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Avdelningen för regelarbete och expertstöd

Gudrun Skoglund, 08-730 95 40
arbetsmiljoverket@av.se

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Regeringsuppdrag med anledning av att rävens
dvärgbandmask har påvisats i Sverige – deluppdrag för
Arbetsmiljöverket
Regeringsuppdraget har lagts på Jordbruksverket och Socialstyrelsen att
samordna efter samråd med bland andra Arbetsmiljöverket. Vårt deluppdrag
har formulerats som ”Bedömning av behovet av ändrade eller nya
rekommendationer till olika yrkesgrupper som t.ex. yrkesjägare, veterinärer,
djurvårdare, skinnberedare m.fl.”
Bedömning av vilka rekommendationer och vilken information som behövs för
olika yrkesgrupper måste utgå från de analyser som görs av Smittskyddsinstitutet och Statens Veterinärmedicinska anstalt för att se vilka smittrisker
människor och djur kan vara utsatta för i Sverige. Därför kan vår bedömning
bara bli preliminär tills vi har ett bättre underlag.
Generellt sett finns i flera av de här aktuella befolkningsgrupperna både de som
är yrkesverksamma och de som utövar samma typ av syssla som
privatpersoner. Exempel på sådana grupper är jägare och bärplockare, men
även jordbruksarbete och trädgårdsarbete kan utövas både yrkesmässigt och
privat. Andra grupper är de som yrkesmässigt arbetar med hundar, t.ex. på
hunddagis eller polishundförare, och som är jämförbara med hundägare i stort.
Det kan finnas anledning att informera de här grupperna oavsett om de
pågående analyserna visar på att det finns risk eller inte. Vi kan i nuläget inte se
att det skulle behövas separat information till de här yrkesgrupperna utan det
bör gå att samordna de insatserna mellan myndigheterna. Redan tidigare har
sådant samarbete funnits och det har fungerat bra, t.ex. den information som
togs fram om Q-feber, där AV också medverkade.
I vissa fall kommer specifik information behövas. Exempel på sådana grupper
är de som arbetar med skinnberedning och de som arbetar med insamling av
provmaterial som rävträck. Där behövs riktad information men det bör gå att
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genomföra som en del av den löpande verksamheten oavsett om det gäller att
informera direkt eller via facktidskrifter.
Vi kan därför inte se att det behöver redovisas några kostnader för information
till olika grupper utöver det som SVA och SMI kommer att uppge.
När det gäller vilka rekommendationer som behövs rör det sig i de flesta fall om
att det är viktigt med god handhygien. Vid vissa arbetsuppgifter behöver
arbetsmetoderna ses över för att undvika exponering och personlig
skyddsutrustning som handskar kan behöva användas. Detaljerad och riktad
information får vi återkomma till i ett senare skede.
Vi har via ett nätverk på arbetsmiljösidan gått ut till medlemsländerna i EU och
frågat om man har rekommendationer riktade till olika yrkesgrupper, vilka
erfarenheter man har och om det finns några experter på framför allt
yrkesrelaterad smittrisk. Av 27 stater har 14 svarat. Svaren varierar från att inga
rekommendationer finns till att man har generella och specifika. En kort
sammanställning finns bilagt och vi skickar gärna över de mest intressanta
svaren eftersom de också tar upp andra aspekter än de yrkesmässiga.
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