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Swedres-Svarm 2019
För tjugonde året publicerar SVA Svarmrapporten där data om försäljning av antibiotika för användning 
till djur samt antibiotikaresistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige sammanställs. 
Genom åren har mycket förändrats. Inte bara vad det gäller hur mycket antibiotika som säljs och hur 
vanligt det är med resistens hos olika bakterier. Även utseendet på rapporten har förändrats, kanske 
tydligast i att det gått från en rapport med enbart data från veterinärsidan, via en gemensam trycksak 
med humansidan till en integrerad rapport med vissa jämförelser mellan sektorer. 

Text: Svarmförfattarna genom Oskar Nilsson, laboratorieveterinär, VMD

När det gäller antibiotikaresistens hos bakterier isolerade från 
människor och djur har Sverige fortfarande en gynnsam situation 
vid en internationell jämförelse. En anledning till detta är att 
vi har effektiva strategier för att främja rationell användning av 
antibiotika och begränsa spridningen av antibiotikaresistens. 
Trots det jäm förelsevis goda läget finns det problem med 
smittspridning och ökande resistens, både inom humanmedicin 
och veterinärmedicin. Detta motiverar fortsatt förebyggande 
arbete. Antibiotikaförsäljningen för såväl människor som djur i 
Sverige har under de senaste årtiondena minskat. Dessutom har 
användningen av bredspektrumantibiotika minskat till fördel för 
antibiotika med smalare spektrum. 

Viktiga fynd 2019
• Försäljningen av antibiotika för användning till djur är stabilt låg 

och domineras av penicillin med smalt spektrum.
• Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ovanliga hos 

både lantbrukets djur och sällskapsdjur.
• Den minskning av förekomst av ESBL-bildande Escherichia coli 

hos slakt kyckling som setts de senaste åren fortsatte under 2019.
• Bakterier som bildar ESBLCARBA har inte påvisats hos djur i 

Sverige.

FÖRSÄLJNING AV ANTIBIOTIKA
Antibiotikaförsäljning inom veterinärmedicin
Den rapporterade försäljningen av antibiotika för djur uppgick 
2019 till 9 601 kilogram varav 58 procent var penicillin med smalt 
spektrum. Motsvarande värden för 2010 var 14 117 kilogram och 
53 procent. Sedan tiden före 1986, då användningen av tillväxt-
befrämjande antibiotika upphörde, har den totala försäljningen av 
antibiotika för djur minskat med cirka två tredjedelar. Detta även 
när hänsyn tagits till att antalet djur i landet har förändrats under 
denna tid. Under 1990-talet minskade försäljningen av antibiotika 
som läkemedel för behandling av hela djurgrupper, och under 
det senaste decenniet har också försäljningen för behandling av 
enstaka djur minskat. Ett av de tydligaste exemplen på minskad 
försäljning av antibiotika på senare tid är försäljningen för använd-
ning till hund som har minskat med två tredjedelar sedan 2006. 
Försäljningen mäts som antal förpackningar per 1000 hundar.

Jämförelse av försäljning inom 
human- och veterinärmedicin
Under 2019 såldes 61,0 ton 
antibiotika för behandling 
av människor och 9,5 ton för 
behandling av djur (inkluderar 
inte produkter för intramam-
märt eller intrauterint bruk). 
Uttryckt i relation till kroppsvikt 
(milligram aktiv substans per 
skattad kilogram biomassa) var 
försäljningen 90,8 milligram per 
kilogram för människor och 12,0 
milligram per kilogram för djur. 

ANMÄLNINGSPLIKTIG RESISTENS
ESBL-bildande Enterobacteriaceae
Bakterier som bildar ESBL (extended spectrum beta-lactamases, 
betalaktamaser med utökat spektrum) är inte anmälningspliktigt 
vid fynd hos djur men väl hos människor. Sådana bakterier 
är ovanliga hos djur i Sverige. Tidigare var förekomsten hos 
slaktkyckling hög men den har minskat under senare år. Under 
2019 undersöktes förekomsten av ESBL- bildande E. coli med 
selektiva metoder i tarm- och köttprov från gris, i tarmprov från 
slaktkyckling samt i köttprov från nöt. Sådana bakterier hittades 
i 3 procent av tarmproven från såväl gris som slaktkyckling och i 
<1 respektive 0 procent av gris- och nötköttsproven med svenskt 
ursprung. 

ESBL-bildande bakterier förekommer även vid kliniska 
infektioner och kan då påverka möjligheten att behandla drab-
bade individer. Framförallt eftersom en stor andel av de isolat som 
bekräftats är resistenta även mot många andra sorters antibiotika. 
Bland kliniska isolat av ESBL-bildande bakterier finns även 
tecken på spridning inom och mellan olika kliniker och stuterier. 
Såväl spridning av specifika stammar som av plasmider med 
resistensgener mellan olika stammar tycks ha förekommit.

För tillfället finns ingen regelbunden övervakning av ESBL-bil-
dande bakterier hos sport och sällskapsdjur i Sverige. För att ha 
en uppfattning om förekomsten av sådana bakterier uppmanas 

Rapporten kan läsas i sin helhet 
på Folkhalsomyndigheten.se.
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därför kliniska laboratorier att sända in misstänkta isolat till SVA 
för konfirmering. I dagsläget har SVA medel från Jordbruksverket 
för att utföra konfirmeringen utan kostnad för det insändande 
laboratoriet. Det finns även ett laboratorienätverk, SKRUV, 
för förbättrad diagnostik av antibiotikaresistenta bakterier som 
samordnas av SVA.

Bakterier som bildar ESBLCARBA har inte påvisats hos djur i 
Sverige. Fynd av sådana bakterier hos djur är anmälningspliktigt 
och ska anmälas till aktuell länsstyrelse och Jordbruksverket 
(SJVFS 2012:24, ändrad enligt 2013:23; "K4").

Staphylococcus aureus  
resistenta mot meticillin (MRSA)
För tillfället finns ingen regelbunden övervakning av förekomsten 
av MRSA hos djur i Sverige. Men då fynd hos djur av meticil-
linresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) ska anmälas till länssty-
relse och Jordbruksverket (SJVFS 2012:24, ändrad enligt 2013:23; 
"K4") ger antalet anmälda fall en indikation på förekomsten. Den 
sammantagna bilden är att förekomst av MRSA hos djur i Sverige 
fortfarande är låg. Under året isolerades MRSA sporadiskt från 
djurslagen hund, häst, katt, kanin och get. MRSA med mecC 
påvisades, inom ramen för ett forskningsprojekt, hos igelkott. 
Hos hundar och katter dominerar samma typer av MRSA som 
hos människor, vilket tyder på att människor är smittkällan. Hos 
hästar är lantbruksdjurstypen MRSA CC398 vanligast. Precis 
som när det gäller ESBL-bildande bakterier har SVA i dagsläget 
medel från Jordbruksverket föra att kunna utföra konfirmering av 
misstänkta MRSA utan kostnad för det insändande laboratoriet. 
Det finns även ett laboratorienätverk, SKRUV, för förbättrad 
diagnostik av antibiotikaresistenta bakterier som samordnas av 
SVA.

Staphylococcus pseudintermedius 
resistenta mot meticillin (MRSP)
Det finns ingen regelbunden övervakning av förekomsten av 
MRSP hos djur i Sverige. Men då fynd hos djur av meticillin-
resistenta Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) ska anmälas 
till länsstyrelse och Jordbruksverket (SJVFS 2012:24, ändrad 
enligt 2013:23; "K4") ger antalet anmälda fall en indikation på 
förekomsten. Under 2019 var antalet anmälda fall av MRSP hos 
djur på samma nivå som de senaste åren. Totalt anmäldes 48 fall 
till Jordbruksverket, varav 42 isolat (38 från hund, 3 från katt och 
1 från häst) fanns tillgängliga för vidare undersökning vid SVA. 
De första åren efter att MRSP hade hittats hos djur i Sverige var 
de flesta isolat av en viss sekvenstyp (ST71). Numera förekom-
mer ett flertal olika sekvenstyper och ST71 är mindre vanlig. I 
dagsläget har SVA medel från Jordbruksverket föra att utföra 
konfirmering av misstänkta MRSP utan kostnad för det insän-
dande laboratoriet. Likt fallen ovan finns även ett laboratorienät-
verk, SKRUV, för förbättrad diagnostik av antibiotikaresistenta 
bakterier som samordnas av SVA.

Resistens hos zoonotiska smittämnen
Salmonella är ovanligt hos djur i Sverige och isolerade stammar är 
oftast känsliga för antibiotika. Resistens mot antibiotikagruppen 
fluorokinoloner är mycket ovanlig och under 2019 påvisades 

för första gången överförbar resistens mot tredje generationens 
cefalosporiner hos salmonella från djur, då i ett miljöprov från en 
fjäderfägård. Campylobacterstammar från djur i Sverige är oftast 
känsliga för antibiotika som är aktuella vid eventuell behandling 
av infektioner hos människor. Vanligtvis behandlas dock inte 
infektioner, varken hos människor eller djur, som orsakas av 
salmonella eller campylobakter med antibiotika.

Resistens hos kliniska isolat från djur
Bakterier som orsakar sjukdom hos djur är fortfarande oftast 
känsliga för de antibiotika som vanligen används. Till exempel är 
bakterier som orsakar luftvägsinfektioner hos lantbrukets djur och 
hästar generellt känsliga för bensylpenicillin. Penicillinresistens 
är däremot vanligt hos Staphylococcus pseudintermedius från hundar 
och förekommer hos S. aureus från hästar och S. felis från katter. 
Resistens hos E. coli från olika djurslag förekommer också och 
är vanligast hos isolat från träckprover från unga kalvar och 
grisar. Resistensundersökning är motiverat för val av lämpligt 
antibiotikum vid behandling, särskilt för stafylokocker, E. coli 
och Brachyspira spp. Ett specifikt exempel är E. coli från grisar 
med diarréer (späd och smågris) där resistens mot streptomycin 
(45 procent), ampicillin (43 procent), trimetoprim-sulfa (39 
procent) och tetracyklin (28 procent) är vanligt förekommande. 
Förekomsten av resistens mot ampicillin och trimetoprim-sulfa 
ökade markant mellan 2010 och 2015 men har sedan dess 
stabiliserats på, en för Sverige, hög nivå. Även bland E. coli från 
urinvägsinfektioner hos hund och katt är resistens mot ampicillin 
relativt vanligt, 16 procent av isolaten från hund och 18 procent 
av isolaten från katt. 

Indikatorbakterier från friska djur
Resistens hos E. coli i tarmfloran hos friska djur kan användas 
som indikator för utbredningen av antibiotikaresistens hos 
bakteriefloran i en djurpopulation och indirekt som indikator på 
omfattningen av antibiotikaanvändning till djuren. I Sverige är 
förekomsten av resistens hos dessa indikatorbakterier låg hos de 
flesta undersökta djurslag och situationen är gynnsam ur ett 
internationellt perspektiv.•

Andel (%) av prover från broilrar som 
har testats positivt för Escherichia coli 

med ESBLA or ESBLM från 2010 till 
2019. Antalet prover varje år varierar 

(n = 100–302, 2019 n = 101).


