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Sammanfattning 
Läkemedel som reducerar parasitförekomsten hos husdjur introducerades i mitten av 1900-talet. Fem grupper 

av anthelmintika används till hästar; kinolinderivat, benzimidazoler, tetrahydropyrimidiner, avermektiner och 

milbemyciner. Överanvändning av få substanser har lett till resistensutveckling, främst hos hästens vanligaste 

inälvsparasiter, de så kallade ”små blodmaskarna” (Cyathostominae). För att bromsa resistensutvecklingen 

rekommenderas en riktad selektiv avmaskning av de individer som har en större mängd parasitägg i träcken. 

Flera laboratorier utför idag analys av träck. År 2007 receptbelades anthelmintika för hästar i Sverige för att 

minska mängden läkemedelsrester i livsmedel. En förhoppning var även att den slentrianmässiga 

användningen av anthelmintika skulle minska i och med veterinärens roll vid förskrivning av preparaten. 

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka vad som är känt om de fyra mest använda preparatens effekt 

på reduktion av ”små blodmaskar” hos hästar, samt att jämföra försäljningen av anthelmintika avsedda för 

hästar i Sverige åren 2005-2014. 

Arbetet har dels omfattat en litteratursökning och granskning av publicerade forskningsresultat från olika delar 

av världen och dels en genomgång av Jordbruksverkets försäljningsregister över djurläkemedel.  

Litteraturstudien visar att benzimidazolpreparat har otillräcklig reduktionseffekt på ”små blodmaskar” hos ca 

85 % av hästarna som behandlats med preparaten. Pyrantel (tetrahydropyrimidin) har otillräcklig 

reduktionseffekt hos ca 45 % av hästarna som behandlats. Ivermektin och moxidektin har god reduktionseffekt 

på ”små blodmaskar” hos hästar, endast enstaka individer tycks bära på resistenta parasiter. Användningen av 

olika metoder och gränsvärden i de fyra studierna gör att resultaten inte enkelt kan jämföras.  

Jämförelsen av total mängd såld anthelmintika år 2005 och 2014 visar en minskning med ca 35%. Endast 

försäljningen av tetrahydropyrimidiner följer en tydlig trend med minskad försäljning för varje år. I de övriga 

preparatgrupperna är försäljningen relativt konstant under den studerade tidsperioden. Vid receptbeläggningen 

år 2007 minskade försäljningen av benzimidazoler, tetrahydropyrimidiner och avermektiner för att sedan öka 

igen år 2008.    

Utbredd resistens mot benzimidazoler bland ”små blodmaskar” hos häst innebär att preparaten inte bör 

användas för behandling av sådana infektioner. Pyrantelresistens förekommer också men ännu inte i lika hög 

grad som benzimidazolresistens. Preparatet kan användas med försiktighet och då gärna med uppföljande 

effektprov. Ivermektins och moxidektins goda effekt innebär att preparaten fortfarande kan användas för 

behandling av hästar mot ”små blodmaskar”. För att detektera parasitförekomst och analysera 

resistensutveckling krävs utveckling av metoder och tydligare riktlinjer.  

Det har bara skett mindre förändringar av mängden såld anthelmintika under perioden 2005-2014 vilket 

innebär att receptbeläggningen inte påverkat försäljningen av preparaten.  

 

               

 



 
 

 
 

 

SUMMARY 

 

The modern horse breeding has contributed to problems with parasite infections in horses. 

Large numbers of horses are often held in small pastures. This leads to a high risk of parasite 

infection. Drug treatment for reducing parasites has been used since the substances were 

introduced in the mid-1900s. Five groups of anthelmintics are used for treatment of horses; 

quinoline derivatives, benzimidazoles, tetrahydropyrimidines, avermectins and milbemycins. 

An overuse of the few substances has led to the development of resistance among the horse 

parasites, mainly in the most common endoparasites, small nematodes in the subfamily 

Cyathostominae. To slow the development of resistance it is recommended to perform a 

targeted selective deworming of individuals who has a large amount of parasite-eggs in their 

excrement. Analysis of fecal material is today performed by several laboratories. In 2007 

prescription-only anthelmintics were introduced in Sweden to reduce drug residues in food. 

Theoretically that could impact the perfunctory use of anthelmintics.   

The aim of this work was to investigate efficacy of the most used anthelmintics to reduce the 

equine Cyathostominae and study sales of anthelmintics designed for horses in Sweden 2005 

to 2014. 

The method used was a literature review of four studies from different parts of the world that 

were obtained through PubMed. A register study of the Swedish Board of Agriculture´s 

 (Jordbruksverket) summary of sold drugs for use in animals was also performed. 

The results of the literature review showed that there is an actual resistance to fenbendazole 

(benzimidazole) in Cyathostominae. Treatment failed in 85 % of horses treated with 

benzimidazole. Some resistance to pyrantel (tetrahydropyrimidine) was showed. Treatment 

failed in 45 % of the horses treated with pyrantel. Ivermectin and moxidectin are effective for 

reduction of Cyathostominae in horses. Different methods and thresholds are used in the 

studies which makes it difficult to compare the results. There have only been minor changes 

in the amount anthelmintics sold 2005-2014. When comparing sold anthelmintics in 2005 to 

2014 there is a small reduction (35 %). Tetrahydropyrimidine is the only substance that shows 

reduction each year. Sales of benzimidazole, tetrahydropyrimidine and avermectin decreased 

in 2007 but increased in 2008. 

Conclusions that can be drawn from this study are that there is a world-wide resistance among 

cyathostomins against fenbendazole and it should not be used to treat cyathostomin-infection. 

Pyrantelresistence also occurs but not yet to the same extent as benzimidazole. Macrocyclic 

lactones are effective for the treatment of horses with cyathostomin-infection. Detection of 

parasite occurrence and studies of development of resistance requires better methods and 

clearer guidelines. Sales of anthelmintics for use in Swedish horses have slightly decreased in 

2005-2014, despite the introduction of prescription-only anthelmintics in 2007. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FÖRKORTNINGAR 

 

EPG Egg Per Gram 

ERP Egg Reappearance Period  

FBZ Fenbendazol  

FEC Fecal egg count 

FECRT Fecal egg count reduction test 

IVM Ivermektin 

LCL Lower confidence interval 

MOX Moxidektin 

PYR Pyrantel 

SLU  Sveriges Lantbruksuniversitet 

SVA Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

WAAVP World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology 
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INTRODUKTION 

 

I Sverige finns idag ca 360 000 hästar vilket gör vårt land till det näst mest hästtäta i Europa. 

Hästnäringen omsätter ca 46 miljarder kronor per år och hästsporten är den näst vanligaste 

bland ungdomar i Sverige. Hästarna är betesdjur som upprätthåller den biologiska mångfalden 

i våra odlingslandskap och bidrar till det naturliga kretsloppet av växtnäringsämnen (1). 

Hästens förfäder levde för 50 miljoner år sedan i Asien, Europa och Nordamerika och var 

mycket mindre än dagens hästar. De utvecklades sedan till hästsläktet Equus som har sex 

olika arter. Cirka 4000 f.Kr började människan tämja hästen. De vilda hästarna strövade över 

stora ytor och betade aldrig länge på samma ställe (1). 

Hästen bär naturligt på parasiter men i vilt tillstånd utgör de inga problem för hästen eftersom 

den hela tiden rör sig över stora ytor med friska beten. Den moderna hästhållningen har skapat 

problemen med parasiter hos våra hästar. Hästar utvecklar med tiden en viss immunitet mot 

parasiter och därför är det de unga individerna som drabbas hårdast av infektion. 

Parasitinfektion kan ge svårläkta skador i mag-tarmkanalen som i värsta fall kan leda till 

döden (2). 

Inälvsparasiter är de vanligaste och mest förlustbringande smittämnen som drabbar hästen. 

Infektionen ger försämrad prestation och tillväxt och idag är läkemedelsbehandling ett 

nödvändigt inslag i hästhållningen. I Sverige förbrukas stora kvantiteter anthelmintika varje år 

och den överdrivna läkemedelsanvändningen har viss negativ inverkan på miljön. Behandling 

har under lång tid skett genom intensiv och planlös användning av ett fåtal substanser vilket 

har lett till en tydlig resistensutveckling bland parasiterna. Detta gäller främst så kallade ”små 

blodmaskar”, nematoder inom underfamiljen Cyathostominae, som redan utvecklat resistens 

mot flera substanser (3). 

 

 

Hästens inälvsparasiter 

 

De vanligaste inälvsparasiterna som infekterar hästar är de tidigare nämnda ”små 

blodmaskarna” (Cyathostominae), ”stora blodmaskar” (Strongylus vulgaris, Strongylus 

edentatus), ”spolmask” (Parascaris equorum) och ”springmask” (Oxyuris equi) som alla 

tillhör gruppen nematoder.  ”Bandmasken” (Anoplocephala perfoliata) tillhör gruppen 

Neoophora (cestoder) inom plattmaskarna och räknas också som en av hästens mest 

förekommande inälvsparasiter. Alla maskarter har sina specifika livscykler, där de går från 

ägg till fullvuxen mask via flera larvstadier. Detta sker både inuti hästen i olika organ samt 

utanför på betet eller i mellanvärdar (4).  
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”Små blodmaskar” (Cyathostominae) 

”Små blodmaskar” förekommer hos nästan alla individer. De gör mer eller mindre skada 

beroende på i vilken omfattning de finns samt hur hästens övriga kondition är. Det finns ca 15 

olika arter i Sverige och de vuxna maskarna är 0,5-1,5 cm långa. De kan vara gråvita eller 

röda om de sugit blod från tarmslemhinnan. Äggen kommer ut på betet med hästens träck. 

Där utvecklas de till larver i tre mognadsstadier. Steg-tre-larven äts upp av hästen och kapslar 

in sig i grovtarmens slemhinna där den utvecklas till det fjärde och sista larvstadiet. Larven 

kan ligga inkapslad under lång tid. Den tar sig sedan ut i tarmen och utvecklas till en 

fullvuxen mask. Masken lever i hästens grovtarm och gör skada genom att suga blod ur 

tarmslemhinnan. Det kan ge symtom som låg tillväxt och diarré (2).  

 

”Stora blodmaskar” (Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus) 

De ”stora blodmaskarna” räknas som hästens mest allvarliga inälvsparasiter. Deras livscykler 

startar genom att ägg följer med träcken ut till betet. Där kläcks de och utvecklas till larver 

genom tre stadier. Larven äts upp och tar sig in i tarmväggens blodkärl där de vandrar vidare 

upp till krösroten. Krösroten är den del av stora kroppspulsådern som försörjer hela 

tarmpaketet med blod. Där utvecklas sedan larverna till maskar som sedan följer med 

blodflödet tillbaka till grovtarmen. Där fäster de i tarmväggen och suger blod.  Den vuxna 

masken är rödbrun och 2-3 cm lång och hela dess livscykel tar ca 6 månader. ”Stora 

blodmaskar” gör ordentlig skada på hästens blodkärl. Det leder till inflammationer som ger 

blodbrist, infarkter och tromber som påföljd. Dessa skador tar mycket lång tid att läka och ger 

svåra kolikanfall som kan leda till döden (2). 

 

”Spolmask” (Parascaris equorum) 

”Spolmasken” förekommer främst hos föl och unghästar. Alla larvstadier sker inuti det 

kraftigt skyddade ägget ute på betet. Hästen får i sig ägget som då kläcks och larverna 

kommer ut i tarmen. Där går de igenom tarmväggen till ett blodkärl som tar dem till lungorna. 

I lungorna skapar de retning som gör att de hostas upp och sedan sväljs ned i tunntarmen igen 

där de utvecklas till fullvuxna maskar. Maskhonan producerar en miljon ägg per dag som 

följer med träcken ut och kan överleva i omgivningen i flera år. De vuxna maskarna suger i 

sig näringsämnen från tarminnehållet vilket gör att de unga hästarna blir undernärda och 

stannar i tillväxten. De kan även få hosta på grund av retningarna som skapas av larver i 

lungorna. ”Spolmasken” är hästens största inälvsparasit och kan bli upp till 20 cm lång. En 

kraftig infektion kan leda till kolik och till och med ruptur av tarmen (2).  

 

”Springmask” (Oxyuris equi) 

”Springmask” är mindre vanligt och orsakar ingen särskild skada hos hästen. Masken lever i 

grovtarmen och honan vandrar ut till analöppningen för att lägga sina ägg. Detta kan orsaka 

klåda och irritation som gör att hästen kliar sig mot inredning och krubbor. Det gör att äggen 

kommer ut i omgivningen och lätt smittar vidare. Den vuxna ”springmasken” kan bli 10 cm 

lång och kan ibland ses i träcken hos infekterade hästar. Vid avmaskning är det viktigt att 

även rengöra runt svans och anus på hästen samt stallinredningen för att förhindra återsmitta. 

Ägg från ”springmask” går inte att urskilja i träckprover utan ett tejpprov bör göras (2).  
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”Bandmask” (Anoplocephala perfoliata) 

Det är vanligt med bandmaskinfektion bland hästar men de flesta individer har så pass lågt 

antal att de inte tar någon skada eller visar symtom. ”Bandmasken” är beroende av en 

mellanvärd för att fullfölja sin livscykel. Äggen äts upp av pansarkvalster som finns i 

betesmarker och där i sker utveckling från ägg till larv. Kvalstren äts sedan upp av hästen och 

larven kommer ut i tarmen där den utvecklas till mask. De vuxna maskarna lever i övergången 

mellan tunntarm och blindtarm. Där suger de fast sig i tarmslemhinnan med fyra kraftiga 

sugkoppar som finns i det främre segmentet. Det bakre segmentet innehåller ägg och detta 

lossnar från masken och följer med träcken ut. Maskarna blir ca 3-4 cm långa och kan ge 

symtom som kolik och svullna ben (2). 

 

 

Dagens anthelmintika  

 

Kinolinderivat och liknande substanser  

Den substans som finns på marknaden inom denna grupp anthelmintika är prazikvantel, se 

figur 1. Substansen upptäcktes under ett samarbete mellan läkemedelsföretagen Bayer A.G 

och E. Merck 1973 (5). Prazikvantel används idag för att behandla flera olika djurslag mot 

plattmask-infektioner. Det är även den verksamma substansen i läkemedel som används vid 

behandling av schistosomiasis (snäckfeber) hos människa (6). 

Prazikvantel verkar genom att förändra permeabiliteten i plattmaskarnas cellmembran vilket 

gör att denna kontraheras. Kalciumjonkanaler är läkemedlets mål och där sker en ökning av 

kalciuminflödet som då orsakar spasm i maskens muskler. Det sker även en inhibering av 

glukosupptag samt sänkning av glykogennivå och laktatfrisättning. Detta gör att masken helt 

förstörs i tarmen eller följer med träcken ut. Prazikvantel verkar specifikt på plattmaskar 

(cestoder och trematoder) och har bäst effekt på vuxna maskar (7). Till häst administreras 

substansen oralt och absorberas fullständigt i magsäcken och tunntarmen. Efter en timme är 

maximal plasmakoncentration uppnådd och substansen har en halveringstid på 5 timmar. 

Metabolisering sker i levern (8).  
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Figur 1. Strukturformel för prazikvantel som tillhör gruppen kinolinderivat (7).  

 

Benzimidazoler och relaterade substanser 

Den här gruppen innehåller ett flertal olika substanser som febantel, albendazol, fenbendazol 

(se figur 2), flubendazol, mebendazol och oxfendazol (9). De är bredspektrum anthelmintika 

som har effekt på nematoder, cestoder och trematoder. Benzimidazoler började användas till 

djur redan på 1960-talet. Innan dess hade liknande substanser använts inom jordbruket för att 

förhindra parasit- och svampangrepp på växter (10).  

Benzimidazoler är svagt vattenlösliga och vissa har därför utvecklats som prodrugs för att 

sedan metaboliseras i levern till sin aktiva substans (10). Verkningsmekanismen för 

benzimidazolerna är främst att hämma parasitens glukosupptag vilket gör att hela dess 

energimetabolism stannar och parasiten paralyseras och dör. Benzimidazolen binder beta-

tubulinenheter vilket gör att polymerisering av mikrotubuli inhiberas (11). Celldelning 

hämmas av benzimidazoler och därför sker ingen äggproduktion hos masken (9). Substansen 

har effekt på vuxna maskar och larver. Vissa av substanserna som albendazol och fenbendazol 

har effekt på maskar även utanför gastrointestinalkanalen medan de övriga preparaten utövar 

sin huvudsakliga effekt direkt i tarmen (11). 
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 Figur 2. Strukturformel för fenbendazol som tillhör gruppen benzimidazoler (11). 

 

Tetrahydropyrimidiner 

Den registrerade läkemedelssubstansen inom denna grupp anthelmintika är pyrantel. Det är en 

substans som påverkar den neuromuskulära transmissionen (12). Pyrantel är en acetylkolin-

agonist som stimulerar kolinerga receptorer. Detta gör att det sker en utdragen spastisk rörelse 

hos masken så att den förlamas och inte kan hålla sig kvar i tarmen utan följer med träcken ut 

(13). Pyrantel har bäst effekt mot olika stadier av nematoder så som ”små och stora 

blodmaskar”, ”spolmask” och ”springmask”. I hög dos har även medlet god effekt på vuxna 

”bandmaskar”. Till hästar ges pyrantel-pamoat, se figur 3, som oral pasta och det absorberas 

dåligt i gastrointestinalkanalen. Det ger en hög koncentration av substansen i tarmen där den 

träffar på parasiterna (12). 

 

Figur 3. Strukturformel för pyrantel-pamoat som tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner (14). 
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Avermektiner 

Den här gruppen anthelmintika innehåller substanser som ivermektin, doramektin, 

eprinomektin och selamektin. För hästar är det främst ivermektin, se figur 4, administrerad 

som oral pasta som är aktuell. Avermektinerna tillhör gruppen makrocykliska laktoner (15). 

Avermektin upptäcktes under 1970-talet då det isolerades från kulturer av jordbakterien 

Streptomyces avermitilis av japanen Satoshi Ōmura (16). Den naturliga substansen 

modifierades av William C Campbell så den semisyntetiska substansen ivermektin skapades. 

Ivermektin visade sig ha mycket god effekt gällande bekämpning av parasiter hos flera av 

våra husdjur. Senare testades även substansen på människor för att bota parasitsjukdomar som 

elefantiasis och flodblindhet. Dessa upptäckter gav Satoshi Ōmura och William C Campbell 

nobelpriset i medicin 2015 (16). 

Ivermektin, liksom de andra avermektinerna, påverkar neurotransmissionen i det centrala 

nervsystemet hos maskarna. Substansen fungerar genom att binda selektivt och med hög 

affinitet till glutamatreglerade kloridjonkanaler. Dessa glutamatreglerade kloridjonkanaler 

finns i nerv- och muskelceller hos ryggradslösa djur. Bindningen ger en ökad permeabilitet 

för kloridjoner som skapar en hyperpolarisation i cellen som leder till paralys och död av 

parasiten. Ivermektin är ett bredspektrum anthelmintikum som har hög säkerhet eftersom det 

inte passerar blodhjärnbarriären och har låg affinitet för kloridjonkanaler hos däggdjur (17). 

Hos hästar uppnås maximal serumkoncentration efter ca 12 timmar efter oral administrering 

av ivermektin. Substansen metaboliseras endast till viss del i levern och en stor del aktiv 

substans utsöndras med träcken. Detta gör att det finns viss toxisk effekt i träcken under en 

kortare tid. Ivermektin används mot alla nematoder (18). 

 

Figur 4. Strukturformel för ivermektin som tillhör gruppen avermektiner (17). 
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Milbemyciner 

Till den här gruppen anthelmintika räknas substanserna milbemycin och moxidektin, se figur 

5. Dessa är liksom avermektinerna makrocykliska laktoner men de härstammar istället från 

milbemycin isolerat från bakterien Streptomyces hygroscopicus (19).  

Milbemyciner är mera lipofila än avermektiner vilket gör att de lagras bättre i fettväv och ger 

en slags depå-effekt. I övrigt fungerar milbemyciner som andra makrocykliska laktoner 

genom att binda glutamatreglerade kloridjonkanaler och därmed öka permeabiliteten för 

kloridjoner. Det ger paralysering och död av parasiten. Milbemyciner har samma spektrum 

som avermektiner och administreras som oral gel/pasta till hästar med nematodinfektion (20).  

 

Figur 5. Strukturformel för moxidektin från gruppen milbemyciner (21). 

 

 

Kombinationspreparat 

På marknaden finns det idag ett flertal kombinationspreparat för avmaskning av hästar. Det 

kan till exempel handla om kombinationen ivermektin + prazikvantel (22). De har bredare 

spektrum och är effektiva mot både nematoder och cestoder.    

 

 

Avmaskningsrutiner 

 

 

För att få önskad effekt av avmaskningsmedlet är det viktigt att det ges på rätt sätt. Till hästar 

administreras medlet oftast oralt som en pasta eller gel. Vissa medel kan även ges som 

tuggtablett, pulver eller granulat som blandas i foder (22). Avmaskningsmedlet doseras efter 

hästens kroppsvikt. Det är mycket viktigt att ge tillräcklig mängd medel för att undvika 

resistensutveckling bland parasiterna. Hästens allmäntillstånd kan påverkas av medlet och den 

https://en.wikipedia.org/wiki/Streptomyces_hygroscopicus
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bör inte utsättas för hårda fysiska påfrestningar i direkt anslutning till avmaskningen. Alla 

avmaskningsmedel har även viss karenstid för tävling (2).  

Jordbruksverket har lagt fram förslag på en allmän avmaskningsrutin för stall med unghästar i 

hagar med högt betestryck. Det innebär en besättning med hög risk och känslighet för 

parasitinfektioner (2).  

 Föl avmaskas vid 10-12 veckor samt vid 18-20 veckor mot ”spolmask”. 

 Unghästar (1-2 åringar) avmaskas i januari mot ”spolmask”. 

 Unghästar, vuxna hästar och dräktiga ston avmaskas med makrocykliska laktoner eller 

pyrantel 3-4 dagar innan betessläpp. 

 Därefter sker avmaskning regelbundet beroende på vilket preparat som används. 

 

Jordbruksverkets rekommendationer för avmaskning av hästar i ett stall med vuxna hästar ser 

annorlunda ut (2). 

 Ta träckprov på våren innan betesläpp och avmaska de individer som har högt EPG-

värde (egg per gram) med makrocykliska laktoner eller pyrantel 3-4 dagar innan 

hagbytet. 

 Ta nytt träckprov under betessäsongen för att kontrollera parasitläget. Oftast räcker en 

avmaskning på våren. 

För att minska risken för resistens bör man byta grupp avmaskningsmedel varje eller 

vartannat år. Det gäller främst de makrocykliska laktonerna och pyrantel som används mot 

blodmaskar. Nya hästar bör avmaskas 3-4 dagar innan de släpps ihop med flocken. Detta för 

att minska risken att de för med sig ny parasitsmitta till betet (2).  

Som hästägare kan det vara en god idé att bokföra när avmaskningen gjordes och med vilket 

preparat samt hur betesrutinen sett ut (23). 

 

 

Betesplanering och andra metoder 

 

Det bästa för hästen och naturen är om det används så lite anthelmintika som möjligt. Det 

finns metoder för att minska parasitsmitta förutom avmaskningsmedel. En viktig del är 

betesplanering. Det kan innebära att skilja på sommar- och vinterhagar, att mocka hagar och 

att låta unga känsliga hästar gå på rena beten. Det finns också fördelar med att växelbeta med 

ett annat djurslag exempelvis får eller nötkreatur. Att låta betet vila en säsong eller plöja upp 

det och så in det på nytt är också effektivt (2).   
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Beslut om receptbeläggning 

 

Enligt Europadirektiv 2001/82/EG om gemenskapsregler för veterinärmedicinska substanser 

eftersträvas det att så få läkemedelsrester som möjligt ska finnas i våra animaliska livsmedel 

(24). Det finns även omnämnt i läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2006:11 kap 7 att ”ett 

godkänt veterinärmedicinskt läkemedel ska vara receptbelagt om det är avsett för ett eller 

flera djurslag som används för livsmedelsproduktion” (25). Den 15 oktober 2007 beslutades 

det om receptbeläggning av anthelmintika för alla livsmedelsproducerande djur i Sverige. 

Därmed är hästar inräknade. För hästägare innebär detta kontakt med veterinär innan 

avmaskning. Veterinärens roll är att ge råd gällande träckprovsanalys, anthelmintika och 

betesplanering (23). Enligt Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS 2009:84 §24 

”Veterinär får, utan föregående undersökning av djur eller djurgrupp, förskriva 

antiparasitära läkemedel till häst som inte är avsedda för injektion om veterinären förhört sig 

om djurhållningen och har träckprovtagning för parasiter som underlag för bedömningen” 

(26). Det innebär att veterinären har ett stort ansvar vad gällande krav på träckprovskontroll 

innan förskrivning av anthelmintika.  
 

Målet med receptbeläggningen är inte att användningen av anthelmintika drastiskt ska 

minska, utan att den slentrianmässiga avmaskningen ska upphöra (23). Receptförskrivning ger 

en ökad kontroll av när och hur anthelmintika används och ger bättre förutsättningar för att 

bromsa resistensutvecklingen bland parasiterna.  

 

 

Försäljningsstatistik 

 

 

Efter regeringsbeslut (2004-5) har Jordbruksverket i uppgift att årligen redovisa statistik över 

användning av läkemedel till djur. Sedan 2005 har jordbruksverket presenterat siffror över 

försäljning av läkemedel uppdelat på djurslag. Statistiken omfattar bl.a. substanser som 

vacciner, hormoner antimikrobiella och antiparasitära medel. Enligt EU-direktiv 96/23/EG 

ska kontrollåtgärder för substanser som ges till livsmedelsproducerande djur göras, därför 

ingår även hästläkemedel i redovisningen. En referensgrupp med representanter från Apoteket 

AB, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket sattes ihop för att föreslå hur 

statistiken skulle avgränsas och redovisas. Samma riktlinjer har använts sedan 2005 med bara 

vissa små förändringar (27).   

 

Försäljningssiffror samlades från början in från Apoteket AB och efter avskaffandet av 

apoteksmonopolet hämtades uppgifter från Apotekens service AB som senare ombildades till 

eHälsomyndigheten. Statistiken som presenteras är beräknad på försäljning av läkemedel och 

ger inte en helt sann bild av hur mycket läkemedel som egentligen används eller ordineras. 

Till försäljningsstatistiken tillhör de läkemedel som säljs mot recept, efter rekvisition och 

receptfritt. Statistiken är uppdelad på djurslag i den mån som är möjlig. För läkemedel som 

säljs mot recept är djurslaget angivet medan de receptfria varorna och de som säljs via 

rekvisition har kategoriserats efter det djurslag substansen är registrerad för (27).  
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Träckprovsanalys / Fecal Egg Count (FEC) 

 

Idag finns flera företag som erbjuder laboratorieanalys av träck för att urskilja ägg och larver 

av hästens vanligaste inälvsparasiter.  Provtagningen är lätt för hästägaren att utföra och det 

finns flera färdiga kit som sedan skickas till laboratoriet för analys inom ett par dagar. 

Analysen görs genom att äggen räknas med hjälp av ett mikroskop och en särskild räknings-

metod kallad McMaster (28). För att urskilja förekomst av ”bandmask” krävs en särskild 

flotationsmetod för analys. För att skilja ägg från ”små och stora blodmaskar” åt krävs odling 

av provet och en morfologisk undersökning av larverna (29). Resultatet av provet anges i ägg 

per gram (EPG). Enligt SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) graderas kvantitativ 

förekomst enligt: 

 ej påvisad förekomst ≤ 49 EPG 

 sparsam förekomst 50-200 EPG 

 måttlig förekomst 201-650 EPG 

 riklig förekomst 651-1050 EPG 

 mycket riklig förekomst 1051-1500 EPG 

 massförekomst >1500 EPG 

SVA rekommenderar avmaskning från 200 EPG och uppåt. Har ”stora blodmaskar” påvisats i 

provet ska hästen avmaskas även om det är ett lågt EPG värde. För att få säkrast svar ska 

proven tas på våren innan betessläpp. Unghästar under 2 år bör provtas under vintern för att 

analysera ”spolmask” och övriga hästar om och när man misstänker en parasitinfektion (2).  

Genom att utföra träckprover kan en riktad selektiv avmaskning av de individer som bär på en 

ökad mängd ägg göras. Ofta skiljer sig EPG-värdet mellan individer som betar tillsammans 

beroende på hästens ålder och övriga fysik (2). 

 

 

Vidilab 

Vidilab är ett veterinärmedicinskt laboratorium beläget i Enköping. De är ledande i Norden 

inom parasitologisk träckprovsdiagnostik. År 2005 lanserade Vidilab produkten kollamasken. 

Ett provtagningskit för analys av parasitläget i hästen. På ett enkelt sätt kan hästägaren få svar 

på förekomst av nematoder och med extra analys även ”bandmask”. Kollamasken finns även 

för andra djurslag. Vidilab har också utvecklat produkter som kollabetet och kollaeffekten. 

Kollaeffekten är ett uppföljande prov som tas 10-14 dagar efter avmaskning för att se om den 

gett resultat. Genom kollaeffekten är det möjligt att få en bild av hur resistensläget ser ut bland 

parasiterna (29).    
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Resistensproblematik 

 

 

Läkemedelsverket förklarar begreppet resistens som förmåga att motstå 

läkemedelsbehandling. När vi talar om resistens associerar vi det oftast med bakterier som 

utvecklat resistens mot vissa antibiotika (30). Samma problematik återfinns bland parasiter 

som då utvecklat resistens mot vissa antiparasitära medel, såsom vissa av hästens 

inälvsparasiter som är resistenta mot anthelmintika. 

Resistens utvecklas genom att det finns en viss genetisk variation mellan individerna i en 

parasitpopulation. När de utsätts för anthelmintika kommer den individ som har bäst 

motståndskraft mot medlet att överleva och sprida sina gener vidare. Det gör att det till sist 

blir fler av de parasiter som är okänsliga för anthelmintika än de som är känsliga (29). 

Det finns en utbredd resistensproblematik i världen och bristen på ny anthelmintika innebär 

att de substanser som finns idag måste användas med försiktighet (29). I Sverige är 

resistensläget under kontroll men ”små blodmaskar” har utvecklat resistens mot både 

benzimidazoler och pyrantel. ”Spolmasken” har utvecklat resistens mot ivermektin och 

moxidektin. I Europa har även ”små blodmaskar” visat resistens mot ivermektin och 

moxidektin. Än så länge verkar de ”stora blodmaskarna” inte utvecklat resistens mot något 

preparat (2).   

 

 

 

Metoder för detektion av resistens 

 

 

Det råder brist på tydliga bra metoder för att detektera resistens bland hästens inälvsmaskar. 

De test som används idag är ursprungligen utvecklade för kontroll av parasiter hos får och 

getter och kan delas in i in vivo- och in vitro-tester. Det finns ett fåtal metoder standardiserade 

enligt WAAVP (World Association for Advancement of Veterinary Parasitology) som går att 

applicera på hästens inälvsmaskar (28).  

       

 

 

 

 

ERP = Egg Reappearance Period 

För att undersöka resistensutvecklingen bland hästens inälvsparasiter används begreppet ERP. 

Det innebär tiden från avmaskning tills dess att ägg från nya fertila parasiter kan urskiljas i 

träcken. Denna period skiljer mellan olika anthelmintika, se tabell I. Ett tidigt tecken på 

resistensutveckling är att ERP förkortas. Det innebär att anthelmintika inte är lika effektivt 

som förväntat (29). 
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Tabell I. Egg Reappearance Period (ERP) för olika sorters anthelmintika mot ”små blodmaskar” hos häst (29). 

Anthelmintika Egg Reappearance Period 

Kinolinderivat och liknande data saknas 

Benzimidazoler och relaterade substanser 4-5 veckor 

Tetrahydropyrimidiner 4-5 veckor 

Avermektiner 6-8 veckor 

Milbemyciner 12-14 veckor 

   

 

FECRT = Fecal Egg Count Reduction Test 

En annan metod för att undersöka effekt av anthelmintika är FECRT. Det rekommenderas av 

WAAVP och är det in vivo-test som används flitigast idag. Det innebär att ägg räknas per 

gram träck innan avmaskning och sedan 10-14 dagar efter avmaskning. Antalet ägg bör 

minska med 90 % eller mer annars tyder det på resistens mot det använda avmaskningsmedlet 

(28).  

 

 

In vitro-test 

Det finns ett par in vitro-test där man undersöker äggkläckning och larvutveckling i närvaro 

av olika doser anthelmintika. Dessa tester är osäkra och fungerar endast för vissa parasiter och 

anthelmintika. Det finns även metoder där man använder biokemiska tester och 

molekylärteknik för att undersöka resistensmekanismerna men de används sparsamt (28).  

 

 

 

Resistensmekanismer 

 

Det saknas idag kunskap om vilka mekanismer som utvecklats av parasiterna som blivit 

okänsliga för anthelmintika. Den mest utbredda resistensen finns hos ”små blodmaskar” mot 

benzimidazoler. Den uppkommer troligtvis genom en mutation i kodon 200 eller 167 i beta-

tubulin-genen. Där uttrycks då tyrosin istället för fenylalanin (31). 

Det har även utvecklats resistens mot makrocykliska laktoner bland nematoder. Det saknas 

forskning om mekanismerna bakom det. Studier pekar mot att P-glykoprotein spelar en viss 

roll för okänsligheten för anthelmintika. P-glykoprotein fungerar som en efflux-pump för 

kroppsfrämmande ämnen i cellmembranet hos nematoden. Resistenta nematoder har visat sig 

ha ett överuttryck av effektiva P-glykoprotein (32).    
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att undersöka vad som är känt om de fyra mest använda anthelmintika-

preparatens effekt på reduktion av ”små blodmaskar” hos häst. Syftet var även att studera om 

och i så fall hur försäljningen av anthelmintika avsedd för hästar åren 2005-2014 förändrats 

med tanke på receptbeläggning av preparaten 2007.   

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

Detta arbete har omfattat litteratursökning i Pubmed av vetenskapliga studier av anthelmintika 

mot hästens inälvsparasiter, främst Cyathostominae. Kriterier för att inkludera 

undersökningarna i en sammanfattande analys var att de publicerats under 2000-talet, att 

minst 100 hästar deltog och att de omfattade de fyra mest använda anthelmintika (ivermektin, 

moxidektin, pyrantel och fenbendazol). Fyra studier påträffades som uppfyllde kriterierna 

(Tabell II). 

 

 

 
Tabell II. Studier om effekt av anthelmintika som analyserats i detta arbete. 

Titel Författare Publicerad Syfte 

Efficacy of major 

anthelmintics against 

horse cyathostomins 

in France 

D. Traversa, G. 

Castagna, G. von 

Samson-

Himmelstjerna, 

S. Meloni, R. 

Bartolini, T. Geurden, 

M.C. Pearce, 

E. Woringer, B. 

Besognet, P. Milillo, 

M. D’Espois 

Veterinary 

Parasitology 

2012 

Utvärdera effekten av 

anthelmintika mot 

cyathostomins genom 

FECR-test hos hästar i 

Frankrike. 

Lack of Cyathostomin 

sp. reduction after 

anthelmintic treatment 

in horses in Brazil 

R.J. Canever, P.R.C. 

Braga, A. Boeckh, M. 

Grycajuck, 

D. Bier, M.B. 

Molento 

Veterinary 

Parasitology 

2012 

Utvärdera effekten av 

de vanligaste 

anthelmintikan mot 

cyathostomins med 

FECR-test hos hästar i 

Brasilien. 

Anthelmintic efficacy 

on UK Thoroughbred 

stud farms 

V.E. Relf, H.E. 

Lester, E.R. Morgan, 

J.E. Hodgkinson, J.B. 

Matthews 

International Journal 

for Parasitology 

2014 

Utvärdera effekten av 

fyra bredspektrum 

anthelmintika med 

FECR-test hos hästar i 

UK. 

Efficacy of major 

anthelmintics for 

reduction of fecal 

shedding of strongyle-

type eggs in horses in 

the Mid-Atlantic 

region of the United 

States 

M.A. Smith, T.J. 

Nolan, R. Rieger, H. 

Aceto, D.G. Levine, 

R. Nolen-Walston, 

B.I. Smith 

Veterinary 

Parasitology 

2015 

Utvärdera effekten av 

de vanligaste 

anthelmintikan mot 

cyathostomins med 

FECR-test hos hästar i 

USA. 
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För att studera försäljningen av anthelmintika till häst mellan 2005 och 2014 har 

jordbruksverkets statistik över försäljning av djurläkemedel använts. Mängd såld aktiv 

substans har redovisats i stapeldiagram för åren 2005-2014. Resultatet har även presenterats 

som antalet sålda doser per år och substansgrupp. Det har beräknats genom att uppskatta den 

svenska hästens snittvikt till 400 kg. Rekommenderad dosering för varje substans har erhållits 

från FASS vet. För beräkning se bilaga 1. En trendanalys har utförts för att studera om, hur 

och i vilken takt försäljningen har förändrats över den studerade tidsperioden.         

 

 

För att undersöka hur resistensläget bland hästens inälvsparasiter ser ut i Sverige idag har en 

sammanställning av Vidilabs resultat av kollaeffekten studerats.  

 

 

RESULTAT 

 

Studie 1: Efficacy of major anthelmintics against horse cyathostomins in France (33). 

Studien publicerades 2012 i tidskriften Veterinary Parasitology. 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av fyra vanligen använda anthelmintika mot 

hästens ”små blodmaskar” genom att göra FECR-test.    

Material och metod 

Studien gjordes i Frankrike 2011. 1089 hästar från 40 olika gårdar valdes ut och testades 

genom FEC för att påvisa ”små blodmaskar”. En modifierad McMaster-teknik användes för 

att räkna EPG. Hästar med minst 50 EPG inkluderades i studien. Efter screeningen valdes 445 

hästar från 30 gårdar ut för att fortsätta med FECRT.  

Hästarna delades i grupper om 4-5 individer och behandlades med en dos oral pasta 

innehållande 

FBZ fenbendazol 7,5 mg/kg kroppsvikt 

PYR pyrantel 6,6 mg/kg kroppsvikt 

IVM ivermektin 0,2 mg/kg kroppsvikt  

MOX moxidektin 0,4 mg/kg kroppsvikt 

 

Träckprover togs från varje individ innan behandling dag 0 samt vid dag 14. Odlingar gjordes 

från varje gård för att erhålla larver som sedan användes för identifiering av art.  

Effekten av behandling beräknades med ekvationen 

FECR= 100 x [(1-FEC Dag 14)/(FEC Dag 0)]  med 95% konfidensintervall (LCL). 
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Resultatet tolkades som resistens påvisad om FECR-värdet och LCL-värdet var under 90%. 

Om något av värdena underskreds var resistens misstänkt. Om båda värden var över 90% 

bedömdes det som känslighet. Dessa gränsvärden sattes efter WAAVP´s rekommendationer. 

Resultat 

På 39 av totalt 40 screenade gårdar förekom ”blodmaskar”. Den morfologiska 

undersökningen av larverna visade att det nästan uteslutande handlade om ”små blodmaskar”.  

Behandling med fenbendazol gjordes på 79 hästar på 18 gårdar. Resistens mot substansen 

sågs på 17 av 18 gårdar. Totalt var effekten under 90 % hos 32 av 79 hästar (40,5 %). 

127 individer på 30 gårdar behandlades med pyrantel. Resistens påvisades på tre av 30 gårdar. 

Totalt var effekten under 90 % hos 4 av 127 hästar (3,2 %). Misstänkt resistens kunde ses på 

ytterligare sex gårdar. 

Effekten av ivermektin utvärderades hos 127 hästar på 30 gårdar, detsamma gällde för 

moxidektin. Båda substanserna var effektiva på alla gårdar, förutom hos en individ som 

behandlats med IVM och hade FECR-värde på 66,6 % och en individ behandlad med MOX 

som hade FECR-värde på 0%. 

 

 

Studie 2: Lack of Cyathostomin sp. reduction after anthelmintic treatment in 

horses in Brazil (34).             
 

Studien publicerades 2013 i tidskriften Veterinary Parasitology. 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av de mest vanliga anthelmintika mot ”små 

blodmaskar” hos hästar i Brasilien. 

 

Material och metod 

 

Studien utfördes på 11 olika gårdar runt om i Brasilien 2009-2010. 694 hästar screenades 

genom FEC-test. I studien inkluderades 498 hästar som var av båda könen, äldre än 12 

månader, friska och hade EPG över 100. Modifierad McMaster-metod användes för att 

beräkna EPG och dubbla prover togs från varje häst. Hästarna testades dag 0 och 

randomiserades därefter i fyra grupper och behandlades med oral pasta med rekommenderad 

dos av fenbendazol, pyrantel, ivermektin eller moxidektin.  

 

Dag 14 gjordes ett nytt FEC-test. Kriterierna för påvisad resistens var att FECRT var under 95 

% och LCL under 90 % för fenbendazol, ivermektin och moxidektin. För pyrantel gällde 

FECRT under 90 % och LCL under 80 %. För misstänkt resistens gällde att något av värdena 

underskreds. FECR beräknades genom att använda EPG dag 0 och EPG dag 14 från samma 

individ. 

 

Hästägarna fick fylla i en enkät för att bl.a. redogöra för rutiner vid avmaskning, beteshållning 

och antal hästar. 
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50 gram av träckprovet både före och efter behandling odlades för identifiering och 

morfologisk bestämning av art.   

 

Resultat 

 

Resultatet av studien visade att det på alla gårdar fanns resistens mot fenbendazol. Resistens 

mot pyrantel påvisades på fem gårdar. För ivermektin kunde reducerad effekt ses på tre gårdar 

medan en visade resistens. Moxidektin hade inte 100% effekt men ingen resistens kunde 

påvisas. 

 

På vissa gårdar fanns resistens mot flera av substanserna och genom data från enkäterna 

kunde det härledas till avmaskning  med mindre än 2 månaders intervall utan byte av 

betesmark. 

 

Identifikationen av de odlade larverna visade störst förekomst av Cyathostominae med 91-94 

%. Det fanns även Strongylus vulgaris och Strongylus edentatus.          

   

 

 

 

Studie 3: Anthelmintic efficacy on UK Thoroughbred stud farms (35). 

Studien publicerades 2014 i tidskriften International Journal for Parasitology.   

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka effekten av de fyra mest använda bredspektrum 

anthelmintika hos hästar med ”blodmask”-infektion på 16 olika fullblodsstuterier i 

Storbritannien genom att använda FECR-test. 

Material och metod 

16 fullblodsstuterier i England med minst 20 hästar var och som tidigare skickat in 

träckprover valdes ut för att delta i studien. Alla hästar testades med FEC-analys för att 

undersöka förekomst av nematoder. Hästar som hade mer än 40 EPG (egg per gram) 

inkluderades i studien.  

Dag 0 togs nya träckprover som direkt skickades för analys. Varje prov delades och 

analyserades i dubbletter och ett medelvärde beräknades. Därefter delades hästarna i grupper 

och ålderskategorier och behandlades med anthelmintika (oral pasta) enligt rekommenderad 

dosering. 

FBZ: fenbendazol 7,5 mg/kg kroppsvikt 

PYR: pyrantel 19,0 mg/kg kroppsvikt 

IVM: ivermektin 0,2 mg/kg kroppsvikt 

MOX: moxidektin 0,4 mg/kg kroppsvikt 

 

 

Dag 14-17 togs nya träckprover. Äggen identifierades som ”blodmask” eller ”spolmask”. Det 

gjordes även odling för att utesluta förekomst av ”stora blodmaskar”. FECR beräknades enligt 

två olika metoder.  
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Metod 1 (WAAVP) för en grupp av hästar: 

Grupp-FEC (%) = (( Dag 0 FEC – Dag 14 FEC ) / Dag 0 FEC) x 100  

Tröskelvärdet för medel-FECR sattes till > 95 % för makrocykliska laktoner ( IVM, MOX) 

och till > 90 % för PYR och FBZ med ett nedre konfidensintervall (LCL) på 95 %. Resistens 

klassificerades genom att sätta gränsvärden på 90 % LCL för IVM och MOX samt 80 % LCL 

för PYR och FBZ. Om värdet för både FECR och LCL låg under gränsvärdet bedömdes det 

som resistens. Om värdet på något av FECR eller LCL låg under gränsvärdet misstänktes 

resistens. Dessa gränsvärden valdes utifrån vad som bestämdes som effektivt vid 

blodmaskinfektion när substanserna först registrerades som veterinära läkemedel. 

Ytterligare en metod användes för att beräkna individuell proportionell reduktion. Metod 2: 

% FECR = 100 x (sin (transformerad grupp medelvärde))
2 

  

Egg reappearance period (ERP) mättes genom att individuella träckprover togs varannan 

vecka upp till 12 veckor efter behandling. Även här användes två olika metoder för att 

bestämma ERP. Metod 1 innebar att ERP definierades som veckan då första positiva 

blodmask FEC erhölls efter läkemedelsbehandling. Metod 2 innebar att ERP definierades som 

veckan då gruppens medel-FEC överskred 10 % av värdet som erhölls dag 0. 

Resultat 

Resultatet av studien visade att moxidektin var effektivt hos alla 131 individer i 11 grupper 

som behandlades mot ” små blodmaskar”. Alla ålderskategorier hade FECR-värde över 95 % 

och LCL över 90 %.  

Totalt 179 individer i 18 grupper behandlades med ivermektin. En grupp med 1-åriga hästar 

bar resistenta parasiter då FECR var 85,7 % och LCL 65 %.  Det visade sig att endast två 

individer i gruppen (n: 6) hade höga FEC-värden. 

89 individer i 7 grupper behandlades med pyrantel. PYR hade god effekt i endast två grupper, 

båda med äldre hästar. Resterande fem grupper med 1-åriga hästar visade resistens med 0-73 

% FECR. LCL kunde inte beräknas i alla grupper då värdet vid dag 14 överskred värdet vid 

dag 0.     

Behandling med fenbendazol gjordes på 30 hästar på tre olika gårdar. Fenbendazol var inte 

effektivt som behandling av ”små blodmaskar” hos någon av hästarna. FECR-värdet var 0,4-

41 % därmed långt från 90 %, vilket tyder på resistens. LCL kunde inte beräknas eftersom 

värdet av dag 14-FEC var högre än dag 0.  

Det gjordes även en studie av fenbendazol och ivermektin för att reducera ”spolmask” i fyra 

olika grupper med föl och 1-åringar. Fenbendazol visade god effekt i båda grupperna med 

FECR-värde över 95 %. Ivermektin var däremot inte effektiv för behandling av ”spolmask”. I 

båda grupperna visade sig parasiterna vara resistenta med FECR-värde 25,5-91,2 % och LCL-

värde 6,7-82,4%. 

Analys med de andra metoderna gav samma slutsats. 

ERP-data samlades in från tre gårdar som behandlat med moxidektin, ivermektin och 

pyrantel. För moxidektin beräknades ERP till 4-9 veckor. För ivermektin beräknades ERP till 

2-6 veckor och ERP för pyrantel till 2-6 veckor. Beräkning med Metod 1 gav det lägre värdet 

medan den längre perioden erhölls med Metod 2.  
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Studie 4: Efficacy of major anthelmintics for reduction of fecal shedding of strongyle-

type eggs in horses in the Mid-Atlantic region of the United States (36). 

Studien publicerades 2015 i tidskriften Veterinary Parasitology. 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av kommersiell anthelmintika mot ”små 

blodmaskar” hos hästar i USA.  

Material och metod 

Studien utfördes i USA under 2008-2010. Gårdar med olika hästhållning och inriktning deltog 

i studien. Hästägarna fick fylla i ett frågeformulär där bl.a. information om hästhållning, 

avmaskning, betesrutiner och hästens användning dokumenterades. Hästar som hade 200 EPG 

eller mer inkluderades i studien. FEC gjordes med modifierad McMaster-metod. Totalt ingick 

258 hästar från 47 gårdar i studien. 

Hästarna randomiserades till fem olika behandlingsgrupper och fick en dos anthelmintika i 

form av oral pasta administrerad av veterinär. 

FBZ fenbendazol 5,0 mg/kg kroppsvikt 

OBZ oxibendazol 10 mg/kg kroppsvikt 

PYR pyrantel 6,6 mg/kg kroppsvikt 

IVM ivermektin 0,2 mg/kg kroppsvikt 

MOX moxidektin 0,4 mg/kg kroppsvikt 

 

10-14 dagar efter behandling gjordes ett nytt FEC test. För att underlätta analysen ansågs alla 

ägg vara från ”små blodmaskar” (Cyathostominae). Det motiverades baserat på information 

från Pathology Service vid University of  Pennsylvania´s New Bolton Center Widener 

Hospital for Large Animals, som inte noterat ”stor blodmask” hos hästar på åtta år. 

 

FECRT gjordes på 258 hästar från 47 gårdar. Den procentuella reduktionen beräknades enligt 

WAAVP. Beräkningen gjordes både individuellt och som medelvärde i varje grupp. 

 

[ ( Före behandling EPG – efter behandling EPG ) / före behandling EPG ] x 100 = FECR    

 

Signifikansnivån sattes till 0,05 och konfidensintervall till 95 %. För att analysera samband 

mellan variabler som kön, ras, gård, användning av hästen med mera gjordes en 

variansanalys. 

 

Resultat 

 

Resultatet av studien visade på vissa signifikanta samband mellan FEC och hästras, ålder, 

avmaskningsfrekvens och säsong. Chi-square test visade att hästar av ponnyras hade en högre 

ägg-förekomst än varmblodshästar samt att medel-FEC var betydligt högre under tidig vinter 

än resten av året.   
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FECRT-studien visade en procentuell medelreduktion på 100% för moxidektin, 99.77% för 

ivermektin, 67.82% för pyrantel, 61.47% för oxibendazol och 33.2% för fenbendazol. 

 

Vid mer än 90% reduktion i FEC anses substansen vara effektiv. För varje grupp 

anthelmintika beräknades detta uppnås vid behandling i 100% av fallen för moxidektin, 

98.84% för ivermektin, 43.33% för pyrantel, 20.83% för oxibendazol och endast 6,15% för 

fenbendazol. 

 

 

Sammanfattat resultat av studierna 

 

De fyra studierna som innefattas i denna sammanställning visar att godtaglig reduktionseffekt 

på ”små blodmaskar” hos häst erhålls hos ca 15% av hästarna behandlade med 

benzimidazolpreparat, ca 55% av hästarna behandlade med pyrantel, ca 95%  av hästarna 

behandlade med ivermektin samt hos 100% av hästarna behandlade med moxidektin. 

 

 

 

Försäljning av anthelmintika i Sverige 

 

 

Hästar räknas som livsmedelsproducerande djur men kan kategoriseras som sällskapsdjur om 

vissa icke godkända substanser används för behandling. I Jordbruksverkets statistik finns häst 

presenterad i båda kategorierna och de har räknats ihop i denna redovisning. Anthelmintika 

har delats upp efter ATC-kod som är ett internationellt klassificeringssystem för läkemedel. 

De fem anthelmintika som är aktuella för hästar är kinolinderivat och liknande, 

benzimidazoler och relaterade substanser, tetrahydropyrimidiner, avermektiner och 

milbemyciner. En sammanställning av den totala försäljningen läkemedel (mot recept, 

rekvisition och receptfritt) för hästar uppdelat för varje ATC-klass har gjorts.  

 

 

Kinolinderivat och liknande 

 

En sammanställning av försäljningen av kinolinderivat och liknande för hästar åren 2005 till 

2014 presenteras i figur 6. Den aktiva substansen är prazikvantel.   
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Figur 6. Stapeldiagram över den årliga försäljningen av kinolinderivat och liknande avsedda för hästar åren 

2005-2014. 

 

 

 

 

  Benzimidazoler och relaterade substanser 

 

Nedan presenteras försäljningen av benzimidazoler och relaterade substanser för hästar 2005 

till 2014, se figur 7. De aktiva substanserna är albendazol, febantel, fenbendazol, flubendazol, 

mebendazol och oxfendazol. 
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Figur 7. Stapeldiagram över den årliga försäljningen av benzimidazoler och relaterade substanser avsedda för 

hästar åren 2005-2014. 

 

 

Tetrahydropyrimidiner 

I figur 8 visas en sammanställning av försäljningen av tetrahydropyrimidiner till hästar åren 

2005 till 2014. Aktiv substans i denna klass är pyrantel.    

 

 

Figur 8. Stapeldiagram över den årliga försäljningen av tetrahydropyrimidiner avsedda för hästar åren 2005-

2014. 

 

Avermektiner  

En sammanställning över försäljningen av läkemedel för häst tillhörande klassen 

avermektiner presenteras i figur 9. De aktiva substanserna är doramektin, eprinomektin, 

ivermektin och selamektin. 
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Figur 9. Stapeldiagram över den årliga försäljningen av avermektiner avsedda för hästar åren 2005-2014. 

 

 

Milbemyciner  

I figur 10 presenteras statistik över försäljning av läkemedel för hästar tillhörande 

milbemyciner. De aktiva substanserna är milbemycin och moxidektin.  

 

 

Figur 10. Stapeldiagram över den årliga försäljningen av milbemyciner avsedda för hästar åren 2005-2014. 
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Sammanlagd försäljning av anthelmintika avsedd för hästar 

Försäljningsstatistiken kan omvandlas till antalet sålda doser per år. Med en snittvikt av 

svenska hästar (400 kg) och därmed en snittdosering av anthelmintika som utgångspunkt kan 

det uppskattas att ca 520 000 doser avmaskningsmedel såldes 2005 medan ca 340 000 doser 

såldes 2014, se bilaga 1. Resultatet kan tolkas som en minskad försäljning av anthelmintika 

med ca 35 %. För en trendanalys av antalet sålda snittdoser åren 2005-2014 se figur 11.  

 

 

 
Figur 11. Antal sålda snittdoser anthelmintika åren 2005-2014, samt trendlinje med ekvation och R

2
-värde. 

 

 

 

 

Effekt av anthelmintika i Sverige idag 

Bitte Ljungström, biomedicinsk analytiker på Vidilab har gjort en sammanställning av 

resultatet av 197 kollaeffekten som kommit in till laboratoriet 20120720-20160518, se tabell 

III. Kollaeffekten mäter reduktionen av ägg i träcken efter avmaskning. Godtagbar reduktion 

är 90%. För reduktion av ”små blodmaskar” har otillräcklig effekt setts hos fyra individer som 

behandlats med Fyrantel (pyrantel), hos fyra individer behandlade med Banminth (pyrantel) 

samt hos två individer behandlade med Noromectin (ivermektin). Utöver detta har även en 

individ med endast 80% reduktion av ”spolmask” efter behandling med pyrantel registrerats. 

Resultatet ger endast en fingervisning om hur resistensläget ser ut i Sverige idag. För att 

vetenskapligt styrka detta krävs att en riktig FECRT-analys görs och att hästen avmaskas av 

en utbildad person (37). 
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Tabell III. Vidilabs sammanställning av kollaeffekten hos 10 hästar då otillräcklig parasit-reduktion erhållits 

efter anthelmintika-behandling (37). 

Preparat Antal hästar Reduktion av FEC för 

respektive häst 

Fyrantel (Pyrantel) 4 31%, 64%, 81%, 85% 

Banminth (Pyrantel) 4 0%, 0%, 0%, 80% 

Noromectin (Ivermektin) 2 30%, 33% 

 

 

 

DISKUSSION  

 

Hästar är ett av våra mest uppskattade sällskapsdjur och de har även en stor betydelse i det 

naturliga kretsloppet. Dagens hästhållning skiljer sig mycket från hästarnas ursprungliga sätt 

att leva vilket har bidragit till en del problem med sjukdomar hos djuren. Ett av de mest 

förlustbringande problemen som kan ses hos dagens hästar är parasitinfektioner (3). I naturligt 

tillstånd betar hästarna i små grupper på stora ytor, medan vi i fångenskap ofta håller många 

individer i små betesfållor. Det gör att hästarna hela tiden utsätts för parasitsmitta vilket 

kräver läkemedelsbehandling (23). Hästarna smittas oftast med inälvsparasiter som ”stora och 

små blodmaskar”, ”bandmask”, ”spolmask” och ”springmask”. Dessa kan göra stora skador i 

hästens mag-tarmkanal som i värsta fall leder till döden. Unga hästar som inte byggt upp en 

tolerans mot parasiter drabbas hårdast (2). 

Det har under lång tid skett en rutinmässig frekvent användning av de få 

läkemedelssubstanser vi har att tillgå för avmaskning av hästar. Det finns fem grupper 

anthelmintika som kan användas till hästar, dessa är kinolinderivat, benzimidazoler, 

tetrahydropyrimidiner, avermektiner och milbemyciner. Alla substanser lanserades mellan 

1940 och 1980-talet och det har inte utvecklats några nya substanser sedan dess (38). Den 

frekventa och okontrollerade användningen av substanserna har medfört att parasiterna byggt 

upp en motståndskraft mot läkemedlen (3).  

Den största resistensutvecklingen har skett hos hästens vanligaste inälvsparasiter, de så 

kallade ”små blodmaskarna”. ”Små blodmaskar” visade sig resistenta mot 

benzimidazolpreparat redan på 1960-talet, kort efter att de introducerats på marknaden. Idag 

är resistensen mot benzimidazolpreparat utbredd världen över (38). Resistens bland ”små 

blodmaskar” mot pyrantel (tetrahydropyrimidin ) är vanligt förekommande i USA och har på 

senare år även visats förekomma i Europa (38). Än så länge verkar makrocykliska laktoner 

(avermektiner och milbemyciner) fortfarande ha god effekt på de ”små blodmaskarna”. Bara 

ett fåtal studier har visat individer där effekt uteblivit. Det som är oroande är att studier har 

visat att ERP för makrocykliska laktoner har förkortats avsevärt (35). Det anses vara ett tidigt 

tecken på resistensutveckling (29). Populationer av ”spolmask” världen över har visat sig 

resistenta mot makrocykliska laktoner och i USA har även en försämrad effekt av pyrantel 

mot ”spolmask”-infektion observerats. Den minskade effekten av anthelmintika mot 

”spolmask” är särskilt alarmerande eftersom parasiten främst infekterar de unga hästarna som 

är särskilt känsliga (35). Obehandlad ”spolmask”-infektion hos ett föl leder till utmärgling och 

hämmad tillväxt (2).    
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Förekomst av parasiter 

I alla fyra studier som analyseras i detta arbete har nästan alla hästar som undersökts 

förekomst av ”små blodmaskar”. Inkluderingskraven gällande EPG var något olika i de fyra 

studierna (33,34,35,36). Hästarna som har ingått i studierna kommer från olika gårdar med 

skilda rutiner för bl.a. bete, avmaskning, träning och tillhör olika raser. De har kategoriserats 

efter ålder och resultatet av de initiala FEC-proverna visar att de unga hästarna ofta har en 

större mängd parasit-ägg än de äldre. Det innebär att de är känsligare för infektion och 

behöver gå på så rena beten som möjligt där de kan undvika det hårdaste parasittrycket. Efter 

odling av träckprover kunde morfologisk artbestämning göras av larverna. Det visade sig att 

hästarna i den franska studien uteslutande bar på ”små blodmaskar” (33). I den brasilianska 

studien var 91-94% av parasiterna ”små blodmaskar”, övriga var Strongylus vulgaris och 

Strongylus edentatus (34). I den brittiska studien kunde odlingar utesluta förekomst av 

Strongylus vulgaris (35). Äggen identifierades som ”blodmask” eller ”spolmask”. I studien 

från USA antogs alla ägg vara från ”små blodmaskar” (36). 

   

 

Effekt av anthelmintika mot hästens ”små blodmaskar” 

I studierna som presenteras i detta arbete har effekten av de  fyra mest använda anthelmintika 

undersökts. I alla studier har hästarna behandlats med rekommenderade doser fenbendazol, 

pyrantel, ivermektin eller moxidektin. I den brasilianska studien har doseringen inte 

presenterats mer noggrant än det som enligt tillverkaren är rekommenderad dos (34). I de tre 

övriga studierna är doserna för ivermektin och moxidektin identiska. Doseringen för 

fenbendazol skiljer något mellan de tre studierna. Doseringarna som användes var 7.5, 7.5 

respektive 5.0 mg per kg kroppsvikt (33, 35, 36). Enligt FASS vet är rekommenderad dos 7.5 

mg per kg kroppsvikt (9). Doseringen för pyrantel skiljde sig mellan studierna. I den franska 

och amerikanska studien användes 6.6 mg per kg kroppsvikt (33, 36). I den brittiska studien 

behandlades hästarna med 19,0 mg per kg kroppsvikt vilket stämmer överrens med 

rekommendationer för hästar i Sverige (35, 12). Resultaten från de fyra studierna pekar åt 

samma håll trots vissa skillnader i dosering.  

Fenbendazol har låg effekt mot ”små blodmaskar” i alla studier. I studien på franska hästar 

har fenbendazol effekt under 90 % hos 40,5 % av hästarna (33). På alla 11 brasilianska 

hästgårdar som studerades förekom fenbendazol-resistens, effekt låg på endast 0-61% (33). På 

tre hästgårdar i Storbritannien behandlades 30 hästar med fenbendazol. På alla tre gårdar 

uteblev effekten av läkemedlet och hos vissa individer var ägg-förekomsten högre efter 

behandling än innan (35). Hos de 65 hästar som behandlades i USA var medeleffekten av 

fenbendazol en reduktion av FEC med 33,2 % (36). Fenbendazol är en substans ur gruppen 

benzimidazoler och enligt de fyra studier som omfattas i denna sammanställning har 

substansen mycket låg effekt för behandling av ”små blodmaskar” hos hästar i stora delar av 

världen (33,34,35,36). 

Pyrantel hade en effekt under 90% hos 3,2% av de behandlade hästarna i den franska studien 

(33). I Brasilien påvisades resistens mot pyrantel på 5 av 11 hästgårdar. På vissa av gårdarna 

fanns resistens mot både fenbendazol och pyrantel. Vid närmare undersökning kunde det 

kopplas till avmaskningar med mindre än 2 månaders intervall samt att hästarna alltid gick på 

samma bete (34). Hästarna i studien från Storbritannien var uppdelade i grupper efter ålder. 

Där kunde det ses en skillnad i effekt av pyrantel beroende på ålder. I grupperna med äldre 
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hästar hade pyrantel tillräcklig effekt medan föl och hästar under 2 år visade sig bära på 

resistenta ”små blodmaskar” (35). Medelreduktionen i FEC för hästarna som behandlats med 

pyrantel i studien från USA var 67,82%. Tre av de 59 hästar som behandlats hade en 

reduktion på 0%. Deras tester analyserades igen men effekten var fortfarande mycket låg 0-

0,4% (36). Pyrantel har dålig effekt vid behandling av unga hästar infekterade med ”små 

blodmaskar”, särskilt i länder utanför Europa.      

Ivermektin var effektivt hos alla 127 hästar som behandlades i den franska studien, förutom 

hos en enskild individ som hade en reduktion i FEC på 66,6 % (33). Ivermektin-resistens 

fanns på en av 11 gårdar i den brasilianska studien och något reducerad effekt kunde ses på 

ytterligare tre (34). I studien från Storbritannien behandlades 179 hästar med ivermektin. I en 

grupp med 6 unga hästar påvisades resistens. Vid en närmare undersökning av individuell 

FECR i gruppen visade det sig att endast två av hästarna hade FECR under 95% (33% 

respektive 82%). De något motstridiga resultaten kan bero på felkällor som underdosering och 

ett ytterligare test hade varit nödvändigt för att dra slutsats om resistens (35). 

Medelreduktionen av ”små blodmaskar” för hästar i USA behandlade med ivermektin var 

99,77% (36).      

I den franska studien behandlades 127 hästar med moxidektin och hos alla hästar utom en 

erhölls effekt på 100%. Hos den hästen uteblev effekten helt och reduktionen var 0%. Det 

beror troligtvis på ett fel i analysen av provet. Moxidektin-resistens kunde inte påvisas i något 

fall i varken den brasilianska, brittiska eller amerikanska studien. ”Små blodmaskar” har ännu 

inte utvecklat resistens mot moxidektin (33,34,35,36). 

 

Effekt av anthelmintika mot hästens ”spolmask” 

I studien på hästar i Storbritannien gjordes en mindre undersökning av fenbendazol och 

ivermektins effekt mot ”spolmask”. Två grupper med föl behandlades med fenbendazol och i 

båda reducerades FEC med mer än 95%. Ivermektin hade däremot dålig effekt i två grupper 

med föl och åringar som behandlades. Resistens kunde detekteras i båda grupperna med 

reduktion på endast 25,5-91,2% (35).    

 

 

Analysmetoder för detektion av parasitförekomst och resistens 

I de studier som analyserats i detta arbete är författarna eniga om att det behövs bättre 

metoder för att detektera parasitangrepp och resistens. Det finns ett fåtal metoder enligt 

WAAVP som anses vara standard för att mäta effekt av anthelmintika. Den metod som 

används i dessa fyra studier är FECRT. Även om FECRT är den mest använda metoden så 

krävs tydligare riktlinjer för hur resultatet ska tolkas (39). En reduktion med minst 90 % med 

95 % konfidensintervall räknas som effektivt i de flesta studier men det skiljer sig något. 

Bristen på metoder och oklara riktlinjer gör det svårt att jämföra studier med varandra. 

Studier av ERP anses göra det möjligt att tidigt upptäcka resistens. Förkortad ERP kan 

indikera att det sker resistensutveckling hos parasiterna. Hur ERP ska mätas och analyseras 

måste standardiseras för att det ska gå att jämföra studier och dra slutsatser (27).        
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Försäljning av anthelmintika  

För att undvika läkemedelsrester i livsmedel samt för att minska resistensutveckling 

receptbelades all anthelmintika till livsmedelsproducerande djur hösten 2007 (40). 

Jordbruksverket hade sedan några år tidigare fått i uppdrag av regeringen att samla ihop data 

över försäljningen av läkemedel avsedda för djur. I och med receptbeläggningen förväntades 

en minskning av försäljningen av anthelmintika (23). Sammanställningen av Jordbruksverkets 

försäljningsstatistik visade inte detta. Analys av trendlinjen som erhålls utifrån beräkning av 

antalet sålda snittdoser per år visar att endast en liten förändring skett över den studerade 

tidsperioden. Värdet för R
2
 (0,39) tyder endast på ett svagt samband mellan variablerna. 

Försäljningen har minskat men det kan inte statistiskt säkerhetsställas att förändringen är 

beroende av tiden, utan den kan bero på andra faktorer. En annan möjlig tolkning av 

försäljningssiffrorna om en snittvikt av svenska hästar uppskattas till 400 kg är att den totala 

försäljningen av anthelmintika minskat från 520 000 doser år 2005 till 340 000 doser år 2014. 

Ett antagande att den svenska snitthästen avmaskas två gånger per år översätter 

försäljningssiffrorna för år 2014 till att hälften av alla hästar i Sverige (ca 360 000 enligt 

Jordbruksverket) avmaskades. Om samma antagande görs för år 2005 kan 

försäljningssiffrorna översättas till att ca 90 % av de svenska hästarna (ca 280 000 enligt 

Jordbruksverket) avmaskades. Endast i substansgruppen för tetrahydropyrimidiner kan en 

tydligt minskad försäljning ses från 2005 till 2014. Vid en sammanställning av alla 

substansgrupper är det minskningen av tetrahydropyrimidiner som ger den totalt något 

minskade försäljningen. För avermektiner har försäljningen varit på ungefär samma nivå 

2005-2014. Försäljningen av milbemyciner följer samma mönster förutom en kraftig 

minskning 2010. Samma minskning kan ses för kinolinderivat och liknande substanser för 

året 2010. Minskningen kan enligt Jordbruksverket bero på flera felkällor. Den som kan 

knytas till 2010 är att  det vid omreglering av apoteksmarknaden i juli 2009 skedde ett visst 

bortfall i statistiken. Andra felkällor kan vara att läkemedel sålts via rekvisition och då inte 

registrerats på djurslag utan i kategorin obestämt produktionsdjur i Jordbruksverkets 

sammanställning (32).  

Anmärkningsvärt är att försäljningen av benzimidazoler inte har minskat särskilt de senaste 

åren trots att en utbredd resistens mot preparaten bland de ”små blodmaskarna” är 

konstaterad. En anledning kan vara att substanserna fortfarande har bra effekt mot ”spolmask” 

(35). 

Enligt SVA är målet med receptbeläggningen inte att radikalt minska användningen av 

anthelmintika. Målet är att riktad selektiv avmaskning ska tillämpas (23). Genom att avmaska 

vid rätt tidpunkt, med rätt medel och till rätt individ kan användningen av de anthelmintika vi 

har idag ske på ett säkert sätt (39). Veterinären har en viktig roll i arbetet med att införa denna 

typ av avmaskningsrutin som standard. Enligt Statens Jordbruksverks Författningssamling 

krävs det att veterinären har träckprovsundersökning som underlag för förskrivning av 

anthelmintika (26). Det skulle vara av intresse att veta i vilken grad detta verkligen tillämpas 

inom den svenska veterinärkåren.           

 

Effekt av anthelmintika för behandling av svenska hästar 

Enligt Vidilabs enklare sammanställning av kollaeffekten kan en minskad effekt av 

pyrantelpreparat för reduktion av ”små blodmaskar” ses (37). Det stämmer överens med 
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vetenskapliga studier från  övriga Europa. Benzimidazolpreparat är inte längre 

rekommenderade för bekämpning av ”små blodmaskar” hos hästar i Sverige, därför finns det 

inga data på resistens i sammanställningen. Ivermektinpreparat hade dålig effekt i två fall 

vilket kan bero på felkällor som  underdosering eller felhantering av provet (37). Det krävs 

ytterligare studier och bestämning av FECR hos svenska hästar för att dra slutsats om 

resistensutveckling.  

Vidilabs sammanställning ger en antydan på hur resistensläget bland svenska hästars parasiter 

ser ut idag. Tyvärr verkar det följa samma trend som hos hästar i resten av världen. Än så 

länge kan den svenska hästens parasitnivåer hållas i schack med de anthelmintika vi har att 

tillgå idag men om avmaskningsrutiner inte förändras kommer vi snart hamna i samma svåra 

situation som i andra delar av världen.        

 

Framtiden 

De senaste 10 åren har läkemedelsindustrin utvecklat tre nya substanser som kan användas för 

parasitbekämpning hos djur. Det är fortfarande okänt om någon av dessa substanser är säkra 

och effektiva för behandling av hästar (38). Eftersom det inte verkar komma nya 

anthelmintika för hästar på marknaden inom de närmsta åren krävs en restriktiv användning 

av de substanser som finns tillgängliga idag (29). Om det inte sker en förändring i rutinerna 

för avmaskning av hästar i Sverige kommer vi troligen gå samma öde till mötes som i andra 

delar av världen där det finns populationer av ”små blodmaskar” som är resistenta mot alla 

grupper av anthelmintika (2). För att få kontroll på resistensutvecklingen krävs studier av 

möjliga resistensmekanismer och parasiternas spridningsvägar. Vid avdelningen för 

parasitologi vid SVA och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) forskas det inom området. 

Målet är där att ta fram strategier för beteshygien som minskar parasitförekomst så att färre 

hästar behöver behandlas med anthelmintika (3). De flesta studier på parasiters 

resistensmekanismer är utförda på fårets parasiter. De kan ha vissa likheter med hästens men 

det krävs mer forskning inriktad på just de parasiter som infekterar hästen (38). De studier 

som har gjorts är främst på hästens ”små blodmaskar” (Cyathostominae). Mer resurser 

behöver läggas på andra parasiter som till exempel ”spolmask”.     

Gruppen anthelmintika som används flitigast till svenska hästar är makrocykliska laktoner, 

ivermektin och moxidektin. De har fortfarande god effekt mot ”små blodmaskar” men kan ha 

en negativ påverkan på miljön (3). Moxidektin elimineras via träcken och aktiv substans 

kommer ut i naturen. Det är toxiskt för fiskar och vattenlevande djur (20). Även ivermektin 

utsöndras i aktiv form i träcken och studier har visat att det är toxiskt för larvstadier av 

dynglevande insekter (18). Anthelmintikas negativa påverkan på miljön är ännu ett argument 

att lyfta i arbetet med att förändra rutinerna för användning av preparaten.  

    

 

SLUTSATS 

 

De slutsatser som kan dras efter sammanställning av resultatet från fyra studier från Europa, 

Brasilien och USA är att det finns en utbredd resistens mot benzimidazolpreparat vilket 

innebär att preparaten inte bör användas för behandling av hästar med ”små blodmaskar”. 
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Pyrantelresistens förekommer i alla studier och i högre grad i Brasilien och USA. Det innebär 

att preparatet fortfarande kan användas för reduktion av ”små blodmaskar” hos svenska hästar 

men med försiktighet och gärna med uppföljande effektprov. Ivermektin och moxidektin har 

god effekt för reduktion av ”små blodmaskar” hos hästar i större delar av världen. Endast 

enstaka fall med misstänkt resistens mot ivermektin observerades. Preparaten kan därmed 

rekommenderas för behandling av hästar med ”blodmask”-infektion. Det behövs känsligare 

detektionsmetoder och tydligare riktlinjer för att påvisa och konstatera resistensutveckling hos 

hästens parasiter.  

Det har endast skett mindre förändringar av försäljningen anthelmintika för hästar med 

parasitinfektion under åren 2005-2014. Antalet sålda snittdoser har minskat något under 

tidsperioden men det finns endast ett svagt samband mellan variablerna. Vid receptbeläggning 

av preparaten år 2007 minskade försäljningen i tre grupper anthelmintika för att sedan öka 

året efter. Det innebär att receptbeläggningen inte lett till någon större förändring av mängden 

såld anthelmintika. För att minska försäljningen och användningen av anthelmintika och 

därmed bromsa resistensutvecklingen bland hästens parasiter bör hästägare och veterinärer 

tillämpa riktad selektiv avmaskning och ha träckprov som underlag för behandling med 

anthelmintika.    
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BILAGA 1: Snittdoser 
 

 

Kinolinderivat och liknande rekommenderad dosering 1 mg/kg häst. 

 

Benzimidazoler och relaterade substanser rekommenderad dosering 7,5 mg/kg häst. 

Årtal Såld mängd aktiv substans 

(kg) 

Antal sålda snittdoser 

beräknat på 400 kg häst 

2005 62,082 20 694 

2006 18,89 6 297 

2007 11,89 3 963 

2008 44,5 14 833 

2009 48,2 16 067 

2010 51,89 17 297 

2011 47,28 15 760 

2012 53 17 667 

2013 29,186 9 728 

2014 50,68 16 893 

 

Tetrahydropyrimidiner rekommenderad dosering 19 mg/kg häst. 

Årtal Såld mängd aktiv substans 

(kg) 

Antal sålda snittdoser 

beräknat på 400 kg häst 

2005 1772,67 233 246 

2006 1693,31 222 803 

2007 331,98 43 682 

2008 1215,3 159 907 

2009 926,8 121 947 

2010 807,575 106 260 

2011 702,669 92 456 

2012 573,847 75 506 

2013 567,199 74 631 

2014 432,65 56 928 

 

Årtal Såld mängd aktiv substans 

(kg) 

Antal sålda snittdoser 

beräknat på 400 kg häst 

2005 9,26 23 175 

2006 13,64 34 100 

2007 23,3 58 250 

2008 25,93 64 825 

2009 21,83 54 575 

2010 0,28 700 

2011 18,907 47 268 

2012 15,247 38 118 

2013 22,779 56 948 

2014 10,627 26 568 
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Avermektiner rekommenderad dosering 0,2 mg/kg häst. 

Årtal Såld mängd aktiv substans 

(kg) 

Antal sålda snittdoser 

beräknat på 400 kg häst 

2005 17,11 213 875 

2006 29,11 363 875 

2007 14,64 183 000 

2008 22,41 280 125 

2009 19,02 237 750  

2010 21,667 270 838 

2011 17,722 221 525 

2012 18,292 228 650 

2013 20,482 256 025 

2014 17,437 217 963 

 

Milbemyciner rekommenderad dosering 0,4 mg/kg häst. 

Årtal Såld mängd aktiv substans 

(kg) 

Antal sålda snittdoser 

beräknat på 400 kg häst 

2005 4,97 31 063 

2006 3,79 23 688 

2007 5,07 31 688 

2008 5,28 33 000 

2009 6,68 41 750 

2010 1,055 6 594 

2011 4,094 25 588 

2012 5,332 33 325 

2013 5,652 35 325 

2014 5,1941 32 463 

 

Antal sålda doser totalt 

Årtal Antal sålda snittdoser beräknat på 400 kg 

häst 

2005 522 000 

2006 651 000 

2007 321 000 

2008 553 000 

2009 472 000 

2010 402 000 

2011 403 000 

2012 393 000 

2013 397 000 

2014 350 000 
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