
Hvorfor er kattebid farlige? 
 
En stor mængde forskellige bakterier findes i kattens mund. 
Nogle af disse udgør en risiko og bliver man bidt så, der går 
hul på huden, kommer nogle af disse bakterier ind i såret. 
Ofte er bidsårene ikke store, de ser ofte helt uskyldige ud, 
men de kan være meget dybe. Dermed er der risiko for, at 
bakterier bliver lukket inde i såret. 
 
Bakterierne fra katten vil ofte give en betændelsestilstand, 
hvor huden hæver op, bliver rød og meget øm. 
 
I værste tilfælde kan bidsår ende med livstruende 
blodforgiftning eller med, at betændelsen i såret bliver så 
voldsom, at en amputation er nødvendig for at bakterierne 
ikke spreder sig videre rundt i kroppen.  
 
Øget risiko for bidskader 
 
Den øgede risiko består ved håndtering af skræmte, utrygge 
og stressede katte, samt katte der er kommet til skade og har 
smerter. 
 
Undgå skader 
 
I disse situationer er det vigtigt, at være ekstra omhyggelig 
med håndteringen af katten under indfangning/flytning og 
bruge hjælpemidler, der beskytter mod bid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis uheldet er ude 
 
• Skyl såret grundigt under rindende vand. Hvis det bløder  
let fra læsioner, så lad det til en start bløde, det hjælper 
 til at skylle nogle af bakterierne ud. Efterfølgende så læg let 
pres over med et fugtigt stykke gaze, alternativt en ren  
fugtet klud/viskestykke. 
 
• Søg læge straks. Kontakt egen læge, vagtlæge eller 
skadestue. Antibiotikaprofylakse har bedst effekt, såfremt  
det opstartes indenfor 6 timer efter skaden. Husk at 
medbringe denne folder med anbefalinger til lægen. 
 
• Du skal være dækket ind med stivkrampevaccination 
(højest 10 år gammel). 
 
• Vær selv opmærksom på infektionstegn i efterforløbet. 
Klassiske infektionstegn er smerter, hævelse, varme, rødme, 
nedsat bevægelighed, eventuelt pus-sekretion. Man kan 
sagtens have en operationskrævende infektion på en hånd 
uden at have feber! Så lad dig ikke vildlede af måling af en 
normal temperatur. 
 
• Ved infektionstegn, så søg læge straks! Selvom  
kattebid på overfladen kan se yderst uskyldige ud, så kan  
de, såfremt de ikke tages seriøst, være årsag til ikke bare 
alvorlige, men også i nogle tilfælde livstruende infektioner.  
 
Efter du har været hos lægen 
 
Fortæl din nærmeste leder om hændelsen. Kontakt din 
arbejdsmiljørepræsentant og følg op på, at hændelsen  
bliver anmeldt som en arbejdsskade til 
arbejdsskadeforsikringen. 



 

BID FRA KATTE 

 
Vejledning til, hvordan du bør forholde dig, 
hvis uheldet sker og du bliver bidt af en kat 

 i en arbejdssituation 
 
 

 
 
 

MEDBRING DENNE FOLDER SOM  
INFORMATION TIL LÆGEN 

Set i relation til de alvorlige infektioner, som kattebid kan 
forårsage, bør man altid ved bidlæsioner overveje forebyggende 
antibiotikabehandling. I følgende tilfælde bør man være særligt 
opmærksom:  
 

• immunsupprimerede patienter  
• læsioner på hænder, knogle-, led- eller seneaffektion, 

eller punktur-sår.  
 
- Og ellers bør der i hvert enkelt tilfælde herudover foretages en 
individuel vurdering. Sidder bidlæsionen lokaliseret til et led,  
bør det forårsage skærpet opmærksomhed og observation 
allerede fra starten.  
 
Hænderne er ofte mest udsat. Her er også størst risiko 
for komplikationer, fordi biddet nemt trænger ind i en 
seneskede, en sene eller eventuelt et led. Her kan en 
infektion meget hurtigt blive yderst alvorlig, fordi 
antibiotika ikke kan trænge gennem den naturlige 
barriere, som seneskeden eller ledkapslen danner. 
 
 

Ætiologi: Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus,  
Capnocytophaga canimorsus, Clostridium tetani, Bartonella  henselae. 

 
EMPIRISK BEHANDLING MED ANTIBIOTIKA AF BIDSÅR AF 

ALMINDELIGE HUSDYR (HERUNDER KAT), MED PERKUTAN LÆSION:  

 
Voksne: Tablet amoxicillin + clavulansyre 500 mg + 125 mg.  

Dosis 1 tablet 3 gange dagligt i 5- 10 dage.  
 

Ved penicillinallergi: Tablet Azithromycin 500 mg 1 gang dagligt, som 
1. dosis. Herefter 250 mg 1 gang dagligt i 4 dage. 

 

 
KILDE: Ugeskrift for læger, 2009; 171(14):1189-93) ved Afdelingslæge 

Lone Kirkeby, Håndsektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus 
Universitetshospital. 
 

 

 

Til Lægen 

 

 


