❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln rapporterar denna gång om mul- och klövsjuka i Bulgarien, afrikansk svinpest i Ryssland och
diverse smittoutredningar av svenska djur. Texten är ett samarbete mellan Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Jordbruksverket och är i det här numret
sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist, Jordbruksverket.

MUL- OCH KLÖVSJUKA I BULGARIEN

I början av januari påvisades mul- och klövsjuka
(MK) hos ett skjutet vildsvin med blåsor på
klövarna. Fyndet gjordes i södra Bulgarien,
nära den turkiska gränsen. Det är i skrivande
stund oklart varifrån smittan härrör, men den
misstänks ha cirkulerat i området en tid innan
fyndet. I den angränsande delen av Turkiet har
man bedrivit en intensiv vaccinationskampanj
för att utrota MK och bekämpningen har
ansetts vara framgångsrik. Smittan i Bulgarien
är därför ytterst oroande.

i Sverige visade att oklarheter lätt uppstår.
Socialstyrelsen, Jordbruksverket, experter från
SVA och andra myndigheter i samverkan har
därför tagit fram rekommendationer om förebyggande och hantering av MRSA hos häst,
hund och katt. Detta är ännu ett steg i arbetet
för att motverka spridning av MRSA bland
djur. Dokumentet finns på Socialstyrelsens
webbplats, och nås via SVAs och Jordbruksverkets webbplatser där också mer information
om MRSA hos djur finns.
DÖDA KAJOR I FALKÖPING

AFRIKANSK SVINPEST I RYSSLAND

I början av året konstaterades ytterligare fall av
afrikansk svinpest (ASF) i Ryssland nära gränsen till EU. Två svinkadaver som hittades hos
en hönsgödselproducent i S:t Petersburgregionen befanns vara infekterade med ASF-virus.
Detta visar att ASF cirkulerar i Ryssland och att
risken för introduktion till EU kvarstår.

Ett stort antal döda kajor som påträffades i centrala Falköping på trettondagsaftonens morgon
orsakade oro bland befolkningen och några fåglar obducerades därför på SVA redan samma
kväll. Vid obduktionen konstaterades yttre
trauma som dödsorsak, sannolikt orsakat av att
fåglarna blivit påkörda. Det förelåg efter
obduktionen ingen misstanke om allvarlig
smitta som orsak till massdöden.

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

MRSA HOS HÄST, HUND OCH KATT

Spridning av MRSA (meticillinresistenta
Staphylococcus aureus) i samhället måste motverkas. Både djur och människor berörs. Alla
måste samarbeta, men de första fallen hos djur
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LEPTOSPIROS

SVA har fått kännedom om att ett fåtal fall av
klinisk sjukdom hos hund orsakad av leptospiros har diagnostiserats under 2010. Enstaka fall
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information om smitta återfinns på SVAs
webbplats, www.sva.se.
UTTER UNDERSÖKTES FÖR RABIES

Strax innan jul inkom en död utter till SVA för
undersökning avseende rabies. Enligt uppgift
hade djuret anfallit en person, vilket föranledde
misstanken. Undersökning avseende rabies
utföll negativt.
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ALPACKOR DOG AV BRISTANDE
UTFODRING

Det stora antal döda kajor som påträffades i Falköping på trettondagsaftonen
hade sannolikt blivit påkörda, konstaterar SVA.

av klinisk leptospiros uppträder då och då hos
hundar i Sverige. Under hösten 2010 har dock
SVA fått ett ökat antal frågor om vaccination av
hund mot leptospiros. De grundläggande vaccinationsrekommendationerna samt utförlig

Två alpackor som insjuknat och dött under
nyårshelgen obducerades på SVA under årets
första vecka. Dödsorsaken befanns vara bristande
utfodring. Alpackor har tjock päls och liksom
för får kan det vara svårt att bedöma hullet hos
levande djur. Det är viktigt att djurägarna förstår detta och ber om råd och hjälp med foderstat etc i de fall de inte själva besitter djupare
kunskaper om detta djurslag.
KALKONER UTREDDES

Importerade kalkoner i karantän utreddes på
grund av positiva serologiska reaktioner mot
Salmonella pullorum/gallinarum. Efter vidare
utredning inklusive uppföljande provtagning
kunde misstanke om smitta avfärdas. Vissa länder vaccinerar mot S pullorum/gallinarum, men
djur som exporteras till Sverige får inte vara
vaccinerade och ska därmed inte ha antikroppar mot dessa smittämnen. ■

❘❙❚ noterat
Get together-party fällt
av IGM
❘❙❚ Läkemedelsindustrins informations-

Framkallningsmaskin
Ceapro / Agfa CP 1000 / Curix 60
Framkallningsmaskin i gott skick
säljes. Filmkassetter och restlager
av röntgenfilm ingår. Prisidé: 5 000:–.
Kontakta Kjell Andersson, Finspång,
kjell@smadjursmottagningen.se eller
070-209 74 11.
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granskningsman, IGM, fällde nyligen det
läkemedelsföretag som var huvudsponsor
för Get together-partyt i samband med
Veterinärkongressen 2010. Det är första
gången sedan LIF (branschorganisationen
för forskande läkemedelsföretag i Sverige)
2008 införde regler för umgänget mellan
läkemedelsföretag och personal inom
djursjukvården, som något företag har
fällts för brott mot umgängesreglerna.
Sponsorn fälldes för att företag enligt
umgängesreglerna endast får servera öl

NUMMER 2

•

2011

och vin och inte punsch. Under middagen
serverades ”hedvin” som enligt läkemedelsföretagets uppfattning inte kan karakteriseras som sprit. IGM menade dock att
drycken skulle klassas som punsch och
därmed falla utanför de tillåtna dryckerna.
Dessutom kräver reglerna att de aktiviteter
som företag sponsrar ska vara yrkesförkovrande. Det innebär att det måste
finnas en balans mellan utbildnings-/
informationsdelen och den sociala sammankomsten som sådan. IGM ansåg att
en sådan balans saknades vad gäller Get
together-partyt som enligt IGM i övervägande grad var ett socialt samkväm.
Det föredrag som företrädare för företaget
höll saknade enligt IGM såväl vad som
normalt omfattas av begreppet produktinformation som vidareutbildningsinslag. ■
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