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Enheten för sällskapsdjur

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte den 17 november 2011
Deltagare:
Cecilia Abelsson, RAID, Johan Beck-Friis, SVF (per telefon), Louise Blomqvist,
Regionsjukhuset Helsingborg, (per telefon), Karin Engstrand,Tullverket, Anna-Lena Hammarin,
SMI, Per Josefsson, ViS, Catarina Kjellerstedt, Regiondjursjukhuset Bagarmossen (per telefon),
Lena Martinsson, ViS, Maria Möller, Länsstyrelsen Västra Götaland, Helena Skarp, SKK,
Bodil Ström-Holst, SVA, Cecilia Wennergren, Sverak, Alexandra Vilén, SVF, från
Jordbruksverket: Michael Diemer, Maria Cedersmyg, Sara Dufva-Lundquist, Hajnalka
Csillag, Bodil Damberg.

Dagordning
- Nya införselregler från 1 januari 2012
(Maria Cedersmyg)
- Bakterien Brucella canis har påvisats hos hund i Sverige
(Bodil Ström-Holst, SVA)
- Så fortsätter arbetet med Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask) i Sverige
(Maria Cedersmyg)
Landsbygdsdepartementet har meddelat Jordbruksverket att man förutsätter att
de myndigheter (Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet,
Veterinärmedicinska anstalten, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket samt
Arbetsmiljöverket) som bidrog till rapporten om skyddsåtgärder mot
dvärgbandmask nu går vidare med de åtgärder man rekommenderade i
rapporten. Myndigheterna har haft ett telefonmöte där man enades om hur man
skulle arbeta vidare i frågan. För de veterinära myndigheterna innebär det att
man ska satsa på utökad övervakning av såväl parasiten hos räv som av
rävstammen samt på forskning om smittspridning och riskfaktorer, att man ska
göra en beredskapsplan för att hantera den ökade smittrisk till människa som
kan uppstå om parasiten skulle öka starkt i stadsnära områden, samt att man
ska lägga starkt fokus på relevant information till allmänheten och berörda
yrkesgrupper.
- Parasiterna Oslerus osleri (luftstrupsmask) och Crenosoma vulpis (rävens lungmask)
vanligare på hund i Sverige
(Bodil Ström-Holst, SVA)
– se PPS-presentation
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-Övrigt:
-

Det ligger inom Jordbruksverkets ansvarsområde att arbeta för att bevara nationella
husdjursraser, och till dessa räknas de svenska hundraserna (det finns ett antal ffa
jakthundraser). Verket ska kontakta Svenska Kennelklubben för att diskutera hur de
bedriver bevarandearbete och undersöka om man kan samarbeta i dessa frågor.

-

SKK efterlyser diskussioner om och eventuellt rutiner för hur utställningsdomare ska
undvika att sprida smittor i samband med t ex inspektion av bettet på hundar i
utställningsringen. Man ber SVA o SJV om hjälp. SVERAK upplyser om att man
redan har som krav att domarna ska handsprita sig mellan varje djur.

-

SKK undrar om Jordbruksverket känner till något om rutinerna i Serbien kring att
utfärda pass för hundar. Man har noterat att Serbiska hundar som förts in i Sverige
har pass från grannländer men är registrerade i Serbien. Verket antar att det är möjligt
att hundarna lagligen kan föras till grannländer som yngre än 3 månader (regelverket
lämnar särskilda möjligheter för valpar < 3 mån) och där få pass, och sedan förs in
till Sverige tidigare än vad som är möjligt direkt från Serbien. Detta är ett sätt att gå
runt befintligt regelsystem som verket tyvärr inte kan påverka.

-

Smådjurssektionen inom Veterinärmedicinska sällskapet har nu utarbetat
hygienrutiner för djursjukhus och kliniker för att motverka antibiotikaresistens, dvs
för att minska smittspridning av (resistenta) bakterier och andra smittämnen.

-

Jordbruksverkets inleder i vinter ett samarbete med Socialstyrelsen för att enas om en
lämplig rutin för att samarbeta i hanteringen av insmugglade hundar med hög
rabiesrisk. Frågan har lyfts av Länsstyrelsen i V Götaland.
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