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Kunskap om resistensläget behövs

• Rekommendationer vid val av behandling

• Värdering av zoonotisk risk

• Underlag för åtgärder för att motverka resistens



”… följa och analysera utvecklingen av resistens mot 

antibiotika och andra antimikrobiella medel bland 

mikroorganismer hos djur och i livsmedel ”

SVA övervakar läget i Sverige

Svarm

http://www.jordbruksverket.se/2.5abb9acc11c89b20e9e800057.html
http://www.jordbruksverket.se/2.5abb9acc11c89b20e9e800057.html
http://www.slv.se/sv/
http://www.slv.se/sv/


Tvingande för Sverige enligt EU

Salmonella prov från djur

Campylobacter friska djur

Escherichia coli friska djur

Escherichia coli 
ESBLA,M & CARBA

friska djur

färskt kött

Resistensövervakning



”Frivillig” enligt SVA:s uppdrag

Salmonella varmblodiga djur

Djurpatogener nöt, gris, får, hund, häst, katt, fisk

MRSA och MRSP varmblodiga djur

Resistensövervakning



Årlig rapport



”Fortfarande en gynnsam situation ur ett 

internationellt perspektiv”

Sverige 2015



Tre problem i djursektorn

• Resistensläget försämras sakta

 ”sluttande plan”

• Introduktion och spridning av resistens med särskild 

vikt bland djur i Sverige

 ESBL

• Vissa brister i övervakningen av 

sjukdomsframkallande bakterier
 få isolat från lantbrukets djur

 tillgång till resistensdata från andra lab än SVA



Resistens hos Escherichia coli från grisar har 

ökat

Friska grisarSjuka grisar

Källa: SWEDRES-SVARM 2015
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Resistens Escherichia coli friska grisar

Ampicillin Sulfa

… men är lägre än i de flesta EU-MSs

Källa: Swedres-Svarm 2015, EU Summary report 2014



Introduktion av Escherichia coli med ESBL-

resistens bland slaktkyckling

Källa: SWEDRES-SVARM 2015



Utmaningar

• Strategi - konsten att vinna ett krig

• Taktik - konsten att vinna ett slag

Begränsa förekomsten av resistens!



Strategin är klar!

• Minska användningen av antibiotika
– Djurhälsa - friska djur behöver inte antibiotika

– Ansvarsfull användning - bara när det behövs

– Rationell användning – korrekt dosering, så ”smalt” som 

möjligt

• Förhindra spridning
─ Smittskydd

─ Vårdhygien



Utmaningen är att utforma taktiken!

• Hur …

– hålla djur friska utan antibiotika

– diagnosticera sjukdomar och resistens

– behandla utan att selektera

– tillämpa smittskydd/vårdhygien i praktiken

– förhindra spridning av zoonotisk resistens

– kommunicera ovanstående



Tre utmaningar i djursektorn

• Utforma strategier mot resistens av speciell zoonotisk vikt
 exempelvis ESBLCARBA

• Värdera risker för spridning av resistens via livsmedel

 övervakning

 riskvärdering

• Kommunikation om resistens

 djurägare

 djurhälsopersonal/ sjukvårdspersonal

 myndigheter

 beslutsfattare

 media/allmänhet



LAND LANTBRUK 28 oktober 2016

Kommunikation kan vara problematisk



Tack för uppmärksamheten!


