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Vid ett fynd av sex döda vildsvin i Örebro län i mitten
av april misstänktes flera smittsamma grissjukdomar,
som dock alla kunde avskrivas. Epizteln redovisar även ett nyligen framtaget
kunskapsunderlag för läkare angående spridning av MRSA från människor till
lantbrukets djur. Texten är sammansatt av Mikael Propst, SVA.

I mitten av april påträffades sex döda vildsvin
nära stranden vid sjön Kvismaren i Örebro län.
Fyndplatsen gjorde att två av vildsvinen kunde
bärgas och skickas in till SVA för obduktion
och provtagning. På grund av närheten till platsen för mjältbrandsutbrotten 2011 och 2013
undersöktes vildsvinen avseende mjältbrand.
Dessutom undersöktes båda inom ramen för den
övervakning av afrikansk svinpest som pågår.
Samtliga analyser var negativa. Fynden vid
obduktionen stödde teorin att vildsvinen hade
drunknat och sedan legat i kallt vatten en
längre tid.
Grisar (och vildsvin) är inte lika känsliga för
mjältbrand som idisslare och kan överleva sjukdomen i högre utsträckning. Sjukdomsbilden
kan variera från så kallad svalgantrax, där framför allt infektion i svalget ses, till sepsistillstånd
med plötsliga dödsfall.
Till följd av mjältbrandsutbrotten vid Kvismaren vaccineras vissa betesdjur i området mot
mjältbrand. En förstärkt passiv övervakning
pågår i området vilket innebär att betesdjur och
vilt undersöks avseende mjältbrand i större
utsträckning än i övriga landet.
Alla självdöda vildsvin som kommer in till
SVA för obduktion provtas för afrikansk svinpest och det är även möjligt att skicka in prover
från döda vildsvin som påträffas men inte kan
skickas in. Afrikansk svinpest förväntas orsaka
mycket hög dödlighet om den kommer in i den
svenska vildsvinpopulationen varför undersökning av självdöda vildsvin är ett sätt att
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DÖDA VILDSVIN UNDERSÖKTA FÖR
MJÄLTBRAND OCH AFRIKANSK SVINPEST

Grisar (och vildsvin) är inte lika känsliga för mjältbrand som idisslare och kan överleva sjukdomen i högre utsträckning.

upptäcka sjukdomen om den introduceras till
landet.
KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LÄKARE OM
ZOONOTISK MRSA

Nu finns ett nationellt kunskapsunderlag för
läkare om att ge råd om hygien till lantbrukare
som bär på MRSA och arbetar med lantbrukets
djur. Syftet är att förhindra att MRSA sprids
mellan människor och djur och därmed att
förebygga antibiotikaresistens.
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Människor och djur kan smitta varandra
med olika varianter av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA). Sverige har idag en låg
förekomst av MRSA hos både djur och människor jämfört med många andra länder. Dock
ökar MRSA även här, och därmed även risken
för att djur smittas av personer som hanterar
dem och tvärtom. MRSA kan spridas i djurpopulationer och det är därför viktigt att förhindra att bakterien kommer in i besättningarna.
Det framtagna kunskapsunderlaget för
humansjukvården tar bland annat upp riskfyllda
arbetsmoment, hygienrutiner och den juridik
som påverkar vilka åtgärder man kan utnyttja
för att förebygga smitta. Underlaget är tänkt
som ett stöd för behandlande läkare och smitt-

skyddsläkare, men kan användas även av de
veterinärer som stöter på denna problematik.
Kunskapsunderlaget är publicerat på socialstyrelsens webbsidor www.socialstyrelsen.se. ■

■ ■ 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.

Nominera kandidater
till SVFs fullmäktige 2016–2018
Sveriges Veterinärförbunds medlemmar direktväljer ledamöter
till förbundets fullmäktige.
Valet avser 15 ledamöter samt ersättare och sker senare under
hösten 2015. Namnen på kandidaterna som nomineras ska vara
förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti 2015.

Nominering – hur gör man?
Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade kan
nominera kandidater till fullmäktige och är också valbara.
Mandatperioden gällande detta val kommer att vara tre år
(2016–2018) med tillträde den 1 januari 2016.

En särskild nomineringsblankett¿QQVSnYHWHULQlU
förbundets hemsida www.svf.se, Förbundet/Blanketter/
Övriga blaketter. Den går även att beställa via e-post
kansli@svf.se, alternativt genom att ringa 08-545 558 20.

Nominering ska vara skriftlig (kan ske via e-post
kansli@svf.se) och innehålla följande uppgifter för att
vara giltig:

Nuvarande fullmäktigeledamöter kan nomineras för
omval om de accepterar det. En lista på nuvarande
IXOOPlNWLJHVOHGDP|WHU¿QQVSnGHQO|VHQRUGVVN\GGDGH
GHOHQSnI|UEXQGHWVKHPVLGDZZZVYIVHXQGHUÀLNHQ
Förbundet och Fullmäktige. Medlemmar kan även få den
informationen från förbundskansliet, kansli@svf.se eller
08-545 558 20.

– Namn på den nominerade kandidaten, personnummer
och kontakt- och adressuppgifter.
– Skriftlig (gärna via e-post kansli@svf.se) bekräftelse av
den som nominerats att hon/han accepterar att kandidera till fullmäktige för den gällande mandatperioden
(2016–2018).

Ytterligare frågor kring nomineringsprocessen besvaras
av SVFs kansli via kansli@svf.se.

– Kontaktadresser till den person som står bakom nomineringen.
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