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Pressmeddelande 
Stockholm, 13 november 2018 

Antibiotika till sällskapsdjur minskar – Sverige i framkant 
Den 12-18 november pågår World Antibiotics Awareness Week, ett globalt initiativ för att sprida kunskap om 
antibiotika och antibiotikaresistens. Därför presenterar AniCura idag en ny studie som visar att svenska och 
norska veterinärer är bäst i Europa när det gäller ansvarsfull användning av antibiotika, och att allt färre 
hundar behandlas med antibiotika i djursjukvården. 

För tredje året i rad har AniCura under oktober månad genomfört en stor europeisk studie av hur antibiotika 
används inom djursjukvården. Studien är en del av AniCuras kvalitetsprogram och omfattade 2951 hundar i 
sju länder. Totalt förskrevs antibiotika till 11 procent av hundarna i studien, en minskning med flera 
procentenheter mot föregående år. I Sverige och Norge fick bara 7 respektive 5 procent av hundarna 
antibiotika, jämfört med grannlandet Danmark där antibiotika förskrevs till 21 procent av hundarna i studien. 

- Svenska veterinärer ligger i framkant när det gäller ansvarsfull användning av antibiotika. Men vi kan 
och bör göra ännu mer för att minska onödig förskrivning av antibiotika till sällskapsdjur. 
Överkonsumtionen leder till att antibiotikaresistenta bakterier gynnas och förökas, säger Ulrika 
Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura. 

Jämfört med tidigare års studier har flera av djursjukhusen i Europa minskat användningen av antibiotika, 
även om länder som Tyskland, Österrike och Danmark fortfarande ligger på en relativt sett hög nivå avseende 
förbrukning av antibiotika. 

- Det är glädjande att se att vi lyckats exportera våra svenska värderingar om ansvarsfull användning 
av antibiotika och god hygien, även om vi förstås har en lång väg kvar i flera länder, säger Ulrika 
Grönlund. 

Studien om antibiotika i europeisk djursjukvård genomfördes under oktober inom ramen för AniCuras 
kvalitetsprogram (QualiCura) och är en del av AniCuras arbete med att kartlägga, följa upp och arbeta för en 
klokare användning av antibiotika för sällskapsdjur.  

Andelen hundar som fick antibiotika (%) 
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Om AniCura  

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget 
föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den 
första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård 
och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.  

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 
förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och 
ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och 
vårdprodukter. 

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 225 orter i Europa och skapar trygghet för 
djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 4500 passionerade medarbetare tar 
varje år hand om fler än två miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans. 

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor 
www.anicura.se och www.anicuragroup.com 

 
 
För mer information, vänligen kontakta 
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886 
 

 


