❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln tar bland annat upp misstanke om ny spridningsväg för bluetongue. Epizteln är ett samarbete
mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av
Kristina Karlsson, SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

Med anledning av provtagningsfynd i samband
med import av dräktiga kvigor från Nederländerna till Nordirland har stark misstanke
om transplacental spridning av BTV-8 uppstått.
En grupp nötkreatur fördes in till Nordirland i början på januari. Gällande regelverk
hade följts och djuren var provtagna två gånger
i Nederländerna innan införseln och en gång
tolv dagar efter införseln till Nordirland. Vid
dessa undersökningar var åtta av djuren seropositiva (positiv ELISA) men inget virusgenom
kunde påvisas (PCR-undersökning). En månad
efter införseln genomfördes ytterligare en provtagningsomgång. Då kunde man påvisa virusgenom i blodet från en av kvigorna, men hon
hade inte serokonverterat, dvs det var ett tecken
på ny infektion. Detta trots att förhållandena
var sådana att spridning med knott inte
bedöms ha varit möjligt på Irland vid denna
tidpunkt. Hos hennes kalv, som fötts efter
ankomsten till Nordirland, kunde inget virusgenom påvisas i blodet men hos tre andra kalvar
till seropositiva mödrar kunde virusgenom påvisas, dvs de visade tecken på pågående infektion.
Sammantaget bedömer man vid Pirbright,
som är EUs referenslaboratorium för BTV, att
detta är starka indikationer för att transplacental spridning av BTV-8 kan ske. Teorin är att
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MISSTANKE OM NY SPRIDNINGSVÄG
FÖR BLUETONGE (BTV-8)

Salivering och krustor på mulen hos ett nötkreatur med bluetongue. Serotyp 8
av bluetonguevirus, den serotyp som orsakat utbrottet i Nordeuropa 2007, ger
relativt kraftiga symtom hos nötkreatur.

när dräktiga djur infekteras kan även kalven
infekteras och få en långvarig viremi som kan
kvarstå fram till födelsen och därefter. Bland de
djur som beskrivits är det de kvigor som visat
tecken på tidigare genomgången infektion, dvs
de seropositiva kvigorna, som nedkommit med
kalvar där virusgenom kunnat påvisas i blodet.
Transplacental spridning skulle kunna vara en
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■ ■ 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.

viktig övervintringsmekanism för BTV. Hur
den kviga som visade tecken på nyinfektion
kan ha infekterats är i nuläget inte klarlagt.
Fortsatta undersökningar av aktuella djur samt
konfirmerande tester och virusisolering pågår.
Irland har stoppat all import av hondjur
(nötkreatur och får) som kan vara dräktiga.
Diskussioner kring hur den nya kunskapen kan
komma att påverka kontrollåtgärder av infektionen och lagstiftning diskuteras nu inom EU.
TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP

Jordbruksverkets samlade larmfunktion Tjänsteman i beredskap (TiB) ska fungera som en tydlig kontaktväg in till Jordbruksverket för andra
myndigheter, kommuner och organisationer
för information om allvarliga händelser. Funk-

tionens främsta uppgift är att ta emot larm
(t ex vid misstanke om allvarlig djursjukdom)
utanför kontorstid, men den ska även kunna
förmedla ärenden under kontorstid då ansvarig
handläggare inte finns tillgänglig. Tjänsteman
i beredskap kan larmas via SOS-alarm i
Jönköping på telefonnummer 036-12 72 55.
I Jordbruksverkets roll som sektorsansvarig
myndighet ingår ett ansvar att bland annat
säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren, samt att förebygga spridning av och
bekämpa smittsamma djursjukdomar. En av de
viktigaste förutsättningarna för ett lyckat resultat vid allvarliga händelser är en tidig upptäckt
och snabbt vidtagna åtgärder, oavsett vilken
typ av skada eller incident som förekommit.
Detta kräver bland annat tydliga larmvägar. ■

Nominera kandidater
till förtroendeposter senast 1 juli
Sedan 2005 ska veterinärförbundets medlemmar direktvälja ledamöter i förbundsstyrelse och fullmäktige
samt ordförande och vice ordförande i SVS. Valet sker under hösten men kandidater till posterna skall
nomineras senast den 1 juli.

Nominering – hur gör man?
• Valet 2008 avser:

För att underlätta nomineringsförfarandet finns en
särskild blankett som bifogas SVT nummer 2, 5 och 7.
Blanketten finns också på veterinärförbundets hemsida www.svf.se.

- Vice ordförande och två övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
- Vice ordförande i SVS
- 18 ledamöter i fullmäktige

• Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade till
respektive organ kan nominera kandidater till förtroendeposterna och är också valbara. Mandatperioden för
samtliga poster är två år med tillträde den 1 januari
2009.

• Nuvarande innehavare av posterna som valet avser
kan naturligtvis nomineras för omval om de accepterar det (vice ordförande i SVF Åsa Bergquist; SVS
vice ordförande Birgitta Larsson; förbundsstyrelseledamöterna Suzanne Sandquist och Peter Zaff).

• Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e-post)
och innehålla följande uppgifter för att vara giltig:

• Samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen respektive
SVS kollegium finns publicerade i varje nummer av
SVT. Lista på nuvarande fullmäktiges ledamöter finns
på den lösenordsskyddade delen på förbundets
hemsida www.svf.se (Resultat vid Sveriges Veterinärförbunds val 2007) och medlemmar kan även få den
informationen från förbundskansliet.

- Namn på den nominerade kandidaten, personnummer
och alla kontakt- och adressuppgifter.
- Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses.
- Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att hon/han
accepterar att kandidera till den aktuella posten för den
gällande mandatperioden.

• Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda
senast den 1 juli.

- Kontaktadresser till den person som står bakom
nomineringen.
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