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Anbefaling vedr. behandling af hunde med særlig risiko for smitte med 

Echinococcus multilocularis 

 

Baggrund 

DTU Veterinærinstituttet påviste i 2013 Echinococcus multilocularis (rævens dværgbæn-
delorm) i ræve fra området omkring Højer i Sønderjylland, og den 7. februar 2014 er E. 
multilocularis påvist i en ræv fra Utoft ved Grindsted. Det seneste fund indikerer, at fore-
komsten af E. multilocularis ikke er begrænset til Sønderjylland. 
 
Da E. multilocularis er en zoonotisk parasit, som kan medføre dødsfald hos mennesker, 
har Fødevarestyrelsen udarbejdet nedenstående retningslinjer for behandling af hunde 
med særlig risiko for smitte med E. multilocularis. 
 
Hunde med særlig risiko for smitte bør behandles 

Fødevarestyrelsen anbefaler, at hunde i alle egne af landet, der har adgang til at færdes 
frit i naturen (herunder jagthunde), behandles med et egnet anthelmintikum hver 4. uge. 
Til hunde, der anvendes til gravjagt, bør dyrlægen desuden anbefale hundeejeren at va-
ske hunden efter hver jagt for at reducere smitterisikoen. 
 
Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at alle hunde, der kommer fra eller har været i det 
centrale Europas bjergområder, og som kan have ædt mus eller andre gnavere, behandles 
med et egnet anthelmintikum en til to dage før indrejse i Danmark. 
 
Valg af anthelmintikum 
Behandling af hunde med de ovenfor nævnte særlige risici for smitte med E. multilocularis 
bør ske med et praziquantelholdigt anthelmintikum, idet praziquantel er effektivt til be-
handling af både juvenile og adulte stadier af echinococcer. 
 
Betingelser for ordinering efter anbefalingerne 
Behandling efter anbefalingerne ovenfor kan ske uden forudgående konstateret parasitbe-
lastning, idet der er tale om et særligt tilfælde, jf. § 28, stk. 2, i bekendtgørelse om dyr-
lægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr (nr. 543 af 29. maj 
2013). Dyrlægen er i disse tilfælde forpligtet til at føre optegnelser, der begrunder ordine-
ringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år1. 
 
Fødevarestyrelsen vil på hjemmesiden (www.fvst.dk) og via Nyhedsbrev for Dyrlæger in-
formere om udviklingen i udbredelsen af E. multilocularis, herunder informere dyrlæger, 
når der ikke længere kan behandles uden forudgående konstateret parasitbelastning. 

                                                 
1
 Bek. nr. 543, § 28, stk. 2.: ”Antiparasitære lægemidler kan i helt særlige tilfælde, hvor der er en veterinærfaglig begrundelse 

herfor, anvendes, udleveres eller ordineres uden forudgående konstateret parasitbelastning. Dyrlægen skal i disse tilfælde fø-
re optegnelser, der begrunder anvendelsen, udleveringen eller ordineringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og på 
forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden”. 


