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Användningsändamål för injektionspreparat som innehåller bensylpenicillinprokain 
- Livsmedelssäkerhetsverket Eviras temporära användningsrekommendation 
 
I fråga om för djur avsedda injektionspreparat som innehåller 
bensylpenicillinprokain (nedan prokainpenicillin) ska det tidigast i 
början av hösten finnas beredskap för en eventuell störning i 
tillgången. Anledningen till detta är en brist på det verksamma 
ämnet i Europa.  
 
Trots beredskapen för en störningssituation ska den gällande 
lagstiftningen om medicinsk behandling följas i normal ordning. I 
enlighet med förordning JSMf 17/2014 ska veterinärer beakta Evira 
rekommendationer samt iaktta bestämmelserna om användning av 
antimikrobiella läkemedel. 
 
Eftertanke vid användningen av penicillin 
 
Det finns alternativ till penicillin vid medicinsk behandling av djur. 
Avsikten är dock att penicillin ska användas som ett effektivt 
läkemedel i Finland även efter den eventuella störningssituationen. 
 
Evira utfärdar nu rekommendationer om att penicillinpreparat ska 
användas endast för de mest centrala användningsändamålen. 
Avsikten är att säkerställa att användningen av penicillin är så 
kontrollerad och genomtänkt som möjligt. Syftet är även att de 
veterinärer som svarar för hälsovården ska ges tid att bedöma 
produktionsenheternas användning av antimikrobiella medel och att 
uppdatera planerna för medicinering. 
 
 

Rekommendationerna i tabellform 
 
I tabellen nedan anges de viktigaste indikationerna för idisslare, 
svin och hästar. Prokainpenicillin-injektioner ska inte användas i 
fråga om andra djurarter.  

- I tabell 1 anges indikationer för vilka tillgången på penicillin-
injektioner ska tryggas så länge som möjligt.  

- I tabell 2 anges indikationer för vilka det som primär 
medicinsk behandling har använts penicillin, men för vilka 
det nu rekommenderas alternativa antimikrobiella medel 
eller läkemedelsformer. 

 
Det är viktigt att omständigheterna och förebyggandet av 
smittsamma sjukdomar beaktas på alla produktionsenheter. På 
produktionsenheter som anslutit sig till hälsovården ska 
överlåtelsen av läkemedel i reserv noggrant övervägas och 
användningen av läkemedel noggrant följas och detaljerade 
anvisningar utarbetas. Det är även viktigt att det tas tillräckligt med 
prover så att valen av läkemedel baserar sig på faktiska 
resistensbestämningar. 
 
 
Rekommendationerna uppdateras i takt med att situationen 
förändras. Denna rekommendation som utgör bilaga till social- och 
hälsovårdsministeriets beslut är bindande för veterinärer. 
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1. BEHANDLING MED PENICILLIN-INJEKTIONER BEGRÄNSAS TILL FÖLJANDE ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL. 

Medicinsk behandling av idisslare Medicinsk behandling av svin Medicinsk behandling av hästar 

Klövspaltsinflammationer  
 
Penicillin är det primära alternativet. 
- Prokainpenicillin-injektioner används så länge det 

finns preparat.  
- När störningen i tillgången på vattenlösligt 

bensylpenicillin är över (månadsskiftet juni-juli), 
är även detta tillgängligt. 
- Penetamathydroiodid-preparat får också 

användas enligt kaskadbestämmelser, om 
andra penicillinpreparat inte finns tillgängliga. 

 
Det sekundära alternativet är oxitetracyklin.  
 
På grund av resistens hos ESBL-stammar ska tredje 
generationens cefalosporiner inte användas.  
Begränsningarna enligt lagstiftningen ska beaktas vid 
användningen av tredje och fjärde generationens 
cefalosporiner (SRf 1054/2014, JSMf 17/2014).  
 

För att förhindra en ökande läkemedelsresistens i 
svinkedjan ska penicillin reserveras för i första 
hand behoven hos svinstallar med 
smågrisproduktion. 
 
Behandling av artrit hos smågrisar och avvanda 
smågrisar samt benproblem och svansbitning 
- Penicillin är det primära alternativet. 
 
Benproblem hos suggor 
- Penicillin är det primära alternativet. 
- Om penicillin inte finns tillgängligt ska man vid 

behandlingen övergå till aminopenicilliner som ges 
två gånger om dagen, om den högsta dosen 
används för inflammationen i en led. 

 
Streptococcus suis -infektion hos smågrisar 

- Penicillin är det primära alternativet. 
 

För behandling av hästar vid kliniker 
ska prokainpenicillin-injektioner 
reserveras för åtminstone den tid som 
störningen i tillgången på vattenlösligt 
penicillin varar.  
- t.ex. traumarelaterade bensår, 

luftvägsinfektioner 
- om penicillinet tar slut, kan det ersättas 

med en sulfonamid-trimetoprim-
kombination som vid behov kan 
kombineras med metronidazol, varmed 
de vanligaste agenserna täckas även 
vid pleuropneumoni (transportsjuka). 

 
I lindrigare fall krävs det över huvud taget 
ingen antibiotika 
- sårvård lokalt med lokala preparat  
- understödjande behandling vid 

luftvägsinfektioner som vanligen 
orsakas av virus. 

 

Listerios hos nötkreatur och får 
 
Ett alternativ till prokainpenicillin är vattenlösligt 
bensylpenicillin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profylaktiska antimikrobiella medel vid 
kirurgi 

- Profylaktiska åtgärder i samband 
med operationer ska använda vid 
kastrering och artroskopi, där 
antimikrobiella medel över huvud 
taget inte behöver användas 
beroende på renhetsklass 

 
Streptokock-infektioner av klass C  
- penicillin är det primära läkemedlet 
- alternativ är sulfonamid-trimetoprim 

utifrån resistensbestämning 
 
 
 

2. ANDRA, ALTERNATIVA ANTIMIKROBIELLA LÄKEMEDEL SKA ANVÄNDAS. PENICILLIN-INJEKTIONER KAN ERSÄTTAS MED ANDRA 
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LÄKEMEDEL ELLER ANDRA LÄKEMEDELSFORMER. 

Medicinsk behandling av idisslare Medicinsk behandling av svin Medicinsk behandling av hästar 

Juverinflammationer 
Med avvikelse från nordisk behandlingspraxis 
används i andra länder intramammarier och vid 
behov understödjande behandling även vid 
behandlingen av kliniska juverinflammationer. 
Juverinflammationer som i huvudsak är 
begränsade till juvercistern (streptokocker, KNS) 
- I första hand med intramammarier vid laktation 

eller sinläggning.  
- Kliniska juverinflammationer som orsakats av 

streptokocker kan behandlas med 
intramammarier och antiinflammatoriska 
läkemedel 

 
Mastit som orsakats av grampositiva bakterier 
och som kräver allmän behandling 
För allmän behandling av juverinflammation som 
orsakats av grampositiva mikrober ska andra 
läkemedel än penicillinpreparat inte användas. Som 
ersättande behandling kan användas 
intramammarier och understödjande behandling, 
inklusive smärtlindring. 
Klinisk mastit som orsakats av S. aureus 
- Den allmänna behandlingen ska i enlighet med 

rekommendationerna begränsas till behandling 
(enligt behandlingsrekommendationen även 
intramammarier) av kliniska juverinflammationer 
som orsakats av penicillinkänslig S. aureus (i 
huvudsak).  

- Behandling med prokainpenicillin-injektioner kan 
ersättas med andra tillgängliga penicillinpreparat 
(penetamathydroiodid, vattenlösligt 
bensylpenicillin). 

 
Sommarmastit (pyogenes-juverinflammation) 
- Behandling med prokainpenicillin-injektioner kan 

ersättas med andra tillgängliga penicillinpreparat 
(penetamathydroiodid, vattenlösligt 
bensylpenicillin). 

Svansbitning hos slaktsvin  
- Vid medicineringen ska aminopenicilliner börja 

användas. 
Vid användning av aminopenicillinpreparat är det 
skäl att använda den högsta dosen två gånger om 
dygnet. 

 
Förebyggande av navelinfektioner samt normal 
kastrering 
- Rutinmässig medicinering för att förebygga 

navelinfektioner ska inte förekomma och 
antimikrobiella medel ska inte användas i samband 
med normal kastrering. 

 
Vid behandling av Staph. hyicus -smitta hos 
smågrisar rekommenderas i första hand antimikrobiella 
medel utifrån resistensbestämning.  
 
 
Vid behandling av luftvägsinfektioner hos slaktsvin 
(actinobacillus) 
- penicillin ersätts med tetracyklin eller tiamulin. 
 
När prokainpenicillin-injektionerna tar slut ska 
preparaten utifrån resistensbestämning ersättas 
med andra antimikrobiella läkemedel, t.ex. 
aminopenicilliner. 
 
Begränsningarna enligt lagstiftningen ska beaktas vid 
användningen av tredje och fjärde generationens 
cefalosporiner (SRf 1054/2014, JSMf 17/2014). 

Kvarka antimikrobiella medel enligt 
rekommendationerna endast i 
undantagsfall  
 
Infektioner hos föl 
- som alternativ till penicillin ampicillin 

eller doxycyclin 
 
Infektioner hos vuxna hästar 
- som alternativ till penicillin sulfonamid-

trimetoprim när användningen är 
veterinärmedicinskt motiverad. 

 
Allmän kommentar 
Sulfonamid-trimetoprim är vanligen effektivt 
särskilt om det ges intravenöst. Kan i 
allvarliga fall kombineras med metronidazol. 
 
Begränsningarna enligt lagstiftningen ska 
beaktas vid användningen av tredje och 
fjärde generationens cefalosporiner (SRf 
1054/2014).  
 

Medicinsk behandling av idisslare Medicinsk behandling av svin Medicinsk behandling av hästar 
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Luftvägsinfektioner som orsakats av bakterier, 
särskilt vid djurhållningsplatser för 
kalvuppfödning 
- Vid sidan av det rekommenderade primära 

läkemedlet bensylpenicillin kan även 
oxitetracyklin användas. 

- Sekundära läkemedel är tulatromycin eller 
florfenikol.  

 
Användning av en tulatromycin makrolid är motiverat 
av veterinärmedicinska skäl, om det primära 
läkemedlet inte är tillgängligt (JSMf 17/2014).  
 
Livmoderinflammationer hos kor 
Primära läkemedel är penicillin och oxitetracyklin. 
Det senare kan alltså användas i detta fall. 
 

 
Rödsjuka hos svin  
- vid utbrott av sjukdomen är penicillin det primära 

alternativet, men andra effektiva läkemedel är 
aminopenicilliner och tetracyklin. Det är vanligen 
endast enstaka individer som insjuknar. Om 
sjukdomen bryter ut, ska det i första hand 
kontrolleras att vaccinationsrekommendationerna i 
praktiken har iakttagits på rätt sätt.  

- På produktionsenheter som har anslutit sig till 
hälsovården behöver det inte reserveras läkemedel 
för rödsjuka. 

 

Navelinfektioner hos kalvar 
- Penicillin ska ersättas med aminopenicilliner 

eller oxitetracyklin. 
- Vid användning av aminopenicillinpreparat är 

det skäl att använda den högsta dosen två 
gånger om dygnet. 

 
Artrit hos kalvar, om det misstänks att den 
orsakats av grampositiva mikrober 
- samma behandling som vid navelinfektioner 

 
Profylaktiska antimikrobiella medel vid kirurgi 
som gäller idisslare 
- Antimikrobiella läkemedel behövs i princip inte, 

om det i tillräcklig utsträckning säkerställs att 
omständigheterna och åtgärderna är hygieniska.  

- Om infektionsrisken är stor, kan preoperativt 
som ett alternativ till penicillin användas en 
trimetoprim-sulfonamid– kombination eller 
oxitetracyklin. 

  

 


