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Epizteln rapporterar denna gång om salmonella i
olika djurpopulationer, dels statistiken för utbrott
i fjäderfäbesättningar under förra året, dels förekomsten hos katter under innevarande år. Texten är sammanställd av Madeleine Gertzell, Jordbruksverket.

UTBROTT AV SALMONELLA
I FJÄDERFÄBESÄTTNINGAR

MÅNGA FALL AV SALMONELLA
HOS KATT

SVA har under början av året fått in många fall
med katter som smittats med salmonella. Hittills i år (19 februari 2016) har salmonella påvisats från 148 katter vilket är fler än under hela
2015 då motsvarande siffra var 83 (Figur 1).
Antalet rapporterade salmonellafall hos katter har de senaste tio åren varierat mellan sju
och 274 fall per år (Figur 1). Anledningen till
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Olika varianter av salmonella påvisades i sammanlagt 17 flockar med fjäderfä under 2015.
Förutom värphöns och slaktkycklingsbesättningar drabbades även en avelsflock med ankor
av salmonellasmitta. Hos en värphönsbesättning och tre besättningar med slaktkyckling
konstaterades återfall efter sanering.
I slutet av förra året drabbades dessutom fyra
slaktkycklingsbesättningar i ett salmonellautbrott. Utredningen visade att smittan kommit
in i besättningarna med dagsgamla kycklingar
som levererats från samma flock med föräldradjur. Under utredningen gjordes extra provtag-

ningar både i samtliga avdelningar i anläggningen med föräldradjur och i besättningar som
har fått dagsgamla kycklingar. Hur föräldradjuren smittats är inte klarlagt.
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Rapporterade fall av salmonella hos katter i Sverige
1993–2016 (t o m den 19
februari 2016), enligt SVAs
statistik. Y-axeln = antalet
rapporterade fall under
året.
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variationen är inte känd. En övervägande del
av de fullt serotypade isolaten har varit S typhimurium. Samma fagtyper och MLVA-typer av
S typhimurium som påvisats från katter har setts
hos småfåglar, som exempelvis grönsiskor och
domherrar. Av de 43 isolaten som serotypats i
år har alla varit S typhimurium.
Infekterade fåglar antas vara den viktigaste
smittkällan för katter. Vid fågelbord där småfåglar matas kan salmonellasmitta spridas via
deras avföring. Det finns en kraftig säsongsvariation på salmonellafall hos katter. Över 97
procent av fallen rapporteras under de första
sex månaderna av året med flest noteringar
vanligtvis i mars. I år har ovanligt många fall
anmälts i januari–februari.
Genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter minskar risken
för smitta. Det bästa sättet att hindra att katter
smittas av salmonella är att hålla dem borta
från fågelbord (Figur 2). ■

FIGUR 2. Det bästa sättet att
hindra att katter smittas av
salmonella är att hålla
dem borta från
fågelbord.
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■ ■ 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.

Kungörelse om stipendium
Michael Forsgren avled den 10 januari 1987, då han befann sig i
slutfasen av sina veterinärmedicinska studier.
Michael Forsgrens familj har beslutat att tillgångar, som Michael
Forsgren ägde, ska överföras till en stiftelse med ändamål att
främja utbildning av ungdomar inom det veterinärmedicinska
området, företrädesvis projekt som inte rör sporthästar.
Stiftelsens styrelse utgörs f n av Michael Forsgrens bror Joachim
Forsgren, docent Kerstin Hansson och ordföranden i Veterinärmedicinska föreningen Ida Brandt.
Michael Forsgrens stiftelse utlyser följande stipendier:
Under 2016 kommer att utbetalas ett totalt belopp om ca 150 000
NUI|UGHODWSnHWWHOOHUÀHUDVWLSHQGLHUEHURHQGHSnYDGVW\UHOVHQ
bedömer lämpligt vid granskning av inkomna ansökningar.

)|OMDQGHXSSO\VQLQJDUVND¿QQDVLGHQPDVNLQVNULYQDDQV|NDQ
1. Sökandens namn, adress (gärna e-postadress), telefonnummer och personnummer.
2. Sökandens betyg och andra studiemeriter.
8SSJLIWRPGHQIRUVNQLQJVRPV|NDQGHQ|QVNDU¿QDQVLHUD
med stipendium och vilket belopp som önskas för detta.
Därvid bör anges i vilken utsträckning önskat belopp avser
resor, uppehälle, forskningsmaterial etc. (Stipendiemedel för
täckande av resekostnader och uppehälle för anhöriga kan
inte påräknas.)
4. De särskilda upplysningar som sökanden önskar åberopa.
5. Uppgift om eventuella stipendier eller bidrag från annat håll.
,QRPHWWnUHIWHUXWQ\WWMDQGHWDYGHWWLOOGHODGHVWLSHQGLHWI|UYlQWDU
VLJVWLIWHOVHQVVW\UHOVHHQUHGRJ|UHOVHI|UGHWJHQRPI|UGDSUR
MHNWHW
Beslut om stipendieutdelning beräknas ske före sommaren 2016.

Ansökan ska inges i tre exemplar, senast 2016-05-16, till docent
Kerstin Hansson, Inst för klin vetenskaper, Box 7054, 750 07
Uppsala.
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