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Verksamhetsgrenar:

– Diagnostik och analysverksamhet
– Sjukdomsövervakning och beredskap
– Kunskapsförmedling
– Forskning och utveckling
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SVARM 2007 - Den åttonde rapporten
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Andra rapporter



SVARM-innehåll

• Förbrukningsdata

• Antibiotikaresistens



Antibiotikaklasser
• Penicilliner

– penicillin
– ampicillin, amoxicillin 

(aminopenicilliner)
– oxacillin

(isoxazolylpenicilliner)

• Penicilliner med 
betalaktashämmare
– amoxicillin-klavulansyra

• Cefalosporiner
– cefalexin, cefadroxil, 

cefalotin

– ceftiofur, ceftazidim
– cefovecin

• Aminoglykosider
– gentamicin, streptomycin, 

neomycin
• Makrolider och linkosamider

– erytromycin, spiramycin
– klindamycin, linkomycin

• Kinoloner
– enrofloxacin, marbofloxacin 
m fl

• Tetracykliner
– oxitetracyklin, klortetracyklin
– doxycyklin

• Folsyrasynteshämmare
– trimetoprim
– sulfonamider



”Antibiotikatryck”

DJUR
Ca 20 g per ton djur (1997)

1998: 19 ton
2007:  17 ton

1986 förbjöds antibiotika 
som tillväxtbefrämjare i 
Sverige,

2006 i hela EU

MÄNNISKA
Ca 70 g per ton 

människa (1997)

Källa: Otto Cars, Strama



reciepen/1000 individer (data från Apoteket AB och SCB)

Pettersson, L. 2007,  Sv vet tidn  59:11-

Antibiotika systemisk



Till hund:
• År 2006: 403 recipen 

per 1000 hundar

• 1998-2005: nästan 
fördubbling av antalet 
cefalosporinrecipen

Till människa:
• År 2006: 436 

recipen 
1000 invånare

– Immunosuppressiva
– Förskolebarn
– Cancerpatienter
– Svårt sjuka

Antibiotikaförskrivning



Försäljning av fluorokinoloner och 
cefalosporiner för veterinärt bruk
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Fluorokinoloner vä axel (tabletter mm enbart)
Cefalosporiner hö axel (totalt, varav 2006 98% tabletter)

Stapel: uppskattat cefalosporiner inkl humanprodukter

Data 
från 
SVARM



Mastitbehandlingar 2003
Vet@webb SJV - ca 89.000 insatta behandlingar

Makrolid
3%Tetracyklin

0,3%
Trim/Sulfa

4%

Amoxicillin
0,1%

Pen-G
83%

Kinoloner
10%

Pen-G + DHS
0,2%

Ceftiofur
0,01%

Pirlimycin
0,1%

Från: Landin, 2006



SVARM-innehåll

• Förbrukningsdata

• Antibiotikaresistens
– zoonotiska bakterier
– indikatorbakterier
– djurpatogener



Resistensbestämning

• Mikrotiterpanel - VetMIC

• Dilutionsteknik



Indikatorer

Tarminnehåll från friska djur från 
slakteriet
Gris
Fjäderfä
Nötkreatur

Gram+ representant: Enterkocker
Gram-representant: E. coli



Tetracyklin och resistens hos E. coli från 
friska grisar
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Staphylococcus aureus
mastit nöt
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Penicillin Spira/Eryth Tetracyklin Streptomycin

Sverige 2002-03 (Akut, klinisk) n=225 Norge 2003 (Klinisk) n=117
Nederländerna 2003 (Diagn. prov) n=107 Danmark  2003 (Diagn. prov) n=99
Tyskland 2003 (Akut, klinisk) n=227

Från: NORM-VET 2003;MARAN 2003;  DANMAP 2003; 
Wallmann et al., 2004; Bengtsson et al., 2003



Djurpatogener

Svin, nöt, häst, hund 
och katt

– rutindiagnostiken 
vid SVA

– riktade 
undersökningar

• E. coli 
– Svin, nöt, häst, 

hund och katt
• Brachyspira spp
• S. zooepidemicus
• S. 

pseudintermedius



”Bokstavsbakterier”
VRE

ESBL

MRSA

MRSP



VRE
Enterococcus faecium, vanA, en klon

Slaktkyckling i Sverige

1% år 2000 till 41% 2005 till knappt 
30% år 2007  (selektiv medium 
vankomycin 16 mg/L)

Slutade med avoparcin 1984 i 
Sverige, 1997 i EG



ESBL inom veterinärmedicinen

I Europa: 
Danmark –CTX- M hos E. coli, gris 
Belgien – TEM och CTX-M hos E. coli, 
slaktkyckling
NL– TEM och CTX-M hos E. coli, slaktkyckling
Frankrike - CTX- M hos E. coli, nötkreatur
Norge - TEM hos E. coli, slaktkyckling



ESBL inom veterinärmedicinen
I Sverige:

– Två ESBL-producerande E. coli hos hund 
2008

– brytpunktsplatta för urinprover från hund 
under 2009

• 1 isolat med misstänkt AmpC utav 146
– brytpunktsplatta för kliniska tarmprover från 

gris under 2009
• inga misstänkta

– från friska grisar tre misstänkta AmpC E. coli 
– mikroarrayteknik.



MRSA djur: internationellt

Hund 1994,  Häst 1996 

Ökande antal rapporter från 2000; USA, 
Kanada, UK, Irland, Nederländerna 
(gris), Tyskland, Österrike, Danmark 
(gris)…



MRSA hos gris i NL
• År 2003 i Nederländerna: 3 människor med direkt eller indirekt 

griskontakt
• År 2004: 23% av holländska grisbönder (26 grisbönder 

undersökta).

• År 2006: slakteriundersökning visade hög prevalens hos 
slaktsvin

• År 2006: 7 av 31 (23%) besättningar positiva för MRSA.

• Grisarna är oftast symtomlösa bärare, 
• Alla isolat tillhörde en otypbar variant av MRSA (NT-MRSA)



MRSA ST398 i Europa
I Belgien: 34 av 50 (68%) grisbesättningar positiva 

40% av grisarna positiva
38% för personer med griskontakt

I Danmark: ingen prevalensstudie kända. 
I smittspårningar:  4 av 5 grisbesättningar 

positiva

Påvisad i Tyskland på gris
Påvisad i Frankrike på gris

Alla NT-MRSA till samma klonala grupp ST398
• Resistant mot tetracyklin



Djurvårdande personal – en 
riskgrupp?

• Vet kongress USA 2006
– 16% stordjurspr.; 4% smådjurspr., 15% assisterande personal

• NL; 4.6% veterinärer och vet.stud (stordjurspr)

• Danska Dylaegefören. 2006: 9/201 (4%)
• Veterinärer och andra personer med gris- och/eller 

nötkreaturskontakt löper högre risk att var bärare för  ST398 
(Nederländerna 2005)

• Int griskongress:12.5% av provtagna



MRSA hos djur i Sverige
• 100 grisbesättningar undersökta (2006)
• 208 grisbesättningar (2008)
• 325 S. aureus från mastiter (2002, 2005)
• 100 slaktkycklingar
• 300 friska hundar (2006)
• 300 friska hästar (2007)

EN POSITIV HÄST



• Första fallet december 2007

Utbrott sommaren 2008
• totalt 7 fall varav 6 infektion och en kontakthäst.

• Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län

• Septisk artrit och post-operativa sårinfektion

• Ingreppen utförda på Hästliniken, SLU

MRSA hos häst i Sverige



Spa-typ t011, 
ST398 –
”grisklonen”

MRSA hos häst
 

Antibakteriell 
substans 

MIC 
(mg/L) 

S/R Gränsvärde

Penicillin >4 R > 1 
Cefoxitin >1 R >1 
Oxacillin          
(+ 2% NaCl) 

>16 R >2 

Erytromycin 0,5 S > 1 
Kloramfenikol 8 S > 16 
Klindamycin <0,25 S > 4 
Tetracyklin 64 R > 1 
Fusidin 0,5 S >0,5 
Gentamicin >64 R > 2 
Kanamycin >32 R > 8 
Ciprofloxacin 1 S > 1 
Trimetoprim >32 R > 8 
Sulfa 128 S >128 



Sommarens sårinfektioner läkte utan 
behandling

SJV bestämde att kontakthästar skulle 
provtas totalt 15. En positiv

Kontaktmänniskor till en häst provtogs –
negativa

Personal på kliniken - negativa

MRSA hos häst i Sverige



• Vårdhygienläkare inkopplad för att få
ordning på rutiner

• Antal åtgärder vidtagna

• Miljöprover på hästkliniken

• Hästkliniken stämd av djurägare

Vad händer på hästkliniken?



VRID 
AV

VRID AV

Projekt för att minska vårdrelaterade 
infektioner inom hästsjukvården

Lena Ström, institutionen för klinisk vetenskaper
Karin Bergström och Ulrika Grönlund Andersson, SVA



VRID 
AV

Projektupplägg ‐ bakgrund

VRISS ‐ Vårdrelaterade infektioner ska 
stoppas

Nationell patientsäkerhet från SKL

Finansierad av Stiftelsen Svensk 
Hästforskning



VRID 
AV

Deltagande i projektet

År 1: Hästkliniken vid Univeritetsdjursjukhuset 
vid SLU, Uppsala

År2: ATG‐kliniken i Skara, Mälarkliniken, 
Hästsjukhusen i Helsingborg och 
Strömsholm

År 3: Slutredovisning 



Riskfaktorer för MRSA-infektion
För människor:
• bärarskap och kontakt 

med bärare.
• sjukhusvistelse
• antibiotikabehandling

För häst:
• bärarskap och kontakt 

med bärare.
• sjukhusvistelse
• antibiotikabehandling
• MRSA på gården
• > 20 hästar i stallet

För gris:
• inköp av koloniserade 

djur
• antibiotikabehandlingar



MRSA hos hundar i Sverige
• Från oktober 2006 till april 2009: 10 hundar 

och en katt (4 djursjukhus)

• 9 av 10 MRSA tillhör spa-typ t032

• Infektioner i post-operativa sår

• På 2 av 3 djursjukhus 17% av personalen 
bärare av samma klon



S. aureus hos hundar, hur vanlig?

• Kliniska prover, hund Sverige (SVA 2004-2006)

– 144 S. aureus av 5293 prover från sår, hud, 
öra etc. per år; ingen MRSA

• Friska hundar, Sverige 2006 (Zwenson 2007; EEF 

arbete)

– 0/300 hundar



Staphylococcus pseudintermedius
• koagulaspositiv 
• dubbelhemolyserande stafylockock

Hundens stafylokock

Ger ofta sekundära hudinfektioner

Vanlig orsak till veterinärbesök och 
antibiotikabehandlingar



Första fallen i Sverige 2006

• Under 2006: 13 MRSP
• Under 2007: 77 MRSP
• Under 2008: 100 MRSP

• Under 2006: två djursjukhus i Mälardalen
Idag fall från i  princip hela landet

MRSP



MRSP - resistensmonster 

Antibakteriell 
substans 

MIC 
(mg/L) 

Gränsvärde

Penicillin >4 > 1 
Cefoxitin 1 - >16 >1 
Oxacillin           
(+ 2% NaCl) 

>16 >2 

Erytromycin >32 > 1 
Kloramfenikol 64 > 16 
Klindamycin >32 > 4 
Tetracyklin <=0,5 > 1 
Fusidin 0,5 >0,5 
Gentamicin 64 > 2 
Kanamycin >32 > 8 
Ciprofloxacin >4 > 1 
Trimetoprim >32 > 8 

En 
klon!!



Djursjukhussmitta
58% från post-operativ sår:

• Smittad under eller efter operation

• Personalens eller hundens egna 
bakterier



Klokare och minska 
antibiotikaanvändningen 

Öka provtagningen

Minska smittspridningen

Vårdhygien



Tack för uppmärksamheten!



”Despite our monumental 
achievements in philosphy, 
technology and the arts,
to bacteria,
humans are no more than an 

organic
mass to be utilised for growth and 
reproduction”
Sokurenko et al .

Epilog


	SVA
	SVARM 2007 -  Den åttonde rapporten
	SVARM-innehåll
	Antibiotikaklasser
	”Antibiotikatryck”
	reciepen/1000 individer (data från Apoteket AB och SCB)
	Antibiotikaförskrivning
	Försäljning av fluorokinoloner och cefalosporiner för veterinärt bruk
	SVARM-innehåll
	Resistensbestämning
	Indikatorer
	Tetracyklin och resistens hos E. coli från friska grisar
	Staphylococcus aureus� mastit nöt
	Djurpatogener
	”Bokstavsbakterier”
	VRE
	ESBL inom veterinärmedicinen
	ESBL inom veterinärmedicinen
	MRSA djur: internationellt
	MRSA hos gris i NL
	MRSA ST398 i Europa
	Djurvårdande personal – en riskgrupp?
	MRSA hos djur i Sverige
	MRSA hos häst i Sverige
	MRSA hos häst
	MRSA hos häst i Sverige
	Vad händer på hästkliniken?
	VRID AV�
	Projektupplägg - bakgrund
	Deltagande i projektet
	Riskfaktorer för MRSA-infektion
	MRSA hos hundar i Sverige
	S. aureus hos hundar, hur vanlig?
	Staphylococcus pseudintermedius
	MRSP
	MRSP - resistensmonster
	Djursjukhussmitta
	Minska smittspridningen
	Tack för uppmärksamheten!�
	Epilog

