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• Meticillinresistent Staphylococcus aureus

• Resistent mot alla beta-laktamer

• Sprids vid direkt och indirekt kontakt

• ”Allmänfarlig” i sjukvården

• Anmälningspliktig

MRSA



MRSA hos djur – en kuriositet?
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Paradigmskifte
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MRSA hos avelsgrisar 2008



I huvudsak MRSA CC398



Vad hände sedan?



MRSA hos avelsgrisar efter 2008

Danmark 2012:
77 % slaktgrisar 
(DANMAP)

Nederländerna 2012:
99 % slaktgrisar (MARAN)

Spanien 2011:
84 % slaktgrisar
(EFSA 2013)

Schweiz 2011:
6 % slaktgrisar 
(EFSA 2013)

Finland 2009:
22 % slaktgrisbes. 
(FINRES)

Norge 2012:
0,6 % slaktgrisbes. 
(NORM-VET)

Sverige 2010:
0,5 % slaktgrisbes. 
(SVARM)



MRSA CC398  - en smitta mellan grisar! 

Riskfaktorer för förekomst på en gård:

• Handel med livdjur

• Antibiotikaanvändning

• Besättningsstorlek

• Besättningstyp

• …



Hög förekomst på smittade gårdar

Suggor
• Före grisning 34%

• Efter grisning 77%

Smågrisar
• Nyfödda 61%

• 3 veckor 78%

• 6 veckor 80%

• 10 veckor 87% 

Slaktgrisar
• 25 veckor 70%

Miljöprov 70%

Danmark och Nederländerna
6 gårdar; 63 suggor och deras avkomma (782 grisar)



LA-MRSA 

So what?

• Infektioner hos grisar är ovanliga …

… men spridning till människor är vanligt



… blir personer med ”griskontakt” ofta bärare

Om MRSA CC398 sprids bland grisar …

• Nord-Tyskland 2012: 56% pos (20/36)

(Dahms et al. 2014)

• Nederländerna 2010-11: 38% persistenta bärare (110/290)

(van Cleef et al. 2014)

•Tyskland 2010: 77% pos (27/35) - 46% persistenta bärare (16/35) 

(Köck et al. 2012)

• Nederländerna 2008-10: 41% pos (56/137) - 23% persistenta bärare (56/137) 

(Verkade et al. 2013)

• Nederländerna 2007: 30% pos (15/50)

(van den Broelk et al. 2009)

…

En riskgrupp för MRSA-bärarskap uppstår!



Hur är det med kött?

Selv om MRSA CC398 kan findes på kød, er der ikke noget, der 
tyder på, at tilberedning og spisning af kødet udgør en væsentlig 
smittekilde Statens Seruminstitut

Sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise 
svinekjøtt er svært liten. Mattillsynet

Risken för att bli smittad med MRSA genom maten är mycket liten 
och kan minskas ytterligare genom god hygien i köket

Livsmedelsverket



Flest humanfall där det finns grisar!

Statens Seruminstitut, dec 2014



Riskgrupp – spelar det någon roll?

• Oftast symtomlösa bärare

• MRSA CC398 inte benägen att spridas 

mellan människor



EFSA-rapport 2009

MRSA CC398 är viktig där MRSA är ovanligt …

… inte viktig där MRSA är vanligt



2014
• Avelsbesättningar: 63% av 70 undersökta

• Slaktgrisbesättningar: 68% av 200 undersökta

Danmark ett bra exempel

Statens Seruminstitut, dec 2014



MRSA CC398 hos människor ökar i Danmark

SE 2013

9 fall CC398

≈ 0,4 %

2009

42 fall CC398

≈ 5 %

2010

111 fall CC398

≈ 10 %

2011

164 fall CC398

≈ 13%

2012

164 fall CC398

≈ 15%

2013

643 fall CC398

≈ 31 %



Infektioner med MRSA CC398 ökar också!

157 infektioner 2013



• För personer i riskgruppen

→ stigmatisering

→ ökad risk för svårbehandlade infektioner

• För sjukvården

→ specifika rutiner för riskgruppen

Vilka är problemen med MRSA CC398?



Vad skulle det kosta i Sverige?

• Riskgrupp uppstår i Sverige → speciella åtgärder i vården

• Förekomst som i Nederländerna och Danmark 2011

→ NL  – 15 % bärare i riskgruppen

→ DK  – 8 % bärare i riskgruppen (skattad)

• Riskgrupp:

• Grisuppfödare och deras anställda

• Slakteriarbetare

• Transportörer

• Veterinärer

• Familjemedlemmar

Totalt ~6000 personer



Sjukvårdsbesök

av riskgrupp

9303

Poliklinisk vård

8683

MRSA pos

20

• Åtgärder

540 000 SEK

Stationär vård

620

Oavsett sjukdom

620

•MRSA-prov & isolering

4 400 000 SEK

• Åtgärder

6 370 000 SEK

Mjukdelsinfektion

129

MRSA pos

96

•MRSA-prov

55 000 SEK ≈4,5 miljoner

≈7 miljoner

≈11,5 miljoner/år



Andra konsekvenser av MRSA CC398

Hur gör man med:
→ livdjur
→ slaktdjur
→ personal
→ besökare
→ familj
→ …



Det stora hotet!

”… (re)-adaption to the human host

... huge reservoir of LA-MRSA in livestock

… constant zoonotic transmission

… potential to pose a serious threath to human health”



Görs något åt MRSA CC398 hos grisar?



2012 - Danmark införde riskgrupp!

• Personer med griskontakt och 

hushållsmedlemmar - en riskgrupp

• Smittspårning i hushållet

• De-kolonisering av bärare utan

daglig griskontakt

• Särskilda regler för gårdsbesök

• Anställda ska informeras



2014 Danmark hindrar smitta till människor!

”Ministerns fempunktsplan”

• Hygienbarriär ut ur stallet

• Smittskyddsplan för grisgårdar

• Begränsa flockbehandling med antibiotika 

• Undersöka möjlig avgift på antibiotika

• MRSA-rådgivningstjänst



2015 Storsatsning

Exempel på förslag

• Hygienbarriärrer ut ur stallar

• Hygienbarriärrer in till stallar

• Etablera lågprevalenta områden

• Reducera antibiotikaanvändning

• Reducera mängden MRSA på grisar

• Generera mer kunskap om allt!

• Ej möjligt att sanera grisgårdar!



Norge bekämpar!

LA-MRSA



2013



Källa: www.regjeringen.no/

” ... sannsynlig at bakterien har blitt importert 
... gjennom smittede utenlandske arbeidere 
som har arbeidet i to av smågrisbesetningene.” 



MRSA  - Norge september 2013

Källa: www.mattillsynet.no/



Utslaktning och rengöring!

• Smågrisproducenter
→ slakt och desinfektion

• Slaktsvinsbesättningar
→ desinfektion före ny omgång

• Övervaknings- och kontrollprogram

Källa: www.regjeringen.no/



Källa: www.mattillsynet.no/

• Smittskydd på flera nivåer

• Regelbunden provtagning

• Om man har MRSA
– Livdjur bara till fasta kunder

– Personal bör inte arbeta i andra besättningar

– Veterinärer/rådgivare bör testas och behandlas om positiva 

– ….



Det gick bra i början!





• Hund 2006 26

• Katt 2009 10 (1 mecC)

• Häst 2007 30 (29 st CC398)

• Nöt 2010 8 (5 mecC)

• Gris 2010 1 (CC398)

• Igelkott 2003 5 (mecC)

Hur är det i Sverige?

80 fall hos djur 2006-2014

18 fall 2014



Är grisar i Sverige fria?

• 2007; 100 slaktgrisbesättningar

• 2008; 202 livdjursbesättningar.

• 2010; 191 slaktgrisbesättningar

• 2011; Alla 53 avelsbesättningar

• 2014; Alla 39 avelsbesättningar 

1 fall



Vad försöker Sverige göra?

Slaktdjur

Livdjur

Hindra introduktion och spridning bland grisar!

Avel
• Fria avelsdjur
• Smittskydd i alla led
• Information



• Jordbruksverket  – ”riskhanterare”

•Lagstöd för sällskapsdjur & hästar
… inte lantbruksdjur

• Branschöverenskommelse
Sveriges djurbönders smittskyddskontroll

Vad kan vi göra åt MRSA?



• Frivillig testning av införda avelsdjur & sperma

Sveriges djurbönders smittskyddskontroll

• ”Smittsäkrad besättning”

Vad gör vi?



Vad gör vi om MRSA påvisas hos grisar?

”Kämpar inte 
mot”

Försöker 
fördröja

”Kämpar 
mot”



För beslut behövs fakta:

• Förekomst av MRSA hos grisar

• Risken för introduktion och spridning

• Möjlighet till realistiska åtgärder
→ smittskydd

→ sanering

→ övervakning

→ ersättning

Klokt att bestämma i förväg!



Tack för att 

ni lyssnade!


