❘❙❚ månadens epiztel

Månadens Epiztel behandlar denna gång tuberkulosmisstanke i en nötkreatursbesättning i Småland,
salmonellasmittan i foderfabriken i Umeå samt en rabiesmisstanke på katt.
Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Jens Norberg, SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

Vid slakt av en mjölkko från en Smålandsbesättning upptäcktes förändringar i lever,
lungor och lymfknutor. Histopatologisk undersökning av dessa visade enstaka syrafasta stavar
och granulomatösa förändringar av sådan
karaktär att mykobakterios misstänktes.
Odling från organen, avseende mykobakterier,
pågår. Samtliga vuxna djur i besättningen har
genomgått tuberkulintest med negativt resultat
avseende bovin tuberkulos. Två djur i besättningen visade vid tuberkulintestningen positivt
resultat avseende aviär tuberkulos (aviär tuberkulos lyder inte under epizootilagen). Epidemiologisk utredning har inte givit anledning
att misstänka att kontakt med tuberkulossmitta
av bovin eller human typ har förekommit.
Provsvaret från odlingen avvaktas.
SALMONELLA I FODER

I tidigare nummer av Epizteln har det berättats
om att salmonella påvisats i foder i Västerbotten som levererats av en foderfabrik i Umeå.
Vid provtagning på gårdar som mottagit foder
från fabriken kunde det påvisas salmonella i
fodersystemen hos tre av totalt 19 provtagna
gårdar, två nötgårdar och en svingård. Provtagning och sanering genomfördes på de aktuella
gårdarna.
Foderfabriken har sanerats och uppföljande
provtagning har utförts av Jordbruksverkets
inspektör. Totalt har 106 prover tagits i miljön
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TUBERKULOSMISSTANKE I
NÖTKREATURSBESÄTTNING

i anläggningen och samtliga prover visade
negativa resultat avseende salmonella. Jordbruksverket har beslutat att foderproduktionen
får återupptas, dock med vissa restriktioner.
Dessa restriktioner innebär att allt foder som
produceras ska genomgå en värmebehandling
samt att en daglig miljöprovtagning ska ske i
kylartoppen. Dessutom ska tillverkat foder
karantänhållas i anläggningen i avvaktan på
negativa analysresultat från den dagliga miljöprovtagningen.
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Vid slakt av en mjölkko från
en Smålandsbesättning misstänktes tuberkulos. Provsvar
avvaktas (bilden är inte från
den aktuella besättningen).
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KATT MED MISSTÄNKT RABIES

En 13-årig utekatt i Storstockholmsområdet
utvecklade plötsligt symtom där rabies inte
kunde uteslutas. Sjukdomsförloppet som varade
i tre dagar inleddes med att katten blev mer
kontaktsökande och hypersaliverade för att
senare bli skakig. Dag tre hade katten mydriasis, massiv hypersalivation, var exciterad, desorienterad och verkade se och vara rädd för
imaginära saker. Vid undersökning hade katten
lindrigt förhöjda levervärden. En familjemedlem blev biten och smittskyddsläkare kontaktades. Katten självdog och vid obduktion på SVA

påvisades en akut hepatos, vilket kan förklara
en centralnervös påverkan. Rabiesundersökningen var negativ. ■
■ ■ 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.

Sveriges Veterinärförbund kungör lediga

stipendier 2007
Vivan Strandbergs minnesstiftelse

naden hos djur och behandling och förebyggande av
stödjevävnadernas sjukdomar. I andra hand skall stipendiet användas till understöd av speciell forskning inom
djurkirurgi och i tredje hand till annan forskning rörande
djurens sjukdomar.

Totalt stipendiebelopp: 29 500 kronor
Stipendiet delas ut i form av ett eller flera resestipendier.
Ändamålet med stiftelsen är ”att främja utbildning av veterinär med svensk legitimation i ögonsjukdomar hos hund”.

Inkomna ansökningar bedöms av Nämnden för professor
Gerhard Forssells stipendiestiftelse. Sökande skall vara
beredd att underkasta sig de föreskrifter beträffande publicering av handlingar, reseberättelser o d som Nämnden
kan komma att ge.

Ansökan skall vara ställd till Nämnden för Vivan Strandbergs minnesstiftelse, Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap, som verkställer prövning av inkomna ansökningar (men skickas till Sveriges Veterinärförbund, adress
se nedan).

Ansökan skall vara ställd till Nämnden för professor
Gerhard Forssells stipendiestiftelse, att: Dekanus Arvid
Uggla, SLU (men skickas till Sveriges Veterinärförbund,
adress se nedan).

Medicinalrådet Gustaf Kjerrulfs stipendiestiftelse
Totalt stipendiebelopp: 26 400 kronor
Stipendium kan tilldelas legitimerad veterinär, som
huvudsakligen ägnar sig åt livsmedelshygien och utgår
antingen för studieresa i utlandet eller för vetenskaplig
forskning inom landet.

Distriktsveterinär H. C. Lagers stipendiestiftelse
Totalt stipendiebelopp: 27 800 kronor
Stipendiet kan sökas av ”yngre legitimerad veterinärer
för idkande av studier i kirurgi”.

Professor Gerhard Forssells stipendiestiftelse

Ansökan ska vara ställd till Fakultetsnämnden, Fakulteten
för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap, SLU som
verkställer prövning av inkomna ansökningar (men skickas
till Sveriges Veterinärförbund, adress se nedan).

Totalt stipendiebelopp: 154 000 kronor
Stipendiebeloppet skall användas i första hand till understödjande av vetenskaplig forskning rörande stödjeväv-

••••••••••••••••••••
Skriftlig ansökan avseende samtliga stiftelser skall ha inkommit senast fredagen den 5 oktober 2007 till Sveriges
Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm.
Till samtliga ansökningar skall bifogas meritförteckning samt en beskrivning av hur stipendiet avses användas med
en specifikation av beräknade kostnader. Se i övrigt eventuella anvisningar vid varje stipendium. Den sökande är
själv skyldig att förse sin ansökan med sådana uppgifter som behövs för bedömning av ansökan.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av förbundskansliet, tel 08-545 558 20, e-post office@svf.se.
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