
28

Aktuellt från Fårhälsovården

Vi är vana vid att sjukdomar hos 
människor och djur som orsakas av 
bakterier kan behandlas med antibio-
tika. På senare år har vi dock allt oftare 
fått höra om resistenta bakterier, det 
vill säga bakterier som har utvecklat 
motståndskraft mot antibiotika. Denna 
motståndskraft innebär att vissa bak-
terier är svåra att behandla. Bakterier 
är finurliga organismer som har lyckats 
hitta mekanismer för att motstå de 
antibiotika människan har tagit i bruk. 
Eftersom det är kostsamt, svårt och 
tidskrävande att ta fram antibiotika 
med nya verkningsmekanismer är det 
mycket viktigt att vi gör vad vi kan för 
att bevara effektiviteten hos de antibio-
tika som är tillgängliga nu.

Exempel på resistenta bakterier 
som har fått ökad betydelse de 
senaste åren är meticillinresis-

tent Staphylococcus aureus (MRSA) 
och tarmbakterier som bildar en sorts 

enzymer som kallas ”extended spectrum 
beta-lactamases” (ESBL) och kan bryta 
ner vissa viktiga antibiotikatyper. MRSA 
och ESBL-bildande bakterier har länge 
varit problem inom sjukvården i världen 
och i Sverige. Dessa bakterietyper finns 
nu även hos djur. De kan spridas mellan 
djur och människor. Hos djur i Sverige 
är spridningen ännu liten jämfört med 
många andra länder. Varken MRSA eller 
ESBL-bildande bakterier har påvisats 
hos får i Sverige.

Åtgärder mot antibiotikaresistens
Smittskydd
Det är viktigt att försöka förhindra att 
oönskade bakterier sprids mellan djur, 

mellan djur och människor och mel-
lan besättningar. Besökare bör erbjudas 
besättningsegna skyddskläder och ska 
ha möjlighet att tvätta och desinfektera 
händerna före och efter kontakt med 

djuren. Att köpa in djur till besättningen 
är också en risk att föra in smittor och 
bör därför göras med stor försiktighet 
och alltid med karantänsförfarande 
(helst undvikas).

Ansvarsfull användning av antibiotika
Antibiotika ska bara användas när det 
verkligen behövs. När ett djur behandlas 
med antibiotika kommer de bakterier 
som är känsliga att dö medan de som 
är resistenta kommer att leva vidare 
och i stället gynnas av den minskade 
konkurrensen. Det är därför viktigt att i 
möjligaste mån använda antibiotika som 
påverkar så få typer av bakterier som 
möjligt. Penicillin är ett exempel på ett 
antibiotikum med effekt mot få typer 
av bakterier och som därför är lämpligt 
att använda, förutsatt att bakterien som 
orsakar sjukdomen är känslig för penicil-
lin. Onödig eller felaktig antibiotikaan-
vändning kan gynna resistenta bakteriers 
möjlighet att spridas.

Förebyggande djurhälsovård
Om djuren sköts och hålls på ett sätt 
som minskar risken för att de ska bli 
sjuka minskar också risken för att man 
ska behöva använda antibiotika.

Antibiotika till får
Hälsoläget i våra svenska fårbesättningar 
är överlag gott, och användningen av 
antibiotika därmed låg. Korrekt använd-
ning är av största vikt för ett gott resul-
tat, såväl för det sjuka djuret framför oss 
som för framtida fall.

Den kanske vanligaste anledningen 
till att får behandlas med antibiotika i 
landet är att en tacka fått juverinflam-
mation – en vanlig sjukdom i såväl 
kött- som mjölkproducerande fårbesätt-
ningar. Det är många gånger en plågsam 
sjukdom som oftast leder till utslagning 
och i princip alltid till produktionsbort-
fall och merarbete. 

Antibiotika och antibiotikaresistens

När en tacka får juverinflammation kan man ta ett bakterieprov från den drabbade spenen och på så sätt få 
hjälp att använda rätt preparat. Att använda ett så ”smalt” antibiotikapreparat som möjligt minskar risken 
för spridning av resistenta bakterier. Foto: SVA
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Undersökning som underlag
En nyligen genomförd studie i svenska fårbesättningar visade 
att bakterien Staphylococcus aureus är vanligaste orsaken till 
klinisk juverinflammation. Denna bakterie har i andra samman-
hang visat viss motståndskraft mot penicillin, men resistensun-
dersökningarna av våra fårs olika bakteriestammar visade inga 
sådana bekymmer.

Förstahandsval
Därmed är vi ytterligare stärkta i vår uppfattning om att pe-
nicillin är det bästa förstahandsvalet vid behandling av juver-
inflammation hos får. För ett gott behandlingsresultat krävs 
vidare att man ger tackan rätt dos av läkemedlet, och observera 
här att flaskan måste skakas så att ”bottensatsen” löses upp 
varje gång innan man fyller sprutan. God hygien innefattar att 
penicillinflaskan förvaras rätt och att ny kanyl används vid varje 
injektion. Sprutan kan återanvändas, men ska då inte sköljas 
mellan behandlingstillfällena.

Prov visar behov
Snabbt insatt behandling är också av största vikt för tillfrisknan-
det. Bakterieprov kan tas i samband med första injektionstillfäl-
let. Att påbörja en behandling så snart juverinflammationen har 
påvisats utesluter inte möjligheten att ta ett bakterieprov. Det är 
betydelsefullt att ta ett bakterieprov från den drabbade spenen 
för att få veta vilken bakterie som orsakar sjukdomen. Detta har 
betydelse för att kunna sätta in optimal behandling och för att 
kunna bedöma tackans möjligheter att bli frisk och risken för 
spridning i besättningen. Provsvar nästa dag kan i vissa fall leda 
till byte av mer lämpat preparat, och svaret kan också vara avgö-
rande vid val av fortsatt strategi för det drabbade djuret.

Förebyggande 
Att förebygga juverinflammationer och motverka spridning av S. 
aureus och framför allt sådana som är resistenta mot penicillin, 
blir också förebyggande mot resistensproblem. 

Korrekt utfodring av tackorna under dräktighet och digivning 
gör att de har gott näringsstatus och god förmåga till mjölkpro-
duktion, vilket minskar risken för dålig juverhälsa.

Om man ändå drabbas av att djur insjuknar förebygger man yt-
terligare genom att isolera tackan med sina lamm – annars kan tack-
orna smitta varandra och lammen kan fungera som smittspridare.

Friska djur är glada djur, men ger även bättre produktion i 
besättningen och motverkar antibiotikaresistens. Alla tjänar på 
förebyggande djurhälsoarbete. 

Helle Ericsson Unnerstad, veterinär på Enhet för Djurhälsa och Anti-
biotikafrågor, SVA
Katarina Gustavsson, Fårhälsovården
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Som medlem får du:

Penicillin är det bästa valet vid behandling av juverinflammationer. Men det 
gäller att hantera och ge preparatet på rätt sätt för optimal effekt och minsta risk. 
Foto: Katarina Gustavsson.


