
BID FRA KATTE
Vejledning til, hvordan man bør forholde sig,  
hvis uheldet er ude og man bliver bidt af en kat 

Dyrenes Beskyttelse er en forening, der samler alle, der holder af dyr,  
så vi sammen kan skabe bedre vilkår for dyrene. Det har Dyrenes  

Beskyttelse gjort siden 1875, og det vil vi blive ved med, for dyrene  
fortjener et ordentligt liv. Læs mere på www.dyrenesbeskyttelse.dk

Sammen kan vi sikre, at dyr bliver respekteret og  
får mulighed for at leve efter deres naturlige behov.

 

Dyrenes Beskyttelse , Buddingevej 308, 2860 Søborg, Tlf. +45 3328 7000, Mail db@dyrenesbeskyttelse.dk  

dyrenesbeskyttelse.dk

TIL LÆGEN
Ætiologi: Pasteurella multocida, Staphylococcus areus, Capnocytophaga canimorsus, 
Clostridium tetani, Bartonella henselae.

Medbring denne folder som information til lægen

BEHANDLING VED BIDSÅR
Antibiotikaprofylakse i følgende tilfælde:
• Alle håndlæsioner
• Dybe skarpe bid
• Hos immunsvækkede personer

Overvej konference med ortopædkirurg/mi-
krobiolog ved knogle-, led- eller senelæsioner 
samt knusningslæsioner

Voksne:
Ved dyrebid: Penicillin V 1 mill. IE x 3 i 3 dage
Ved menneskebid: Amoxicillin/clavulansyre 
500/125 mg x 3 i 3 dage

Ved etableret infektion hos voksne:
Ved dyrebid:  
Penicillin V 1 mill. IE x 3 i 10 dage.
Ved menneskebid: Amoxicillin/clavulansyre 
500/125 mg x 3 i 10 dage i kombination med 
metronidazol 500 mg x 3 i 10 dage

Kilde: Sår/bid - sundhed.dk (for fag- 
personale), opdateret d. 10.12.2019

Nyeste viden på området:
Ugeskrift for læger, statusartikel d. 24.05.2021 ”Bidsår fra hunde, katte og mennesker”.
Anbefalet førstevalg til behandling af bidsår fra hund og kat = phenoxymethylpenicillin
Alternativt behandlingsvalg = amoxicillin / clavulansyre

OBS: Forebyggelse/behandling mod stivkrampe.



HVORFOR KAN KATTEBID  
VÆRE FARLIGE?
Katte er udstyret med en stor mængde 
forskellige bakterier i munden, især på og 
omkring tænderne. Nogle af disse bakterier 
er farlige, og bliver man bidt så der går hul 
på huden, vil nogle af disse bakterier komme 
ind i såret. Sårene ser ofte harmløse ud, da 
stiksårene fra hjørnetænderne ikke er store, 
og sårene ofte lukker i huden, men sårene 
kan være meget dybe. Dermed bliver bakte-
rier lukket inde i såret med risiko for kompli-
kationer, hvis det ikke behandles rettidigt og 
korrekt. 

Bakterierne fra kattens mund vil ofte give en 
betændelsestilstand, hvor huden hæver op, 
bliver rød og meget øm.  Op mod 60 % af alle 
sår der skyldes kattebid ender med at blive 
betændte. 

I værste tilfælde kan bidsår ende med at 
give livstruende blodforgiftning eller med 
at betændelsen i såret bliver så voldsom at 
en amputation er nødvendig for, at bakteri-
erne ikke spreder sig videre rundt i kroppen. 
Betændelse kan udvikles inden for få timer 
efter at man er blevet bidt.

SITUATIONER HVOR DER ER ØGET  
RISIKO FOR BID
Som udgangspunkt opsøger katte ikke men-
nesker med henblik på at bide dem. Man skal 
dog være opmærksom på, at leg med killin-
ger og voksne katte kan ende med bid. 

De situationer hvor der er specielt øget risiko 
for bidskader, er ved håndtering af skræmte, 
utrygge og stressede katte, samt katte der er 
kommet til skade og derfor har smerter. 

I disse situationer er det vigtigt, at passe 
godt på sig selv, være ekstra omhyggelig 
med håndteringen af katten under indfang-
ning/flytning, og bruge hjælpemidler der 
beskytter en mod bid. Dette kan være tykke 
læder håndteringshandsker, selvom brug af 
disse ikke giver garanti for, at katten ikke kan 
bide igennem.

NÅR UHELDET ER UDE
I tilfælde af bid, er det vigtigt at tage situatio-
nen alvorligt. Kontakt straks egen læge, vagt-
læge eller skadestue, så der kan iværksættes 
en forebyggende behandling, således at en 
ukontrolleret betændelse ikke får mulighed 
for at udvikle sig. 

Behandlingen har bedst effekt, hvis behand-
lingen sættes i gang senest 6 timer efter 
man fik bidsåret, og der kræves en særlig 
opmærksomhed hvis biddet er tæt på eller i 
et led.

NÅR DU ER BLEVET BIDT
• Skyl såret grundigt i rindende vand
• Kontakt egen læge eller vagtlægen
• Find dato for sidste stivkrampe- 
 vaccination
• Medbring denne folder til lægen

EFTER DU HAR VÆRET TIL LÆGEN
•  Kontakt nærmeste leder
•  Kredsformænd/kredsassistenter  

→ områdeformand/DB dyrlæge
•  Dyrereddere → dyrerednings- 

koordinator
•  plejefamilier/frivillige på internater  

→ internatsleder
•  Ansatte → nærmeste leder
•  Kontakt områdeformand eller  

DB dyrlæge for at få oprettet en  
skadesanmeldelse

•  Kontakt evt. eget forsikringsselskab
•  Alle frivillige i foreningen er forsikret

Bid fra katte, hvor tænderne går igennem huden, 
kan udvikle sig til et sår med betændelse og efter-
følgende alvorlige komplikationer. 

ET FORHOLD, MAN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM 
PÅ, NÅR MAN OMGÅS KATTE, ER: 


