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Enheten för sällskapsdjur

Minnesanteckningar från möte med referensgruppen
för hund- och kattfrågor 20/11 2012
Närvarande: Josefine Öberg, Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Cecilia Abelsson
Djursjukhuset i Jönköping, Helena Skarp SKK, Cecilia Wennergren Sverak. Från SJV: Maria
Cedersmyg, Margareta Tervell, Anna Lindgren, Bodil Damberg, samt delar av mötet
Christina Thörn, Hajnalka Csillag och Karin Sannerud..
Med på telefon: Eva Osterman-Lind och Anna Lindhe SVA, Per Josefsson ViS,
Agneta Karlsson-Norström Länsstyrelsen Gotland, Olof Aspevall Smittskyddsinstitutet (del av
mötet).
Ett nytt fenomen i smugglingens spår: Hur man ”tvättar” valpar i SE med hjälp av
bulvantikar Anna Lindgren, Jordbruksverket (Ppt-presentation bifogas)
Anna redogjorde bl. a. för hur man smugglar in en valpkull som sedan ”tilldelas” en tik i Sverige,
dvs de anges vara födda av henne. Man ansöker om att registrera dem hos SKK som valpar
efter den svenska tiken, vilket gör att de kan säljas med en fin stamtavla. Fusket kan bara
avslöjas om SKK begär DNA-test av valparna och de djur som anges vara deras föräldrar. Detta
gör SKK i de fall de fått tips eller själva fattat misstankar om att allt inte står rätt till.
Som exempel presenterades en ägare som har 4 tikar hemma och 3 tikar hos fodervärd. Dessa
tikar har producerat 96 valpar på två år. Försäljning av valparna kan inbringa runt en miljon
kronor. Det finns ett nätverk av uppfödare i Baltikum där man kan köpa valparna för 1/30 av
valppriset i Sverige. Smuggel av valpar kan försiggå tillsammans med smuggel av narkotika,
alkohol och människor. Stora belopp är i omlopp vid denna verksamhet. Mer information till
veterinärer behövs om denna smutsiga hantering. Jordbruksverket behöver hjälp av SKK,
länsstyrelser, veterinärorganisationer m.fl. för att stävja denna hantering.
Jordbruksverket ber om att lässtyrelserna via s.k §16-tillstånd rapporterar och kontrollerar
verksamhet vid handel med flera kullar.
Länsstyrelsen och SKK behöver mer hjälp och information från Jordbruksverket. Samarbete och
utbyte av information är viktigt så att inte varje organisation har en liten pusselbit och vi inte kan
få ihop ett mönster. Mer information behövs till veterinärer så att de är mer misstänksamma och
ställer frågor när valpar ska besiktigas och ID-märkas. Det finns förslag om att valpar inte ska
kunna registreras om man inte kan presentera en tik. SVS och SJV ska samarbeta för att jobba
vidare med detta förslag.
Kort om nuläget i förordningsförhandlingarna samt ändrade regler till Norge
Margareta Tervell; Jordbruksverket (Ppt-presentation bifogas).
Punkten var en förhandsinformation om att regelförändringar är på gång. Inget är ännu fastlagt.
Information om vårdhygien och arbetet mot resistenta bakterier – ny föreskrift inom kort
Tina Thörn, Jordbruksverket (Ppt -presentation bifogas).
Det föreslagna regelverket beskrivs som en flerstegsraket. Tanken är att fler smittämnen kan
föras in i föreskriften på sikt.
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Viktigt med allmän hygien som handtvätt, handdesinfektion och engångshanddukar i all
verksamhet där djur är inblandade. Besökshundar och vårdhundar omfattas av regelverket.
Viktigt med att arbeta förebyggande genom noggrann hygien, klädbyte osv för att undvika att
onödig smitta förs mellan olika djurgrupper och mellan människor-djur-människor.
All veterinärverksamhet ska ta fram en skriftlig hygienplan där hygienrutiner för den egna
verksamheten tas fram som bryter smittkedjor. Veterinärer i enskild firma ska arbeta efter K112grundprincipen men behöver inte upprätta en skriftlig hygienplan. Viktigt att implementera och
förankra alla hygienrutiner i hela verksamheten. En hygienplan får inte bara vara en
pappersprodukt. Rutinerna ska fungera i verksamheten. Måste utvärderas varje år. Det kan ta
flera år innan en fungerande hygienplan finns och används fullt ut.
Jordbruksverket kommer inte att hantera bärare av MRSA och MRSP. Intentionen är att
begränsa risken för smittspridning när den är som störst, dvs under en pågåendeklinisk
infektion. Restriktioner läggs nu i föreskriftsform och inte i enskilda beslut. Prov tas efter vissa
kriterier för misstanke. Vid påvisad infektion med MRSA, MRSP kommer djurägaren att åläggas
att kontaktisolera sitt djur samt att informera djurhälsopersonal mfl. så att onödig smittspridning
förhindras. När behandlande veterinär konstaterar att infektionen synligt är avläkt (inget krav på
provtagning) upphör restriktionerna för djuret och djurägaren. Därefter kan råd och
rekommendationer ges men föreskriftskraven har upphört.
SVA undrar hur rådgivning till bärare av individer som ”strösslar” MRSA (gäller ffa häst) ska
utformas. Viktigt med samarbete med humansidan. Vid påvisad MRSA hos djurägare och hos
djur bör smittskyddläkare och länsveterinär samt behandlande veterinär samarbeta. Olle
Aspevall på SMI undrar över hur hanteringen av vårdhundar kommer att utformas, och får till
svar att arbete med att ta fram riktlinjer för hantering av vårdhundar pågår i en grupp. En rubrik i
den planerade vägledningen är just hantering av MRSA. Jordbruksverket är representerat i
gruppen.
Djurskydd/transport-kontrollen i oktober
Anna Lindgren
Sverige har fått kritik från EU för att vi har för få kontroller av djurtransporter. Därför har en
projektgrupp tillsatts under ledning av Mattias Gårdlund, länsstyrelsen i Skåne län. Den 17:e
oktober 2012 genomfördes operation ”Stäng Sverige”. 25 transportkontroller genomfördes i varje
län. Ett tiotal djur avvisades, varav 4 hundar (av vilka 2 hade samma ägare). En återkoppling och
utvärdering av dagen kommer att ske den 7 december.
Kort om projekt Sibylla om framtida behov av djursjukvård
Anna Lindgren
Jordbruksverket har fått ett regeringsuppdrag som innebär att framtidens behov av djursjukvård
och antalet yrkesverksamma inom djurhälsopersonalen 2023 ska uppskattas. Hur kommer
framtida behov att se ut. En enkät har skickats ut till landets kliniker och verksamma
sjukgymnaster (som arbetar med djur). Troligen kommer det att i en snar framtid bli ett överskott
av veterinärer pga att många veterinärer med utländsk examen kommer att vara
yrkesverksamma i Sverige. Samtidigt förmodas det bli en brist på legitimerade djursjukskötare då
det endast utbildas 40 st per år och det inte finns någon motsvarande utbildning i utlandet. och Åt
vilket håll utveckas djursjukvården? Andelen försäkrade djur och totala antalet utbetalningar
ökar. Sibyllaprojektet ska vara klart i april. Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag att ta reda
på hur många hundar och katter det finns i Sverige. Senaste undersökningen gjordes 2006. Då
beräknades det finnas 1,3 miljoner katter och 750 000 hundar i Sverige.
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Kort om nya smittor i Norge och Sverige, Linguatula serrata och Transmissibel veneral
tumör TVT, samt uppdatering om fransk hjärtmask
Maria Cedersmyg, Jordbruksverket (Ppt-presentation bifogas)

Tungmask har hittats på en hund i Sverige och en hund i Norge. Det är gatuhundar från
Rumänien som har varit smittade. Tungmask är en zoonos. Ett fall hos en 14-årig flicka som fått
en infektion i ett öga beskrevs. Liten risk för spridning i Sverige då vi inte håller hundar
okontrollerat.
TVT smittar via celler. Flest yngre djur smittas. Tumören metastaserar sällan. Tumörer kan även
bildas på nosryggen(då ju hundar nosar varandra där bak). TVT är anmälningspliktig redan vid
misstanke. Anmälan ska göras på blankett D 30 till Jordbruksverket och till
länsstyrelsen. TVT är behandlingsbar. Behandling kan göras med vincristin. Tre fall har hittats i
Sverige. Det har varit importerade blandraser som drabbats.
Fransk hjärtmask har påträffats på en hund i Dalsland(ej räv som det står i presentationen).
Tidigare fynd i Sverige har varit på Koster, i Jönköpings län och i Skåne.
Övriga frågor: Rabies i Grekland
Grekland har rapporterat fynd av rabies på räv och betraktas därför inte längre som rabiesfritt.
Inga dispenser för införsel av valpar/kattungar under tre månader kommer att beviljas från
Grekland.

Rabiesvaccination av rävpopulationen kommer att genomföras men det kommer att ta flera år
innan Grekland åter kan betraktas som rabiesfritt. Jämför med Italien som sedan några år
håller på att bekämpa rabies hos vilt i nordöstra delen av landet.

Nästa möte
Torsdagen den 16 maj 2013 kl 13 på Jordbruksverket.
Ämnen att avhandla då:
- Nya förordningen om införsel av sällskapsdjur
- Vårdhygien
- Sibyllaprojektet om framtidens djursjukvård.
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