Tredje största grupp var övriga antibakteriella betalaktamer, cefalosporiner(J01D) 

med i genomsnitt 11,4 % av expeditionsposterna. Gruppens dominerade substans var 

cefalexin, vilken svarade för i genomsnitt 99 % av förskrivningen. 

Därefter följde antibakteriella kinolonderivat (J01M) med 10,5 % som följdes av 

tetracykliner (J01A) med 5,9 %. Kinolonderivatens dominerande substans var en-

rofloxacin (85 %) och tetracyklinernas, doxycyklin (97 %). 

Övrig förskrivning var ringa. 

Kombinationer (QJ01R) och aminoglykosider (QJ01G), dominerande substans gen-

tamicin, hade båda expedieras mindre än 10 ggr de senaste 4-5 åren.  
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Fördelning av antimikrobiella medel till katt 
 

 Även till katt dominerade penicilliner(J01C) med i genomsnitt 78 % av den totala 

förskrivningen. Amoxicillin var den klart dominerande substansen och svarade för  

99 % av användningen inom gruppen (fig. 4). Expedieringen av humant registrerat 

amoxicillin var mer frekvent till katt än till hund.  

 

 

FIG 4. Amoxicillin som dominerande substans till katt i förhållande till övrig antibiotika och 

övriga medel med ATC-kod J01C 

 

 

Som andra största antimikrobiella ATC-grupp till katt fanns antibakteriella kinolon-

derivat(J01M) med i genomsnitt 8,4 % av expedieringen. Gruppens förskrivning do-

minerades av enrofloxacin till i genomsnitt 78,6 %. 

Sedan följde makrolider, linkosamider och streptograminer(J01F) med i genomsnitt 

7,3 % av expedieringen. Gruppen dominerades av klindamycin till i genomsnitt 

94,2% 

Tetracykliner(J01A) dominerades av doxycyklin (99,7%) och svarade för ca 2,9 % 

av den totala expedieringen och övriga antimikrobiella betalaktamer(J01D) med    

2,7 % av användningen. Den sist nämnda dominerades av cefalexin (98,7 %) 

Övrig förskrivning var ringa. 
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Förändring över tid till hund 
 

Det totala antalet expedieringar av antimikrobiella medel till hund och katt har mins-

kat över tid men varierar mellan grupperna. Den mest uttalade minskningen ses i 

förskrivningen till hund. Minskningen är mindre tydlig hos katt (fig.5). Utvärdering 

av förändringar på substansnivå har begränsats till att beröra substanser med mer än 

10 000 expeditionstillfällen per år. 

 

 

 

FIG 5. Förändring av antal expeditionsposter gällande antimikrobiella medel till hund och katt 

från 2009 till 2014 

 

  

Antibakteriella betalaktamer, penicilliner (J01C) 
Har som grupp kraftigt dominerat alla expeditionsposter under 2009-2014. Gruppen 

ökade från att motsvara 47,8 % av alla poster 2009 till att motsvara 53,9 % 2014. 

Amoxicillin var alltjämt den mest använda verksamma substansen. Förskrivningen 

inom gruppen varierade från år till år. Mest tydligt var det i form av en minskning 

2012, ökning 2013 för att sedan åter minska 2014. I genomsnitt hade användandet av 

medel i gruppen minskat med 4,6 % per år (fig.6). Stora minskningar sågs för amoxi-

cillin med enzymhämmare (-35 %) och fenoximetylpenicillin(-51 %) 
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 Makrolider, linkosaminer och streptograminer (J01F) 
Gruppen har under tidsperioden vunnit mark och svarade 2014 för 21,4 % av expe-

dition posterna jämfört med 18,8 % 2009. I genomsnitt hade förskrivningen inom 

gruppen minskat med 4,7 % per år. Klindamycins dominans som verksam substans 

har varit konstant. Användningen av klindamycin minskade med 20,4 % till 37 587 

expeditionstillfällen 2014 från 47 220 2009, vilket i stort sett motsvarar den totala 

minskningen av medel inom gruppen, totalt sett ses en minskning med 20,3% (fig.6). 

 

Övriga antibakteriella betalaktamer, cefalosporiner (J01D) 
Gruppen minskade som helhet från 14,8 % av den totala förskrivningen 2009 till    

9,2 % 2014. I genomsnitt hade förskrivningen inom gruppen minskat med 15,8  % 

per år.  Cefalexins roll som dominerande substans har varit konstant. Användningen 

av cefalexin minskade från 36 775 expeditionsposter 2009 till 15 908 poster 2014 

viket motsvarar en minskning på 56,7 %( fig.6).  

 

Antibakteriella kinolonderivat, fluorokinoloner (J01M) 
Som helhet minskade gruppen från att svara för 11,2 % av expeditionsposterna 2009 

till 7,3 % 2014. I genomsnitt innebar det en minskning med 14,1 % per år och en 

total minskning med 54,6 %.  Den enskilt största minskningen såg mellan 2012 och 

2013 och uppgick då till över 32 %. Enrofloxacin blev en allt mer dominerande sub-

stans allteftersom expedieringen av humanpreparat minskade. Användningen av en-

rofloxacin minskade från 22 464 till 11 418 poster vilket motsvarar en minskning på 

49,2 % mellan 2009 och 2014 (fig.6). Användandet av medel inom J01M är den enda 

kategorin som kontinuerligt och utan undantag minskat under perioden. 

 

 Tetracykliner (J01A) 
Gruppens användande visade på en ökning från 5,1 % 2009 till 5,9 % 2014. Störst 

användning såg 2012 och 2013 med drygt 6,5 % av den totala expedieringen. Trots 

detta minskade användningen med i genomsnitt 4,8 % per år. Förskrivningen inom 

gruppen har varierat med ökningar 2011 och 2012 för att sedan kraftigt minska 2014 

(fig.6). Doxycyklin har stärkt sin position som dominerande substans under tidspe-

rioden. 

 

Sulfonamider och trimetoprimer (J01E) 
Är en intressant grupp som visade en tendens till att öka 2013-2014 efter att under 

2009-2012 minskat. Som grupp är förskrivningen fortfarande ringa men inom grup-

pen sågs förändringar. 2009 var sulfadiazin med trimetoprim den klart mest för-

skrivna substansen men tappade till förmån för sulfametoxazol med trimetoprim som 

tog över som dominerande substans från 2010. 2014 skedde knappt 1,5 % av för-

skrivningen inom gruppen för annat preparat än sulfametoxazol med trimetoprim. En 

väldigt liten del av förskrivningen sker med veterinärmedicinskt preparat. 



 

 

 

  

FIG 6. Minskande substanser gällande expedieringen till hund. Diagramet har begränsats till 

att omfatta endast substanser som omfattar fler än 10000 receptposter. 
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Förändring över tid till katt 
 

Antibakteriella betalaktamer, penicilliner (J01C) 
Har som grupp kraftigt dominerat alla expeditionsposter under 2009-2014. Gruppen 

har ökat sin dominerande ställning från att motsvara 76,3 % av alla poster 2009 till 

80,6 % 2014. Amoxicillin var alltjämt den mest använda verksamma substansen. 

Förskrivningen inom gruppen visade viss variation över tidsperioden med en genom-

snittlig minskning med 3,2 %. Amoxicillin minskade med i genomsnitt 2,9 % per år. 

För kombinationen amoxicillin med enzymhämmare (klavulansyra) var minskningen 

större, i genomsnitt 9,1 %. Tydligast minskning sågs 2012 varefter en ökning skedde 

2013 för att sedan följas av en minskning 2014 (fig.7). 

 

Antibakteriella kinolonderivat, fluorokinoloner (J01M) 
Användning av kinolonderivaten hade minskat från 10,1 % 2009 till 5,7 % 2014. 

Enrofloxacin var alltjämt den dominerande substansen. Användandet inom gruppen 

hade kontinuerligt minskat med i genomsnitt 14 % per år men med enskilt störst 

minskning 2012-2013. Minskade gjorde användningen av enrofloxacin, marbofloxa-

cin och ibafloxacin. Totalt hade användandet av medel inom gruppen minskat med 

54,6 % och användandet av enrofloxacin minskat med 48,8 % från 2009 till 2014 

(fig.7). 

 

 Makrolider, linkosamider och streptograminer (J01F) 
Gruppens användning har ökat från 6,7 % 2009 till 7,5 % av den totala användningen 

2014. Klindamycin var dominerande substans men förskrivningen av klindamycin 

har varierat genom perioden. Totala förskrivningen av medel inom gruppen har legat 

relativt konstant med undantag av minskning med 8,1 % 2012-2013 vilket ger grup-

pen en genomsnittlig minskning på 2,3 % (fig.7). 

 

Tetracykliner (J01A)  
Gruppen ökade från att användas i 2,3 % av fallen 2009 till 3,3 % 2014 och inom 

gruppen sågs varierande förändringar. Gruppen uppvisade totalt sett en genomsnittlig 

ökning med 2,7 %. Doxycyklin stärkte sin position som dominerande verksam sub-

stans och omfattade drygt 99 % av förskrivningen inom gruppen (fig.7) 

 

 

 

 



 

 

 

 
Cefalexin, den dominerande verksamma substansen inom övriga betalaktamer 

(J01D) var den substans som totalt sett över tidsperioden har minskat mest (61,2%) 

Substansen minskade mycket kraftigt i användning 2012 men ökade åter 2013 och 

2014 (fig.7). 

 

 

 

FIG 7. Minskande substanser gällande expedieringen till katt. Diagrammet har begränsat till att 

omfatta endast substanser som omfattar fler än 1500 receptposter.  
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Användning av humanmedicinska preparat till hund och katt 
 

Expedieringen av humanmedicinska preparat eller generika(ACT kod J) uppgick till 

mellan 6 och 7 % av den totala expedieringen.  Förskrivningen av humanmedicinska 

medel var mer omfattande till katt än till hund (tabell II).  

Totat har den genomsnittliga procentsatsen legat stabilt men den varierar kraftigt 

mellan grupperna. Drygt 90 % av expedieringen av amoxicillin sker med veterinär-

medicinska preparat medan knappt 1 % av preparat innehållande sulfametoxazol 

anges vara veterinärmedicinska preparat. 

 

Tabell II. Förskrivning av humanmedicinska preparat till hund och katt. ACT kod som börjar 

med Q anger att preparatet är veterinärmedicinskt registrerat, J att preparatet är registrerat 

för humant bruk. 

År Total Q+J ACT kod J % andel J-koder 

2009 344 617 20 607 6,0 % 

2010 312 789 19 630 6,3 % 

2011 293 659 17 942 6,1 % 

2012 274 423 18 934 6,9 % 

2013 263 083 16 431 6,3 % 

2014 250 299 15 859 6,3 % 

 

 

Det totala antalet expedierade poster av antimikrobiella medel till hund har minskat 

med 30 % under perioden 2009- 2014. Störst minskning sågs för cefalosporiner (Ce-

falexin) och kinolonderivat (Enrofloxacin) följt av linkosaminer. För penicilliner och 

tetracykliner har användandet varierat från år till år men resulterat i en total minsk-

ning. Minskningen var betydligt mindre framträdande än för cefalosporiner och kino-

londerivat. Tendens till att öka visar kombinationer av sulfonamider och trimetopri-

mer samt ”övriga antibakteriella medel och kombinationer av” (J01R, J01X). Antal 

expedieringstillfällen av antimikrobiella medel till katt har minskat med 19,9 % och 

visar ett något mer oregelbundet mönster. Liksom hos hund sågs den största minsk-

ningen i användningen av cefalosporiner och kinolonderivat och antibakteriella kino-

londerivat är den enda grupp som minskat kontinuerligt. Genomsnittlig minskning 

sågs även för penicilliner och linkosaminer. Sulfonamider med trimetoprimer ökade 

liksom användandet av tetracykliner och ”övriga samt kombinationer”. Främst gällde 

detta för substanser som doxycyklin och gentamicin. 

 



 

 

 

DISKUSSION 

 

Expedieringen av antimikrobiella medel till hundar och katter från svenska apotek 

har stadigt minskat från 2009-2014. Vissa substanser visar en betydligt kraftigare 

minskning än andra. Användningen mellan djurslagen varierar något liksom för-

skrivningen inom de olika grupperna av antimikrobiella medel. Vilka grupper som 

används är relativt konstant.  

Största delen av det här arbetet baseras på en rapport från e-hälsomyndigheten     

(bilaga1). Rapporten anger antalet expeditionstillfällen av enskilda läkemedelsartik-

lar. Det innebär att den inte fullständigt speglar den totala användningen av antimi-

krobiella medel till hund och katt. Exempelvis har delexpeditioner såsom expedition-

er av olika styrkor av ett och samma preparat eller itererade uttag räknas som ett en-

skilt uttag varje gång trots att de kan ha sitt ursprung i en och samma receptpost. 

Inte heller är rekvisitioner till djursjukhus och djurkliniker inkluderade. Användning-

en av antimikrobiella medel på djursjukhus och kliniker kan man anta inte i stort 

påverkar resultatet av vilka substanser som används. Häri ligger en stor skillnad mot 

användning inom humanmedicin där man i större utsträckning åtminstone initialt 

behandlar med ett bredspektrumantibiotikum för att sedan smalna spektrumet i val av 

antibiotika. Däremot har troligen avsaknaden av statistik gällande rekvisitioner en 

ganska stor påverkan på mängden som används. För en mer rättvisande bild av den 

totala användningen av antimikrobiella medel måste man även titta på apotekens 

rekvisition till djursjukhusen och klinikerna. Utan att ha insyn i detta kan man för-

moda att det borde visa samma trend i minskning men att en större användning av 

antimikrobiella medel i injektionsform förekommer på djursjukhus och kliniker. Det 

finns ingen möjlighet att med dagens läkemedelsstatistiksystem fånga den totala an-

vändningen av läkemedel per djurslag. På de recept som skrivs till djur anges djur-

slag. Vi vet hur mycket läkemedel som rekvireras till djurkliniker och till distriktsve-

terinärer men inte till vilka djurslag dessa på rekvisition köpta läkemedel används.   

Att drygt 70 % av den totala förskrivningen av antimikrobiella medel till hund och 

katt i Sverige gör till hundar kanske känns orimligt för den som inte är insatt med 

tanke på att det uppskattas finnas närmare dubbelt så mycket katter som hundar i 

Sverige. Trots att katten med sitt ofta lite fria, kringströvande liv åtminstone hypote-

tiskt borde utsättas för större risker att skadas eller infekteras, på så sätt att antibioti-

kabehandling skulle vara nödvändigt, verkar det inte vara så.  

Baserat på yrkeserfarenhet sker ca 1 av 4 besök på veterinärkliniker runt om i landet 

för en katt och 3 för en hund. En anledning kan vara att katter på många sätt fortfa-

rande lever som semitama. Många går och kommer lite som de vill. Inte sällan före-

kommer gård/stall och ladugårdskatter med oklara ägandeförhållanden. Det ligger 

dessutom i kattens natur att försöka dölja att de är sårbara eller sjukliga och därmed 

märker inte djurägaren att katten är sjuk eller skadad. Katter verkar också i större 

utsträckning klara av sina infektioner utan antibiotika än hundar (9). Och inte minst, 

katten är vanligen mkt svårare att ge antibiotika och kompliancen upplevs av många 



 

 

 

veterinärer som sämre hos kattägaren (9). Katter och hundar ges vanligen medel i 

form av tabletter eller kapslar. Dessa kan vara mycket svårt att få i djuret och de är 

också vanligen mycket illa smakande.  Fler kattägare än djurägare avstår ett behandla 

sin katt av anledningen att det är för svårt att få i djuret läkemedlet (9). Svårigheten 

att ge djuret läkemedlet är sannorlikt anledningen till att mer antimikrobiella medel 

registrerade för humant bruk förskrivs till katt än till hundar. Det handlar inte sällan 

om en mer lättarbetad beredningsform som pasta och generika med en bättre smak. 

Typexempel på detta är amoxicillin där exempelvis Vetrimoxin® vet (tabletter) kan 

bytas mot humanregistrerade amimox ® (pasta) för att öka kompliancen (9). 

Vi kan se en tendens att de så kallade välfärdssjukdomarna ökar, framför allt hos 

våra hundar.  Övervikt, inflammationer, allergier och hudproblem är vanliga primära 

eller sekundära orsaker till antibiotikabehandling av hund och katt (6-7,9). 

I övrigt är förskrivningen av generika till hund och katt generellt ringa. Troligen be-

ror detta dels på att utvecklingen av veterinärmedicinska medel inte är speciellt stor 

men också eftersom att veterinärmedicinska preparat inte omfattas av läkemedelsför-

säkringen. Därmed betalar djurägaren hela priset själv och tjänar sällan särskilt 

mycket på ett byte till ett billigare preparat.  

Det är tydligt att användning av antimikrobiella medel till djur i allmänhet minskar. 

Enligt siffror från socialstyrelsen behandlades år 2014 drygt 1,3 miljoner människor 

med ett antimikrobiellt medel inom penicillingruppen, J01C och enligt e-

hälsomyndighetens rapport 94 982 hundar (17). För humanbehandling innebär det en 

minskning med genomsnitt 3,85 % (oberoende av kön och ålder) från 2013 till 2014 

(17). Minskningen i samma tidsperiod för hund är 5,3 %. Ser man strikt på det totala 

antalet behandlingstillfällen är behandlingen av hundar med penicilliner en mycket 

liten del men sätts siffrorna i relation till populationssorlek så är skillnaden betydligt 

mindre, 13,4%  för människor respektive 11,8 % för hundar. Uppgifter om Sveriges 

populationsstorlek är baserad på SCB uppgift från 2014-12-31. 

 En trolig anledning till detta är förstås att resistenslarmen också har omfattat djur-

sjukvården. Därmed har veterinärkåren likt läkarna tvingats till en större medveten-

het och eftertanke gällande sin förskrivning av antimikrobiella medel till hund och 

katt. Trenden är betydligt med tydlig gällande hund än katt och är logisk med tanke 

på den totalt större förskrivningen till hundar. De veterinärer som har tillfrågats i 

samband med det här arbetet uppger att de själva blivit allt mer eftertänksamma, 

medvetna och omsorgsfulla i sitt val av antimikrobiella medel liksom i sina beslut 

huruvida behandling behövs eller inte (9). 

Det kan heller inte uteslutas att den rådande lågkonjunkturen kan ha haft betydelse 

för minskningen användandet av antibiotika i det hänseendet att färre veterinärbesök 

skulle ha gjorts och därmed färre djur ställts under behandling. För att kunna sätta 

minskningen i användandet av antibiotika till hund och katt i rimlig relation till något 

borde man titta mer på förändringen i populationsstorlek och antal veterinärbesök. 

Fler cytologiska undersökningar, bakterieodlingar och resistens bestämningar ge-

nomförs nu jämfört med för 5-10 år sedan (9,11). Det har resulterat i färre onödiga 



 

 

 

antibiotika behandlingar. Resistensodlingar bidrar också till att fler behandlingar görs 

med verksam antibiotika redan till en början. Därmed undviks även recidiv. Liksom 

hos människa behandlas i en mycket lägre grad vissa sjukdomstillstånd som sjukdo-

mar i lever och bukspottkörtel, tonsilliter och otiter med antibiotika idag än för 5-6 år 

sedan (9). 

Generellt, sett till förskrivning gällande grupper av antimikrobiella medel (4- ställig 

ATC kod) till hund och katt ser det stabilt ut med samma dominerande grupper år för 

år. Tittar man i stället på preparat nivå ser man att det ändras från år till år och för 

många preparat kunde ingen särskild trend ses utan expedieringen minskade ena året 

för att sedan öka till nästa och fortsatte så under hela tidsperioden. Bortsett från att 

det flesta preparat eller substanser som kraftigt minskade helt enkelt av någon anled-

ning blivit avregistrerade (ex ampicillin, Ampivet® vet) måste svaret på detta sökas 

hos förskrivarna. Möjligen kan vissa förändringar, främst under 2012 och 2013 här-

ledas till internationella influenser då många utländska specialistveterinärer verkade i 

Sverige under dessa år (9). 

Utifrån e-hälsomyndighetens rapport kan utläsas att en minskande expedieringen av 

fluorokinoloner har skett under perioden 2009-2014 vilket sannorlikt beror på att den 

ökande medvetenheten och förbudet angående förskrivning av vissa preparat enligt 

SJVFS 2013:42 har haft en inverkan (8). Att vi ändå kan se att enstaka förskrivning 

av vissa fluorokinoloner och 3:e generationens cefalosporiner sker kan ha sitt ur-

sprung i den allt mer avancerade vården och att man idag väljer att behandla en svå-

rare infektion som kanske tidigare troligen resulterat i en avlivning av djuret. 

Minskning av antibiotika på substansnivå visar en liknande utveckling hos katt och 

hund och beror sannorlikt på att det i stor utsträckning är samma veterinärer som 

arbetar med hundar och katter och därmed genomför samma ändringar oberoende på 

djurslag. För vissa substanser som cefalexin och klindamycin ses en generell minsk-

ning av förskrivningen men en samtidig liten ökning av generika för humanregistre-

rade preparat. Tänkbar orsak till detta kan tänkas vara ett större utbud av dessa hu-

manmedicinska alternativ till ett lägre pris. Viss variation i användandet per djurslag 

ses som i den minskande förskrivningen av doxycyklin till hund men ökande till katt 

Orsaken till detta ligger troligen i den ökande kunskapen om att fästingburen sjuk-

dom hos hund inte är så vanligt som man tidigare trott samt att den allt mer ökande 

diagnostiseringen av Mycoplasma orsakad luft och urinvägsinfektion hos katt (9, 11). 

Enda ensamma substans med tendens till att öka för båda djurslagen är sulfame-

toxazol med trimetroprim. Detta kan på att det av veterinärer anses som ett lämpligt 

alternativ till behandling med enrofloxacin och marbofloxacin trots att det idag inte 

finns något godkänt preparat för behandling av hund och katt. Användningen sker 

med medel som Tribrissen® vet registrerat för lantbruksdjur och humanmedicinskt 

Bactrim® (9). Viss ökning ses också i förskrivningen av ”övriga” antibakteriella me-

del och kombinationer av antimikrobiella medel, J01R, J01X. Vad detta i praktiken 

innebär har jag inte kunnat besvara men möjligen står svaret att hitta i den ökande 

viljan att söka fler behandlingsalternativ för husdjur än tidigare. 



 

 

 

Den slutsats som kan dras är att expedieringen av antimikrobiella medel till hund och 

katt totalt sett har minskat mellan 2009 och 2014 och är tydligast för medel med 

breda spektrum. Graden av minskning varierar såväl för de olika grupperna av me-

del, verksamma substanser och djurslag. En total minskning kan inte ses som annat 

än positivt såvida inte bevis för att mortaliteten i infektionssjukdomar under perioden 

skulle presenteras.  

Även om viss ökning kan ses av enskilda medel eller grupper av antimikrobiella me-

del behöver det inte vara negativt. Utvecklingen av och tillgången på nya antimikro-

biella medel är begränsad och i utvecklingen av nya medel följer troget resistensut-

vecklingen. Det är logiskt att anta att användning av antimikrobiella medel inom 

djursjukvården kan ha en viss betydelse har för helhetsutvecklingen av resistensläget 

även om andelen behandlade hundar och katter är liten i relation till antal antibiotika 

behandlade människor. Därför kan det vara klokt att just periodvis minska använd-

ningen av vissa substanser till förmån för andra i syfte att försöka kontrollera ut-

vecklingen av resistens och ha tillgång till fungerande antimikrobiella medel vid 

livshotande tillstånd som TBC (tuberkulos) och andra infektionssjukdomar. För att 

uppnå det är det av största vikt att förskrivning och användning av dessa medel görs 

så relevant och noggrant som möjligt. Även inom djursjukvården. Den gemensamma 

resistensproblematiken väcker ett intresse att titta vidare på till hur stor användningen 

av antimikrobiella medel till husdjur i Sverige är i förhållande till användningen i 

andra länder. Av intresse är också import av djur och konsekvenserna av öppna grän-

ser länder emellan. Även om tillgänglig information gällande proportionerna för an-

vändingen av antimikrobiella medel till djur relativt människor finns är det svårt att 

ställa dessa i relation till varandra då de inte sällan anges på olika sätt som ex: kg 

verksam substans för djur och antal receptposter eller i ekonomiska variabler gäl-

lande användandet till människor. Kanske finns här även ekonomiska intressen värda 

att titta vidare på. 

 I Sverige anser vi oss ha resistensutvecklingen under kontroll men det kan inte nog 

betonas att den är ett reellt hot som måste respekteras och bevakas både nationellt 

och internationellt. Den minskande förskrivningen och användningen av antimikro-

biella medel till hund och katt här i Sverige kan komma att ha stor betydelse på den 

nationella resistensutvecklingen vilken vi alla bör ta ansvar för.  

Utifrån det som kan utläsas ur de dokument som har sammanställts i detta arbete 

tycks det som att svenska veterinärer tar sitt ansvar och bidrar till den minskande 

användningen av antimikrobiella medel. Det finns alltid mer att göra och i det arbetet 

borde en större vikt läggas på utbildning av djurhälsopersonal och djurägare gällande 

användning av antimikrobiella medel och smittskydd. Med fortsatt medveten och 

kontrollerad användning av antimikrobiella medel till djur kommer Sverige att kunna 

fortsätta att föregå som gott exempel och förebild för övriga Europa och världen. 
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Apotekens försäljning av antibiotika (J01) mot veterinärrecept, antal varurader

Djurslag läkemedelsgrupp försäljningstillstånd 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hund - 51 QJ01AA02 - doxycyklin Original, generika 10 362 9 834 10 499 11 049 10 683 8 975

Hund - 51 QJ01AA06 - oxitetracyklin Original, generika 5 3 8 4 6 0

Hund - 51 QJ01CA01 - ampicillin Original, generika 8 420 6 781 5 482 5 829 1 812 0

Hund - 51 QJ01CA04 - amoxicillin Original, generika 74 337 72 791 69 026 62 323 72 297 70 670

Hund - 51 QJ01CE01 - bensylpenicillin Original, generika 2 1 3 1 0 3

Hund - 51 QJ01CE09 - bensylpenicillinprokain Original 0 0 0 0 0 2

Hund - 51 QJ01CE09 - bensylpenicillinprokain Original, generika 12 14 40 44 27 26

Hund - 51 QJ01CR02 - amoxicillin och enzymhämmare Original 0 0 0 3 18 73

Hund - 51 QJ01CR02 - amoxicillin och enzymhämmare Original, generika 30 346 26 482 23 802 22 472 21 250 19 787

Hund - 51 QJ01CÖÖÖ - antibakteriella betalaktamer, Licensläkemedel 0 0 2 5 1 0

Hund - 51 QJ01DB01 - cefalexin Original 0 0 0 117 119 122

Hund - 51 QJ01DB01 - cefalexin Original, generika 35 693 27 831 24 264 20 327 16 975 15 786

Hund - 51 QJ01DD90 - ceftiofur Original, generika 1 0 0 4 3 0

Hund - 51 QJ01DD91 - cefovecin Original, generika 1 3 3 4 2 11

Hund - 51 QJ01EW10 - sulfadiazin och trimetoprim Original, generika 4 371 757 43 49 34 32

Hund - 51 QJ01EW13 - sulfadoxin och trimetoprim Original, generika 1 1 1 0 1 2

Hund - 51 QJ01FA90 - tylosin Original, generika 2 15 20 19 9 25

Hund - 51 QJ01FF01 - klindamycin Original, generika 46 879 45 042 41 827 40 112 37 664 37 320

Hund - 51 QJ01GB03 - gentamicin Original, generika 14 7 7 4 3 2

Hund - 51 QJ01MA90 - enrofloxacin Original, generika 22 464 21 719 20 937 19 515 13 248 11 418

Hund - 51 QJ01MA90 - enrofloxacin Licensläkemedel 1 1 4 0 0 0

Hund - 51 QJ01MA93 - marbofloxacin Original 0 0 0 1 560 1 590 1 336

Hund - 51 QJ01MA93 - marbofloxacin Original, generika 5 363 4 464 3 863 656 0 1

Hund - 51 QJ01MA94 - difloxacin Original, generika 313 0 0 0 0 0

Hund - 51 QJ01MA96 - ibafloxacin Original, generika 34 18 0 0 0 0

Hund - 51 QJ01MAÖÖ - fluorokinoloner Original 0 0 0 193 82 45

Hund - 51 QJ01RA01 - penicilliner, kombinationer me Original, generika 13 11 6 11 4 5

Hund - 51 QJ01XÖÖÖ - övriga antibakteriella medel Beredningar 0 0 0 1 5 4

Hund - 51  J01AA02 - doxycyklin Generika 1 716 1 502 1 482 1 462 1 319 945

Hund - 51  J01AA02 - doxycyklin Original 3 16 10 20 88 302

Hund - 51  J01AA02 - doxycyklin Parallellhandel 0 74 100 137 108 119

Hund - 51  J01AA04 - lymecyklin Original 4 8 10 4 4 4

Hund - 51  J01AA06 - oxitetracyklin Original 639 490 317 0 0 0

Hund - 51  J01AA07 - tetracyklin Generika 97 116 120 161 112 77
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Hund - 51  J01AA07 - tetracyklin Original, generika 27 17 23 26 20 12

Hund - 51  J01CA01 - ampicillin Original, generika 0 0 1 0 0 1

Hund - 51  J01CA04 - amoxicillin Generika 2 621 2 495 2 074 3 228 2 012 1 689

Hund - 51  J01CA04 - amoxicillin Original 0 0 2 3 2 0

Hund - 51  J01CA04 - amoxicillin Original, generika 168 189 169 226 92 51

Hund - 51  J01CA08 - pivmecillinam Generika 23 62 49 38 46 35

Hund - 51  J01CA08 - pivmecillinam Original 243 342 274 256 220 256

Hund - 51  J01CA12 - piperacillin Beredningar 0 0 0 1 0 0

Hund - 51  J01CE01 - bensylpenicillin Generika 1 0 0 1 2 2

Hund - 51  J01CE02 - fenoximetylpenicillin Generika 3 589 2 905 2 562 2 398 1 956 1 767

Hund - 51  J01CE02 - fenoximetylpenicillin Original 0 0 0 0 34 24

Hund - 51  J01CE02 - fenoximetylpenicillin Original, generika 9 13 9 4 3 2

Hund - 51  J01CF05 - flukloxacillin Generika 2 0 21 28 15 27

Hund - 51  J01CF05 - flukloxacillin Original 109 126 142 124 123 177

Hund - 51  J01CF05 - flukloxacillin Original, generika 108 98 94 73 68 89

Hund - 51  J01CR02 - amoxicillin och enzymhämmare Generika 294 252 227 266 241 197

Hund - 51  J01CR02 - amoxicillin och enzymhämmare Original 170 74 105 88 56 68

Hund - 51  J01CR02 - amoxicillin och enzymhämmare Parallellhandel 0 0 23 12 26 36

Hund - 51  J01CR05 - piperacillin och enzymhämmare Beredningar 0 0 0 1 0 0

Hund - 51  J01DB01 - cefalexin Generika 3 0 0 0 0 0

Hund - 51  J01DB01 - cefalexin Original 161 128 96 66 17 0

Hund - 51  J01DB01 - cefalexin Original, generika 918 742 620 486 98 0

Hund - 51  J01DB05 - cefadroxil Generika 299 173 167 257 289 221

Hund - 51  J01DB05 - cefadroxil Original 19 4 7 8 1 3

Hund - 51  J01DB05 - cefadroxil Original, generika 123 114 132 24 0 0

Hund - 51  J01DC02 - cefuroxim Original 3 1 1 0 0 0

Hund - 51  J01DC02 - cefuroxim Original, generika 0 5 1 0 0 1

Hund - 51  J01DC08 - lorakarbef Original 2 0 0 0 0 0

Hund - 51  J01DD01 - cefotaxim Original, generika 1 0 0 0 3 0

Hund - 51  J01DD02 - ceftazidim Beredningar 0 0 2 0 0 0

Hund - 51  J01DD14 - ceftibuten Original 3 0 0 1 0 0

Hund - 51  J01EA01 - trimetoprim Generika 26 26 27 10 14 9

Hund - 51  J01EA01 - trimetoprim Original, generika 8 10 16 17 11 8

Hund - 51  J01EE01 - sulfametoxazol och trimetoprim Original 993 2 703 2 615 2 492 3 143 3 269

Hund - 51  J01EE01 - sulfametoxazol och trimetoprim Original, generika 2 0 0 0 0 0

Hund - 51  J01FA01 - erytromycin Generika 48 41 21 22 18 25
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Hund - 51  J01FA01 - erytromycin Original 4 7 5 10 5 2

Hund - 51  J01FA06 - roxitromycin Original 2 1 0 1 1 2

Hund - 51  J01FA09 - klaritromycin Original 0 4 0 4 11 6

Hund - 51  J01FA09 - klaritromycin Original, generika 0 1 1 1 0 0

Hund - 51  J01FA10 - azitromycin Generika 9 6 7 7 8 13

Hund - 51  J01FA10 - azitromycin Original 16 18 11 22 17 31

Hund - 51  J01FA10 - azitromycin Parallellhandel 5 0 0 5 0 0

Hund - 51  J01FF01 - klindamycin Generika 0 8 67 94 162 141

Hund - 51  J01FF01 - klindamycin Original 247 159 141 119 118 110

Hund - 51  J01FF01 - klindamycin Parallellhandel 94 94 133 66 39 16

Hund - 51  J01GB01 - tobramycin Original, generika 1 0 0 0 0 0

Hund - 51  J01GB03 - gentamicin Original 9 5 2 0 0 0

Hund - 51  J01GB03 - gentamicin Original, generika 0 0 0 0 1 0

Hund - 51  J01GB06 - amikacin Original, generika 0 0 0 0 0 1

Hund - 51  J01MA02 - ciprofloxacin Generika 76 38 32 29 28 50

Hund - 51  J01MA02 - ciprofloxacin Original 0 1 0 1 1 3

Hund - 51  J01MA02 - ciprofloxacin Original, generika 2 1 1 0 0 0

Hund - 51  J01MA06 - norfloxacin Generika 105 78 98 118 96 34

Hund - 51  J01MA06 - norfloxacin Original, generika 5 3 1 1 0 0

Hund - 51  J01XA02 - teikoplanin Beredningar 0 0 0 1 0 0

Hund - 51  J01XC01 - fusidinsyra Original 2 3 13 6 12 0

Hund - 51  J01XE01 - nitrofurantoin Original 325 321 358 384 530 471

Hund - 51  J01XX05 - metenamin Original 235 313 284 369 348 322

Hund - 51  J01ÖÖÖÖ - antibakteriella medel för syst Beredningar 0 0 0 1 13 6

Katt - 52 QJ01AA02 - doxycyklin Original, generika 1 909 1 891 1 968 1 960 2 237 2 140

Katt - 52 QJ01AA06 - oxitetracyklin Original, generika 0 5 2 2 0 0

Katt - 52 QJ01CA01 - ampicillin Original, generika 849 681 538 724 109 0

Katt - 52 QJ01CA04 - amoxicillin Original, generika 49 992 46 380 47 473 43 446 47 079 46 578

Katt - 52 QJ01CE01 - bensylpenicillin Original, generika 0 0 1 1 0 0

Katt - 52 QJ01CE09 - bensylpenicillinprokain Original, generika 4 7 5 5 3 4

Katt - 52 QJ01CE09 - bensylpenicillinprokain Licensläkemedel 0 0 0 0 1 0

Katt - 52 QJ01CR02 - amoxicillin och enzymhämmare Original 0 0 0 2 34 145

Katt - 52 QJ01CR02 - amoxicillin och enzymhämmare Original, generika 14 698 12 110 10 883 10 988 9 627 8 850

Katt - 52 QJ01DB01 - cefalexin Original 0 0 0 1 269 1 357 1 590

Katt - 52 QJ01DB01 - cefalexin Original, generika 3 869 2 935 2 241 233 258 215

Katt - 52 QJ01DD91 - cefovecin Original, generika 1 2 2 3 6 2
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Katt - 52 QJ01EW10 - sulfadiazin och trimetoprim Original, generika 32 5 2 0 2 5

Katt - 52 QJ01EW13 - sulfadoxin och trimetoprim Original, generika 1 0 0 0 0 0

Katt - 52 QJ01FA90 - tylosin Original, generika 0 0 1 0 0 0

Katt - 52 QJ01FF01 - klindamycin Original, generika 5 355 5 215 5 157 5 348 5 008 5 017

Katt - 52 QJ01GB03 - gentamicin Original, generika 0 0 0 0 0 1

Katt - 52 QJ01MA90 - enrofloxacin Original, generika 6 766 6 063 5 810 5 829 3 977 3 463

Katt - 52 QJ01MA90 - enrofloxacin Licensläkemedel 4 3 1 2 1 0

Katt - 52 QJ01MA93 - marbofloxacin Original 0 0 0 587 555 484

Katt - 52 QJ01MA93 - marbofloxacin Original, generika 1 614 1 506 1 573 347 0 0

Katt - 52 QJ01MA94 - difloxacin Original, generika 4 0 0 0 0 0

Katt - 52 QJ01MA96 - ibafloxacin Original, generika 956 478 18 0 0 0

Katt - 52 QJ01MAÖÖ - fluorokinoloner Original 0 0 1 341 312 298

Katt - 52 QJ01RA01 - penicilliner, kombinationer me Original, generika 2 2 3 1 0 1

Katt - 52 QJ01XÖÖÖ - övriga antibakteriella medel Beredningar 0 0 0 3 3 1

Katt - 52  J01AA02 - doxycyklin Generika 152 97 102 126 71 89

Katt - 52  J01AA02 - doxycyklin Original 54 118 191 180 210 175

Katt - 52  J01AA02 - doxycyklin Parallellhandel 0 6 8 5 5 5

Katt - 52  J01AA06 - oxitetracyklin Original 7 3 4 0 0 0

Katt - 52  J01AA07 - tetracyklin Generika 2 1 4 2 0 0

Katt - 52  J01AA07 - tetracyklin Original, generika 1 2 1 1 0 2

Katt - 52  J01CA04 - amoxicillin Generika 4 688 4 355 3 900 4 419 3 888 4 000

Katt - 52  J01CA04 - amoxicillin Original, generika 126 147 103 18 1 0

Katt - 52  J01CA08 - pivmecillinam Generika 0 0 0 0 0 1

Katt - 52  J01CA08 - pivmecillinam Original 2 2 5 1 2 1

Katt - 52  J01CE01 - bensylpenicillin Beredningar 0 0 0 1 0 0

Katt - 52  J01CE01 - bensylpenicillin Generika 0 0 0 0 1 2

Katt - 52  J01CE02 - fenoximetylpenicillin Generika 87 33 28 59 50 61

Katt - 52  J01CE02 - fenoximetylpenicillin Original 0 0 0 0 0 2

Katt - 52  J01CE02 - fenoximetylpenicillin Original, generika 13 4 0 2 1 0

Katt - 52  J01CF05 - flukloxacillin Original 2 2 1 1 0 3

Katt - 52  J01CR02 - amoxicillin och enzymhämmare Generika 0 3 4 1 1 0

Katt - 52  J01CR02 - amoxicillin och enzymhämmare Original 74 90 53 83 82 52

Katt - 52  J01DB01 - cefalexin Original, generika 37 25 19 14 0 0

Katt - 52  J01DB05 - cefadroxil Generika 30 30 19 10 12 15

Katt - 52  J01DB05 - cefadroxil Original 7 3 0 1 0 0

Katt - 52  J01DB05 - cefadroxil Original, generika 0 1 1 0 0 0
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Katt - 52  J01DC02 - cefuroxim Original 0 2 0 0 0 0

Katt - 52  J01EA01 - trimetoprim Generika 2 3 2 0 1 1

Katt - 52  J01EA01 - trimetoprim Original, generika 0 0 2 0 1 0

Katt - 52  J01EE01 - sulfametoxazol och trimetoprim Original 98 126 136 127 190 204

Katt - 52  J01FA01 - erytromycin Generika 63 19 19 10 14 31

Katt - 52  J01FA01 - erytromycin Original 1 0 0 0 0 0

Katt - 52  J01FA09 - klaritromycin Original 1 0 0 0 1 1

Katt - 52  J01FA10 - azitromycin Generika 20 34 29 18 13 12

Katt - 52  J01FA10 - azitromycin Original 392 321 310 313 200 215

Katt - 52  J01FA10 - azitromycin Parallellhandel 11 0 0 3 1 0

Katt - 52  J01FF01 - klindamycin Original 395 409 430 357 320 266

Katt - 52  J01FF01 - klindamycin Parallellhandel 1 1 0 0 0 0

Katt - 52  J01GB01 - tobramycin Original, generika 0 0 0 0 0 1

Katt - 52  J01GB03 - gentamicin Original, generika 0 0 0 0 0 2

Katt - 52  J01MA01 - ofloxacin Original 0 0 0 1 0 0

Katt - 52  J01MA02 - ciprofloxacin Generika 1 0 0 0 0 0

Katt - 52  J01MA02 - ciprofloxacin Original 0 0 0 0 0 1

Katt - 52  J01MA06 - norfloxacin Generika 0 1 0 1 3 0

Katt - 52  J01MA06 - norfloxacin Original, generika 0 0 1 0 0 0

Katt - 52  J01XE01 - nitrofurantoin Original 69 77 79 78 77 82

Katt - 52  J01XX05 - metenamin Original 22 29 19 18 5 12

Katt - 52  J01ÖÖÖÖ - antibakteriella medel för syst Beredningar 0 0 0 1 0 0

Antibiotika till hund och katt 150202(1)
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Bilaga 2 

 

   ATC register gällande antibiotikaklasser 

 

J01A  Tetracykliner 

 

 

J01C Antibakteriella betalaktamerer, penicilliner 

 

 

J01D Övriga antibakteriella betalaktamerer 

 

 

J01E Sulfonamider och trimetoprimer 

 

 

J01F Makrolider, linkosamider, streptograminer 

 

 

J01G Antibakteriella aminoglykosider 

 

 

J01M Antibakteriella kinolonderivat 

 

 

J01X Övriga antibakteriella medel. 



Bilaga 3 

Inom djursjukvården vanligt förekommande antimikrobiella substanser 

 

QJ01C, Penicilliner, främst Amoxicillin (betalaktamasab) 

Effekt : Baktericid, påverkar cellväggssyntesen.  

Aktivt/används mot: grampositiva kocker och stavar, gramnegativa kocker samt flertalet 

gramnegativa stavar.  

Resistens: Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta.  

(QJ01CA04, penicilliner med utökat spektrum) 

 Bimoxyl® Vet: 150mg/ml. Suspension, ges s.c 

Vetrimoxin® Vet: Oral pasta 20mg/g, 150mg tablett, 450 mg tablett 

 (QJ01CR02, Amoxicillin med enzymhämmare, eg. klavulansyra) 

Kesium® Vet: Tuggtablett400mg och 200mg 

Noroclav® Vet: Tablett 40mg/10mg, 200mg/50mg, 400mg/100mg 

Vid svårare infektionstillstånd som kräver sjukhusvård används vanligen injektionslösningar 

av Bencylpenicillin® och humanregistrerade Doktacillin®. 

 

QJ01F, Linkosamider, främst QJ01FF01, Klindamycin  

Effekt: Klindamycin verkar bakteriostatiskt vid låga koncentrationer och baktericid vid höga. 

Påverkar troligen proteinsyntesen på ribosomnivå. 

Aktivt/ används mot: stafylokocker, streptokocker, dock ej S. faecalis, pneumokocker(G+ 

och G – anaerober) . Klindamycin har ingen verkan mot G – aeroba organismer och 

enterokocker. 

Resistens: Förvärvad resistens kan förekomma. Tämligen vanligt med korsresisten till 

erytromycin och övrig makrolidantibiotika liksom mellan klindamycin och linkomycin. 

Antirobe® Vet: Kapsel 25mg, 75mg, 150mg, 300mg 

Clindacin® Vet: Tablett 75mg, 150mg, 300mg 

Clindabuc® Vet Tablett 75mg, 200mg 

 



Fluorokinoloner QJ01M, främst enrofloxacin, (QJ01MA90) 

Effekt: Baktericid och ofta snabb effekt. Hämmar bakteriens DNA-gyras och därmed hela 

syntesen. Har effekt även på bakterier i vilofas. 

Aktivt/ används mot: Enrofloxacin har ett brett spektrum som innefattar många olika G- 

aerober, E.coli, Klebsiella, Salmonella, Pasteurella och Proteus mfl  är ofta mkt känsliga mot 

enrofloxacin. Viss verkan finns också på G + bakterier: Även Pseudomonas är känsligt men 

kräver högre koncentrationer. Det antibakteriella spektrumet är brett och omfattar både G + 

och G – bakterier. Infektioner orsakade av Mycoplasma svarar också i regel bra på behandling 

med enrofloxacin. 

Resistens: Resistens mot fluorokinoloner har observerats. Uppkommer genom förändringar i 

bakteriens genomsläpplighet av läkemedlet eller genom förändringar i topoisomeras IV alt DNA- 

gyras. Fass anger ingen särskild resistent stam av bakterier. 

Baytril®Vet, Injektionslösning 25mg/ml, 100mg/ml för  iv och sc bruk. Tablett 

15mg, 50mg, 150mg och lösning 100mg/ml för användning i dricksvatten. 

 

Övriga antibakteriella betalaktamerer, cefalosporiner QJ01D, främst cefalexin(QJ01DB01) 

Effekt: I allmänhet baktericid. Fungerar likt penicilliner genom att hämma cellväggsyntes. 

Aktivt/används mot: G + kocker och stavar, även penicillinasproducerande stafylokocker, G- 

bakterier som E. coli 

Resistens: Många sorters Proteus,(indolpositiva), Enterobacter, Pseudomonas mfl. 

Varierande grad av resistens mot betalaktamas, producerat av olika sorter G- bakterier och 

stafylokocker. 

 Kefavet® vet. Filmdragerad tablett 250mg, 500mg 

 Tsefalen® vet. Filmdragerad tablett 500mg, 100mg 

 

Tetracykliner, QJ01A främst doxycyklin(QJ01AA02) 

Effekt: Bakteriostatisk och påverkar bakteriernas proteinsyntes. 

Aktivt/används mot:” Verksamt mot Ehrlichia, Clamydia, Mycoplasma samt vibrioner och 

spiroketer. 

Resistens: Korsresistens med andra tetracyklinderivat samt har stor benägenhet för R-faktor 

överförd multipelresistens via G –  tarmbakterier.  

Ronaxan® Vet: Tablett 20mg, 100mg. 

 



Statistik från e-hälsomyndigheten gällande 2009-2014 visar att expedieringen av 

antibakteriella medel till hund som till katt ser ut som nedan.  Den har alltså minskat med ca 

100 000 poster från 2009 till 2014. 

Tabell I. Fördelning av antal expeditionsposter av antimikrobiella medel per djurslag 

År Totalt Till katt Till hund 

2009 344 617 92 414  252 203 

2010 312 789 83 227 229 562 

2011 293 659 81 149 212 510 

2012 274 423 76 942 197 481 

2013 263 083 75 719 187 364 

2014 250 299 74 030 176 269 
Källa: e-hälsomyndigheten  

  

Tabell II. Fördelning av antal expeditionsposter uppdelat på ATC koder (alla J+Q) och dominerande 

verksam substans. 

Hund 

ATC-kod andel   dom. substans 

J01C 50, 4% Amoxicillin    

J01F 20,1% Klindamycin     

J01D 11,4 % Cefalexin     

J01M 10,5 % Enrofloxacin     

J01A 5, 9 % Doxycyklin     

 

Katt 

ATC-kod andel dom. substans 

J01C 78 % Amoxicillin 

J01M 8,4 % Enrofloxacin 

J01F 7,3 % Klindamycin 

J01A 2,9 % Doxycyklin 

J01D 2,7 % Cefalexin  

 

 



Frågor till veterinärer    

      

   

- Stämmer det med din egen och andras förskrivning? 

 

- Vad skulle du säga är dina egna vanligast förekommande utskrivna preparat till hund 

resp. katt och på vilken indikation?  

 

 

- Penicilliner (J01C) är kanske föga överraskande den AB som skrivs ut mest till 

båda djurslagen (56 % av den totala). För båda djursagen dominerar 

amoxicilllin som substans.  Dominansen är klarare hos katt med 77 % av den 

totala förskrivningen mot hos hund. Totalt över de sista 5-6 åren har 

förskrivningen minskat, störst minskning ses av amoxicillin med 

enzymhämmare.  

Har det med resistensutveckling att göra och/eller att tillgången på dessa medel 

minskat?  Varför är minskningen större hos hund än hos katt? 

 

- Humant amoxicillin skrivs i större mängd ut till katt än till hund. 

 Varför? Smak? Dosering?  Beredningsform? Annat? 

 

- Förskrivningen av (human) fenoximetylpenicillin har minskat kraftigt till hund.  

Varför, används annat alternativ? 

 

- Förskrivningen av Cefalexin har nära nog halverats till hund mellan åren 2009-

2014. Minskningen ses också hos katt men inte lika påtaglig. Till katt förskrivs, 

även om de är få, vissa tredje generationens cefalosporiner.  Detta ses inte hos 

hund. 

Vad tror du om det? Beror detta på att få första generations cefalosporiner finns att 

tillgå och att det finns restriktioner för förskrivning av senare generationer eller 

annan orsak?  

 

- Förskrivning av enrofloxacin och övriga fluorokinoloner till hund har också nära 

halverats. Även till katt har detta preparat minskat men inte lika påtagligt 

bortsett från gällande marbofloxacin där minskningen korrelerar.  

Har det att göra med striktare ”regler” kring förskrivningen, ökad medvetenhet  eller 

annat? 

 

Statistiken visar att expedieringen av klindamycin minskar men att allt mer 

humanmedicinskt registrerat generika används. 

Tankar om det? 

 



- Sulfametoxazol och trimetoprim visar en stadig uppåtgående trend gällande 

användning från 2009 och framåt efter att ha varit mkt lite använt en tid. 

Dominerande substans har ändrats från  veterinärmedicinskt sulfadiazin till 

humant sulfametoxazol 

Känner du igen det?  Vad tror du det beror på?  

 

Gällande sulfametoxazol med trimetoprim, Statisken (och FASS) säger bara att det 

finns humanmedicinska preparat. 

Finns det ngt veterinär medicinskt preparat att tillgå? 

 

 

- Förskrivning av doxycyklin minskar tydligt till hund men ökar till katt 

Vad tror du detta beror på? 

 

I den statistiken jag studerat gällande 2009-2014 minskar antalet 

expeditionsposter generellt för det flesta antimikrobiella medel.  Men just år 2012 

ses en plötslig ökning av många medel som minskat innan och efter detta år.  

Vad kan detta bero på? 

  

 

I den statistik jag studerar redovisas endast expedierade receptposter d.v.s. ingen 

rekvisition.  (Arbetet blir för stort för dessa 10 v om jag skulle titta på denna 

också.) Men således försvinner hela användningen av AB på 

djursjukhusen/kliniken, både för inneliggande patienter och akutbesök med 

hemgång.  Jag tänker att de flesta djur som behandlats med AB inneliggande på 

kliniken också går hem på något preparat så det kanske inte gör någon större 

skillnad i det stora hela men ändå (jag tänker metronidazol, PC G och annat) 

 

Har du ngn uppfattning om huruvida denna ändrats? 

 

 

Allmänna frågor 

 

Hur är det med perioperativ behandling? 

 

Sker förskrivningen av antibakteriella medel till hund och katt med mer eftertanke 

idag än för 5-10 år sedan? 

 

Beställer du fler bakterieodlingar idag än för 5-10 år sedan? 

 

Hur ofta har du problem med att hitta ”rätt” medel att behandla med? 

 

Får du ofta byta läkemedelsterapi efter odling eller är resultatet ofta tillfredställande 

efter första omgången?  



 

 

Om terapisvikt uppkommer vad anser du vara vanligaste orsaken till detta? 

 

Hur upplever du compleancen hos dina djurägare? 

  



 

Frågor till Biomedicinsk analytiker 

 

 

Hur skulle du sammanfatta resistensläget i landet just nu? 

 

Finns det någon synbar trend eller ”varningssignal”, ex någon antibiotika som verkar 

visa tendens till minskad effektivitet eller specifika bakterier som verkar utveckla 

resistens? 

 

Görs det fler odlingar idag än för 5-10 år sedan? 

 

Vad skull du säga är det vanligaste provmaterialet ni får in med frågeställningen 

förekomst av bakterier? 

 

För vilken indikation skulle du säga att det är vanligast att veterinärer vill ha 

bakterieodlingar? 

 

Hur vanligt är det att en bakterie inte låter sig odlas fram och finns det vissa som är 

känt ”svårare” än andra att odla? 

 

Vilka metoder för sensitvitetsprövning använder ni er av på laboratoriet? 

 

Skiljer det sig i förekomst av patogena bakterier för hund resp. katt? 

 

Enligt statistik från e-hälsomyndigheten minskar användningen av cefalexin 

kraftigt.  

Minskar gör också användandet av enrofloxacin och klindamycin samt 

penicilliner med enzymhämmare.  

 

Finns det resistensproblem runt preparaten eller är det bara ett medvetet val av 

veterinärerna att använda ett annat medel med smalare spektrum? 

 

Ökar gör användningen av Sulfametoxazol med trimetoprim för båda 

djurslagen.  Användningen av doxycyklin till katt visar en ökning medan 

användningen till hund minskar. Veterinärerna (vissa) anser att detta kan bero 

på att sulfametoxazol med trimetoprim är ett gott alternativ till fluorokinoloner 

samt att förekomsten av fästingburen sjukdom på hund inte är så vanlig som de 

tidigare trott medan förekomsten av mycoplasma orsakad infektion hos katt 

diagnosticeras oftare nu än tidigare. 

 

Vad tänker du om det? 

 

 


