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Bakgrund

Hundbett är vanligare än kattbett

Men, skrapsår och bett (ibland slick) från katt orsakar fler infektioner

Punktionsskador från katt är farligast ur infektionssynpunkt

Infektionsrisken är högst vid handskador och lägst vid ansiktsbett

Värdfaktorer hos den bitne påverkar risken: ålder, nedsatt 
immunförsvar, avsaknad av mjälte, grav leversjukdom

Människobett drabbar framförallt händer



Etiologi

Pasteurella är den viktigaste patogenen vid djurbett

Snabb symtomutveckling inom 2 - 4 timmar (första dygnet)

Smärta, svullnad, rodnad

Vanligaste patogenen att ge allvarlig infektion

PcV-känslig men inte för isoxazolylpc, klindamycin, po cefalosporiner, 
erytromycin



Cat bite wound infections: 
A prospective clinical and microbiological study at three emergency wards in Stockholm, Sweden

79 patienter med bettinfektion från katt

Pasteurella multocida isolerades från 70 %

Staphylococcus aureus isolerades från 2 patienter*

Pasteurella påvisades i munnen hos 80 % av katterna, inga S. aureus

*Ingen specifik stafylokockbehandling gavs,
och dessa patienters sår läkte ändå
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Anmälningsärenden!



Etiologi forts.

Staphylococcus aureus och intermedius förekommer i munfloran hos 
hundar, men orsakar sällan infektion vid bett och i så fall senare i 
förloppet och med långsammare symtomutveckling. S. aureus
förekommer vid människobett.

Streptokocker, oftast alfa- men även beta-streptokocker, kan också 
infektera djurbett. Munhålans streptokocker dominerar vid 
människobett.

En ovanlig, men viktig, pc-känslig patogen (men ej isoxazolyl-pc) 
är Capnocytophaga canimorsus som är relativt vanlig i hundens 
munflora, men som även förekommer hos katt.



Praktisk handläggning av såret

Sårrengöring – skölja med vatten eller koksalt

Revidera såret – excidera död vävnad, kolla distalstatus

Immobilisera

Vid djupa (punktionsskador!) eller omfattande skador (händer, ansikte) 
remiss till sjukhus

Suturering?

Odling



Odling

Odla inte från sår utan infektionstecken! Eventuell växt avspeglar bara 
munfloran från djuret eller hudfloran hos värden.

Odla från kanten av såret, inte direkt från var.

Ange bettinfektion och vilket djur. Baktlab använder förlängd odlingstid 
för bettinfektioner och ”typar” fler misstänkta patogener. Ofta en 
polymikrobiell flora.



Tidig antibiotikabehandling (före kliniska infektionstecken)

Tveksamt värde

Inom 24 timmar efter skadan

Övervägas vid punktionsskador, speciellt på övre extremiteten och i 
ansiktet, vid vissa andra djupa skador som ej kan excideras adekvat

Vid bett i direkt anslutning till led

Övervägas till immunsupprimerade patienter. 

Tre dagars behandling
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Regnbågshäftet



VIKTIGT! 

Vid uttalade lokalsymtom (t.ex. tecken till tendovaginit eller stark 
smärta vid djupa punktionsskador)

eller vid allmänpåverkan 

bör patienten remitteras till sjukhus för ställningstagande till kirurgisk 
behandling och parenteral antibiotikabehandling!



VIKTIGT! 

Flukloxacillin, perorala cefalosporiner, erytromycin och klindamycin är 
olämpliga p.g.a. att de har sämre/ingen effekt på Pasteurella. 

Flera kinolonpreparat är bra mot Pasteurella, men är ändå olämpliga 
till följd av dålig effekt mot grampositiva bakterier.

PcV är förstahandsmedel vid djurbettinfektioner!
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!Breaking News!
!Capnocytophaga!

Smittskyddet Jämtland/Östersund rapporterar 5 fall 
av Capnocytophaga Canimorsus-bakteremi under 3 
månader (juli-sept 2022)!

1 patient med meningit, 1 med endokardit, 3 med 
mjukdelsinfektion med bakteremi

Alla med hundkontakt men enbart 2 med bett, 1 med 
skrapsår, 2 utan trauma!

Kommande artikel i Läkartidningen


