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Klok antibiotikaanvändning

Kontakt
Maria Lindberg Djurhälsoveterinär, 
Gård & Djurhälsan

e-post: maria.lindberg@gardochdjurhalsan.se 
Se även på vår hemsida www.gårdochdjurhälsan.se 
under Klok antibiotikaanvändning, får

Fakta Svarmpat
Svarmpat är en förkortning av Svensk veterinär antibiotika- 
resistensmonitorering djurpatogener, det vill säga övervakning 
av sjukdomsframkallande bakterier hos djur och deras mot-
ståndskraft mot antibiotika. Svarmpat bedrivs med hjälp av 
medel från Jordbruksverket och sker i samverkan mellan Gård 
& Djurhälsan och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. 
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Antibiotika är till för att 
rädda liv!
Antibiotikaresistens påverkar människa, 
djur och miljö – allt hänger ihop. Därför 
vill vi i uppfödningen av lantbrukets djur 
medverka till att antibiotika även i framtiden 
kan användas för att rädda liv hos både 
människor och djur, och till att antibiotika- 
resistenta bakterier inte sprids. I Sverige 
har vi en lång tradition av att arbeta med 
förebyggande hälsovård, smittskydd och 
djurvälfärd. Det har gett tydliga fördelar 
som ett gott djurhälsoläge och EU:s lägsta 
antibiotikaanvändning.. Detta i sin tur gör 
att vi ökar förutsättningarna för att anti-
biotika kan rädda liv på både människor 
och djur även i framtiden.

Friska djur behöver inte antibiotika
Det klokaste sättet att undvika användning av antibiotika är att se 
till att den inte behövs. Därför är förebyggande djurhälsovård en 
av de viktigaste faktorerna för en låg antibiotikaanvändning. 
Tänk på följande:

•   Använd din Djurhälsoveterinär för ett strategiskt 
 djurhälsoarbete i din besättning.

•   Stoppa smittan vid dörren! Både djur och människor kan  
 föra in nya smittor till din besättning. Minska risken genom  
 inköp av fotrötecertifierade och Maedi Visna- fria livdjur.  
 Ställ inköpta djur i ett mottagningsstall och följ där G&Ds  
 rekommendationer för provtagning och behandling.

•   Djurvälfärd främjar hälsan och gör djuren mer motstånds- 
 kraftiga mot sjukdomar. Håll fåren i en god miljö med bra  
 hygien och ett fullvärdigt anpassat foder. Sätt upp strategier  
 för kontroll av parasiter. Hög parasitbörda gör djuren mer  
 mottagliga för andra infektioner.

•   Var rädd om dig och dina får! Att få in en smitta i 
 besättningen är lättare än att bli av med den!

Om SvarmPat
SvarmPat (se faktaruta på baksidan) har som 
syfte att verka för en klok antibiotika- 
användning i djurhållningen. Projektet 
drivs i samarbete mellan Gård & Djurhälsan 
och Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
SVA, med hjälp av medel från Jordbruks-
verket. SvarmPat medverkar till att upp-
datera och sprida kunskap om effektiva 
behandlingsstrategier med minsta möjliga 
risk för uppkomst och spridning av antibio-
tikaresistens. Arbetet bedrivs även för att 
kunna undvika antibiotikaanvändning helt 
i vissa sammanhang, till exempel genom 
spridning av kunskap om effektiva metoder 
för sanering mot specifika sjukdomar och 
optimalt smittskydd. SvarmPat ger vete-
rinärerna tillgång till de senaste behand-
lingsalternativen i arbetet för en förbättrad 
djurhälsa med klok användning av antibio-
tika i besättningarna.

Om antibiotika
Antibiotika är effektivt mot infektioner som 
är orsakade av bakterier men har ingen effekt 
mot virusinfektioner. Penicillinresistens är 
ovanligt hos svenska får. Med få undantag 
ska får med bakterieorsakade infektioner i 
första hand behandlas penicillin.
I Sverige är juverinflammation den vanligaste 
orsaken hos får som behandlas med antibio-
tika (Distriktsveterinärerna 2014, Katarina 
Gustafsson Gård & Djurhälsan).

Bäst i EU – minst antibiotika till djuren
Antibiotikaförsäljning, livsmedelsproducerande djur
Källa: EMA, Europeiska Läkemedelsmyndigheten 2015


