❘❙❚ månadens epiztel

Månadens epiztel handlar till största del om ett nytt
övervakningsprogram för CWD – en TSE-sjukdom
som drabbar vissa hjortdjur. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Jens Norberg, SVA och
Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

Ett övervakningsprogram för Chronic Wasting
Disease (CWD) kommer att starta under året.
CWD är en TSE-sjukdom som drabbar vissa
hjortdjur. Sjukdomen finns i Nordamerika, i
större utsträckning hos tre arter av hjortdjur
(vitsvanshjort, kronhjort och åsnehjort). I USA
har man även påvisat två fall hos älg som har
blivit naturligt infekterade med CWD.
Sjukdomen smittar från djur till djur och finns
kvar i miljön under lång tid.
Man vet väldigt lite om i vilken omfattning
levande hjortdjur (Cervidae) har importerats
från Nordamerika till Europa och om sjukdomen förekommer här. Därför har EU nu
beslutat att kräva en tidsbegränsad övervakning
av CWD bland alla hjortdjur som förekommer
inom den Europeiska unionen. Övervakningen
kommer att ske under hela 2007 och även
under jaktsäsongen 2007/2008.
I det tidiga stadiet av sjukdomen kan man
inte se några kliniska tecken, men i senare stadier magrar djuren av, dricker mycket, reagerar
inte på stimuli och kan få avvikande hornutveckling med mera. Riskgrupperna är djur med
kliniska sjukdomstecken, trafikdöda djur, självdöda djur samt importdjur. Samtliga djur som
provtas inom övervakningsprogrammet ska
vara över 18 månader. Erfarenheter från Nordamerika visar att äldre handjur är mest intressanta från provtagningssynpunkt, men även
hondjur kommer att ingå i övervakningen.
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ÖVERVAKNINGSPROGRAM FÖR CWD

CWD är en TSE-sjukdom som drabbar vissa hjortdjur. En övervakning av CWD
kommer att ske under 2007 bland alla hjortdjur som förekommer inom den
Europeiska unionen.

Den svenska övervakningen är inriktad på
riskgrupperna. Totalt kommer mellan 195 och
245 djur att undersökas. Målet är att kunna
undersöka cirka 50 älgar, 50–100 rådjur, fem
vilda kronhjortar, 20 vilda dovhjortar, 20 hägnade kron- och dovhjortar samt 50 renar.
UNDERSÖKNING AV AGGRESSIV KATT

I början av mars undersöktes vid SVA en ung
utekatt för att rabies skulle kunna uteslutas
NUMMER 5

•

2007

25

som möjlig diagnos. Katten hade plötsligt fått
anfallsliknande beteendeförändringar med
aggressivitet, salivering och ökad aptit med i
symtombilden. Katten svarade inte på fenemalbehandling och avlivades tredje dagen efter att
symtomen började. Den hade då bitit sin ägare
och kontakt var tagen med infektionsläkare.
Postexpositionsprofylax påbörjades i avvaktan
på analysresultatet, vilket var negativt. Någon
förklaring till symtomen har inte kunnat fastställas. ■

■ ■ Telefonnumret till SVAs epizootologjour är 018-67 40 01.
■ ■ Detta nummer kan enbart användas
då SVAs växel är stängd, d v s utanför
ordinarie arbetstid. Epizootijouren ger råd
och hjälp till veterinärer vid misstanke om
epizootisjukdom. Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta nummer.

AVFs Representantskapsmöte
behöver delegater
Du som är medlem i Anställda Veterinärers Förening (AVF) – ta chansen att påverka din förening!
Nominera dig själv eller någon annan du litar på till AVFs andra Representantskapsmöte!
AVF ska i oktober 2007 hålla Representantskapsmöte (RM). Valprocessen börjar med nomineringar till
de 20 delegatplatserna. Nomineringar sker den 19 april till 27 maj. RM väljer ny styrelse, bestämmer om
verksamheten, drar upp riktlinjer för förhandlingsarbetet m m.
Representantskapsmötet är indelat i 5 Valkorporationer – VK 1 till VK 5, där antalet anställda styr antalet
delegater. Inom de olika valkorporationerna ska i år delegater och reserver väljas enligt nedanstående:
VK 1

anställda vid djursjukhus och -kliniker

4 st

VK 2

statligt anställda distriktsveterinärer inom DVO

3 st

VK 3

statligt anställda besiktningsveterinärer inom BVO

1 st

VK 4

övriga offentligt anställda i stat, kommun, länsstyrelser m m
(SJV, SLV, DM, Lst, SLU, SVA, Läkemedelsverket,
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna, m m)

5 st

VK 5

Enskilt anställda (Läkemedelsföretag, husdjursföreningar, m m) 2 st

Lämna dina förslag på delegater, med fullständigt namn och adress, skriftligt eller via e-post till
Valberedningens ordförande Olle Rydell, Kvistgårdsvägen 4, 784 63 Borlänge, olle.rydell@w.lst.se,
tfn 0243-23 90 77, 070-697 73 28. Vi måste också få en yttring, t ex via e-post, från dem du nominerar
att de har accepterat – annars gäller inte nomineringen. Vi vill självklart också veta namnet på dig som
nominerar.
När nomineringsperioden är slut kommer vi att lägga ut kandidaterna på AVFs hemsida. Där kommer
också valet att ske elektroniskt från den 7 juni till och med midsommarhelgen den 24 juni, kl 24.
På hemsidan, www.anstallda-veterinarer.se eller via www.svf.se, kan du läsa mer om nomineringar och val.

AVFs styrelse
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